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Föreliggande rapportserie, Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet är avsedd att utgöra en sammanhållande ram för 
publicering av arbetsrapporter, delresultat, utkast m m vilka lämpar sig 
för en snabb presentation. För innehållet i denna serie är respektive 
rapportförfattare ensam ansvarig.
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SAMMANFATTNING

Detta var en studie av förekomsten av pedagogiska luncher inom 
skolan. Skolstyrelsens ordförande, skoldirektörer, skolledare, 
lärare, ekonomiföreståndare, husmor, kokerska, skolmåltidsbi- 
träde, elever och fritidsledare vid nio olika skolor intervjua
des kring frågor om skolmat, matsalsmiljö, pedagogiska lunch
er/ lärarmedverkan under skollunchen m m. Med pedagogiska 
luncher förstås att lärare eller annan vuxen äter skollunch 
tillsammans med eleverna. Vid vissa skolor tillämpades lunch
lektioner, dvs skollunchen ses som en lektion och efter målti
den fortsätter lektionen i klassrummet innan långrasten. De som 
provat lunchlektioner ansåg att pedagogiska luncher direkt 
följda av långrast var att föredra framför lunchlektioner. Det 
rådde osäkerhet kring vem som har befogenhet att besluta om 
införande av pedagogisk lunch/lunchlektion på skolorna och i 
kommunerna. Praxis kring skollunchen varierade mycket mellan 
kommunerna och skolorna. Pedagogiska luncher var vanligast på 
låg och mellanstadiet men förekom även på högstadiet och gymna 
siet. Synpunkter på skolmaten, matsalsmiljön och de vuxnas/lä
rarnas medverkan under skolmåltiden varierade både mellan och 
inom intervjukategorierna. Att vuxnas närvaro var önskvärd och 
hade en lugnande effekt på hela skolmåltiden var alla överens 
om. Att attityderna kring skolmaten behövde påverkas och att 
matsalsmiljön och trivselfrågorna var viktiga för både lärare, 
elever och skolmåltidspersona.1 rådde det även enighet om. 
Beträffande lärares eller andra vuxnas medverkan och ansvar 
under skollunchen och kring ersättningsfrågorna var olika 
praxis rådande i olika kommuner och i olika skolor.

(Del I, en enkätundersökning bland skolstyrelseordförande, 
skolchefer/skoldirektörer, ekonomiföreståndare/kostchefer, och 
lärarnas fackliga ombud redovisas under rubriken Skollunch - 
rast eller lektion? i en rapport för sig.)



2

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. Skolöversty
relsen skall informera kommuner och skolor om resultatet av 
uppdraget (Bilaga 1).

I flera undersökningar (WHO, Undersökningen av skolbarns hälso- 
vanor 1985; Nordlund 1982; Livsmedelsverkets barnundersökning 
1980/81) har det framgått att många skolbarn inte äter skol- 
lunch 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 kvalitet utan handlar snarare om attity
der och vanor hos eleverna och rådande miljömässiga förhållan
den 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 skolmatsa
len är så lugn och trygg som vore önskvärt och en förutsättning 
för att eleverna skall sitta där den tid som behövs för att äta 
sig mätt. Skolmåltiden borde vara en viktig del i skolans arbe
te som en dagligen återkommande undervisningssituation i social 
fostran. "All verksamhet under skoldagen skall präglas av
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skolans mål och har därför ett pedagogiskt syfte”. (Lgr -80, s 
20). På en del skolor i landet har man, framför allt på lågsta
diet, försökt att skapa en god måltidsmiljö genom att lärare 
och elever äter tillsammans. Denna schemalagda skollunch inne
bär 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 gymnasieskolor.

Några huvudfrågor som avses att besvaras är:

I vilken omfattning förekommer schemalagd skollunch/pedago- 
gisk måltid i skolorna?

- Vilka för- och nackdelar har man erfarit i samband med 
genomförandet 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 upp
fattning om förekomsten av schemalagd skollunch.

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 enkä
ter till följande befattningshavare på kommunnivå: skolstyrel
sens ordförande, skolchef/skoldirektör, ekonomiförestånda
re/kostchef och lärarnas fackliga ombud. Den redovisas i rap
porten Skollunchen - rast eller lektion?

Instrument

Instrumenten utgjordes av telefonintervjuer och skolbesök med 
bandade intervjuer. Frågorna rörde förekomst av och utformning 
av pedagogiska luncher samt hinder för verksamheten med pedago
gisk lunch. Olika personalkategoriers synpunkter på medverkan i 
skolmåltiden, information och ansvarsfrågor i samband med skol
lunchen efterfrågades också.
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Skolbesök och Intervjuer

Del två av undersökningen, som redovisas i denna rapport, var 
telefonintervjuer och skolbesök med bandinspelade intervjuer 
vid nio utvalda skolor. Skolorna som besöktes valdes ut beroen
de på vilka system som tillämpas/hade tillämpats vid pedagogis
ka måltider/schemalagda luncher. Några valdes för att de hade 
avbrutit försök med pedagogisk måltid/schemalagd lunch. Koncen
trationen på högre stadier dvs högstadium och gymnasium samt 
spridningen i landet var också vägledande vid urval av skolor 
som skulle besökas.

Förberedelser

Först avtalades tid per telefon för besöken med respektive 
skolledning. Alla välkomnade besöken och var positivt inställ
da. Därefter bekräftades besöksdagen skriftligt samtidigt som 
intervjuunderlaget (bilaga 2) översändes för kännedom och 
spridning till berörda personer.

Vid det första intervjutillfället (efter provintervju) var jag 
bunden till intervjufrågorna (som omstrukturerats efter prov- 
intervjun) .

Vid följande intervjuer har jag allt mer frångått intervjuun
derlaget och intervjuerna har blivit friare samtal anpassade 
till rådande förhållanden och intervjupersoner.

Alla skolbesök (utom ett halvdagsbesök vid skola nr 7) varade 
mellan ca kl 9 och 16 alltså endagsbesök.
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Urval av_skoJLor

Skolorna har valts ut för att täcka så många olika lunchlös
ningar som möjligt. Högre stadier som tillämpar pedagogisk 
lunch har varit speciellt intressanta.

På skola nr 2 har endast observationer gjorts i matsalen och 
intervjuer med personal från den integrerade särskolan.

På skola 3 har intervju gjorts även med lärare på träningssko- 
lan. Dessa två sistnämnda intervjuer gjordes utan bandspelare 
liksom den korta intervju som gjordes med f d elev vid skola 7.

De nio skolor som besöktes:

Skola nr_l är en låg- och mellanstadieskola som tillämpar 
karottsystem och har fasta elevplatser i matsalen.

Skola nr_2 är en låg-, mellan- och högstadieskola som har por- 
tioneringssystem med två köer och integrerad grundsärskola.

Skola nr_3 är en låg- och mellanstadieskola med fasta platser i 
matsal, karottsystem och fadderverksamhet.

Skola nr_4 är en låg-, mellan- och högstadieskola med karott- 
system där man tillämpar pedagogisk lunch.

Skola nr_5 är en gymnasieskola med självtagningssystem och 
pedagogisk lunch.

Skola nr_6 är en låg- och mellanstadieskola med karottsystem 
och salladsbar. Man har avbrutit försök med lunchlektion och 
tillämpar pedagogisk lunch.
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Skola nr_7 är en låg-, mellan- och högstadieskola med portione- 
ringssystem. (Självtagning för högstadiet). Avbrott av lunch 
lektionsverksamhet efter försök.

Skola nr_8 är en högstadieskola med karottsystem och fri place 
ring. Pedagogisk lunch tillämpas sedan 4 år (med viss inskränk
ning efter nytt skolstyrelsebeslut).

Skola nr_9 är en högstadieskola med självtagning och pedagogisk 
lunch "med barnsjukdomar" (under uppbyggnad).

Dessutom har telefonintervju gjorts med tillsynsläraren vid en 
låg- och mellanstadieskola (nr 10) som tillämpar pedagogisk 
lunch och har integrerade Montessoriklasserr i kommun B.

På skola nr 2 och 3 finns integrerad särskola. Skola nr 2 har 
grundsärskola och nr 3 har träningsklasser på låg- och mellan
stadiet .

Ej bandinspelade intervjuer har gjorts med skolledning och 
lärare på särskolorna.

Telefonintervju med SKAF ordförande i kommun A har gjorts 
liksom en telefonintervju med ekonomiföreståndaren i samma 
kommun.

I kommun B har telefonintervju gjorts med skoldirektör och 
skolstyrelsens ordförande.

Vid alla skolbesök utom ett har jag fått ett positivt mottagan 
de och besöken har varit välplanerade i förväg. Jag har i regel 
kunnat sitta i ett någorlunda ostört rum med bandspelaren och 
de som skulle intervjuas har kommit dit enligt ett uppgjort 
tidsschema. På skola 7 uppsökte jag de personer som skulle 
intervjuas i olika byggnader (t ex matsal och lärarrum för 
låg-, mellan- och högstadiet som låg i olika byggnader), vilket
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blev stressigt och gav mindre tid över för intervjuer. På skola 
nr 9 var besöket illa förberett med väntetid i timmar i 
lärarrummet på skolledningen och andra som skulle intervjuas.

Skola nr 1

Två fack lifja^rep re sen tanter £SL)

Vi har lunchtillsyn 1-2 dagar/vecka när K-tid utgår för 
1 lärare/3 klasser. Man försöker lära barnen att skicka runt 
maten och att äta. Lärarnas rätt till egen lunch är viktig. 
Lärarnas magar klarar kanske inte lunchlektioner. Skall tiden 
för lunchlektion tas från undervisning så måste det tas poli
tiska, centrala beslut.

Jag äter alltid med mina elever och sitter vid olika bord varje 
dag, växlar mellan olika bord i min klass . Skoldagen är så 
intensiv att man behöver en tid för avkoppling och avkopplat 
ätande. Många lärare vill äta i lugn och ro. Barnen äter också 
bättre om de får lugn under måltiden. Det blir oroligt om alla 
måste vänta och kanske flera som sitter och skyndar på långsam- 
ätarna. Liten personalmatsal finns på skolan.

Vi har tre lunchtider: 10.20, 11.00 och 11.40.

En matsal för vuxna behövs. Lärarna äter kanske gemensam 
arbetslunch.

Viktigt att veta varifrån tiden för lunchlektioner skall tas. 
Vilka ämnen skall tiden tas ifrån? Vår tillsynsdel av K-tiden 
är max 100 min/vecka. Övrig tid är konferenser och planerings
tid av olika slag. Många upplever att K-tiden inte räcker till 
idag. Morgonsamlingst id har lärarna inte ersättning för. På 
låg- och mellanstadiet har man 29 tim uvs samt 4 tim K-tid. 
Morgonsamlingstiden är en kvarleva från morgonbönens tid före 
sekulariseringsvågen.
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Morgonsamling får vara högst 10 min/dag. Samlingst iden har ett 
värde i sig och behövs för olika samlingar. Bordsskicket behö
ver övas kontinuerligt men problemet här är att barnen äter för 
lite. På L-stadiet så behöver eleverna mer hjälp med att nå 
karotter, skicka runt och skala potatis. Många äter alldeles 
för lite. Rasten lockar och det finns en sorts negativt kamrat- 
påverkansmönster som kan utvecklas runt bordet.

Vi har fasta platser för eleverna. Matsituationen hemma har 
förändrats till snabbmat. De får den mat de vill ha. Vanan att 
äta olika rätter verkar ha försvunnit. Fem av 24 på 
mellanstadiet vägrade att äta rårakor idag fastän dessa liknar 
plättar. Pizza, varma mackor och hamburgare är vad barnen säger 
att de äter hemma. Viktigt att lära dem att smaka på alla 
rätter, det går bra på lågstadiet men blir svårare på 
mellanstadiet. Jag kan inte tvinga eleverna att äta utan då 
blir det konflikt och jag får nöja mig med att de äter smörgås 
och mjölk. Vissa barn har frukt med sig när de vet att de inte 
gillar dagens mat. Andra personalkategorier skulle säkert säga 
blankt nej till att delta i lunchlektioner, de har ju ingen 
tillsynsskyldighet.

En klar majoritet av lärarna skulle säga att de behöver sin 
lunchtid för sig själva. Även om de fick gratis mat så skulle 
lärarna vara negativa till att äta med eleverna. Lunchlektioner 
kan inte beslutas kommunalt. Lärarlöner betalas av staten och 
det krävs statliga beslut för att införa lunchlektioner.

Här började man med bordsservering när skolan startade. Karott 
systemet har inte bara fördelar.

På 70-talet fanns kommunalt anställda vakter i matsalarna och 
då haglade köttbullarna friskt. Sedan avvecklades detta och 
lärarna fick tillsynsskyldighet som reglerades med K-tid. Vi 
betalar 16 kr för lunchen då vi inte är uppsatta på tillsyn och
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äter i elevmatsalen. Om vi vill äta i personalmatsalen så kos
tar det 20 kr. Det finns 120 platser i matsalen och naturligt
vis blir det bullrigt och hörs när så många äter samtidigt. 
Maten är hygglig utan den speciella kryddning som kan bli på 
nytillagad mat.

Negativ kamratpåverkan i kombination med dålig matkultur är 
problem idag. Alla både i hemmen och skolan har ansvar för bar
nens kostvanor och att de äter en bra skollunch. Den politiska 
diskussionen i kommunen när storkök infördes har påverkat hem
men, skolan och barnen negativt i deras inställning till skol
mat. Vår kommun ligger inte speciellt högt när det gäller kost
naden för skolmaten.

I personalmatsalar satsas det på ett helt annat sätt med 
bullerdämpande åtgärder i form av skärmar, textilier, blommor 
osv. I skolmatsalar skall det vara lättstädat och sterilt pga 
allergirisk och annat.

Skollunchen bör vara obligatorisk för eleverna på grundskolan 
annars skulle många barn komma i kläm, dvs de som äter "dålig" 
frukost och "dålig" mat hemma. Om lunchlektionerna skall vara 
obligatoriska så finns det delade meningar om medverkan inom 
lärarkåren. Man kunde ha värdinnor eller assistenter. Många 
lärare behöver koppla av från eleverna under en tung arbetsdag, 
andra vill gärna delta i elevernas luncher och raster för att 
få en helhetsbild av hur eleverna fungerar. Viktigt att all 
vuxen personal i skolan engageras och känner ansvar för elever
nas lunchsituation och totalsituation i skolan. Alla lärare 
förstår vikten av att se barnens totala skolsituation men många 
lärare orkar inte ta på sig mer ansvar, det ser man ju pä ökan
de antalet sjukskrivningar bland t ex äldre lärare.

Karottsystemet ger fostrande effekter i form av att skicka runt 
maten så att alla får ta för sig. De värsta gaphalsarna dämpas 
av kamraterna men många negativa attityder till att det smakar 
dåligt, är konstig konsistens på maten, den luktar illa, osv
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sprids ju bland eleverna. Ungarna har börjat äta mer när de 
flyttar till en annan skola där de får ta för sig själva av 
maten, men det kan också bero på att de blivit större och 
kräver mer mat.

Om man kan återskapa en familjär miljö kring borden så ökar den 
fostrande effekten kring maten. Faddersystem med blandade 
åldersgrupper stupar på att fyrorna inte kan äta så tidigt som 
ettorna äter, då skulle de bli för hungriga på eftermiddagen. 
Kontakten mellan skolmåltidspersonal och barn fungerar bra. När 
vi var på en mindre enhet med totalt 90 barn så blev genast 
stämningen trevligare och mer familjär under lunchen. Samarbe
tet mellan lärare och skolmåltidspersonal fungerar bra här. 
Husmor har gått ut i högtalaren och berättat om dagens lunch 
och önskat välkommen till bords vilket var trevligt men upplev
des stereotypt av lärare och elever och det har nu nästan upp
hört eller förekommer bara ca 1 gång/månad. Om läraren skall ha 
en undervisande roll under måltiden så måste det bestämmas 
centralt. Visst kan lärarna införa lunchlektioner om de gör det 
på ideell bas. Lärare är en av de få grupper som man fortfaran
de ställer ideella krav på i deras yrkesutövande.

Skolmåltidspersonalen skulle säkert välkomna fler vuxna i mat
salen.

Skola nr 2

Observationer

Långa köer stundtals vid båda portioneringarna. Fri placering 
vid långbord och runda bord i stor, tråkig matsal med stora 
fönster. Lokalen används också som aula. Matbord finns även på 
scenen.

En pojke (åk 7?) står länge och tvekar med sin tallrik. Kan 
inte bestämma var han skall sätta sig? Går sedan tveksamt mot 
ett runt bord där två pojkar i samma ålder just satt sig. När
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han sätter sig mitt emot dem så reser de på sig och tar sina 
tallrikar och flyttar till ett annat bord. Han sitter kvar 
ensam. Två lärare sitter vid bordet intill. Såg de vad som 
hände? Ingen reagerade. Sedan kommer ytterligare två lärare och 
sätter sig vid lärarbordet. Det sitter ytterligare 3 pojkar 
ensamma vid var sitt bord i matsalen. Det är tyst och stillsamt 
i matsalen. Ak 9 har inte kommit än.

En hög knäckebröd ligger på golvet. Flera trampar på den sä det 
blir bara smulor. Några elever försöker övertala en elev att 
hämta en sop och sopa upp brödet. Han står länge och tvekar 
innan han går bort med sin tallrik. Ingen kommer och sopar upp 
så länge vi sitter kvar.

Tvä killar som sätter sig vid bordet bredvid det jag sitter vid 
har tagit ca 10 fläskkarréskivor och sås på tallrikarna. Ingen 
potatis. Ingen sallad. Inget bröd. Den ene hämtar ett glas 
mjölk. Det fanns kokt potatis med skal på och god sallad på 
vitkål och ananas till kasslern.

Två manliga lärare står med armarna i kors och vaktar. En lutar 
sig mot väggen vid diskavställningsbänken. Kontrollerar om 
eleverna kastar mat. När högstadieeleverna kommer blir det 
livligt. Några tar upp spontana applåder som sprider sig i 
lokalen. Vakthavande lärare frågar en elev som lämnar tallriken 
varför man applåderade. Eleven svarar: "Jag vet inte". Läraren: 
"Vilken klass går du i". Eleven svarar. "9 d/e"? Läraren: "Du 
har ring i örat". Elev: "Har jag det"? Läraren: "Var inte 
uppkäftig". Elev: "Jag är inte uppkäftig men jag kan inte se 
mina öron" (springer ut).

Rektor och studierektor_vid_särskola

Vilka riktlinjer har särskolan för lärarmedverkan vid lunch?

Vi har ADL-(activities of daily living)tid i samband med skol
maten. Ibland ingår det i lärarens tjänstgöring och ibland i
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vårdartjänsten. En viss del av tiden får läraren räkna som lek
tionstid på träningsskolan. Det är elevernas behov som avgör om 
tid får räknas. Lärare som äter med elever får gratis mat. Om 
läraren inte vill så kan vårdpersonal äta pedagogisk lunch med 
barnen i tjänsten och äter då gratis.

För att få en helhetssyn på barnet så är skollunchen ett lärar
jobb. Det har förekommit avundsjuka från grundskolans lärare på 
särskolelärare som åt gratis med elever som var socialt stökiga 
och otrygga. Det var elever från grundsärskolan som var fysiskt 
integrerade i grundskolan. Grundskolans lärare ifrågasatte an
vändandet av samhällets pengar när lärare från grundsärskolan 
åt pedagogisk lunch med eleverna. Dessa elever hade inte vågat 
gå till matsalen utan lärarstöd. Individuellt integrerade sär- 
skoleelever kan få sitta ensamma nästan varje lunch. Den peda
gogiska lunchen behövs både för matträning och som social trä
ning.

