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SAMMANFATTNING

Syftet med projektet Skolan och Kosten har varit att utifrån en kartläggning 
och analys av kommunernas och skolornas målsättning eller viljeinriktning 
belysa högstadieelevernas matsituation i stort i landet samt betydelsen av 
skollunchen i synnerhet. Vidare att kartlägga hur och vad eleverna äter samt 
synliggöra de elever som avstår från skolmåltiden och varför de avstår. I 
undersökningen deltog 78 högstadieklasser fördelade på 11 kommuner. Under
söknings instrumenten som utgjordes av enkäter, dagböcker, intervjuer, check
listor, observationer och fotografering, testades vid en förstudie i Skel
lefteå kommun.

I Falu kommun, som denna rapport behandlar, deltog inom huvudundersökningen 
två högstadieskolor, nämligen Västra skolan och Svärdsjö skola. Skolorna 
representerar en stor variation i såväl yttre som inre miljö samt övriga 
förutsättningar inom kommunen. Totalt deltog 167 högstadieelever i undersök
ningen. En genomsnittlig frånvaro på ca tio procent medförde att sammanlagt 
ca 750 frukost-, lunch- och middagstillfällen vardera registrerades. Under
sökningen gick till så att allt vad eleverna åt registrerades under en 
vecka. Därtill kom en omfattande information via bl a enkätfrågor till 
elever och förldrar om t ex måltidsmönster och attityder till kost och 
mathållning. Intervjuer genomfördes dels med kommunansvariga såsom skolsty
relsens ordförande, skolchefen och kostchefen om kommunens policy beträffan
de skolmåltidsverksamheten, dels med skolpersonal såsom rektor, lärare, 
skolmåltidspersonal och skolsköterskor angående måltidens funktion och 
utformning vid den enskilda skolan. Faluundersökningen utfördes under maj 
månad 1987.

Av resultaten framkom att 85 % av eleverna dagligen går till skolmatsalen 
och äter. 55 % av eleverna uppgav att de ätit en stor eller normal portion 
medan hela 45 % åt en liten eller ingen alls. Av de sistnämnda så åt 24 % 
godis eller ingenting.

Rätternas popularitet varierade. Pannkaka, korv- och färsrätter samt skinka 
gillades av 80-95 % av eleverna medan leverbiff, fiskgratin, kålpudding och 
grytor ogillades av mellan 65-90 %. Detta återspeglas även i den statistik 
man för över antalet ätande i de två skolorna. Frånvaron i matsalarna kunde 
vara så stor som mellan 32-47 % de dagar impopulära rätter serverades.

Falu kommun för sedan 1970-talet statistik över vad eleverna faktiskt konsu
merar. För de i undersökningen ingående skolorna kunde vi konstatera att man 
genomsnittligt av vissa huvudrätter bara åt 65-70 % av det rekommenderade 
intaget. Kokt potatis och grönsaker (sallad) åt man bara 30-35 % av det man 
borde. Motsvarande var för hårt bröd 28 % och för mjölk 70 %. Detta konsum
tionsmönster gällde, enligt kommunernas uppfattning, generellt för de flesta 
skolorna.

Många elever känner sig stressade i matsalarna. Vid 30 % av lundhtillfällena 
åt man på mindre än 10 minuter. 70 % av eleverna äter på mindre än 15 minu
ter.

Eleverna har mycket bestämda åsikter i två frågor: 81 % önskar två rätter 
att välja på och 63 % vill inte att lunchen skall serveras före klockan 
11.00.

Beträffande elevernas frukostvanor så åt 80 % en stor/normal frukost. 17 % 
åt en liten frukost och 3 % ingen alls. Notabelt var att 53 % av eleverna åt 
frukost ensamma.



över 90 % av föräldrarna anser att skollunchen har mycket stor betydelse för 
barnens hälsa, skolprestationer och framtida kostvanor.