Ingen lärare på grundsärskolan får idag räkna tjänstgöringstid 
under lunchen men i speciella fall kan det behövas för elev(er) 
som behöver matträning.

På lågstadiet har lärare 2 tim/vecka som ingår i undervisnings- 
skyldigheten (usk:en) för pedagogisk lunch. Vårdpersonal som 
äter pedagogisk lunch på tjänstetid får också gratis skolmat. 
Både lärare och vårdpersonal får ta en 30 minuters rast efter 
elevernas lunch. Vårdpersonal kan ha måltidsuppehåll dvs de får 
ingen rast när verksamheten kräver det. Detta bör inte ske i 
någon större utsträckning, t ex max en gång/vecka. Några vill 
gärna ha måltidsuppehåll för att få kortare arbetsdag, men man 
har märkt att lunchrasten behövs för att man skall orka med sin 
arbetsdag med elever som ibland är mycket krävande.

Särskolelärare på grundsärskolan menar att den pedagogiska 
lunchen med vuxna närvarande är att föredra även på högstadiet. 
Den fyller en mycket viktig funktion. Vi ser ofta ett positivt 
urskiljande av särskoleelever som är tränade att vara artiga
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och inte tränger sig före 1 kön, äter med fint bordsskick, 
lämnar borden snygga efter sig i matsalen osv. Detta positiva 
urskiljande av elever från särskolan märks även annars i deras 
artighet, de håller upp dörrar m m som de blivit tränade till 
genom ADL- och social träning i skolan.

Skola nr 3

Lärare_på tränin<isskolans,_låg- och mellan stadium

Vi får räkna 12 minuter/dag (1,5 tim/vecka) i tjänsterna samt 
äter gratis när vi äter pedagogisk måltid. I år får två av tre 
lärare räkna tiden som tjänstgöringstid medan den tredje lära
ren inte får räkna tid utan bara får ett gratis mål mat för att 
hon äter pedagogisk måltid med sin klass. Det är lika nödvän
digt för oss alla tre att äta med barnen, de behöver alla extra 
mycket hjälp.

En lärare som skall ta över min klass till hösten vill inte äta 
med eleverna. Jag förstår inte hur dessa elever skall klara 
sitt ätande utan lärarhjälp till hösten. Det blir väl vårdarin
norna som arbetar som assistenter, som får hjälpa dem när lära
ren inte vill.

Lärarna på träningsskolan har 30 minuters egen rast efter den 
pedagogiska lunchen med eleverna. I verkligheten kan skol- 
lunchen ta 30-45 min/dag med träningsskoleeleverna men lärarna 
har alltså bara ersättning för 12 min samt gratis mat. Det upp
levs som orättvist att inte alla lärare får lika ersättning i 
tid men det är väl en viss tidspott som man har att fördela för 
detta som inte räcker till alla. Arbetssituationen för vårda
rinnorna kan bli mycket betungande och de blir utan lunchpaus 
om de måste ha ansvaret för klassen både under lunchen och 
under den efterföljande lärarrasten.
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(SL)

Vi har bordsdukning (karottsystem) med små bord och 6-8 elever 
vid varje bord samt faddersystem så att åk 1 och 4 sitter v a 
elev. Åk 2 och 5f 3 och 6 likaså. Bordsvärden vid varje bord 
går ca 5 min före och dukar fram tallrikar, glas, bestick, 
tillbehör, sallad, mjölk, smör, bröd. Sedan hämtas varm mat i 
karotter när eleverna kommer och alla sitter kvar vid bordet i 
15 minuter. När alla ätit så torkar bordsvärden av borden och 
ställer undan karotterna - varje elev bär bort sin tallrik, 
glas och bestick.

Här finns två matsalar med tre matlag i varje. 10.30 äter 
första matlaget. 11.10 och 11.50 äter de flesta för 10.30 är 
för tidigt tycker vi. Det är lite känsligt med integreringen av 
träningsskolebarnen som ibland har stora ätproblem. För invand
rarbarn har vi speciella inskolningsklasser.

Redan på vt i åk 3 får faddrarna träffa sina blivande fadder
barn från förskolan. Faddrarna "växer" enormt av att ta ansvar 
för de yngre barnen och för de yngsta är det mycket positivt 
och tryggt att få hjälp av sin fadder. Vi startade med fadder
system när skolan var ny 1976. Faddersystemet kan innebära 
ytterligare samverkan klasserna emellan i många ämnen och 
projekt under skolåren i övrigt. Det varierar hur aktivt man 
"faddrar" men eftersom klasserna är placerade nära varandra så 
fungerar hjälpen även i kapprum och på raster. Dessutom blir 
övergången mellan låg- och mellanstadiet mycket enklare och mer 
odramatiskt. I åk 3 och 6 avtar fadderverksamheten för att 
3:orna på våren skall inskolas som faddrar för förskolebarnen.

Som det är nu så har man bara 20 minuter kvar av sin lunchrast 
när man ätit med barnen. Vi skulle vilja ha pedagogisk lunch så 
att det ingår i arbetstiden att äta med barnen. Då skulle också 
fler lärare delta i luncherna. Speciellt i åk 1 och i vårt upp
tagningsområde finns det många barn med sociala problem som 
behöver mycket hjälp och fostran. De har ibland aldrig lärt sig 
äta med bestick och har dåligt bordsskick.
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Det uppstår ibland en diskussion bland lärarna om det verkligen 
är vår sak att lära elever äta, bordskick osv. Vi lär dem läsa, 
skriva, räkna och det borde räcka. Det vore bättre om tiden i 
matsalen räknades som en lektion både för oss och för barnen.

Nu är vi två lärare i matsalen en på varje avdelning av 
matsalen. I åk 1 äter eleverna långsamt när man som lärare äter 
med dem och vaktar så går hela lunchrasten åt till detta. Vissa 
lärare har aldrig lunchvakt i matsalen men de flesta är positi
va till det. De som inte vaktar under maten får flera rastvak- 
ter ute.

Karottsystemet gör att det blir mycket spill eftersom maten som 
lagts i karotter inte får värmas igen. Men detta beror ju pä 
att vi får maten från centralkök. Om den lagades här så skulle 
det gå bra att ta tillvara och värma resterna igen. Skolmats- 
personalen är positiva till karottsystemet som vi har här och 
våra fasta bordsplatser med faddersystem. Vi började med detta 
när skolan var ny och det är lättare än att ändra på ett invant 
system.

Skola nr 4

Ekonomiföreståndre^ SKTF

4 matlag har vi med karottsystem och pedagogisk måltid även på 
högstadiet. Låg- och mellanstadiet fungerar väldigt bra. 
Högstadiet fungerar bra eftersom vi har lärare som vågar fostra 
eleverna, det kräver både energi och arbete. Skolmåltidsperso- 
nalen går inte in på ordningsfrågorna, eftersom vi har pedago
gisk lunch. Det är inte vår uppgift. Att se till att eleverna 
serveras en fullgod lunch varje dag är vår uppgift.

På högstadiet väljer eleverna att äta eller inte äta. Därför 
vore det bra med en salladsbar och mjukt bröd varje dag 
och/eller en alternativ rätt. En arbetsgrupp skall utreda 
detta. Vi vill ha självtagningssystem för att kunna servera 
alternativ rätt och ha salladsdisk. Lärarna och eleverna vill 
hellre behålla karottsystemet.
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1980 kom första sparkampanjen, då blev vi nedbantade till 1978 
års nivå. De pengarna fick vi sedan tillbaka i budgetberedning 
en. Målsättning för verksamheten skrevs och nu ställer arbetar
kommunen upp så vi får vad det kostar.

Huvudproblemet på högstadiet är att de äter för lite. Det 
börjar redan i åk 5 och 6. Eleverna verkar aldrig riktigt 
hungriga och äter inte som tidsfördriv. En matsedel för 2 400 
personer kan inte tillgodose allas smakinriktning. I en 
personalmatsal serveras också alternativrätter. Matsedel görs 
för en halv termin i taget och varieras mycket. Miljön hemma 
och i klassrummet påverkar också eleverna. Skollunchen är bara 
en del av helhetssituationen. Vi serverar en alternativ rätt 
t ex till blodpudding redan i dag. Då får eleverna gå till 
disken och hämta.

Eleven själv måste ta ansvar för sitt ätande. Men barn måste 
ständigt påverkas och den funktionen har läraren under skoltid.

Skollunchen skall vara obligatorisk både på grundskolan och 
gymnasieskolan. Föräldrar måste informeras om hur dåligt barnen 
äter på skolan för de är nog inte medvetna om detta. Föräldrar 
skulle kunna delta i skollunchen varenda dag.

Att äta pedagogisk lunch skall vara frivilligt för lärarna. Vi 
möter sällan något motstånd från lärarna. Det är några på hög
stadiet som inte vill äta pedagogisk lunch. De kanske måste hem 
och gå ut med hunden.

Skolmåltidspersonalen som får betala för sin mat kan tycka att 
det är orättvist att lärarna äter gratis och inte gör så mycket 
mer. Det kan vara en facklig konflikt och är delvis svensk 
avundsjuka. Skolmåltidspersonalen skall inte blandas in i ord- 
ningsfrågorna. Vi känner inte eleverna. Det är positivt med
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lärare i matsalen. Jag vill inte ha konflikter mellan skolmål- 
tidspersonal och lärarpersonal. Lärarna skall sköta ordnings- 
frågorna. Elever som söker hjälp och stöd får det av skolmål- 
tidspersonalen. De kanske är ensamma och söker vuxenkontakt. Vi 
har ett mycket bra förhållande mallan olika personalkategorier 
i kommunen. Sedan början av 1970-talet har vi helt slutat att 
ösa upp mat på tallrikar till eleverna. De får ta själva från 
disk eller karotter så är det i hela kommunen. Det förutsätter 
att lärarna är med och påverkar eleverna att ta av all mat och 
det gör lärarna till 90 procent.

Portionsförpackning av mjölken kan vara en fördel på högstadiet 
om den håller sig kall. Det är viktigt med kall mjölk.

En kylbox, typ ishink att ställa enliters mjölkförpackningar i 
på bordet, skulle man väl kunna hitta på. Man har provat att 
servera skalad potatis på vissa skolor det är på sätt och vis 
bättre. Största delen av året så finns bara prima potatis. När 
ingen extra prima finns så kan kvaliteten variera. Vi har fått 
krav på att handla mer lokalt genom miljöpartiet så det skall 
vi väl försöka med och hoppas det blir bra.

Sedan slutet av 1970-talet är skolmåltidspersonal, vaktmästare 
och städpersonal mer aktiva i skolans gemenskap och målsätt
ning. Vi åkte alla på en gemensam tvådagars konferens där vi 
diskuterade mål och medel. Det är nu ingen grupp som är utan
för. Vi får inte bli bortglömda när lärarna planerar t ex 
utflykter osv.

När schemat läggs så börjar man med lunchen på den här skolan. 
Det har spridit sig till flera skolor i kommunen. Hur man är 
organiserade under rektor eller skolkontor spelar ingen roll. 
Det viktigaste är hur man samarbetar över personalkategorigrän
serna, på varje skolenhet, så att man förstår vad de andra pra
tar om.
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Pengar till köksutrustning har fungerat bra men det är klart 
att skolmåltidspersonalen får jobba hårt under de få timmarna 
de är anställda.

Det finns ett oerhört stort behov av mer information till ele
verna kring mat och ätande. Den måste upprepas och kan ske 
tillsammans med skolhälsovården och/eller hemkunskapslärarna. 
Att vi har en dålig status i stort beror just på bristande 
information. Man måste göra lite reklam för sig. Vi var med på 
lokal TV i ett reportage som var mycket positivt liksom en 
artikel i lokalpressen som också var positiv. Jag har också 
önskat en film om skolmaten som man kunde visa för alla ettor 
och den är nu påbörjad.

Elerna tänker inte på vad skolmaten kostar. Den har liksom 
inget värde. Radio, TV och press borde informera om vilken 
förmån det är att få skolmat.

Det är motiverat att ha personalmatsalar då vissa vill äta i 
lugn och ro. Detsamma kan ju gälla eleverna att de får mindre 
matsalar. Skolmåltidspersonalen kan inte delta i pedagogisk 
lunch för de hinner inte. Tallrikar räknas varje dag, det var 
så man upptäckte att 50 procent av alla elever på en H-skola 
skolkade från maten. Svinnet har vägts och vissa dagar var det 
10 procent, det tyckte vi var väldigt mycket. Att räkna tallri
kar när man har alternativa rätter är uteslutet för då kan 
eleverna äta på flera tallrikar. Då vi har salladsbord får 
eleverna äta på pappassietter. Man kan ju lägga miljöaspekter 
även på smörförpackningarna och mjölkförpackningarna när de är 
portionsförpackade.

Skolmåltidspersonalen äter skolmat kl 12.30. De som arbetar 5-6 
timmar betalar 14 kr. Jag skulle vilja att även de som bara 
arbetar 4 timmar åt av skolmaten. Lärarna betalar 20 kr för en 
kupong.
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Man måste ha högklassiga råvaror och kunnig personal både i 
tillagning och servering. Vi börjar 7.30 för att maten skall 
bli färdig precis i tid. Om maten tar slut så kan vi hämta från 
en annan skola eller ta ur frysen.

X i-11 äYüs iä£a£e JLR - ansluten

I kommunen har vi 4 rektorsområden. 2 rena högstadieskolor och 
denna skola som är en låg-, mellan- och högstadieskola + sär
skola och förskola. Vi har två matlag på högstadiet. 11.40 äter 
åk 7 + 8 ab, 8 cd 4 åk 9 äter 12.10.

Fritidsgården får inte sälja bullar och kakor före 12.30 så 
sista matlaget 12.10 är jättehungriga och skall äta skolmat 
först. Vi har 400 meter till kiosken. (2 högstadieelever kommer 
just på moped därifrån). Eleverna har inget förmiddagsfika som 
lärarna har. Vi har funderat på att införa mellanmål för ele
verna på högstadiet både på förmiddagen och eftermiddagen. 
Skollunchen har en positiv fostrande effekt. Det man kan bekla
ga är att kommunerna är så snåla att bara en personal/klass 
tillåts äta. Kommunen skulle tjäna på att låta alla lärare som 
vill äta med klasserna göra det. En är på tok för lite. Enda 
ersättningen är gratis mat och principen är att den lärare som 
har lektionen före lunch, eller omedelbart efter äter med klas
sen. Eleverna skall sitta i en kvart men alla lärare håller 
inte lika hårt på det. Några elever tar chansen att springa 
till fritidsgården och spela biljard en kvart efter maten. 
Lunchen är en schemalagd halvtimme. Bestämmelsen är att alla på 
högstadiet skall sitta minst en kvart.

1979 startade låg- och mellanstadiet pedagogisk lunch. 1983 
började man med pedagogisk lunch på H. Det finns en särskild 
personalmatsal som nyttjas flitigt. Fördelningen av pedagogiska 
luncher sker på en konferens i början av terminen. I personal
matsalen betalar man 20 kr för maten. Självkostnadspriset är ca 
12 kr och kommunen får inte gä med vinst(?). Vi har inga köer.
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Matvärdar ur klasserna och karottsystem fungerar bra. Fisk äter 
de minst av. Vi har jättefin matsal och mycket god mat som 
lagas här. Spättafilé med remouladsås som vi får idag är mycket 
populärt. Blodpudding är inte populärt.

Jag tror att man sparar på utgifterna för mat i hemmen och att 
eleverna får dålig uppfostran i bordsskick hemifrån. Vi kan 
inte tvinga någon att äta men väl att sitta en kvart och åt
minstone äta mjölk och smörgås. Skolmaten skall vara obligato
risk i hela grundskolan. Våra gymnasieelever får dålig mat i 
grannkommunen där borde man vanligen göra något åt matsituatio- 
nen. Rent fackligt är det inte hållbart att bestämma att det 
skall vara obligatoriskt för lärarna att äta med eleverna, vi 
har lagstadgad rätt till lunchrast. Ingen som inte vill kan 
tvingas äta pedagogiskt. Lärare som har det besvärligt med 
eleverna på lektionerna kan ju inte tvingas att också äta 
tillsammans med sina plågoandar. Rastvakt är obligatoriskt 2 x 
20 min/vecka och lärare. 20 min vaktande i matsal skulle kunna 
vara obligatoriskt om läraren dessutom får en egen lunchrast. 
Max 4 tim/vecka får K-tiden vara. Hos oss tas den i regel inte 
ut. Men det får inte bli övertid.

Vi försöker införa flera rätter och salladsbar på skolorna men 
det går inte att samtidigt ha kvar karottsystemet. Då måste 
lunchtiderna göras om så att varje klass har sin tid och det 
blir att köa inom klassen. Systemet med bordsvärdar och karot
ter fungerar bra. Äk 9 är slarvigast och grisar ner mest. Det 
kan jag få höra från skolmåltidspersonalen. Jag får då säga 
till läraren som äter med klassen att hålla efter ordningen 
bättre. Alla lärare orkar inte reagera och säga till eleverna.

Ekonomiföreståndaren kan informera om skolmaten på personalkon
ferensen. Någon direkt information till eleverna har vi inte. 
Vi har diskuterat att införa arbetslivspraktik t ex att åk 7 
hjälper vaktmästaren och åk 8 i kök och matsal samt åk 9 i 
studiehallarna. Om ungarna själva får vara med och ”känna
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skiten rent ut sagt" så blir man kanske mer noga sedan, t ex 
ett rullande schema där två elever följs åt under en dag. 
Vaktmästaren är ju glad om han får hjälp att hålla den yttre 
miljön snygg och så är det också med städerskor och måltids- 
personal. Viktigt att eleverna engageras i skolans miljö.

Det skulle vara svårt att sitta kvar i matsalen 30 min och 
hålla god ordning. En kvart kan upplevas som lång. Rent fack
ligt kan vi aldrig komma ifrån att ha personalmatsalar. Ingen 
arbetare i industrin äter bredvid en maskin som bullrar och för 
ett väldigt oväsen. Jag hoppas att allt fler lärare vill äta 
med eleverna. Lunchen är dagens höjdpunkt. Det finns oroväckan
de mänga lärare som inte trivs med sitt jobb. De skulle knäckas 
om de inte fick lunchvilan. Det är fruktansvärt dåligt betalt 
för lunchhalvtimmen att bara få gratis mat. Fler lärare skulle 
beredas möjlighet att äta med eleverna. En vuxen vid varje bord 
vore önskvärt. Inga andra kategorier än lärare får äta i mat
salen på den här skolan. Men det skulle naturligtvis gå bra - 
det viktigaste är att det är fler vuxna i matsalen. 80 procent 
av lärarna här är positiva till att äta med eleverna.

På gy skolorna har man diskuterat att ta betalt för skolmaten. 
De har ju elever från flera kommuner. Det var ett förfärligt 
bråk när pedagogiska lunchen infördes, då åt alla vuxna som 
ville med eleverna och alla tyckte det var bra. Men kommunen 
tyckte att det blev för dyrt. Jag får 25 måltider per dag att 
fördela på låg-, mellan- och högstadiet. Nu sparas det ivrigt 
på allt i kommunen.

Pedagogisk lunch är en så viktig del i skolans sociala fostran 
att den borde prioriteras.

Skolan byggdes 1979 och då infördes karottsystemet. 1983 börja
de högstadiet med karottsystem och pedagogisk lunch.
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Skola nr 5

Lärare_i_syenska_och_engelska U-.R)

Vår gymnasieskola startade ht 1986. Vi har 500 elever fördelade 
på 2-åriga Hk, El, Tele, Fordon, Verkstad, Bygg och 3-åriga Ek, 
Na, T, HS

Vi började med pedagogisk lunch eftersom vår matsal inte var 
klar när skolan startade, så vi fick äta kostnadsfritt i elev
matsalen till en början. Sedan gick det ut en förfrågan och vi 
äter nu för halva priset, 10 kr per dag. Alla äter i elevmatsa
len och sitter vid separata lärarbord. Det var synd att vi inte 
började placera oss bland eleverna för nu blir det en lite 
konstlad situation om vi någon gång sätter oss bland eleverna. 
Om vi satt bland eleverna skulle vi få en naturlig elevkontakt. 
Men vi avhandlar ju en massa praktiska frågor under lunchen 
kollegor emellan.

Vi har 3 matlag mellan 10.30 och 12.10. Den första tiden är 
lite för tidig tycker jag. Klasserna har inte fasta tider varje 
dag.

I elevmatsalen äter också vaktmästare och städpersonal m fl. 
Skolmåltidspersonalen här är otroligt positiv, aldrig gnälliga 
utan en oerhört positiv anda. Otroligt god mat får vi också. 
Ibland t ex efter skrivningar kan det bli långa köer. Bra mat- 
salsmiljö har vi också. Vi lärare har en dämpande effekt och 
rycker in om något händer. Måltidspersonalen här skapar en 
positiv anda. Eleverna måste ha lärt sig hemifrån att äta av 
allt och att själva ta ansvar för sitt skolmatsätande. Alla 
måste ju ha mat.

På grundskolan fick vi äta gratis i elevmatsalen, men då åt jag 
alltid i personalmatsalen för jag behövde koppla av. Här är det 
trevligare miljö i elevmatsalen än i de två personalmatsalarna 
intill. På grundskolan där jag kunde ätit gratis i elevmatsalen 
gjorde jag det aldrig, men här betalar jag 10 kr och äter i 
elevmatsalen. Så miljön har en stor betydelse.
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Det är tveksamt att ålägga lärare att äta med eleverna det 
måste nog arbetas fram på frivillig bas. Det är så mycket annan 
social verksamhet som läggs på lärare.

Vi får maten i kantiner och serverar oss själva. En del kryddor 
har dragits in för att eleverna kryddade blommorna. Matpersona
len som övervakar har så fin humor och positivt sätt mot ele
verna. Alla har ju haft Hk i åk 8 och 9 så eleverna borde ha 
lite kunskap om mat.

Att ha ett mellanmål borde vara viktigt. Vår cafeteria har all
deles för dyra priser. Juice och hälsobulle serveras på efter
middagen på grundskolan för 1:50 styck.

Som det är nu så behövs ingen personalmatsal för oss lärare, 
men den används av andra kommunanställda. Jag tycker det är 
viktigt att man prioriterar att hålla en hög standard på 
lunchen för då äter eleverna och mår bra.

Vi hade en insändare från en kommunpolitiker (fp) om att skol
maten inte var bra men han hoppade i galen tunna. Jag har arbe
tat i andra kommuner där maten varit mycket sämre. Ändå har vi 
inte dyrare mat här så det måste vara vår husmor som är en stor 
trollkonstnär.

Lärare_i_svenska^ franska och spanska

Vi lärare köar med eleverna vid tre olika banor. Det går ganska 
fort i regel. Man kan sätta sig vid vilka bord man vill. Det är 
bra för eleverna att lärarna finns med det blir bättre ordning. 
Vi har en bra måltidspersonal. som snabbt lär känna eleverna och 
lärarnas vaktinsats är verkligen minimal. Att vuxna bara är i 
samma matsal är positivt. Det är inget tvång att sitta med sina 
egna elever. Vi är mycket nöjda och tycker att det fungerar 
mycket bra. På lägre stadier kan det finnas ett behov av lärare 
som vaktpersonal, men så är det inte här. Lärarna offrar sig
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inte på dessa skolor för att få gratis mat utan man ser det som 
en nödvändig insats i social fostran. Att få gratis mat är väl 
en tillräcklig ersättning för tillsyn under lunchen.

Man får se skolan som vilken arbetsplats som helst och det är 
bra att främja kontakterna med alla under lunchen. Visst finns 
det fördomar mot t ex fisk hos en del elever och andra som är 
lättpåverkade tar efter.

Här finns ingen bestämd tid som man behöver sitta i matsalen.
Om det är långa köer är det bra att lämna plats åt andra.

Skolmåltidspersonalen här är verkligen värd ett mycket högt 
betyg. De har kontroll på ett väldigt trevligt sätt. De infor
merar ibland t ex om hur många bröd man får ta eller "vi har 
använt 120 ägg till pannkakorna" kan de skriva på tavlan. Det 
mesta av maten lagas här.

Att kalla det här för pedagogisk lunch är inte riktigt rätt för 
vi betalar halva priset och sitter ofta flera lärare tillsam
mans. Vi kan betala 20 kr och sätta oss i personalmatsalen och 
kanske ibland få en ostbit till smörgåsen. Vikarier sitter ofta 
i personalmatsalen och betalar fullt pris. Det är möjligt att 
inte alla lärare ryms i elevmatsalen framöver när vi får fler 
elever. Matsalens storlek, inredning och akustik är viktiga 
faktorer som påverkar trivseln.

Kommentar:

Tabletter och vitsippor på borden i en fantastiskt trevlig och 
ljus matsal i blått med personal som var minst lika trevlig, 
kunde jag konstatera lite senare då jag åt lunch med skolans 
rektor.

Där var självtagning med 2 gångar/köer.
Dagens mat var chili con carne, isbergssallad, groddar och en 
till sallad samt mjukt bröd.
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Husmor gick med ett leende och tog tillbaka tre bröd från en 
kille som tagit fem mjuka bröd. Hon förklarade att det inte 
skulle räcka till alla om han inte följde regeln som stod på 
tavlan, dvs att man bara fick två mjuka bröd var. "Om det blir 
bröd över så får du gärna fler men då får du vänta tills alla 
andra har tagit".

Rektor

"När skolan startade var personalmatsalen inte klar. Lärarna 
fick då tillfälligt äta gratis i elevmatsalen och upptäckte att 
det gick bra och var trevligt. Skolstyrelsen gick sedan med pä 
att lärarna fick äta till halva priset i elevmatsalen om de tog 
på sig att övervaka ordningen och att köa tillsammans med ele
verna. Skolmåltidspersonalen känner ett stöd från lärarna även 
om lärarna sitter tillsammans och inte sprider sig så mycket 
bland eleverna.

Till hösten kommer ytterligare 100 elever så då får man se över 
schemaläggningen så att alla får plats och slipper köa alltför 
mycket. Matsalen rymmer 170 platser. Eleverna har fri place
ring. Vi hade en stökig klass från början, men de lugnades 
snabbt ner.

Det finns möjlighet att schemamässigt klara av även 100 elever 
till när de börjar till hösten.

Vi har två mindre personalmatsalar som används mellan kl 12 - 
13 av andra kommunala förvaltningar. Där finns totalt 50 plat
ser som går att använda fram till kl 12. Vid fint väder kan man 
även sitta ute och äta.
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Fasta lunchtider för klasserna är inte omöjligt att ordna. Det 
går om man prioriterar det vid schemaläggningen. Att ha lunch 
10.30 en dag och 12.10 nästa dag är naturligtvis inte bra. Det 
är så mycket som inverkar, t ex lokaler, laborationsblock och 
grupptimmar. Men lunchen har inte prioriterats hittills. Vi 
täcker inte lärarnas håltimmar i första hand och det är inget 
problem. Samverkan och samplanering skulle underlättas om alla 
lärare vore på skolan under en viss tid av dagen t ex 9-16.

Till en början var elevcafeterian stängd mellan kl 11 och 13 
för att inte konkurrera med skolmaten men numera är den öppen. 
Den utgör ändå inte någon konkurrent till skolmaten. Alternati
va rätter skulle säkert gå bra att införa för maten går att 
spara och frysa in om det blir över. Skolmåltidspersonalen här 
gör säkert allt för att alla skall bli nöjda och mätta.

Lärarna ställer inga krav på att få äta gratis för de är inte 
beredda att ta på sig mer jobb i matsalen. Jag har arbetat på 
en annan skola där lärarna skulle vägra äta i matsalen även om 
de fick betalt, så dålig var miljön där. Att få lärarmedverkan 
under lunch ställer högre krav på miljön. De flesta som arbetar 
i skolan tänker nog inte på hur viktigt det är med lunchen”.

Ronny och Hans_elever från_åk 1 och 2

Skolmaten kan inte bli bättre än den är här. Fil och flingor 
som ett alternativ skulle Ronny gärna ha. Allra helst skulle vi 
vilja ha två rätter att välja på. Gärna en sallad som alterna
tiv rätt.

Vi äter te och mackor eller gröt och choklad till frukost.

Jag har alltid fått bra mat på alla skolor jag gått på säger 
Hans.



28

På måndagar äter vi kl 11.00 och tisdag och onsdag kl 10.30. Så 
varierar våra luncher men det spelar ingen större roll. Hans 
vill inte äta senare. Ronny kan gärna tänka sig att äta lunch 
senare kring kl 12. Han som driver cafeterian är hutlöst dyr 
menar en av eleverna. Vi fixar te på vår avdelning på förmidda
gen. På eftermiddagen dricker vi också te eventuellt med bullar 
till. Alla grabbar i 17-18 års ålder dricker kaffe. Godis köper 
de inte. Några både snusar och röker. Cafeterian nyttjas mest 
på kvällen av ungdomarna som träffas där. Elevkåren borde få 
driva cafeterian på skoltid för att få ner priserna.

Att lärarna sitter i matsalen är bara trevligt. De får gärna 
komma och sitta vid elevborden, det tycker vi elever bara är 
trevligt. De får ta det bordsskick vi har säger Hans skämtsamt. 
Här förekommer nästan inget bus med maten. På grundskolan där 
Ronny gick tidigare satte man upp skärmar mellan borden för att 
göra matsalen mer gemytlig. Då blev det massor med mat som flög 
i luften och ingen hann se vem som kastade mat bakom skärmarna. 
Man tyckte att det var en ball grej att se människors reaktion 
på flygande mat. Här händer det ytterst sällan att man leker 
med maten. Om en lärare suttit med vid borden på grundskolan så 
hade det aldrig hänt att man kastat mat över skärmarna.

Man ser olika på lärare och skolmåltidspersonal, det har delvis 
med betygen att göra. Men mest beror det på personen i fråga, 
vilken kontakt man har och om man gillar varandra. Storleken på 
matsalarna är viktig. Ju större matsal desto mera anonymitet, 
buller och bus blir det.

Hans tänker på att skolmat kostar pengar. Mat skall man äta och 
inte leka med. Ronny menar att det är en självklarhet att man 
skall få mat i skolan. Det skulle bli häftiga reaktioner om man 
införde avgift för skolmaten på gymnasieskolan. Hans tror att 
fler skulle ta med matsäck om skolmatsavgift infördes. Mänga 
skulle nog gärna betala 10 kr för den goda maten som man får 
här. Maten är alltid nylagad här och får aldrig stå framme 
länge.
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Det man kan om mat har man lärt sig hemma och på hemkunskapen. 
Hans kan laga både köttbullar och pannkaka. Hur man gjorde 
saftkräm minns båda från hemkunskapsundervisningen, speciellt 
att ta krämen från plattan efter första bubblan (Att man skulle 
göra det berodde på att krämen annars skulle bli för tjock 
enligt Ronny. Hans lärde sig att man kunde späda ut mjölken 
till krämen med lite vatten. I barnkunskapen lärde man sig 
också lite om mat pga att man hade samma lärare. "Det skall 
visst vara samma lärare men det var lite olika. Hemkunskapen 
borde vara mer praktiskt inriktad istället för att beräkna 
kolhydrater och proteiner, om man skall få in det i skallen".

Att krydda blommorna var dumt speciellt som indragna kryddor 
drabbar alla och inte bara dem som kryddade blommorna. Men har 
man lite tumme med mattanterna så fixar man kryddor ändå menar 
både Ronny och Hans. Mattanterna är toppen här. Ibland sitter 
vi och äter och snackar i 30-45 minuter .

Hans äter först mellanmål och sedan middag kl 18 efter skolan. 
Ronny äter middag kl 16.

Ingen kastar/lämnar skolmat här, utom om man någon enstaka gång 
tagit en macka för mycket.

Båda killarna vill gärna att lärarna sätter sig bland eleverna. 
Det är kul att prata med lärare. Men lärarna tycker kanske att 
det är mer intressant att prata med andra lärare än med elever.

Att gå på den näraliggande hamburgerbaren finns det ingen 
anledning till, även om plånboken skulle tillåta det, när man 
får så bra mat i så trevlig miljö som på den här gy skolan.

Ronny gillar inte kokta grönsaker medan Hans gärna äter det men 
är mer tveksam till pölsa. Fisk är stående varje tisdag. Onsda
gar är alltid soppa med mjuk bröd till. Grape eller apelsin
klyftor serveras också på onsdagar. Det behövs som extra
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näringstillskott. Ronny tror att det är "A,B,C,D,F,G-vitamin" 
medan Hans är säker på att det är C-vitamintillskott i detta 
fall. Det är för teoretiskt med vitaminer enligt Ronny.

Eleverna kan gärna tänka sig kaffe efter maten. Vi får se hur 
det blir med lunchen till hösten när vi blir 100 elever till. 
Elever på teoretiska linjer har mer bråttom och äter snabbare 
tror killarna. "De måste kanske hinna plugga på rasten".

Husmor_tillika_kokerska och skolmåKidsbiträde

Vi har tillagningskök och lagar bara mat till denna skola. 1,5 
personal på heltid, 2 st på 5 tim, 1 på 6 tim, 2 på 4 tim.
Nästa år när åk 3 börjar och vi får 100 elever till (600 por
tioner) får vi en kokersketjänst och de som går på 4 tim får 5 
tim och 6 tim tjänsten blir heltid. Timmarna baseras på elev
antal, men samma yta skall städas även när elevantalet inte är 
fullt. Elevmedverkan i matsalen är inte aktuellt på gymnasie
nivå. Men de deltar i städning ute och inne. Karottsystem 
fungerar inte heller på gymnasienivå. Om det står två bröd på 
tavlan så säger vi till genast och tar tillbaka t ex de tre 
bröd extra som en pojke tog idag. Sedan får han gärna extra 
bröd om det räcker och det gör det ofta eftersom en del flickor 
bara tar ett bröd. Vi har inte mycket spill. Några tar en näve 
smöraskar som de kastar. En dag räknade vi att eleverna kastat 
90 st grahamsbullar och det skrev vi upp på tavlan nästa dag då 
reagerar eleverna och håller efter varandra.

"Eleverna är väldigt trevliga och håller god ordning både i kö 
och i matsal. Alla tar med sig sina brickor. Vi håller efter 
dem hårt från början på ht när de är nya och talar om varför vi 
vill ha en speciell ordning. Efter två månader så vet alla hur 
det skall vara. Vi ber också att de äldre eleverna talar om för 
de nya hur det fungerar. Vi har pratat om att det vore bra om 
nya årskurser kom på besök i köket så vi fick berätta om vårt 
arbete och vår arbetsmiljö samt om maten hur den tillagas och
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varför matsedeln är sammansatt som den är. Det är inte meningen 
att man skall äta sig mätt på kött. Vi förklarar att det behövs 
potatis, sallad och bröd också för att få en fullvärdig kost. 
Kostnader förstår eleverna bättre än näringsinnehåll i maten. 
Jag frågar en elev som tagit bara 10 korvar om de har råd att 
äta på det sättet även hemma. Vi bjuder in ungarna i köket så 
att de får se hur vi lagar maten och de är väldigt intresserade 
och får en bättre förståelse för vårt arbete. Om eleverna inte 
förstår varför disken skall ställas på ett speciellt sätt så 
får de komma in bakom disken och se hur det fungerar från vår 
sida sett. Det händer att de hjälper till att plocka disk och 
bära diskbackar till diskmaskinen."

En öppen, tydlig, glad och vänlig men bestämd kommunikation som 
befrämjar kontakten och samarbetet präglar hela kökspersonalen 
samt förståelse för hur viktig god lunch i trevlig miljö är. 
"Har vi några elever som är stökiga eller otrevliga så går vi 
alla på dem och pratar och frågar hur de mår och vad dom gjort 
under helgen och sedan blir de trevliga och vi får bra kon
takt." Vi hade en kille som bara provocerade hela tiden tills 
en i personalen blev vansinnigt arg och skickade ut honom ur 
matsalen "här äter man och uppför sig som folk, leka får du 
göra ute". Dagen efter gick han in i köket till den tjejen och 
ställde sig så nära att hon blev rädd att han skulle slå till 
henne, men han bad om ursäkt för att han burit sig dumt ät. Vi 
har gemensamma regler och stöttar och hjälper varandra. Man kan 
inte bara blunda för dumheter som elever gör. Klarar man inte 
av det själv så ber man någon annan om hjälp. Alla vuxna har 
samma ansvar att fostra elever i skolan. Men visst behövs fort
bildning både i psykologi och i kostkunskap så att man känner 
att man kan sitt jobb. Hungriga elever blir retliga och då blir 
det fler konflikter.

"Vi tänker inte servera fil som alternativ däremot skall vi 
jobba hårt för att få servera en alternativ rätt. Att ha ett 
bra salladsbord är bättre än fil. Fil får de äta hemma till 
frukost."
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Vi försöker påverka lärare att sätta sig på ströplatser bland 
eleverna när det är fullt vid lärararborden. Vaktmästare och 
städpersonal sitter också tillsammans i elevmatsalen. Första 
terminen åt lärarna gratis, sedan kom bestämmelser att de fick 
äta för halva priset, mot en viss övervakning av ordningen. Men 
den övervakningen är + 0. Lärarna behöver koppla av på sin
lunch, men de finns ju i närheten och kan rycka in om det 
behövs.

Lärarnas effekt som ljuddämpare märks tydligt i matsalen. Vi är 
glada så länge de sitter i matsalen även om de inte sprider ut 
sig vid elevborden. Den direkta tillsynen svarar måltidsperso- 
nalen för. Jag förstår att lärare ibland inte reagerar på bus i 
matsalen, som de ser som bagateller om de jämför med hur job
bigt de har haft med att få tyst i klassen under flera timmar 
före lunch. Eleverna har respekt och lyder våra tillsägelser 
lika bra. Med det här systemet så får vi alla bra kontakt även 
med lärarna, vi träffar dem dagligen vid serveringen, i matsa
len och vid diskinlämningen. Till hösten kommer det troligen 
att bli så att alla betalar fullt pris även om de sitter i 
elevmatsalen. Det har räckt med två läsår som inskolning och 
miljön är så trevlig att vi tror att lärarna fortsätter att äta 
i elevmatsalen även om de får betala 20 kr för maten.