Från centralt håll i kommunen (politiker, skolchef, kostchef) anser man att 
verksamhetens målsättning måste arbetas om som ett viktigt instrument för 
styrning och resurstilldelning.

Skolsköterskorna ser sambandet mellan elevernas huvudvärk, magont och 
håglöshet och deras kostvanor. Man framför betydelsen av att följa upp de 
elever som har oregelbundna matvanor.

Skolledarna önskar ta ansvar för både drift och personal för skolmåltids- 
verksamheten. Detta skulle, menar man, ge möjlighet att bättre integrera 
skollunchen som en del av skolans arbete både organisatoriskt och pedago
giskt.

Lärarna menar att man mycket väl kan tänka sig att äta i samma matsal som 
eleverna bara det blev bättre ordning och att man klarar ut vilket ansvar 
man egentligen har för verksamheten.

Skolmåltidspersonalen skulle önska att eleverna fick större valfrihet att 
välja på fler rätter och tillbehör. Då skulle man äta mycket bättre. Man 
tror också på en decentraliseing av ansvaret till respektive skola. Ett ökat 
ansvar måste dock följas av en kompletterande utbildning.

Konsumtionsmätningarna och elevernas egna uppgifter visar att man bara äter 
ca 65-70 % av det rekommenderade intaget som skall ge 1/3 av dagens energi- 
och näringsbehov. Detta återspeglas även i kostnaderna för verksamheten. 
Livsmedlen för skollunchen kostade 1988 4:90 kronor per genomsnittsportion. 
Om alla elever åt det de borde så hade kostnaden i stället blivit 7:58 
kronor per genomsnittsportion. Impopulära rätter ger således autoamtiskt 
låga kostnader. Ett annat problem är att man vid budgeteringen av livsme- 
delskostnaderna inte fått full kompensation för prisutvecklingen. Man har 
under åren 1982-87 fått ca 45 % medan storhushållsprisindex för livsmedel 
under samma period stigit med 84 %. Skillnaden har till vissa delar utjäm
nats med tillläggsanslag och extra pengar.



UNDERSÖKNINGEN SKOLAN OCH KOSTEN

BAKGRUND OCH SYFTE

Våren 1986 beviljade Forskningsrådsnämnden (FRN) 
pengar till projektet SKOLAN och KOSTEN. En av nämnden 
tillsatt arbetsgrupp hade 1980 presenterat forsknings
läget inom området konsumtion och kostvanor i skriften 
"Maten, makten och människan". I skriften påtalas 
behovet av forskning inom ett flertal teman däribland 
KOST och HÄLSA. Främst förordas en inriktning på de 
enskilda hushållens mathållning. I samband med forsk- 
ningsinventeringen kunde gruppen påvisa att kunskaper 
saknades om våra konsumtionsvanor framför allt utifrån 
beteende- och samhällsvetenskapliga aspekter.

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

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



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

Resultaten kommer förhoppningsvis att kunna tjäna som 
faktaunderlag i samband med rekommendationer till 
kommunerna och för andra åtgärder till nytta för den 
framtida skolmåltidsverksamheten.

SKOLMÅLTIDEN - EN TILLBAKABLICK

Bespisning av fattiga skolbarn

Det är svårt att hitta källor som dokumenterar en 
tidig verksamhet med syftet att från skolans sida 
tillhandahålla mat under skoldagen åt elever och 
lärare. För flertalet löstes problemet förmodligen med 
en egen medhavd matsäck eller, om avståndet tillät, 
genom ett besök i hemmet under frukost/lunchrast. 
Många anpassade sig säkert till att vara utan mat 
under skoldagen

Ser man till förhållandena inom folkskolan för ca 100 
år sedan, så präglades all verksamhet av knappa resur
ser avseende lokaler, läromedel, lärarlöner och annat. 
I storstäderna uppstod extra stora problem på grund av 
den snabbt växande befolkningen av framför allt in
dustriarbetare. För att klara de stora barnkullarna 
tvingades man vid flera folkskolor t ex i Stockholm 
att dubblera undervisningen och komprimera skoldagen



för elevena. Då användes skolsalarna dels till förmid- 
dagsläsning med en klass, dels till eftermiddagsläs- 
ning med en annan klass