Skolmåltidspersonalgruppen är helt eniga i sin uppfattning och 
tycker att deras arbete är viktigt. Stark självkänsla och 
enhetliga normer har de byggt upp alltifrån skolstarten. Många 
har arbetat på andra skolor tidigare men här säger ingen "det 
går inte att förändra för så har vi alltid gjort förut". Vi har 
en bra arbetsledare och roterar mellan arbetsuppgifterna. 1 
vecka i matsal, 2 veckor i disken. Alla är rörliga och rycker 
in där det behövs. Vi diskuterar med varandra och hinner se och 
prata med eleverna även när det är högt tryck i matsalen. Det 
blir så klart stressigt när vi har 250 elever i kö t ex efter 
skrivningar. Annars är det så att matlagen flyter in i varandra 
och det blir ingen paus på en kvart mellan matlagen.



33

Vår arbetsledare skriver ibland upp recepten på allt vi har 
använt, t ex 60 kg köttfärs, 1 kg salt. Det är bra för alla 
läser på tavlan och reagerar. Alla elever äter väldigt bra. Vi 
håller ett öga på elever som öser för sig 15 köttbullar och 
säger till på en gång om han/hon sedan lämnar mat att ta mindre 
nästa gång. Vårt arbetssätt skulle inte fungera om vi hade en 
skola med 1000 elever. Vi har varit på studiebesök på skolor 
där man hade 1500 elever och det var ju stor skillnad. Då såg 
vi hur bra vi egentligen har det. På den skolan var alla så 
negativa till de lite bullriga pojkarna på de praktiska 
linjerna - "dom som vi tycker är så charmiga och har så fin 
kontakt med."

Lärarna kommer säkert att försöka påverka kommunen så att de 
får fortsätta att äta för en tia i elevmatsalen. Det uppstår 
lätt missförstånd, t ex ringde någon från en fackförening och 
frågade om det verkligen var sant att våra lärare fick äta 
gratis på gymnasienivå. Någon hade tagit, det för givet eftersom 
lärarna åt i elevmatsalen. Skolmåltidspersonalen äter efter 
alla andra i elevmatsalen och betalar fullt pris sä det är 
klart att många tycker att det är orättvist. Det finns ingen 
anledning att vi skall äta gratis men väl för halva priset. 1 
de flesta gymnasiematsalar ser man aldrig en lärare. Här finns 
bullerdämpande plattor i taket och bra bord och golv som inte 
bullrar.

Skola nr 6

Koke r s kat j1l _l ik a_husmor

"Vi har möten med elever och fritidsledare för information. 
Elever i åk 6 deltar en halv dag i köket liksom i städningen. 
Eleverna får då en inblick i hur våra jobb är, det är bra.
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"Svinnet på mat är 1,5 20 kilos påse/vecka tack vare karott
systemet. 30 kg/vecka det är mycket mindre än på andra ställen. 
Lärarna får matsedel med innehålIsdeklaration av näringsämnen 
och vitaminer som de pratar med eleverna om. Eleverna är väl
komna med önskemål om mat. Taket i matsalen behöver sänkas. 
Eleverna sköter sig bra och miljön är fin fastän skolan är gam
mal. För gymnasieelever har man nya portionsmjölkförpackningar 
i kylställ som gör att mjölken håller sig kall. Vi har börjat 
lägga kylklotsar under de stora mjölkförpackningarna och lyckas 
på så sätt servera kallare mjölk. Det var en bra idé som vi 
fick pris för."

En vuxen vid nästan varje bord sitter och äter pedagogisk mål
tid. Vid andra skolor i kommunen är det inte pedagogiska målti
der då sitter de vuxna vid egna bord.

"Juice serveras 5-6 ggr/termin för att ge extra c-vitamin. Det 
finns även 4-5 olika sallader att välja på varje dag. Vi anser 
att det är mycket viktigt att eleverna lär sig äta sallad. De 
mindre barnen är duktiga på att äta sallad".

Två mellanstadielärare i åk 4 och 6

"Vi har haft försöksverksamhet med lunchlektioner och har nu 
pedagogiska måltider. Jag (kvinnlig lärare) tycker att det är 
mycket positivt att kunna sitta och småprata med eleverna under 
maten som man inte hinner annars. Vi dukar snyggt och har det 
trevligt under maten. Vi saknar inte egen personalmatsal.

Det blev många olika rastvakter på eftermiddagen när vi hade 
lunchlektioner på prov efter sportlovet i fjol. Vi borde star
tat i början på en termin. Eleverna åt inte mer under lunchlek
tionerna. Om man vänjer eleverna från skolstarten vid lunchlek
tioner och informerar eleverna och föräldrarna om att skolmaten 
är bra så fungerar det bra.



35

Föräldrabesöken tunnas ofta ut i 5:an och 6:an. Besökande 
föräldrar får äta gratis en gång under varje termin. Att äta 
med eleverna på mellanstadiet är inga problem. Det är en annan 
situation på lågstadiet där barnen behöver mer hjälp och spil
ler och skvätter. Vi får räkna k-tid i 10 min förutom en gratis 
måltid. Vår skolmat är jättebra (tycker båda lärarna). Det sker 
också en icke-verbal påverkan under maten. De som äter med god 
aptit av fisken smittar av sig på de tveksamma. Vi brukar säga 
ifrån att ingen vill höra kommentarer om att det inte smakar 
bra. Det är inte särskilt trevligt att höra för dem som tycker 
om maten och kan göra att de som är tveksamma inte vågar smaka. 
Vi hör aldrig att skolmaten som sådan är dålig. Att eleverna 
har kostkunskap gör att de är medvetna om matens innehåll och 
värde.

Att salladerna flyttades till en salladsbuffé gjorde att flera 
tongivande elever började hämta sallad och fick en hel svans av 
elever efter sig. Dagens modebild är också att bygga upp sin 
kropp, träna och vara medveten om vad man äter och avstå från 
gifter.

Köket har byggts om och nu när centralköket blev utdömt så fick 
vi tillagningskök vilket är mycket positivt. Föräldrar frågar 
ibland hur barnen äter på skolan och då är det ofta problem 
kring maten hemma. Under en vecka har vi som lärare hunnit 
sitta vid alla elevbord i vår egen klass och fått en uppfatt
ning om hur "våra" barn äter. Eleverna är positiva till skolma
ten överlag. Vi har väldigt bra mat. Hela kollegiet är positiva 
till pedagogiska måltider.

Försöket med lunchlektioner drogs igång av rektorn och schemat 
var inte riktigt anpassat så att det fungerade. Rasterna för- 
skjöts så att eftermiddagarna blev långa. Nu äter alla på mel
lanstadiet 11.30 eller 12.00. På lågstadiet äter man 10.30 och 
11.00.
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Soppa serveras bara var 14:e dag numera och det varierar vilken 
veckodag som är soppdag. Matsalen är bra. Det kan bli både rör
ligt och rörigt ibland. Bordsskicket är det lite dåligt med 
bland vissa elever samt att solidariteten brister när elever 
dricker tre glas juice när de bara får ett - det räcker ju inte 
till alla då.

Jag tycker att det är lugnt i matsalen, men vi är färre i vårt 
matlag.

Här äter alla städare, vaktmästare osv gratis om man sitter en 
vuxen vid barnens bord. Kommunen har stark socialdemokratisk 
majoritet och numera har vi även ordentliga lärobokskonton.

Men när det gäller lärarnas löner så ligger vi dåligt till som 
mellanstadielärare, då förskollärare har en slutlön som är 2000 
kr högre. Där blir vi lurade av avtalsverket när man diskuterar 
småsaker som tjänsterum, lunchraster och K-tid i stället för 
att ge lärarna ett ordentligt lönelyft - då skulle säkert fler 
ställa upp på pedagogiska måltider osv”.

MartjLn^ elev_i_3_B

"Skolmaten är bra jag äter mig mätt varje dag. Mest gillar jag 
tunnpannkaka.

Det är bra att lärarna sitter med vid borden så skriker inte 
alla så högt. Det blir lugnare. Ibland sitter också någon från 
expditionerna vid vårt bord. Vaktmästaren sitter alltid närmare 
disken. Även om en del säger att det är jätteäckligt så smakar 
jag för man har ju olika smak. Jag äter ordentlig frukost varje 
dag. Jag hinner inte bli riktigt hungrig innan lunch.

Hemkunskap hade vi i åk 2 då fick vi lära oss koka gröt. Jag 
brukar prova laga mat hemma t ex göra milkshake. Det är bra med 
varierad kost i skolan. Jag vill inte äta pannkaka och spagetti 
varannan dag.
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Det är bra med rast direkt efter maten. Jag äter på 10-15 minu
ter. Man kan sitta en halvtimme i matsalen, men ingen sitter så 
länge i matsalen. Vi har ofta rast en halvtimme före vi får gå 
till matsalen.

Ibland tar jag för mig lite för mycket mat men då försöker jag 
äta upp, så jag kastar nästan aldrig mat. Det är bra att ha 
karotter på bordet för då kan man ta flera småportioner och det 
blir inte så jobbigt att gå och hämta vid disken och att stå i 
kö.

Anna__elev i 2 A

”Det är lite halvstökigt i matsalen. De vid vårt bord skriker 
mest. Det är en kille som pratar högt hela tiden. Att lärarna 
sitter med är bra för då säger de till dem som skriker. Vi har 
tre killar i klassen som alltid pratar mycket och högt. Det är 
sjutton barn i min klass.

Maten är sådär. Jag vill inte ha så mycket soppa då blir man 
inte mätt. Vi får soppa en gång i veckan och det är mest spad. 
Idag var det gott med pytt i panna. Jag tål inte juice men 
dricker lite ändå fast jag får lite eksem. Mjölken är inte 
tillräckligt kall och det blir så mycket bubblor när man 
trycker på knappen.

Vi kallar matvärdarna för dukare och de går 5 min före till 
matsalen men ibland glömmer man och får rusa iväg 1 min före 
och jobba jättesnabbt för att hinna. Vi är dukare en vecka var 
och lärarna påminner oss om vi skulle glömma. Det är inte bra 
om eleverna kommer för tidigt för då kanske vi inte hunnit 
duka. Vi hämtar mat i bunkar och ställer på bordet. Tillbehör 
t ex rödbetor står framme på borden. Vi hade hemkunskap i åk 1 
redan. Jag kan steka pytt i panna själv.
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Vi ställer upp 1 kö utanför matsalen och väntar på fröken om 
hon inte kommit så går vi in själva. Då har vi haft 30 min rast 
före maten. Jag äter på en kvart och har sedan en kvarts rast 
kvar innan lektionen börjar.

Våra föräldrar brukar läsa i tidningen eller fråga vad vi ätit 
för att vi inte skall få samma till middag. Vi får fisk varan
nan vecka. Kokt fisk är inte gott. Men fiskpinnar är jättegott 
och vi får så god sås till. Om vi skulle ha lektion direkt 
efter maten så skulle alla bara sitta och rapa hela lektionen. 
Man måste ha en rast som man hinner rapa på.

Det är lite bullrigt i matsalen. Det ekar ganska mycket. Att ha 
runda bord är bra då springer man inte på några kanter. Stolar
na är lite för låga i åk 2 för man når inte riktigt upp till 
borden.

Det är 5 rader med 4 bord i matsalen och ett salladsbord, 
alltså 21 bord sammanlagt. Fem elever och en vuxen skall sitta 
vid varje bord.

Tegelväggar med fina dekorationer på är det i matsalen. Fast 
jag tröttnar nästan på bilderna, man har sett dem så länge. 
Levande blommor finns det också i matsalen. Det är högt till 
taket. Det är roligast på julen när vi har julgran i matsalen".

Två lågst^adielärare i.SL)

"Jag har åk 2 och kommer stället för studieledaren (fd huvud
läraren) .

Jag har åk 3. Vi har båda arbetat länge här. Det har alla gjort 
på denna skola.
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Vi får räkna 20 min K-tid per dag i åk 1 för att vi äter peda
gogisk måltid- I verkligheten sitter man ofta 40 minuter i 
matsalen med åk 1 elever. I åk 2 får vi räkna 10 min k-tid per 
dag. Eleverna sitter och tittar och drömmer och blir lätt 
distraherade av att äta med så många andra. Eleverna tar inte 
potatis för att det är så svårt för dem att skala. Vi får 
gratis mat när vi äter pedagogisk lunch. Vi kommer inte upp i 
k-tidstaket så det blir sällan övertid. Vi är inte tvungna att 
äta med eleverna. Det är frivilligt men vi tjänar alla på 
systemet med pedagogisk lunch. På en vecka har jag suttit en 
gång vid varje bord och träffat alla mina elever. Det är bara i 
åk 1 som det känns stressigt under lunchen innan eleverna har 
lärt sig alla rutiner att hämta och lämna på rätt plats. Äk 1 
har lunch 10.30 - 11.10 och hinner bara fä tio minuters rast 
efter maten.

Systemet med lunchlektioner fungerade inte bra. Det är bättre 
att ha rast efter maten. Vi fick sitta och vänta på de som åt 
långsamt och de som fick vänta blev oroliga. Nu har vi 10 min 
sittande i matsalen som minitid. Eleverna snabbar på för att 
hinna ut och ta ett bordtennisbord osv.

Här är det mycket bra mat och flera varierade sallader varje 
dag. Det finns ingen personalmatsal så vi äter alltid med 
eleverna. På måndagar har jag dubbellunch och då äter en från 
kontoret med min klass. Det förekommer aldrig lek och kladd med 
maten, största problemet är lite prat och kanske att någon elev 
springer till en kompis vid ett annat bord för att säga något.

Ibland byter vi mattider och bord mellan årskurserna, om vi 
skall göra något speciellt t ex åka och simma. 2 B äter vid 3 
B:s bord mattiden före och eleverna har sina egna platser. Ny 
placering görs vid varje åk start. Man blandar pojkar och flic
kor och sprider på de oroliga barnen, placerar dem mellan de 
lugnare - mognare".
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Två elever: Elin_i_åk 5,_Peter_i_åk 6

"Skolans mat är alltid bra.

Det är inte stressigt att vara dukare, man dukar två bord på 
fem minuter. Potatisen är ibland hård, man har kokat den för 
lite. Det är bra med oskalad potatis. När solen ligger på så 
blir mjölken fort för varm. Potatisbullarna ser inte så goda 
ut. (Lasagnen är det vitlök i och det tycker inte Elin om.
Peter tycker att det är gott med vitlök i lasagne). Maten lagas 
på skolan."

Matsalsmiljön är trevlig men det är ofta lite skrikigt och 
bullrigt enligt Elin. Hon tycker också att det är bra att 
lärarna sitter och äter med eleverna. Då är det ingen som kas
tar smörpaket på golvet. Det är ju inte så trevligt att gå och 
halka i smör. Smörpaket ligger ofta under borden. Vuxna hinner 
inte alltid se när smörpaketen slängs, men om de ser det så 
säger de till. Om barnen säger till så bryr de som kastar sig 
inte om det. Det är mest femmor och sexor som kastar. Peter har 
inte sett att någon kastat smörpaket (det kan hända att man har 
tappat dem och inte bryr sig om att plocka upp dem igen).

Både Elin och Peter vill gärna ha mer hemkunskap i skolan. Det 
är bra att börja i åk 2, "vi kan gärna också ha hk i åk 6". 
Ibland finns det rester så man kan välja mat eller smaka två 
rätter. Båda är ordentligt hungriga när det är lunchdags 11.30 
eller 12.00.

Peters frukost är tre rostade mackor med ost, fil och te. Elin 
åt smörgås utan pålägg och mjölkchoklad till frukost. Ibland är 
Elin vrålhungrig till lunch. Båda äter sin lunch på 15-20 minu
ter. Rasten efter kan bli för kort om man äter längre. Båda 
äter riktig middag hemma.



41

Läraren i Elins klass berättar om matens näringsinnehåll osv 
innan de går på lunch. De säger också hur mycket en normalpor
tion består av t ex 3 pannkakor. (Det har Elin förstått som att 
man inte skall ta mer än tre medan Peter inte uppfattat det så, 
han åt tio pannkakor.)

Ibland kastar de mat då de har tagit för mycket. "De har så 
stora slevar". Den som tog det sista i karotterna går och 
hämtar mer till bordet. Avtorkning av borden delar de också på. 
Om någon smiter eller glömmer så torkar Peter och säger till 
den som smet att han får torka borden på Peters dag. Det är 
ganska ofta någon som smiter enligt Peter men det har inte Elin 
märkt.

Ingen handlar godis under skoldagen det är en regel som de 
flesta håller på.

"Pizza i plastpåsar fick man förr det skulle vi gärna vilja 
ha". Elin tycker inte om ravioli och Peter avstår gärna från 
potatisbullar, men det finns många som gillar potatisbullar så 
då tar han bara en och äter smörgås, mjölk och sallad och blir 
mätt ändå.

Matsalen är trevlig. På högstadiet äter man på Folkets Hus och 
hämtar mat vid disk på bricka - får ta själv. Där är det ofta 
långa köer. Att vuxna sitter med vid borden påverkar samtals
ämnena, men det är ändå bra att vuxna sitter med. "Vissa lärare 
är roliga men de flesta är tjuriga och allvarliga. Rektor och 
Sture är roligast". Klasslärarna sitter vid den egna klassens 
bord.

Elins klass har inte bestämda platser i matsalen medan Peters 
klass har det. Han skulle hellre vilja ha fria platser. Fröken 
ritar 5-6 bord på tavlan och bestämmer var de skall sitta. Man 
byter plats någon gång/termin. Hon placerar lugna barn mellan
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de bråkiga. Det är skönt att få prata under maten. Att gå till
baka och ha lektion direkt efter maten tycker ingen verkar bra. 
Man vill ha rast ett tag och fä röra på sig.

Juice får vi bara 1,5 glas. Peter vill gärna ha mer. Men har 
förstår att det kanske inte är bra för magen med för mycket 
juice och att juice är dyrt.

Vika rierande_s tud ierekjtor
(som arbetat sedan 1962 vid skolan och är tillsynslärare) SL 
ansluten

Vi har 4 matlag L = 10.30, L = 11.00, M = 11.30, M = 12.00

Försöket med lunchlektioner pågick i 3 månader från februari
lovet tom terminens slut.

Avbrott med lunchlektionsförsöket berodde på problem med 
schemaläggning. Det blev för långa pass 40-80 min före maten 
och 40 min efter maten innan man fick långrast, detta beroende 
på slöjd och idrottssalar. Vi var för många elever helt enkelt. 
När elevantalet sjunker så kanske vi försöker med lunchlektio
ner igen. Det räcker med en samling på 15-20 min efter maten 
innan långrasten.

1983 hade man försök med lunchlektioner som man tyckte lät bra 
för att ge eleverna matro och att sluta stressa ut till boll- 
plan m m. Pedagogiska måltider har man alltid haft vid skolan. 
Man har provat att sitta en viss tid i matsalen (20 min) men nu 
får eleverna gå ut efter 10 min om de ätit färdigt då.

Eleverna blev trötta på lektionerna direkt efter lunchlektionen 
eftersom de skulle smälta maten då. Lärarna fick vänta länge på 
kaffet efter maten. Det finns ingen personalmatsal på skolan. 
All personal som arbetar vid skolan får äta pedagogisk lunch om 
det bara sitter en vuxen vid varje elevbord. De får alla äta
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gratis lunch då. Karottsystemet gör att vi slipper köer. Fasta 
platser i matsalen har vi årskursvis. Byter platser i matsalen 
gör vi efter elevernas önskemål om det kommer upp på klassråd.

De elever som äter för lite gjorde det även under försöket med 
lunchlektioner. Det är samma elever som får till uppgift att 
vara först vid bollplan för att alla i klassen vet att dessa 
inte äter eller alltid äter snabbt. Ett slags social roll som 
dessa elever får i gruppen.

Det måste vara föräldrarnas ansvar att lära barnen äta till
räckligt och bra. Hk undervisningen är också viktig för detta 
ändamål.

Skollunchen skall vara obligatorisk för eleverna på L- och 
M-stadiet. På högstadiet blir det långa köer och många elever 
hoppar över lunchen eftersom de måste äta på Folkets Hus då 
H-skolan saknar matsal. Nu finns inget centralkök i kommunen.

Personalkonferensen har bestämt att alla lärare äter med bar
nen. De får räkna 10-20 min k-tid per dag beroende på stadium. 
20 minuter på lågstadiet och 10 minuter på mellanstadiet.

Karottsystem har tillämpats i 6-7 år vid skolan och det är alla 
vuxna och barn nöjda med. Terminsmatsedel + veckomatsedel 
trycks upp. Något behov av mer information finns inte.

När elevantalet minskar om några år (1990 har vi 13 klasser) 
till 300 elever så försöker man kanske igen med lunchlektioner. 
Då klarar man sig med två matlag. Passet efter maten skall då 
inte överstiga en kvart. Det kan tom räcka att samlas i 10 
minuter i klassrummet. I åk 6 och 7 springer nog en del och 
köper godis men det är sällan.

Alla vuxna äter i matsalen. Vi ha otroligt vällagad och fin mat 
på skolan.
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Lågstadielärarna har det jobbigast i åk 1 när de skall lära 
alla barn skala potatis. KS och skolstyrelsen var inte inblan
dad i försöket. En samrådsgrupp/personalkonferens bestämde om 
lunchlektioner. Några hade läst artiklar och varit på kurs och 
hört talas om systemet med lunchlektioner.

Pedagogisk lunch måste sanktioneras av skolstyrelsen men det 
hade vi redan innan försöket med lunchlektioner.

Barnen får 5 kr i matersättning på t ex friluftsdagar.

Flera skolor i kommunen tillämpar pedagogisk måltid nu även på 
H-stadiet. Det fungerar bra och alla är nöjda som det är idag. 
Personalen måste ha en halvtimme mellan matlagen för att hinna 
med i kök och matsal".

Skola nr 7

ftndreas, Carina_och_Mattias_el.eyer i åk_7^ 8 och 9

"Stor kall, tråkig matsal med myror på golvet gör att man 
tappar aptiten. Finare större gardiner vill vi ha. Avskärmning
ar mellan borden borde det vara. En lärare varje dag vaktar. 
Ibland busar elever med maten. Köttbullskrig är ju fjantigt men 
köttbullarna studsar så bra. Personalen säger till och eleverna 
får städa upp efter sig. Ingen bra idé att lärarna sitter med 
vid borden. Beror på vilka lärare det är. Det händer att de som 
vaktar sätter sig vid elevbord. Samtalsämnena påverkas av 
lärarnärvaro det är helt klart.

Vi har bara 35 minuters lunchrast. Det är bra att vi får gå ut 
på rast när vi är klara. Om det är fisk så går jag hem och äter 
(A). Jag tycker maten är bra för det mesta (M).
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Det är ingen näring i en portion som kostar 4:70, om man jämför 
med sjukhusmaten som är mycket bättre. Det var bättre mat när 
den lagades här - före storkökstiden. Potatisen är blå och grön 
och smakar äckligt. Vi borde få stekt potatis istället för kokt.

Man får ingen matro, det är så tråkig miljö. Varför har vuxna 
så fina matsalar? Varför serveras inte skolköksmat i kommunhu
sets matsal. Man äter på 10 högst 15 min. Vi vill ha rast 
direkt efter maten. På lågstadiet hade vi lektion direkt efter 
maten. Man måste få röra på sig efter maten. Att ha en lektion 
pä 15-20 min ger ingenting.

Matkärringarna säger sällan till vid bus, de går till lärarna. 
Lärarna går mer rakt på sak och blir arga. Man har en annorlun
da relation till lärarna. Det fungerar som utfodring av djur, 
man föses in i en kö. Blir det trevligt i matsalen blir mattan
terna också trevligare. Jag fattar inte att de står ut, det var 
hemskt att prya där. Mattanterna ändrar aldrig en min hur lugna 
eller bråkiga eleverna än är.

Under försöket med lunchlektioner satt alla och tittade på 
klockan för att hinna springa ut först. Vi borde få fler olika 
sallader och äppeldricka eller nypondryck. En gång i veckan 
borde vi få lite extra t ex ett äpple eller en banan. Alla 
köper godis (och snus) i kiosken som ligger nästan på skolgår
den. Bara högstadieelever får handla där. Vi har planerat ett 
fik på skolan med bra mellanmål som elevrådet skall driva. 
Trevligare matsal önskar vi verkligen".

Skolsköterska och en_lågstadielärare

"Försök med lunchlektioner under lå 81/82 startade för att både 
föräldrar och lärare upplevde att barnen åt dåligt och att det 
var stökigt i matsalen. Vi läste en artikel i en skoltidning om 
schemalagd lunch. 20 min lektionstid + 10 min av lärarnas lunch 
användes. Klassföreståndarna gick med sin klass och åt och när 
alla var klara med ätandet så hade man 20 30 min lektion i 
klassrummet innan de tog 30 min långrast."
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Färre barn kom till skolsköterskan med magont under försöket 
och som förälder såg man en märkbar skillnad eftersom man fick 
hem ett barn som inte var utsvultet. Lärarna märkte en tydlig 
förbättring under eftermiddagslektlönerna med mindre oro och 
bättre koncentration.

"Det blev ett helt annat klimat i matsalen eftersom ingen 
hetsade ätandet och varandra för att hinna först ut till 
gungorna m m. Ingen stress under ätandet. Det finns barn som 
äter väldigt långsamt. Vi hade 30 minuter på oss i matsalen men 
det räckte knappt för några långsamätare medan livligare snabb
ätande barn fick sitta och vänta en kvart. Det var ju olika med 
tidsåtgången beroende på vilken mat det var. Vi hade bricksys- 
tem även under denna period. Men vi skulle gärna vilja ha 
karottsystem fast personalen i köket tycker att det blir för 
mycket disk. Barnen tar tallrik och bestick på brickan och 
personalen öser upp maten. Under försöksperioden med lunch
lektioner så pratade vi i klassrummet om vilken mat som serve
rades, näringsinnehåll osv. Hemkunskap infördes på lågstadiet 
under samma tid så det passade bra in."

Personalen i matsalen var negativa till försöket när man gjorde 
en utvärdering efter ett år. Det blev inget bättre i matsalen 
sa man. Lärarna tyckte att man hade bjudit till och offrade tid 
av sin lunch. "Vi blev väldigt besvikna på skolmåltidspersona- 
lens synpunkter vid utvärderingen". "De var rädda om sina 
tjänster att det skulle bli nedskärningar när så många lärare 
alltid fanns i matsalen. "Lärarna fick inte äta gratis under 
försöket." "Vi lärare är så flata". De betalade det pris som 
gäller när man äter i elevmatsal dvs 15 kr i stället för 20 kr 
i personalmatsal. På lågstadiet som hade sex paralleller fick 
två lärare äta gratis medan fyra betalade. Då kostade det ca 10 
kr i elevmatsalen (1981/82).
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Från svenska togs 10 min, från SO, 10 min och 20 min samlings- 
tid per vecka användes till dessa lunchlektioner. En noggrann 
planering på vilka moment från de olika ämnena som skulle tas 
upp hade gjorts i förväg. Ex samtal, lyssna, träna ordkunskap, 
diskutera olika ämnen. Vi märkte avundsjuka och negativa atti
tyder även från andra personalkategorier (inom SKAF) mot försö
ket. "De kanske trodde att vi åt gratis".

"Barnen mådde otroligt mycket bättre under den här tiden."
Efter jul i år gjorde man en ny satsning för att få tystare i 
matsalen. Man placerade borden så att det blev små grupper och 
så var det många lärare som åt med eleverna och man tränade 
hela tiden att hålla en låg samtalston. "Det märktes genast 
stor skillnad när det var flera vuxna i matsalen. Samtalstonen 
blev lägre och barnen åt längre tid. Det behöver inte vara 
lärare enbart, andra vuxna kan också äta i elevmatsalen."

"På föräldramöte bestämdes en termin att en förälder skulle äta 
med sin klass varje dag och då blev det genast lugnare och bar
nen åt bättre och mådde bättre. Det pågick så länge föräldrarna 
räckte enligt en uppgjord lista. Att man gjorde så berodde på 
att föräldrar var oroliga över att barnen åt så lite och mådde 
dåligt. Vuxna fungerar som ljuddämpare och lär barnen att prata 
i en vanlig samtalston. Många barn sitter inte ner och äter 
ordentligt i hemmen nuförtiden, man stressar i väg till trä
ningar av olika slag."

"Många lärare skulle gärna delta i lunchlektioner i fortsätt
ningen. Det kanske räcker med gratis mat som ersättning. Tänk 
vad trevligt om även vaktmästare, städerskor och bespisnings- 
personal kunde äta i elevmatsalen. Kostnaden för kommunerna kan 
knappast bli för betungande (15 kr för fyra lärare per stadium, 
3 x 60 kr/dag) om man jämför vad man vinner på elever och vuxna 
som äter och mår bra och fungerar bättre socialt under skol
dagen, lär sig mera och blir friskare.
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I dag har vi 2 lärare/dag som vaktar vid varje matomgång. l:a 
matlaget är sex st lågstadieklasser. En lärare skall hinna 
hjälpa 50 elever i åk 1 som ofta inte ens kan skala potatis.

Maten smakar för det mesta bra. Elever är skeptiska mot grytor, 
(blandad mat) och sådant de inte känner igen. Tyvärr blir det 
ibland långa köer. Vi har tre matlag. Ett för varje stadium.

Lågstadiet äter 10.45, delas upp 2:orna 10.40 och 3:orna 10.50 
för att undvika köer. Men tiden fungerar inte alltid exakt när 
det gäller barn. Det finns barn som idag äter så dåligt att man 
undrar hur de kan fungera under skoldagen. Jag hinner som 
lärare inte gå runt och se till att alla äter. Vad som behövs 
är kanske en ordentlig arbetsplan kring skolmåltiden. Mattan
ter som verkligen känner ansvar för barnen och är vänliga och 
småpratar och bygger upp en kontakt med barnen från lågstadiet 
och uppåt är något som saknas idag. Jag tror inte att någon 
unge här vet vad mat tanterna heter.

Det känns inte bra och trivsamt i matsalen idag. Vi borde 
starta en förutsättningslös diskussion med alla personalkatego
rier omkring matsituationen, så att vi alla har gemensamma 
normer och vågar säga till när eleverna bryter mot reglerna. De 
äldre eleverna visar de yngre att de t ex struntar i anslaget 
som säger att man bara får ta ett glas mjölk. Yngre elever blir 
imponerade av högstadieeleven som tar tre glas mjölk och gör 
likadant så småningom”.

Husmor

”Det blev inte så hemskt stor skillnad i matsalen under lunch
lektionerna. Vi hade tidigare en särskild vakt från bespis- 
ningspersonalen som kollade läget och torkade bord. Det fort
satte han med även under lunchlektionerna. Mängden av barn är
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ett problem. Bespisningspersonalen har inget med ordningen i 
matsalen att göra men sunda förnuftet säger att man måste 
ingripa ibland.

Eleverna äter ganska dåligt. De tar så lite mat. Alla måste 
smaka på maten och serveras kanske bara en matsked. Högstadie
eleverna kommer ibland överhuvudtaget inte hit. Om det serveras 
varm korv så har vi 360 elever som äter. Vanliga dagar kanske 
335-340 elever. När det är leverbiff kan det vara ännu färre.

Det var fler vuxna som åt i matsalen under försöksåret. Man 
märkte kanske att eleverna satt mer stilla då och satt längre 
tid. Eleverna åt mer under den här tiden, speciellt grönsaker 
märkte vi att det gick åt mer. Det är klart att pedagogisk 
lunch kostar mer och vi skrev inte under utvärderingen förrän 
vi fått löfte om att det inte skulle bli personalnedskärningar 
för vår grupp. Lärarnas tid och att de åt gratis måste ju ha 
kostat en hel del. Vi ställer gärna upp igen bara det inte rör 
våra tider. Det är ju trevligt att barnen äter. Personalmatsal 
finns i källaren. Positivt om fler personalkategorier äter med 
barnen, men det blir svårt för oss att hinna under vår arbets
tid. Fler föräldrar borde äta här i matsalen. Barnen äter för 
lite, det är det största problemet. Vi har inte långa köer. 
Skolmaten är i regel bra även om den kommer från storköket. 
Högre löner för skolmåltidspersonal är viktigt. Vi har ofta 
fått den fortbildning som vi önskat men det är ofta bara en ur 
personalen som får åka. På låg- och mellanstadiet portionerar 
vi maten, högstadieeleverna får ta mat själva.

Eleverna har ett visst sätt mot bespisningen, en negativ atti
tyd kan man säga. Hur skall den attityden kunna förändras? Att 
visa hur stor en normalportion är har vi också fått kritik för 
eftersom den maten slängs och några gånger per termin händer 
det att maten tar slut. Åk 7 gör prao i matsal/kök."
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Efter stor tvekan svarar husmor att de skulle vara positiva 
till att pedagogiska måltider återupptas vid skolan "bara det 
inte rör vår personalgrupps anställningstid". Vi är helt emot 
karottsystem för det blir så mycket merarbete för oss. Införan
de av karottsystem har ofta diskuterats. Vi tor inte att det 
fungerar på högstadiet eller i en skola av denna storlek. Om 
man bara har runt 100 elever så går nog karottsystem bra. Vi 
märkte av kampanjen "tystare i matsalen" som pågick ett tag.
Det blev nästan onaturligt tyst. 100 vuxna som äter samtidigt 
hörs ju också. Att vi var negativa mot försöket berodde på att 
vi trodde att man skulle skära ner på vår personal för att 
betala försöket.

Mellanstadielärare

I vår klass tog vi rast direkt efter lunchen. Vi satt minst 20 
min vid matbordet och tog sedan rast. Barnen var aldrig upp
stressade. Föräldrar märkte skillnad på att barnen inte gick 
direkt till kylskåpet efter skoldagen. Vi tyckte att det var 
positivt. Vi åt gratis var tredje gång och betalade tvä gånger. 
Man kan inte koppla av under maten och får också kortare lunch
rast .

Skolledare

"Pedagogisk lunch skulle införas på lågstadiet och följa ele
verna upp till högstadiet så att det blir en naturligt invänj- 
ning. 40 minuter är idag normal längd på lunchrasten. Ibland 
har eleverna 20 minuters rast innan de får gå och äta.

Kiosken på skolgården drivs av busstationen och är ett elände. 
Speciellt elever från byarna är intresserade av att handla i 
kiosken. Vi har också en bar i närheten dit elever går och 
äter. Eleverna i en 2:a klass hade lagt ner 450 kr på godis 
under en vecka. Man blir förvånad över att eleverna har så 
mycket pengar. Man önskar att eleverna åt bättre. Hur mår ett
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barn efter att ha ätit ett berg av köttbullar och ingen pota
tis. Vi har bra mat och sallad och råkost varje dag så det 
finns ingen anledning att klaga på maten.

Saft och vetebulle, te och en rostad brödskiva är inte ovanligt 
som frukostmål. Man äter sällan gemensam måltid i hemmen verkar 
det som nuförtiden, om man skall tro på vad barnen säger.

Det borde vara naturligt att alla vuxna och barn åt tillsammans 
i skolan. Visst önskade man trevligare matsalsmiljö. Personal
matsalen ligger i källaren och går nog inte att avskaffa för 
det finns personal som behöver lugn och ro. Att vi bara får ha 
en kö är också ett problem. Det måste finnas två värmeställ
ningar och vara fler elever för att man skall få ha två köer".

MuüMlisiärare_pä höc[s_tadiet

"Vi har rar och glad personal och bra anda på bespisningen. Bus 
förekommer ibland, bland kotterier av elever. Snack och stök 
och stoj i köerna - ibland. Ungdomarna äter inte basmat enligt 
kostpyramiden. Vår matsedel skrivs fel med toppen av matpyrami
den först. Matsedeln borde skriva enligt basmatsprincipen.

Beslutet om storkök var ju mycket dumt. Nu kan man inte riva 
upp det. Köket producerar dessutom alldeles för lite i för
hållande till kostnaden. Det blir ju väldigt dyrt med transpor
ter. Det blir också dyrt att stå och portionera ut storköksmat 
i formar som sedan skall transporteras till alla skolor. Vi har 
fin potatis - bintje - ungarna säger att de aldrig äter potatis 
hemma. Det skall vara mandelpotatis annars äter de bara makaro
ner.

Alla får undervisning i hemkunskap men det är alldeles för lite 
tid för detta ämne om man t ex jämför med slöjdämnet som har 
många fler timmar.
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Fria aktiviteter har också blivit mer teoretiskt istället för 
praktiska ämnen som det var förut. Lunchen skulle kunna vara 
dagens höjdpunkt att samlas kring. Att informera över högtala
ren vad dagens lunch innehåller och ger av näringsämnen, vita
miner osv gjordes på försök av en montessoriklass vid en annan 
skola och det var bra. Man måste begränsa "soviet". Av köttbul
lar och fiskpinnar kan eleverna ösa för sig kopiösa mängder, 
medan de hoppar över potatis och grönsaker. Det borde finnas 
direktiv om hur mycket "sovel" man får ta, för det kan vara 
svårt för skolmåltidspersonalen att ta konflikter kring detta. 
Föräldrar reagerar ofta våldsamt och de får höra att ungarna 
inte fått mer än åtta köttbullar. Man kunde göra så att 
eleverna får ta potatis och grönsaker själva medan soviet från 
toppen av matpyramiden serveras dem, enligt en viss norm som 
kan variera med åldern på barnen. Nu vräker ungarna i sig 
proteiner och det är ju inte bra, dessutom kostar det mycket. 
Problemet är svårast på högstadiet. Det måste finnas direktiv 
som alla följer.

Skolstyrelsen godkände inte att betala lärarna för den arbets
tid de lade ner under lunchen - det tror jag var orsaken till 
att lunchlektionerna sprack här.

Försök med skolfrukost verkar slå väl där det prövas, men jag 
tror att ett eftermiddagsmål vore viktigare för eleverna. Men 
skolan tar ifrån föräldrarna ansvaret. 1965 hade jag fler ele
ver som drack the och åt en vetebulle till frukost. Numera äter 
många en ordentligt frukost, åtminstone på landet om de blivit 
vana vid fil, flingor och smörgås. Skolfrukost verkar vara mest 
propaganda för mjölkproducenterna. Samhället kan inte ta över 
föräldraplikten att ge sina barn en riktig frukost och ordent
lig middag.