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

Flertalet barn i folkskolan kom också från fattiga hem 
med små resurser och stor trångboddhet. Vid det all
männa folkskollärarmötet 1893 påtalade förste läraren 
A. Lydén, Malmö, att ingenting hindrar skolans arbete 
mer än fattigdomen i samhället. Den "välgörenhetsform" 
som denne lärare anser framför allt bör komma ifråga 
är bespisning av de fattigas barn via enkla skolkök.

Skolkök för bespisnincr

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

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

Detta kom också att bli starten för den första under
visningen i Stockholm i huslig ekonomi för flickor 
inom folkskolan. Flickor från de högsta klasserna fick 
nämligen viss undervisning för att kunna hjälpa till



med matlagningen. Skolkök som på liknande sätt tillgo
dosåg det kombinerade behovet av undervisning och 
bespisning tillkom efterhand vid alltfler folkskolor i 
landet.

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

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

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

Statsbidrag till skolmåltidsverksamhet

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

I mitten av 1930-talet började man från statens sida 
alltmer uppmärksamma näringsstandarden i vårt land,



inte minst bland skolungdomen. 1936 års befolknings- 
kommission (SOU 1938:6) påtalade vissa brister som 
främst orsakade av fattigdom men också av okunnighet 
om betydelsen av en tillräckligt riklig och lämpligt 
sammansatt kost. Ett förslag från kommissionen var att 
skolornas elever varje dag skulle få en lämpligt 
sammansatt skolmåltid. I första hand gällde det folk
skolans och fortsättningsskolans elever.

Från budgetåret 1937/38 började staten därför ge 
bidrag till bespisningsverksamheten.

Första året 1937/38 uppgick statsbidraget till 200 000 
kr och var främst avsett för barn på landsbygden. År 
1942/43 ökades anslaget under trycket av förhållandena 
på näringsfronten under andra världskriget till 
1 000 000 kr. 1945/46 uppgick anslagen till 3 000 000 
kr.

Befolkningsutredninqen - nva bidragsbestämmelser

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

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

Näringsstandard

I betänkandet (SOU 1945:47) sägs att skolmåltiden bör 
ge eleverna en tredjedel av deras dagliga kaloribehov, 
i genomsnitt för elever i folk- och fortsättningssko- 
lan (7-15 år) beräknades 800 kcal. Resterande två 
tredjedelar borde barnen få genom måltiderna i hemmen. 
Beträffande kvaliteten ville man ställa ännu högre 
krav. Man befarade att barnen inte alltid genom målti
derna i hemmen fick två tredjedelar av vissa närings
ämnen. Därför uppställdes som mål att skolmåltiden 
skulle innehålla hälften av dagsbehovet av dessa 
ämnen.

Omfattning

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



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

1930/31 1935/36 1940/41 ht 1943
Andel bespisade
elever 3 % 6 % 13 % 15 %

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

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

Statliga bidrag utgick för uppbyggnaden av skolmål
tidsverksamheten under åren 1946-1966/67. Därefter 
utgick statliga bidrag endast för skolmåltidslokaler 
fram till 1981 då hela verksamheten blev en lokalt 
kommunal angelägenhet. Skolmåltidsverksamheten växte 
från cirka 140 000 deltagare läsåret 1946/47 till 
cirka 950 000 läsåret 1966/67.



Utvecklingen efter år 1966

Kungl Maj:ts kungörelse 1946 om statsbidrag för an
ordnande av skolmåltid blev givetvis avgörande för 
framväxten av verksamheten vid landets skolor, även om 
bestämmelsen inte innebar någon skyldighet från kommu
nens sida att anordna skolmåltider.

Det kommunala inflytandet fick efterhand andra förut
sättningar i och med den nya kommunindelningen. Vid 
den första kommunindelningsreformen 1952 fanns ca 
2 500 kommuner i landet, de flesta små. När reformen 
var helt genomförd, i början av 1970-talet, hade 
antalet kommuner minskat till 284, flertalet mycket 
stora, med påtagliga konsekvenser för skolmåltidsverk- 
samheten vad beträffar t ex rationalisering och cent
ralisering av verksamheten.

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

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

Utvecklingen av skolmåltiderna fortsatte i stadig 
takt. Mot slutet av 1960-talet saknade dock fortfaran
de ca 90 000 elever möjlighet att regelbundet äta 
lagad mat i skolan. Inte förrän 1973/74 var skolmål- 
tidsverksamheten helt genomförd i samtliga kommuner i 
landet.



ISR (Institutet för Storhushåll) har fört viss statis
tik över kostnaderna/dagsportion (måltid). I nedanstå
ende tabell framgår kostnaderna för livsmedel per 
portion (en portion = en elev) under en dryg tioårspe
riod för ingen hänsyn tagits till inflationen under 
motsvarande period.

Tabell. Medelvärdet av livsmedelskostnaderna under 
åren 1975-1987 för elever i kommunala skolvä
sendet. (Ingen korrigering för inflationen)

År Kostnad/dagsportion Årskostnad - Livsmedel

1975 2:20 424 540 000
1977 2:70 524 124 000
1979 3:10 635 417 000
1981 3:60 748 678 000
1983 4:50 933 168 000
1985 5:50 1 099 773 000
1986 5:87 1 174 560 000
1987 6:20 1 187 032 000

Svenska kommunförbundet fick från 1968 ett påtagligt 
inflytande över verksamheten. Detta år utgav nämligen 
Kommunförbundet i samverkan med SÖ och ISR en handbok 
för organisationsfrågor inom skolmåltidsverksamheten 
med titeln "Mat i skolan". Syftet var att åstadkomma 
en så heltäckande bild som möjligt av problematiken 
kring planering, utformning och uppbyggnad av skolmål
tidsverksamheten. Handboken fick en stor spridning i 
landets kommuner, men upplagan är sedan länge utgång
en.

Mycket har också hänt efter 1968. Förändringarna kan 
hänföras till olika nivåer, t ex strukturomvandlingen 
i samhället som fortsatt efter 1968 och som t ex
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medfört stor inflyttning lokalt från landsbygd till 
tätort, men även regionalt från hela landet till 
storstadsområdena.

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

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

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

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



Under 1970-talet har dock forskningen visat att matens 
kvalitet både ur näringsmässig och sensorisk synpunkt 
hänger intimt samman med hur den varmhålles (tempera
tur och tid). Detta reglerades i en ny livsmedelslag 
från 1972, som säger att varmhållning skall ske på 
sådant sätt att livsmedlens temperatur ej underskrider 
+60. Livsmedelsverket rekommenderar därtill att fär- 
diglagad mat inte bör varmhållas längre än i två 
timmar (Vår föda, 1973).

Möjligheterna att distribuera och servera varm kantin
mat har med detta drastiskt minskat. Det har i stället 
inneburit i huvudsak två lösningar. Den ena kräver 
leverans av kyld eller fryst mat från centralkök, den 
andra kräver små s k kostsystemkök för att ta emot 
bekväm mat direkt från livsmedelsindustrin.

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

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

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

1981 utfärdade Statens Livsmedelsverk nya Svenska 
Näringsrekommendationer (SNR 81) som är avsedda för 
friska människor med normal fysisk aktivitet. SNR 81 
ky9ger ett förslag till gemensamma nordiska nä
ringsrekommendationer, som en nordisk ämbetsmannagrupp 
för livsmedelslagstiftning 1980 beslutade att föreslå 
de enskilda nordiska länderna. Under våren 1981 utar
betade varje land sin egen version. Rekommendationerna 
i Sverige innehåller anvisningar om fördelning av 
energigivande näringsämnen, fördelning av vitaminer 
och mineralämnen samt anvisningar för energiintag och 
måltidsordning.