Att skollunchen ligger för tidigt på dagen är ett problem. Barn 
som har ätit bra frukost hemma kl 7.30 och lunch kl 10.10, får 
sedan inte middag förrän kl 18.00. Då måste de ha ett ordent
ligt eftermiddagsmål och helst även flytta fram lunchen till 
tidigast 11.30."
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In£ervju_med_JJ]J:, som deltog i lunchlektioner som elev i åk 8 
för 5 år sedan

”Man kände att man slapp stressa. Klassen och läraren gick till 
matsalen i samlad trupp och åt i 20 minuter, därefter gick alla 
tillbaka till klassrummet och hade lektion i 30 minuter. Efter 
det hade vi långrast i 40 minuter. Så här efteråt tycker jag 
att det var ett bra system, men då ville man helst ha långrast 
så fort som möjligt. Man lärde sig ändå på sikt att det är vik
tigt med matro och mindre stress under maten”.

Skola nr 8

Studierektor

”Vi har haft ett system som fungerat väldigt bra. Men nu har 
skolstyrelsen tagit ett beslut som facket begärt tolkningsför- 
handling för att få förklarat. Man hoppas att systemet med 
lärare som värdar och elever som dukare (bordsvärdar) får fort
sätta. Lärare som blir schemalagda på lunchen måste få 30 min 
rast efter sina 20 min i matsalen och eftersom våra lektioner 
är 40 min så måste läraren ha håltimme efter lunchen när 
hon/han varit schemalagd i matsalen.

Det nya skolstyrelsebeslutet har varit psykologiskt olyck
ligt. Alla utom två lärare som vaktar vid insläppet har tidiga
re ätit i elevmatsalen utan K-tidsersättning.

Stämningen i matsalen speglar ofta stämningen på hela skolan. 
Risken är att den blir förstörd nu. Vi är enda H som har 
karottsystem och det kräver egentligen fler vuxna i matsalen.
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Om man blir schemalagd på lunchen så kan det bli högst 2-3 
luncher per vecka för under vissa perioder går mycket tid åt 
till kvartssamtal och konferenser och blir det övertid för 
lärarna så kostar det också pengar. Idag har lärarna 40 
min/vecka som måltidsvakt och det kan bara ökas med 20 min 
till. Om man har vakt två ggr i matsalen, så har man ingen vakt 
på raster ute eller i träffpunkten. Det är inte populärt bland 
eleverna att ha sen lunch. Vi börjar 7.50 och de blir för 
hungriga, så de får tidig lunch ibland. Därför varierar vi 
lunchtiden. Diabetikerna i åk 7 måste äta kl 11, åk 9 orkar 
bättre vänta till kl 12 innan de får äta.

Det är viktigt att komma ihåg att lärarna äter med eleverna på 
sin fritid och det är dålig ersättning att få gratis mat (18:~) 
för 20-30 minuters arbete. Vi får inga frivilliga lärare om det 
nya förslaget antas. Lärarna kommer att äta matsäck eller vänta 
till efter eleverna ätit eller begära en personalmatsal. Lärar
na arbetar 8-15 varje dag om de arbetar heltid. Det blir inga 
lediga dagar och det blir alltid håltimmar. Lärarna här har 
alltid varit positiva och ställt upp på temadagar på heltid 
även om de bara varit schemalagda på halva dagen. Lärarna har 
varit dåliga på att bemöta kritik i pressen mot deras arbete. 
Det är ju fånigt att om klassen är delad på två grupper, i t ex 
svenska och So, så får bara den ena läraren äta med klassen.
Det finns vissa rättvisekrav som Mslår snett”.

Två fackJLic[a_representanter SL_och_LR

Här har man haft lärarmedverkan under lunchen sedan 1981 på den 
fyrparallelliga högstadieskolan. Två olika matlagstider. 80 
procent av eleverna åker skolskjuts. Lärarna har ätit med ele
verna på sin egen lunchrast och fått gratis mat. Det finns 
ingen personalmatsal.
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Lärarna har upplevt att de fått tillbaka denna insats i form av 
bättre elevkontakt, miljö och trivsel på skolan i stort. Nu 
vill skolstyrelsen styra detta väldigt hårt. Ibland har det 
varit fler ibland färre lärare som ätit och haft en informell 
vakttjänst. Vi har sällan bråk i matsalen. Tillsägelser går 
från skolmåltidspersonalen via lärarna till eleverna.

"I stora matsalen ryms 4 klasser och i lilla matsalen 2 klas
ser. Det blir max 12 lärare per dag som äter. I skolstyrelse- 
protokollet har man inte skrivit en lärare/klass utan .1 lärare 
per 25-30 elever. Alternativet för lärarna blir att ta med egen 
matsäck eftersom de inte hinner in till tätorten på lunchen.
Det står vidare i skolstyrelseprotokollet att övriga lärare som 
inte är värdar kan få äta i mån av tillgång på mat? Många 
lärare har reagerat mycket hårt och negativt på detta beslut 
och vi har från fackens sida begärt en § 12 förhandling på hur 
dessa formuleringar skall tolkas. Det betyder att skolledningen 
måste göra ett vaktschema utifrån lärarnas tjänstgöring. Klass
lärare medföljer de elever som dukar till matsalen står det 
också i protokollet. Vad gör klassläraren med klassen under 
tiden?

Som vi har det nu så finns det två vaktande lärare vid ingången 
till matsalen som tar emot dukarna/bordsvärdarna. De är där för 
ordningens skull och ser till att eleverna väntar med dukningen 
tills de får klartecken från kökspersonalen. Dessa två lärar- 
vakter vid insläppet skulle kunna ersättas av att kökspersona
len meddelar när eleverna får börja duka."

"Bakom skolstyrelsebeslutet vad finns där? Det måste helt 
enkelt vara avundsjuka på denna stora lärarförmån. Kostnadsmäs- 
sigt blir det ingen större skillnad, det rör sig om 1-2 portio
ner på denna skola. Ingen lärare har upplevt det som en löne
förmån at;t äta gratis med sina elever på sin egen lunchrast.
Det blir stora negativa psykologiska effekter av ett sådant här 
beslut. Nu blir det reglerat, styrt uppifrån. Varje skola borde 
själv få besluta hur de skall lösa denna fråga. Det förekommer
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inte att alla trettio lärare äter i matsalen. Många sätter 
aldrig sin fot i matsalen utan åker hem på lunchen. Skolstyrel
sen förstår inte att vi gör ett jobb under vår lunch. Lugnt och 
fint och trevlig stämning är det i matsalen. Vi får en värde
full, annorlunda elevkontakt. Som klassföreståndare (KF) kan 
man sköta en hel del elevvårdande uppgifter under lunchen. Jag 
brukar säga till eleverna att duka för mig vid något av deras 
bord. I år är jag inte KF och då kan det hända att vi är 2-4 
lärare som sätter oss tillsammans vid ett bord eftersom vi inte 
har någon plats vid någon egen klass bord. Det händer också att 
vi sätter oss bland andra klasser som vi undervisar i eller 
inte undervisar i. Skolan har fler paralleller än den är byggd 
för. På H är det ingen fördel med fasta bord/platser för klas
sen sitter alltid vid 4-5 bord bredvid varandra. Kanske för 
7-orna när de är nya att det vore en fördel med fasta bord så 
att de vet och slipper springa och leta klasskamraterna i olika 
matsalar. Under prao-perioder kan vi t ex stänga lilla matsalen 
och får en städyta mindre.

Beslutet som skolstyrelsen tagit är för att det skall bli rätt
vist mellan L M H lärare. På L M kan man gå med sin klass till 
matsalen. På H har en halv klass No och andra halvan Hk. Vilken 
lärare skall då gå och äta i matsalen? Hur gör man om båda 
dessa lärare har lektion efteråt?"

H0m vi blir schemalagda så har vi tjänsteplikt och det måste 
till en schemaläggning för att det skall fungera på H efter det 
nya skolstyrelsebeslutet. Vad händer den dag jag är schema- 
lagd i matsalen på min lunch som värd och jag samtidigt måste 
besikta bilen. Skall jag söka tjänstledigt? Jag har rätt till 
30 min lunchpaus och måste alltså ha en håltimme, det blir 
besvärligt för schemaläggarna. Det kommer att vara få som anmä
ler sig till vakttjänstgöring efter detta skolstyrelsens beslut.
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Enligt det gamla systemet så har ingen lärare tagit ut k-tid 
för lunchen. Om en lärare vaktar 3-4 ggr/vecka så kan han/hon 
inte ha kvartssamtal och konferenser under den veckan. Det kan 
bli dyrare med övertid på k-tiden periodvis.

Avundsjuka från folk utanför skolan och från andra personal
grupper inom skolan som får betala för skolmaten har visat sig 
tidigare på insändarsidorna. Men övrig personal äter på tider 
då det inte finns elever i matsalen.

Vi blev väldigt förvånade att någon kunde ifrågasätta detta 
system. På centralt fackligt håll diskuteras ersättning för 
tiden som lärarna äter pedagogisk lunch. Här har lärarna ätit 
på sin egen lunchrast mot gratis mat som enda ersättning och 
det har fungerat bra. Nu vill skolstyrelsen ta ifrån oss förmå
nen att arbeta på lunchrasten.

Om jag undervisar i tre klasser så lär jag känna även elevernas 
kompisar i andra klasser genom att vi äter samtidigt. Jag kan 
fostra/påverka/säga till eleverna även i andra sammanhang på 
raster eller gemensamma arrangemang i och utanför skolan. MHör 
du plocka upp det där" utan att få till svar "det kan du göra 
själv gubbdjävul" för vi känner igen varandra från matsalen och 
har brutit anonymiteten. Stora sociala vinster fås via maten. 
Man delar en gemensam positiv upplevelse under dagen och man är 
ingen anonym gubbdjävel längre.

Om ordningen i skolan raseras efter detta skolstyrelse beslut 
så skyller man på lärarna som inte vill ställa upp. Jag som bor 
nära skolan kan välja att åka hem och läsa tidningen i lugn och 
ro utan att störas av elever och/eller kollegor. För lärare som 
bor längre från skolan måste man anordna en personalmatsal om 
det blir så illa som vi befarar efter det nya skolstyrelse
beslutet ."
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Skolstyrelsens_ordförande ^socialdemokratisk maj^orit_et_ i 
kommunen^

"Vi har karottsystem och lärare som äter pedagogiskt. Sedan 3-4 
år får alla lärare äta pedagogisk lunch. Tidigare har det varit 
fritt för skolledningen att bestämma organisationen. Det har 
varierat mycket mellan rektorsområdena.

Avsikten med sista skolstyrelsemötets beslut har varit att få 
ett liknande system på alla skolor över hela kommunen. Skillna
derna blir inte så stora jämfört med nu. Det har hänt att 5-6 
lärare ätit med 15-16 elever i extremfall enligt ekonomiföre
ståndaren. Gränsen 1 lärare/25-30 elever är en riktlinje för 
skolledningen. Ekonomiskt betyder skillnaden inte mycket. Skall 
man ha pedagogisk lunch så har vi tidigare diskuterat att det 
inte enbart skall vara kopplat till lärare utan gälla all per
sonal i skolan. Men då måste pengar tillföras. Nu arbetar vi 
med och prioriterar övergång från centralkök till tillagnings- 
kök i första hand.

Det är viktigt att eleverna lär sig umgås med vuxna även under 
lunchen. En naturlig utveckling av lärarrollen som fostrare, en 
mamma-pappa-roll. Den schematekniska biten är svär men allting 
går om man bara vill. Klassföreståndaren skall sä långt som 
möjligt följa klassen till lunch.

Den här frågan har stötts och blötts många gånger utan att det 
lett till förändringar. Orättvisa mellan rektorsområden och 
mellan olika personalkategorier ligger bakom beslutet. Skall vi 
i framtiden ha pedagogisk lunch så skall det vara för all skol
personal och inte bara för lärare. Alla personalgrupper i sko
lan är lika viktiga för eleverna. Jag beklagar verkligen om det 
slår så att lärarna begär egen personalmatsal efter det senaste 
beslutet.
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Omtänkande mot tillagningskök har skett efter att skolstyrelse 
ledamöter åkt runt och jämfört mat från centralkök med mat från 
tillagningskök. Man tycker olika i skolstyrelsen, men det blir 
inte så mycket dyrare att ha tillagningen på skolan. Sunt för
nuft säger att ju mindre kvantitet som tillagas desto bättre 
blir kvaliteten på maten. Vi har haft försöksverksamhet med 
tillagningskök på en skola och det visade sig att den maten 
blev billigare än centralkökets. Dessutom kan man ta tillvara 
och använda rester när maten tillagas på skolan. Det är viktigt 
att barnen äter bra för att få bra trivsel och resultat i sko 
lan. Gratis mat till all personal under ett år betyder en mil- 
jon kronor i budgethöjning. Nu kostar maten 18 kr till hösten 
skall det höjas till 20 kr.

Pedagogisk lunch innebär ett stort ansvar för den vuxna att 
prata och vara öppen mot eleverna och ha en ”bry sig om-anda”. 
I vår kommun har alla högstadieskolors lärare kunnat äta gratis 
med eleverna sedan 3-4 år. Däremot har man bara karottsystem på 
denna högstadieskola. Ingen kan tvinga lärare att äta i elev
matsal men hittills har det inte varit svårt att få lärare att 
äta med eleverna.

Samma riktlinjer mellan rektorsområdena var det viktigt för 
skolstyrelsen att få i dagsläget. Luncherna är viktiga i dag. 
Man måste motarbeta hamburgerkulturen och motivera eleverna 
genom att berätta om näringsinnehåll och kostsammansättning. 
Alla är pedagoger i kontakten med elever. Skapa ett team, en 
vikänsla på skolan - det är viktigt för elevernas trygghet och 
allas trivsel."

Malin,_IU rika och Annai åk 8

"Skollunchen är ganska bra här på skolan. Maten är olika. Man 
blir inte mätt på fil. Potatisen är inte bra.
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Att vara dukare/bordsvärd är bra. Man är det ca 2-3 ggr per 
termin. När det är dukat så sätter man sig och äter när de 
andra kommer.

Alla hjälps åt att duka av. Det är mycket bättre att få maten 
på bordet och slippa stå i kö.

Att lärarna sitter med vid borden spelar ingen roll -- det går 
bra.

Det förekommer sällan att man leker med maten. Kanske ger någon 
en kompis lite extra ketchup på hans tallrik, det är allt.

Vi ville ha smör i stället för margarin, eller åtminstone 
Bregott men det fick vi inte. Vi tog upp det på elevrådet. Man 
kanske kunde fråga i bespisningen. Vi pratar inte så ofta med 
dem. Gratis mat skall man väl få när man betalar skatt. Ibland 
är det inte så kul med en lärare vid bordet om man vill prata 
om något privat. Vi sitter klassvis vid borden men har fri 
placering inom borden.

Det händer ibland att man inte ids gå och äta. Man tar en 
smörgås och mjölk om man inte gillar maten. Vi kan också handla 
i cafeterian ibland, en dubbelmacka kostar 5 kr.

Fisk en gång i veckan är för mycket. Det är så konstiga frysta 
fiskar. Fiskpinnar däremot är gott.

Man har en klassföreståndare på H som man inte träffar varje 
dag. Det vore bra om man hade lunch samma tid som klassföre
ståndaren varje dag.

Man kunde gärna ha en friare placering så man fick sitta med 
andra klasser.”
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Skola nr 9

Hiismor_och_kokerska

"Vi har 450 elever som äter på skolan. Skolans kök är central
kök och maten distribueras till andra skolor och flera daghem. 
Låg- och mellanstadieskolan kokar sin egen potatis. Matlagen är 
10.40, 11.20, 11.40 och 12.00 med vissa mindre insläpp emellan. 
Serveringssystemet är självtagning, utan brickor, med smör 
stående på borden. Borden torkas mellan varje pass. 2 st ele
ver från åk 7 hjälper till i kök och matsal under tre dagar 
vardera. Då skalar de potatis, "doppar fisk" (panerar), torkar 
bord osv till kl 13. En del är jätteduktiga, men andra får man 
springa och säga till hela tiden. Även elever från låg- och 
mellanstadieskolan har deltagit i köksarbetet. En del elever är 
lite jobbiga så det kan bli dubbelarbete för oss, andra elever 
är väldigt duktiga. Eleverna tycker nog att det är mycket arbe
te. De gillar inte att "fnatta potatis", dvs ta bort prickarna 
som skalmaskinen lämnar kvar på potatisen.

Den pedagogiska lunchen fungerar inte speciellt bra på H. 
Lärarna sätter sig tillsammans. När niorna kommer in och bråkar 
så är det inga lärare med, utan de kommer mycket senare. De får 
äta gratis för att de skall sitta med eleverna så att det blir 
lugnare. Det finns ett fåtal bra lärare. På L M skolan kommer 
läraren tillsammans med klassen och där fungerar det toppenbra. 
Jag har tagit upp på ett matmöte att lärarna sitter för sig och 
inte säger till eleverna när de bråkar. Det är ju en pågående 
försöksverksamhet. Här är bullrigt och stökigt. Ibland blir det 
långa köer. Populär mat äter de bra. Fisk är inte populärt. I 
går hade vi fiskpudding och fiskgratäng och sedan fick de 
youghurt. Vi har principen att de skall smaka på fisken innan 
de får youghurt men det går inte att ensam hålla efter alla 
elever. Det måste vara ett samarbete med lärarna för att det 
skall fungera. Vad hjälper det om husmor säger till om en 
lärare som står bredvid inte säger någonting?
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Eleverna klagar på maten och tycker lika som den tuffaste, 
negativa ledaren om han säger att maten är dålig. Vi har alltid 
en sallad. När vi har pannkaka brukar vi ha skinksallad till 
och det är väldigt populär mat. När eleverna kommer på gymna
siet i grannkommunen så upptäcker de att maten på grundskolan 
var mycket bättre.

Hushållslärarinnan och skolsköterskan borde informera eleverna 
mer om mat och hälsa. Vi skulle också kunna delta om vi bara 
hade tid. Men jag skall själv laga alla specialkoster som 
skickas till alla daghem. Vi har begärt mer personal i flera år 
utan resultat. Maten skall packas i kantiner och skickas. Sedan 
skall maten ut i matsalen här och då är jag med hela tiden. 3 
ekonomibiträden och en kokerska arbetar också här fast bara 
deltid. Lunchen borde vara obligatorisk och schemalagd som en 
lektion för eleverna på grundskolan. På gy skolan kan lunchen 
vara frivillig. Om man tog betalt för gymnasieelevers lunch så 
skulle de nog ställa mer krav på vilken mat de vill ha. När vi 
har matmöten så deltar elevrepresentanter och vi skriver matse
del tillsammans 2 ggr/termin. En lärarinna var väldigt negativ 
och ställde krav på att få krabbsallad - tror de att man har en 
guldgruva att ösa ur?

Det är jobbigt att ha hand om skolmaten i dagens läge. Man får 
aldrig höra något positivt, fastän man arbetar och sliter så 
man är halvdöd. Att ändra ungarnas attityder till maten skulle 
verkligen behövas. Man får utstå väldigt mycket kritik som 
husmor på en skola. Vi lagar 80 procent av maten själva här. 
Står och panerar fisken för hand.