Karaktärsdrag i nuläget

För närvarande finns det ca 4 900 skolenheter (grund
skolor och gymnasier) där det serveras skolmat i 
Sverige. Antalet anställda uppgår till ca 20 660 
personer och bruttokostnaden (exklusive kostnader för 
el, vatten, värme och kapital) till ca 2,9 miljarder 
kronor 1987.



Följande förutsättningar är kännetecknande för skol-
måltidsverksamheten av idag (lokala variationer
finns):

* Nästan hälften av alla skolor saknar egna tillag- 
ningskök. Man får varm mat i kantiner från något 
centralkök.

* Kök och matsalar har byggts enligt följande:

1/3 byggda före 1960 
1/3 byggda 1960-70
1/3 byggda efter 1970

* Administrationen är centraliserad till skolkonto
ren. Rektor och skolmåltidspersonalen har nästan 
inget formellt ansvar för verksamheten.

* Matsedlarna görs upp för hela terminer i taget. 
Ofta har eleverna bara en rätt att välja på. Det 
serveras samma sorts mat alltifrån årskurs 1 till 
sista årskursen på gymnasiet.

* Enligt den senaste redovisningen från ISR beräknas 
10 % av eleverna i grundskolan inte regelbundet 
utnyttja skolmåltiderna. Motsvarande siffra för 
gymnasieeleverna är hela 25 %.
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METOD

Utgångsläge

Verksamheten under hösten 1986 inleddes med en inten
siv genomgång av den forskning rörande kostens rela
tion till hälsa och välbefinnande som rapporterats i 
Sverige under de senaste decennierna. Särskilt intres
se ägnades artiklar och uppsatser om skolmåltider, 
kostvaneundersökningar bland skolbarn, mindre projekt 
och temadagar inom skolan med anknytning till temat 
Kost och Hälsa etc, En undersökning som vände sig till 
skolmåltidsansvariga inom landets samtliga kommuner 
utfördes också (Veisseh, 1986). Uppgifter erhölls från 
165 kommuner. Syftet med den systematiska genomgången 
av litteraturen samt insamlingen av det empiriska 
materialet var bl a att projektet härigenom kunde 
bygga på ett aktuellt forskningsläge inom området samt 
relatera till aktuella problem och insatser inom 
skolmåltidsverksamheten.En historisk genomgång av 
hemkunskapsundervisningen i Sverige avslutades och 
publicerades också under denna period (Halling, 1986) .

Undersökningsområden och försökspersoner

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



I en tidigare utförd undersökning, Barnundersökningen 
1980/81, (Hagman, Bruce, Persson, Samuelsson och 
Sjölin, 1986) gjordes en utredning angående lämpliga 
undersökningsområden för rikstäckning med avseende på 
bl a befolkningsutveckling, befolkningstäthet, ål
dersstruktur, andelen invandrare samt kostvanor (se 
Bäck, 1980). Med denna bakgrund valdes Umeå med om
nejd, Uppsala med omnejd och Helsingborg med omnejd. 
Som ett komplement till dessa områden valdes dessutom 
en kommun inom respektive region (län) som förutom 
ovanstående kriteria även tog hänsyn till bl a nä- 
ringsgrensfördelning, andel förvärvsarbetande kvinnor 
och bebyggelsestruktur. Dessa kommuner blev Vilhelmi
na, Tierp och Svalöv som är av glesbygdskaraktär. 
Mycket tyder på att detta urval av orter väl represen
terar spridningskriteriet med hänsyn till tätort
glesbygd. För att erhålla data från en storstad valdes 
dessutom Göteborgs kommun.

Vid den årliga genomgång av kommunernas kostnader för 
bl a skolmåltider som görs i Haninge och som redovisas 
i den s k "Haningerapporten” påvisade 1986 års genom
gång stora variationer mellan kommunerna. Med utgångs
punkt från detta samt med hänsyn till spridningskrite
riet valdes även Överkalix, Karlstads och Falu kommun 
för medverkan.