Skolmåltidspersonalen är inte intresserade av att äta med ele
verna även om de skulle ha tid och möjlighet till det. De äter 
aldrig skolmat. Lärarna betalar 17 kr i personalmatsalen och 
äter gratis i elevmatsalen. Även vaktmästarna äter pedagogiskt, 
dvs gratis i elevmatsalen.
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Vi har fint kök med bra maskiner. Det finns många tunga lyft 
som man aldrig kan komma ifrån i ett kök. Men det värsta är 
stressen. Vi kan aldrig säga ”detta hinner jag inte idag så det 
får vänta till i morgon” som man kan på ett kontor. Vi arbetar 
alltid under tidspress och är piskade att hinna med. Vi skulle 
behöva en tjänst till. Det är värst när man blir äldre att orka 
med.

Man får ha ett himla tålamod för att slippa vara arg varenda 
dag. Man får vara som en vaktmästare. Det slängs bröd och 
servietter på golvet och ingen tänker på att vi skall gå där 
och plocka upp och torka varenda dag. Så inte har vi någon 
status men visst lyssnar eleverna när man tappar tålamodet och 
säger till. Vi är åsidosatta som personalgrupp på skolan. De 
vet inte vilket arbete som ligger bakom att få fram maten. Det 
är ett skitjobb. Eleverna tar för sig och går sedan och slänger 
dyrbar mat. De borde lära sig vad det kostar, man blir rasande 
när eleverna bara går och slänger färskt bröd. Det diskuteras 
en massa regler och sedan händer ingenting oavsett vad eleverna 
gör. Förra året kastade några av eleverna i åk 7 mat på väggen 
och de eleverna fick sedan äta i lärarmatsalen som straff, 
sedan har de inte gjort något mer bus.

(Matsalen är fin och trevlig och skall få ljuddämpande plattor 
i taket. Blommor finns som avskärmar mellan borden.)

Det skulle inte bli någon skillnad om vi blev inordnade under 
rektor/skolorganisationen. Vi är underbetalda det är helt 
klart. Vi har uppehållslön. Jag arbetar 41 veckor.

Karotter på borden skulle inte fungera. Eleverna skulle kleta 
och kladda och maten skulle bli kall, sedan blir det så mycket 
disk. Fastän det är stora barn så leker de med maten och saltar 
och pepprar överallt på borden. Vi kan inte ha kryddställ på 
borden när eleverna inte kan sköta sig.
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Vår mat hade en bra sammansättning det visade sig när kommun
förbundet gjorde en jämförelse med sina rekommendationer. Vi 
fick mycket beröm.

Vi får bara ta emot kritik och får aldrig vara med och påverka 
besluten. Mycket konkreta räkneexempel skulle kunna göras i 
ansknytning till tillagningen av skolmat så att eleverna fick 
bättre kunskaper. Men det hjälper inte hur mycket vitaminer vi 
lägger i maten om inte eleverna äter av den.

Det är dåligt med matkulturen i hemmen. Man äter smörgås och 
korv eller skickar ungarna till kiosken. Matkulturen är spe
ciellt dålig i en sådan här gammal bruksmiljö tror jag.

Det vore mycket bättre om lärarna kom till matsalen med sin 
klass och åt tillsammans med eleverna. Vi måste nog ha kvar 
lärarmatsalen för de lärare som vill koppla av under lunchen.

Ibland slängs det fruktansvärt mycket mat. Tänk vad det kostar 
pengar. Men en del elever bara flinar när man säger till dem. 
Jag har vuxit upp med att man inte skall slänga mat.

Vi måste alla ha samma mål och använda likartade metoder för 
att nå det. Alla måste ställa upp på reglerna och lärarna och 
skolledning måste informera eleverna."

Skolchef_och_tilisynslärare

"Det kostar 100 000 kr för alla 50 klasser i kommunen att ha 
pedagogisk lunch. På H är vi inte nöjda med effekten än. Lärar
na hinner inte till matsalen i tid pga efterarbete efter lek
tionen före lunch. Eleverna sitter inte tillsammans klassvis. 5 
lärare/varje matlag äter pedagogiskt. Lärarna skall sitta 
utspridda bland eleverna. Det är 15 lärare/dag som äter i elev
matsalen. En del lärare vill inte äta pedagogiskt. Det är 
kanske 10 procent som inte vill. De som inte kan eller vill 
slipper delta. När eleverna gått från matsalen så flyttar 
lärarna till samma bord.
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Eleverna går direkt till maten fastän det är en femminuters 
rast före lunchen, så många elever har ätit klart när läraren 
kommer till matsalen. Eleverna sitter kvar längre vid de bord 
där lärarna sitter. Vi skall försöka förbättra effekterna med 
de resurser vi har. På L M fungerar det bra. På H skall man se 
till att någon lärare är med vid lunchstart så att man får ner 
tempot. Det är önskvärt med fler lärare i matsalen. Vi skall 
däremot inte ha vuxet folk som vaktar vuxet folk som skall äta. 
Ungarna måste börja lära sig att ta maten ordentligt och sätta 
sig ner och äta. Husmor skall finnas på plats för att se vilka 
elever som tar en hög kött och inget mer för att sedan efteråt 
prata med eleven. Det är fel att ta upp sådant direkt i ögon
blicket när det händer, för då blir det konflikt. Grundsynen 
skall inte vara att man skall stå som polis. Det är fel ställe 
att påverka direkt när det händer man skall vänta till dagen 
efter. Om de sedan inte bättrar sig så skall man gä in kraft
fullt för då har eleverna inte fattat vad saken gäller. Det 
finns massor av elever som vet precis hur det skall vara men 
som gör precis hur de vill i alla fall, precis som det finns 
trafiksyndare."

(Så påpekar skolchefen för tillsynsläraren att ett gäng 
ungdomar väntar utanför för att få kompledigt under en 
fysiklektion. Tillsynsläraren svarar att det skulle SR fixa. 
Efter en stunds diskussion dem emellan frågar jag om de 
betraktar intervjun som avslutad. Tillsynsläraren springer ut.) 
Skolchefen förklarar att han också måste "flyga" snart och 
fortsätter:

"Min policy och vi är nog ganska överens alla som jobbar på 
plugget här, är att högstadiebarnen måste lära sig att ta 
ansvar för sin situation. Vi måste sluta att dadda som vi gör 
alldeles för mycket i det här samhället (schemat finns på 
väggen där: rop till tl). Man måste göra klart för barnen 
varför skolbespisningen finns, vad det kostar, hur skollunchen 
ser ut, smaken är olika, att vi inte skall behöva ha vakter. De 
får själva ta för sig av maten, alltså skall de inte behöva
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slänga någon mat. Det finns människor som utnyttjar systemet.
Om de inte sköter sig så tar vi kontakt med hemmen och i allra 
sämsta fall så får de ta med sig en unikabox med mat. Vi har 
inte behövt driva det så långt hittills men vi har det syste
met. Någonstans går gränsen. Det är jobbigt för husmor som blir 
ledsen när eleverna inte sköter sig. Min personal som äter där 
ute skall inte behöva vara vakter. Människor som äter en peda
gogisk måltid skall skapa en atmosfär där vakteriet försvinner, 
en positiv anda. Man måste ibland ta kraftåtgärder mot män
niskor som utnyttjar systemet!

Vi skall ha vuxna från början av måltiden i matsalen till 
hösten. Vi skall också fördela lunchen så att det inte blir så 
många elever på en gång för att lätta på trycket. Vi har jobbat 
mycket med miljön i matsalen. Det skall isoleras bättre i taket 
för att dämpa ljudet. Eleverna har deltagit aktivt i att ordna 
matsalsmiljön.

Idén med pedagogisk måltid vill vi inte ta bort men vi är ange
lägna att förbättra situationen eftersom det kostar så mycket. 
Att göra lunchlektioner skulle belasta samma ämne hela tiden. 
Lunchtiderna varierar varje dag och de äter nu för tidigt pä 
dagen. Det är 400 elever och skolan är inte byggd för så många 
paralleller, men det är inte bara elevantalet som avgör. När vi 
har ca 360 elever så räcker salarna bättre och schemaläggningen 
underlättas. En annan åtgärd kan vara att minska antalet 
lärare/klass. Två klassföreståndare/klass har vi försökt ha i 
de flesta klasser. Högstadiets organisation är mer problematisk 
än L M.

Eleverna äter för fort. I många fall så äter eleverna inte 
tillsammans med vuxna hemma - de har dålig matkultur hemifrån.

Så fort ungarna gör något så är det skolans fel. Det finns 
ambitioner här och det skall bli bättre på högstadiet."
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Tillsynsläraren: ”Klagomålen har minskat från skolmåltidsperso- 
nalen. Att det finns vuxna i matsalen har en lugnande effekt".

Fritidsledare

"Jag hinner inte till matsalen i tid t ex när jag sitter och 
reder ut konflikter. Pedagogisk lunch är bra. Matsalen är upp
rustad för 50 000 kr. Vi skulle behöva ljuddämpande plattor i 
taket.

Jag skulle önska att alla åt i samma matsal. Det skulle inte 
behöva finnas en särskild lärarmatsal/personalmatsal. Vuxnas 
närvaro har en positiv inverkan på miljön. Ljudnivån är för hög 
i stora matsalen, man pratar för högt. Vi valde palmer mellan 
borden istället för skärmar och fick mindre ljuddämpande effekt.

Attityden till skolmaten är väldigt negativ bland eleverna i 
allmänhet. Men det är inte så här på skolan. På andra skolor är 
det väldigt dålig mat och äckligt. Föräldrar säger "Ja det vet 
man ju hur skolmaten är". Att förändra attityder är svårt och 
får ske på lång sikt. Uppläggningen av maten är viktig. Hur ser 
det ut i en gryta med pepparrotskött som massor med folk rotat 
omkring i? En trettonåring som aldrig ätit pepparrotskött förr 
han vänder ju direkt och tar smörgås och mjölk.

Det vore bättre med karottsystem på borden i stället för dessa 
stora kantiner, men vi har inte hittat någon praktisk lösning 
på det fast vi diskuterat det. För ögat är det en bättre 
lösning att servera maten i karotter. Ibland räcker det med 
lite persilja på maten så ser den aptitligare ut.

Jag kan inte tänka mig att äta i den ljudnivån vi har här i 
matsalen varje dag. Problemen idag är alltså ljudnivån, ögats 
ätande och köandet. Den tyngsta biten är attityderna. De måste 
bearbetas först".
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TELEFONINTERVJUER

Ekonomiföreståndare i kommun A

Kommunen har borgerlig majoritet.

Vi serverar 8 500 portioner dagligen inklusive integrerad verk
samhet, dvs daghem och fritidshem.

Idén med pedagogisk lunch kom från R rektorsområde. Alla lärare 
är inte intresserade av att delta då de inte får ersättning.

I kommunen har en diskussion om privatisering av skolmåltids- 
verksamheten pågått. När kommunfullmäktige (KF) skulle ta 
beslut vid junisammanträdet kring ett förslag om privatisering 
av halva kommunens verksamhet gjorde centerpartiet en kovänd
ning och det blev inte av.

Via ett anbudsförfarande fick man in anbud från Sara Scandic 
och Hotel Media Management. De sistnämnda hade bara tidigare 
erfarenhet av att servera 800 portioner/dag i Göteborg och det 
är stor skillnad upp till våra 8 500 portioner. Det visade sig 
ändå att kommunens egen skolmat var billigast. Det är fel att 
diskutera skolmaten enbart i ekonomiska termer. Kvalitetsaspek
ter på personalen som arbetar med maten och serveringen liksom 
kvaliteten på maten och miljön måste man också värdera.

V skolan (LM) startade med pedagogiska luncher. Det finns ett 
beslut i KF att pedagogiska luncher bara skall gälla på 
låg- och mellanstadier (LM). Högstadiet går det inte att genom
föra det på. Schemaläggningen är det stora problemet ur lunch
synpunkt. Luncherna läggs sist och placeras nästan när som 
helst på dagen. En högstadieskolas matsal är öppen 10.30-12.30. 
På en skola var 500 barn schemalagda på 40 minuter i en matsal 
som har 150 platser. Då är tre matlag ett måste - alldeles nöd
vändigt. På den skolan hade man självservering.
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Att ta betalt för skolmaten på gymnasieskolan vore en möjlighet 
till förbättring av måltidssituationen. Även en symbolisk summa 
på fem kronor gör att eleverna värderar maten högre.

Varför har man skilda matsalar för elever och lärare?

Kan man inte göra miljön så trevlig att alla kan äta i samma 
matsal?

SKAF (Svenska kommunalarbetarförbundet), ordförande i 
kommun A

"Sedan 1985 är rektor i vår kommun ansvarig arbetsgivarrepre
sentant även för skolmåltidspersonalen. Jag tror inte att 
huvudmannaskapet är största problemet när det gäller skolmål- 
tidspersonalens inställning till lärarmedverkan under skol- 
luncherna.

Där det fungerade bra förut när skolmåltidspersonalen var 
underställa skolkontoret är det fortfarande okej med rektor som 
huvudman. Men på vissa skolor tror alla lärare att de är 
arbetsgivare för skolmåltidspersonalen och behandlar dem där 
efter. Skolmåltidspersonalen är de "där nere" även om matsalen 
inte ligger i källarplanet, de är isolerade och vid sidan om 
den vanliga skolorganisationen.

Om man serverar mer än 600 portioner skall det finnas husmor 
och kokerska på heltid. Dessa har alltid utbildning. I vår kom
mun finns bara ett enda centralkök trots kommunens storlek. Jag 
tror att vissa kommuner försöker lägga ut skolmåltiderna på 
entreprenad för att slippa personalansvaret. Detsamma gäller 
för städpersonal som också underställts rektor vid vissa 
skolor. Man försöker även lägga ut städningen av dessa skolor 
på entreprenadfirmor."
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Tiilsynslärare vid låg- och mellanstadieskola. Kommun ft.
(Skola nr 10)

"Pedagogisk lunch äts i alla lågstadieklasser och i de flesta 
klasser på mellanstadiet. Det hela startade som ett lokalt 
utvecklingsprojekt. Att man inte äter pedagogisk lunch i alla 
klasser inom mellanstadiet splittrar kollegorna.

Inför hösten har vissa förändringar gjorts. Förr var direktiven 
1) att man i klassrummet pratar om maten som serveras den 
dagen, 2) går och äter tillsammans i 20 minuter, 3) går till
baka till klassrummet för 20 minuters lektion. Nu vill de 
flesta elever och lärare ha rast direkt efter maten. Så inför 
hösten har punkt 3 tagits bort och man kan ta långrast genast 
efter maten.

Under denna termin har en lärare hoppat av deltagande i lunch
lektioner med skälet "jag får magsår". Inför höstterminen har 
lärarna i två L-stadieklasser och 3 M-stadieklasser meddelat 
att de inte vill delta i pedagogiska luncher. Men i 9 av 14 
klasser äter lärarna pedagogisk lunch även i fortsättningen. De 
som inte vill delta fortsättningsvis hoppar av pga bristande 
matro.

Skolmåltidspersonalen som tidigare inte varit speciellt positi
va till lärarnas medverkan under skollunchen är nu, när två 
lågstadie och tre mellanstadielärare meddelat att de inte 
tänker delta till hösten, väldigt besvikna. "Vi kommer inte att 
klara oss" säger man nu från skolmåltidspersonalen. Det har 
funnits och finns inslag av avundsjuka på lärarna som får äta 
gratis från skolmåltidspersonalens sida. Lärarna får endast 
"betalning" i form av gratis mat och 5 min/dag i tidsersättning 
- som tas från morgonsamlingstiden."
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Skoldirektör i kommun B

"Jo, jag har läst luntan (rapporten om skolmaten) och gjort en 
sammanställning av den till politikerna. Det är pessimistiskt 
att elever äter så lite. Vi får snart en ny chef för skolmålti
derna. Då skall det göras en ordentlig fysisk och psykisk 
miljöinventering.

Det här är ju inget nytt. Vi hade en Hem och Skola-rapport för 
två år sedan som tog upp skolmåltiderna. Vi hade tänkt göra 
något mer systematiskt. (Vad?...) Rusta upp miljön. Aktivera 
oss direkt mot eleverna (Hur?...)

Lunchlektioner det är inte rumsrent! Man har tagit lektionstid 
från ämnena. Läraren kostar inget om han äter på K-tid. Räkna 
det som en lektion i praktisk hemkunskap - det är inte tillåtet 
idag! Hur blir det med lärarersättningen? Låg-, mellan- och 
högstadiet är viktigast. Läraren får äta gratis lunch på 
låg- och mellanstadiet i var 3:e klass. Det kan väl fungera 
även på högstadiet. Om man vill!

Jag ifrågasätter angreppet på kylmatsystemet. Nej, det var 
trevligt att prata men nu är det dags att ta kaffepaus och jag 
har tre telefonsamtal som väntar."

Bitr ekonomiföreständare i kommun B

"Jag deltog i presentation av Nordlunds forskning. Resultaten 
som framfördes där är sådant som alla vi som arbetat inom skol- 
måltidsverksamheten vetat länge. Vi har framfört krav på för
ändring både när det gäller lunchtiderna och miljön i många år 
utan att få något gehör. Nu när det är en karl som säger samma 
saker så uppmärksammas det äntligen. Det är klart att det 
kostar pengar att förbättra miljön. Mat och matmiljö är viktigt.
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Eleverna måste informeras bättre om vad saker och ting kostar. 
De river inte sönder dukarna om de vet hur dyra de är och att 
de inte kan få nya direkt. Skolmältidspersonalen kan samla 
eleverna klassvis t ex inför läsårsstarten i åk 1 och berätta 
om matavdelningen och vad som görs där och om trivselfrågor.
Det är viktigt att måltidspersonalen får direktkontakt med 
eleverna, de kan informera om kostander för maten och om sin 
arbetsmiljö. Det finns en stor osäkerhet bland personalen i 
kontakten med lärare, elever och skolledning. Utbildning och 
tid för information behövs. Personalen skall följa upp brott 
mot trivselreglerna i matsalen direkt med eleverna och även ta 
hjälp av lärarna så att busandet inte förvärras. Ju större 
skolor desto större är problemen, t ex med långa köer som 
inbjuder till bråk mellan eleverna. De tre gymnasieskolorna i 
kommunen har alla runt 1 000 elever. Vuxna skall inte vara 
vakter, de skall sitta med och äta. Om en vuxen ser att elever 
smetar smör på lampan eller kastar mat på varandra så skall 
han/hon ta upp det genast med den/de det berör oavsett om den 
vuxne är skolmåltidspersonal eller lärare. Sr det en lärare så 
kan de också ta upp det på lektionen efteråt. Det förekommen 
även på gymnasienivå att elever leker med maten. T ex på 
A-skolan tryckte de in brödskivor mellan stolsbenen. Bråk i 
köerna förekommer också på gymnasieskolorna.

I glesbygdsskolorna förekommer det att pensionärer äter med 
barnen på skolan. Öppettiderna i matsalen varierar mellan 10.30 
och 12.30 (13.00 på gymnasiet).

Dukar och blommor på borden samt avskärmningar är viktigt för 
trivseln. Trivseln i matsalen kan variera mycket mellan olika 
läsår eller terminer beroende på händelser i klasserna. En ny 
lärare eller en ny elev kan rubba gruppens funktion.
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T-skolan är den enda skolan där bordsdukning/karottsystem 
fungerar. Det beror på att alla har en gemensam målsättning och 
ställer upp på systemet för att nå målet. I andra skolor som 
provat bordsdukningssystemet har det inte fungerat. På B-skolan 
har man ett självtagningssystem som fungerar mycket bra. Mat
sedeln fastställs varje läsår och den följs även på kommunens 
daghem, vilket är bra för föräldrar som har barn i olika 
åldrar. De kan planera middagsmaten efter elevmatsedeln och 
undvika krockar."

Skolstyrelseordförande i kommun B (S-majorietet)

"Kostsystemet - storkök kontra tillagningskök diskuterades i 
samband med att centralköket byggdes. Man var plötsligt emot en 
verksamhet i offentlig regi!? Leveranser från Scan det gick 
bra. Samma system fanns tidigare. Ombyggnader från tillagnings
kök till mottagningskök hade pågått i fem år utan opinion i 
total politisk enighet. När vi startade tillverkning i egen 
regi och fick sysselsättningstillfällen då blev kostsystemet 
plötsligt inte bra. Gerhard Nordlund kommer att lovprisa stor
kök. Fryst mat som värms upp är sämre än kyld näringsmässigt 
sett. Det är bara huvudkomponenten som tillagas i centralköket. 
Vår målsättning är att eleverna skall fä 1/3 av dagsnäringsbe- 
hovet genom skolmaten.

Svårt att praktiskt genomföra lunchlektioner. Nu får en lärare 
på tre klasser äta gratis. Eleverna vill nog gärna vara själva 
under lunchen. Bland måltidspersonalen har man också varit 
tveksam till att alltför många lärare finns med. 1 lärare på 
tre klasser räcker. Måltidspersonalen har också tillsyn. 9 000 
elever har vi i kommunen varav 6 000 på låg- och mellanstadiet. 
Föräldrarna skall uppfostra barnen. Lärarnas krav på ersättning 
för lunchlektioner blir ett problem.
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På Ö-skolan försökte man inbjuda föräldrarna. Det måste vara 
balans i kontrollen. Man måste vara kompis med eleverna och 
uppträda tidsenligt. Det är bra att lärare och elever skiljs ät 
en timme under dagen så att de inte nöter på varandra hela 
dagen.

N-skolans kök skall byggas om. Där finns alla stadier (Låg--, 
mellan- och högstadium) på grundskolan.

Ö-skolan har också låg-, mellan- och högstadium. Det finns 50 
skolor i hela kommunen. Bland de mindre kan nämnas S-skolan som 
har mottagningskök och B-skolan som har tillagningskök.

Tlllsynslärare, kommun B

Låg- och mellanstadieskola med 350 elever, Lågstadiet 3x3 (9) 
klasser, mellanstadiet 2x3 (6) klasser (+ särskola).

"Karottsystemet startade 1978 då skolan var ny. En lärare äter 
gratis med tre klasser. Lärarna fördelas på luncherna efter 
önskemål och tjänstgöringsgrad. Alla lärare är intresserade av 
att delta. Skolan har två matsalar. All personal både lärare 
och skolmåltidspersonal är positiva till systemet med bordsser
vering. 1 elev per bord om 6-9 elever är bordsvärd och går till 
matsalen 5 minuter före och dukar. Eleverna äter enligt ett 
faddersystem åk 1 och 4, 2 och 5, 3 och 6. (Särskolan äter 
10.30). Låg- och mellanstadiets första matlag äter kl 11.00.
Det är trångt i båda matsalarna. Eleverna måste sitta i 15 
minuter vid bordet. Maten står framdukad när de kommer. Lärarna 
sitter i 20 minuter, och vill gärna äta med eleverna. Annars 
betalar personalen 20 kronor för lunchen. Bordsvärdarna dukar 
av och torkar borden när varje elev burit bort sin tallrik, 
glas och bestick. Klockan 11.50 kommer nästa matlag.
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På skolan finns 6 st årskursblandade klasser. I en sådan går 
t ex 5 st 4:or och 10 st 6:or i samma klass. Detta system är 
ännu mer befogat på lågstadiet. Matkvaliteten är ojämn och har 
blivit sämre efter centralkökets införande. Ju fler vuxna som 
finns med i matsalen desto bättre. Barn behöver vuxenmodeller. 
Centralköket har tagit bort mattanternas funktioner. De skulle 
kunna göra så mycket mer. Tänk om man bakade bröd, och barnen 
fick känna doften av nygräddat bröd i matsalen.

Det är självklart en viktig uppgift för skolan att lära barnen 
äta och att de får äta med vuxna som kan hjälpa dem vid bordet. 
Vuxna skall inte vara i matsalen som vakter utan som pedagoger. 
Skolmåltiden borde vara en lektion i kostkunskap.

Föräldrar äter sällan på skolan. De kanske inte vet var de får 
köpa kuponger eller tycker att det är dyrt eller att maten är 
dålig. Jämför man med maten på de kommunala tjänstemännens 
arbetsplats så är skolmaten mycket sämre. Man skulle kunna 
anordna temaveckor i matsalen t ex norrländsk mat eller ita
liensk mat. Lärarnas tid tas från K-tiden och den som äter med 
barnen har bara 20 minuter kvar av rasten. Andra lärare är 
rastvakter ute.

Ibland har mattanterna dukat fram en normalportion så att 
eleverna kan se hur stor en sådan är och hur den är sammansatt. 
Det påverkar elevernas ätande i positv riktning, dvs de äter 
mer och av alla tillbehör. Mattanterna skulle kunna ha fler 
uppgifter och möjligheter att påverka maten och ätandet".

DISKUSSION

Om tidsutrymme funnits skulle en bättre analys av intervjuerna 
kunnat göras. De får nu tala för sig själva och spegla situa
tionen utifrån den intervjuades synpunkt. En tredje rapport 
skulle kunna redovisa och diskutera projekt, försökverksamhet, 
utvärderingar, skrivelser m fl dokument som skickats in från 
många fler skolor än de nio som valdes ut för besök och inter
vjuer och som redovisas här.
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Intresset för skolmaten

Om skolmaten yttrar sig många gärna och ofta. Både inom och 
utom skolan och även på insändarsidornas spalter har skolmaten 
debatterats ingående under senaste året.

En pappa föreslog på fullt allvar (på föräldramöte i åk 1) att 
skolan skulle servera korv eller pannkaka varannan dag för att 
hans telning skulle trivas under sin första skoltermin. En 
mamma undrade varför man serverar skollunch kl 10.10, det är 
för tidigt när man ätit frukost 7.30. Dessutom blir Stina vråi- 
hungrig under eftermiddagen då hon inte får middag förrän kl 
18.00.

Bland ”skolfolk” är synpunkter och ställningstagande lika 
varierande beroende på om det är en elev eller skolstyrelsens 
ordförande som yttrar sig och varierar dessutom inom katego
rierna. Vissa skolledare och tillsynslärare håller strikt på 
regler och normer som angetts av skolstyrelsen medan andra ser 
genom fingrarna om det är för många lärare i matsalen.

Några skolledare och lärare är inte speciellt intresserade av 
skolmåltidssituationen medan t ex tillsynsläraren i kommun B 
ger ett mycket engagerat intryck och framfört klagomål till 
både skolstyrelsen och skolkontoret när det funnits anledning 
”med risk för att bli stämplad som gnällig”. Han betonar att 
han alltid har bemötts på ett trevligt sätt på skolkontoret när 
han har kontaktat dem.

Engagemanget varierar naturligtvis mellan olika personer på 
alla nivåer. Skoldirektören i kommun B verkar stressad och 
svävande. Han lyssnar dåligt på frågorna eller skämtar bort dem 
och avbryter telefonintervjun när det passar honom. Ekonomi
föreståndaren i kommun B ger i telefon intryck av att vara väl 
insatt i frågorna och kunnig i hur det fungerar runt om i kom
munen skolor. Personalsituationen på skolkontoret har varit
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lite ”flummig” på senare tid men det skall bli bättre när 
tjänsterna blir besatta med kunnigt folk. Den telefonintervju 
med skolstyrelsens ordförande i kommun B som redovisas här 
tyder på ett starkt försvar av att man infört centralkök i kom
munen för ett tiotal år sedan. T andra kommuner är trenden att 
man nu frångår centralköksprincipen och inför tillagningskök. 
Elever och lärare vid skolor som har tillagningskök är mer 
nöjda med skolmaten och skolmatsalsmiljön har upprustats i 
större utsträckning och gjorts trivsammare vid dessa skolor. 
Engagemanget i mat och miljöfrågor verkar öka bland alla när 
maten tillagas på skolan.

Attitydfrågor

Att förändra attityder är en långsam process. Information 
påverkar kunskaper och attityder men förändrar inte beteendet i 
en handvändning. Det visar sig enklast att införa nya system 
och rutiner när en skola är ny. Det blir genast svårare att 
förändra något gammalt och vant. De egna erfarenheterna väger 
tyngre än andras erfarenheter som man får del av genom råd och 
upplysning. Under tiden jag har arbetat med detta projekt har 
jag bland annat mötts av två slags kampanjknappar med olika 
budskap. ”Riktigt tugg ger bättre plugg” och ”Gör som flugorna 
- nobba skolmaten”. Dessa knappar påverkar också attityderna 
och man skulle önska fler positiva sådana och mer positiv 
information och diskussion på skolorna och i massmedia kring 
skolmaten och skolmatsmiljön.

Gemensam matsal för elever och lärare

Att ha gemensam matsal för vuxna och elever vid skolorna skulle 
ge trivsammare miljö det är både vuxna och elever överens om.
De schematekniska och andra hinder som finns bör gå att lösa. 
Men även här är intresset för att hitta lösningar olika stort 
bland olika lärarkategorier. På låg- och mellanstadiet har 
lärarna mest erfarenhet av att äta pedagogisk lunch och där är
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man också mest positivt inställd. På de fåtal högstadie- och 
gymnasieskolor som har provat pedagogisk lunch är man mycket 
positivt inställd och villig att fortsätta med det även utan 
annan ersättning är gratis mat. På en skola kan man tom tänka 
sig att betala fullt pris för maten och fortsätta att äta i 
elevmatsalen. Från lärarhåll betonas att det bör vara ett 
frivilligt åtagande att äta pedagogisk lunch.

När det gäller lunchlektioner så verkar önskemålen vara att 
hellre ha rast i direkt anslutning efter maten istället för att 
fortsätta med lektion. Detta gäller både lärare och elever. 
Lunchlektioner ersätts alltså av pedagogiska måltider på de 
skolor som provat lunchlektioner/schemalagd lunch.

Varifrån skall tiden tas?

Att tiden för lunchlektioner kan tas från morgonsamling och 
(FA) fria aktiviteter anser de flesta. Däremot är det bara ett 
fåtal skolor som tagit tid från olika ämnen och detta menar 
många att man inte får göra. Omkring detta råder det oklarhet 
ute pä skolorna- På samma sätt är det mycket olika på skolorna 
och i de olika kommunerna kring frågan om vem som kan besluta 
om införande av pedagogisk lunch eller lunchlektioner.

När det gäller ersättningsfrågan till lärare eller andra vuxna 
som äter pedagogisk lunch är praxis också mycket varierande 
mellan olika kommuner och skolor. Några räknar k~tid medan 
andra inte gör det.

Kan andra än lärare äta pedagogisk lunch?

Vid några skolor har det förekommit diskussioner om alla vuxna 
på en skola är att betrakta som pedagoger. På en skola är 
regeln att alla vuxna äter gratis bara de sitter utspridda 
bland eleverna en och en. På en annan skola tillåts de vuxna 
att placera sig två vid varje elevbord. I en kommun väcktes
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irritation mot att städerskor och vaktmästare kom "i samlad 
trupp" och åt gratis mat de dagar det serverades mat som passa
de. I en annan kommun anser man att det bara är lärare som får 
äta pedagogisk lunch, och syo-konsulenten blev "utvisad" från 
matsalen! Här skulle det nog behövas vissa riktlinjer så att 
det blev enhetligt åtminstone inom samma kommun. I vissa kommu
ner äter andra kommunala tjänstemän och/eller pensionärer i 
elevmatsalarna och/eller personalmatsalarna. Det förekommer 
inte så sällan att skolorna saknar personalmatsal.

När skall man ta tag i ordningsfrågorna?

De allra flesta verkar vara överens om att alla vuxna måste 
känna ansvar för att prata med och tillrättavisa elever som 
uppför sig illa genast när det inträffar. Många anser dessutom 
att lärarna kan ta en gemensam diskussion med hela klassen 
efteråt när något har hänt i matsalen.

Endast vid skola nr 9 mötte jag åsikten att man inte skall 
tillrättavisa en elev genast "för då blir det en konflikt". 
Skolchefen där ansåg att man skulle vänta till nästa dag innan 
man t ex pratade med en elev som bröt mot reglerna. (Risken är 
dessutom stor att den eleven är frånvarande pga magont, beroen
de på felaktigt ätande, när konflikten skall utredas dagen 
efter.)

Många lärare ger uttryck för svårigheterna att försöka reda ut 
bråk som man får rapporterat till sig i efterhand. Det kan ta 
en stor del av lektionstiden i anspråk flera dagar i veckan.
Vid långa köbildningar med hungriga elever kan man förstå att 
det uppstår bråk om någon t ex försöker tränga sig före i kön. 
Yngre elever vågar inte protestera mot äldre som tränger sig 
före. Hungriga elever får kortare stubin och pucklar på varand
ra mer eller mindre vänskapligt i kön. Ett enkelt försök till 
förbättring vore kanhända att bjuda på en bit morot, kålrot 
eller vitkål som eleverna får stilla den värsta hungern med 
medan man köar, om man inte kan införa karottsystem och slipper 
köandet.
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Skollunchen som läromedel

Hur en skolmåltidsverksamhet utformas är idag en angelägenhet 
för kommunen och dess skolor att besluta om. Helt klart är att 
skolmåltiden skulle kunna vara en pedagogisk resurs i mycket 
större usträckning än den idag är. Här finns utrymme för lokala 
initiativ i samverkan mellan skolans lärare, elever och skol- 
måltidspersonal. Bristande kommunikation och förståelse mellan 
olika personalkategorier i skolan skulle avhjälpas om man 
började samverka i en ordentlig arbetsplan kring skollunchen 
och tog tillvara lunchen som läromedel för social samvaro och 
hälsofostran. Lite mer påkostad skolmat och skolmatsalsmiljö 
skulle möjliggöra för alla som har skolan som arbetsplats att 
äta i samma matsal. De positiva effekter som man får av detta i 
form av elever som mår bättre och lär sig bättre har omvittnats 
av både skolhälsovård, lärare och föräldrar där man har provat 
lunchlektioner/pedagogiska skolluncher och borde vara väl 
placerade kommunala resurser.
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Län: v.

Kommun:

INTERVJUUNDERLAG

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. 1 skolan förekommer 
pedagogiska måltider med t ex 1 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 lunch lek t i on ens tema.

1. Ringa in vilken organisation Du tillhör?

SFL SL LR SKTF SKAF

Hur många

...........st.

Vilka tider

(Ex. Matlag 0

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

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

matlagen?

3 lågstadium + 3

Stadie:
Stadie:

Stadie:
Stadie:

Stadie:

Stadie:

uppdelade på i Er

mellanstadium

skola?

Kl. 10.10-10.30)

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

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

matlag är eleverna

äter
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3. Vilka fostrande effekter har skollunchen i dag?

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

5. Hur går en lunchlektion/lunchrast till i Din kommun/Din skola?

5a. Har man lärarmatsal eller personalmatsalar9

6. 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 

( ) hu! Ii ig miljö 

( ) Lä n g. t kon

( ) Annat, nämligen: ............................................................................
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6a. Vilka skäl tror Du det beror på att många elever äter lite eller inget 
alls av skolmaten?

( ) Negativ kamratpåverkan 

( ) Bullrig, stressig miljö 
( ) Dåliga kostvanor 

( ) Bristande kunskaper 

( ) Maten smakar intebra

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

6b. Vems ansvar är det att se till att eleverna äter sin skollunch?

6c. Skall skollunchen vara frivillig eller obligatorisk för eleverna?

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

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

6d. Skall lunchlektion eller lunchvakt vara frivilligt för lärarna"?

Lågstadiet: ...........................................................................................................
Mellanstadiet: .....................................................................................................
Högstadiet: ...........................................................................................................

6e. Vad betyder pedagogiska måltider i skolan för Dig?
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6f. Vilka är erfarenheterna i Din kommun/Din skola beträffande 
pedagogiska måltider?

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

För lärarna:

För skolmåltidspersonal:

7a. Vilket av serveringssystemen tillämpas?

Antal skolor Stadie

Karottsystem (dvs maten i karotter på borden) .................... ............
Självtagning 1 (elev tar själv mat + tillbehör på .................... ............
bricka)
Självtagning 1/2 (elev tar själv mat4tillbehör .................... ............
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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7b. Vilka åtgärder är viktigast för att höja skolmåltidspérsonaiens 
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: ......................................................................................................................

7c. 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:

7d. Finns det behov av ytterligare information till elever/lärare i dessa 
frågor eller kring skolmåltidspérsonaiens arbetsmiljö, trivselfrågor, 
ordningsregler i matkön, matsalen osv?

( ) Nej

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

( ) När:

( ) Hur:
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7e. Vad är mest angeläget att informera om?

8. Hur skulle skolmåltidspersonalen i Din kommun ställa sig till 
lunchlektioners införande?

( ) Mycket positiva 

( ) Positiva 

( ) Varken/eller 

( ) Negativa 

( ) Mycket negativa

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

9. Är det nödvändigt med skilda matsalar för elever och lärare/personal?

10. Vilka konsekvenser beträffande lärarnas tjänstgöring kan införandet 
av lunchlektioner få på

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

grundskolans mellanstadium:

grundskolans högstadium:

gymnasieskolan i Din kommun:
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11. Vilka fördelar skulle lunchlektioner ha 

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

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

för skolmåltidspersonalen: ..........................

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

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

På mellanstadiet: ..................... ................................................................................

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

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

13. Hur kan man lösa hindren? Vilka åtgärder krävs? 

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

På mellanstadiet: ...................................................................

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

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

14. Finns det elevcafeteria, godisautomater m m på skolan, nära skolan?
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15. Vilka övriga personalkategorier skulle kunna delta i lunchlektionerna 
förutom lärare?

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

På mellanstadiet:

På högstadiet:

På gymnasieskolan:

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

Lågstadiet Mellanstadiet

( ) Mycket positiva ( ) Mycket positiva

( ) Positiva ( ) Positiva

( ) Varken/eller ( ) Varken eller

( ) Negativa ( ) Negativa

( ) Mycket negativa ( ) Mycket negativa

Högstadiet Gymnasieskolan

( ) Mycket positiva ( ) Mycket positiva

( ) Positiva ( ) Positiva

( ) Varken/eller ( ) Varken/eller

( ) Negativa ( ) Negativa

( ) Mycket negativa ( ) Mycket negativa

Hur skulle KS/KF/SS ställa sig till lunchlektioner?
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J 8. Vem bestämmer om införande av JunchJektioner?

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

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

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

( ) Konsumtionsstudie, t ex:...................................................................................

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

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

( ) Hem och skola arrangemang, t ex:

( ) Annat, nämligen:

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

23. Hur får lärare som äter med eleverna betalt?



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.

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

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

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

8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.

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

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

11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV BRIJKS- 
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.
Por-Olof Granström.

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

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

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

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

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

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

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

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



1985

23. 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 falistudieskolor 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 Hoxeli, 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. LÅGSTADIESATSNINGEN.
Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - utveckling? 
Karin Rönnerman.

55. SKOLAN OCH KOSTEN.
En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 1 I kommuner. 
Göteborgs kommun.
Berit Hailing, 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.

66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.