Förutom val av regioner (län) och kommuner krävdes 
dessutom ett val av skolor. En fullständig täckning av 
samtliga stadier inom dessa områden skulle kräva ett 
sannolikt sample på ca 5000 elever (låg-, mellan- och 
högstadiet samt gymnasieskolan). För att överhuvudta
get begränsa urvalet men också för att koncentrera 
insatserna till ett stadium valdes enbart högstadiet, 
dvs åldersgruppen 13-16 år. Tidigare undersökningar 
tyder på att tendensen att utebli från skollunchen



ökar när eleverna kommer till högstadiet (Nordlund, 
1982) .

Högstadieeleverna är som regel hänvisade till större 
centraliserade skolor. Deras schema kan ge fler hål
timmar än på lägre stadier, de har ofta mer pengar att 
röra sig med och därmed en möjlighet att ersätta eller 
komplettera skollunchen med intag från kafeterior, 
pizzerior, kiosker m m. Förvärvsarbetande föräldrar 
lägger sannolikt också ett större ansvar på dessa 
ungdomar att själva ordna sin frukost och även måltid 
efter skolan i hemmet. De kan därmed utgöra en risk
grupp i ännu högre grad än låg- och mellanstadieele- 
verna. Centraliserade skolor innebär dessutom lång 
restid, vilket ytterligare komplicerar situationen för 
inånga högstadieelever. För gymnasieeleverna är säker
ligen ovanstående förhållanden ännu mer påtagliga, men 
för att komma så långt ner som möjligt i åldrarna och 
för att underlätta datainsamlingen har undersökningen 
förlagts till högstadieklasser. Av tabell 1 framgår 
tidpunkten för datainsamlingen i respektive kommun.



Tabell 1. Undersökningens uppläggning avseende kommun 
och tidsperiod.

Kommun Undersökningsperiod

Skellefteå kommun (förundersök
ning)

v 47/48 1986

Umeå kommun v 7/8 1987
Vilhelmina kommun v 8/7 ii

Karlstads kommun v 11/12 ii

Överkalix kommun v 12/13 ii

Uppsala kommun v 14/15 ti

Tierps kommun v 14/15 ii

Göteborgs kommun v 17/18 ii

Falu kommun v 19/20 ii

Helsingborgs kommun v 20/21 ii

Svalövs kommun v 20/21 ii

Inom varje kommun finns ett antal företrädare på 
central nivå som har ett direkt eller indirekt ansvar 
för skolmåltidsverksamheten. I den egenskapen var 
deras medverkan i undersökningen av största intresse. 
Följande kommunföreträdare har medverkat: skolstyrel
sens ordförande (kommunalpolitiker) skoldirektör/skol
chef, kommunalkamrer/skolkamrer, kostchef/ekonomiföre
ståndare.

Vid valet av skolor/klasser inom kommunerna har stra
tegin varit att dels få med ett antal klasser från 
centrumdelen av kommunen, dels från ytterområden, samt 
slutligen skolor med olika typer av kök. Det slutliga 
urvalet av skolor och klasser har utförts av skolche
fen och skolkansliet inom respektive kommun.



23

Vilhelmina•

Falun

Karl stad

Göteborg

Helsingborg Sval öv

överkalix

Skellefteå
Umeå

TierpUppsa1a

(förundersökning)

Figur 1. Schematisk bild av undersökningens geografiska 
utsträckning.



För att erhålla data från samtliga årskurser på hög
stadiet krävdes dessutom minst tre klasser vid varje 
skola. För att få en lämplig kvantitet fördubblades 
antalet skolor i de mellanstora kommunerna och tre- 
eller fyrdubblades i de allra största.

Förutom högstadieelever har skolledning (rektor/stu
dierektor) , klassföreståndare, hemkunskapslärare, 
skolsköterska och kökspersonal (husmor) vid respektive 
skola deltagit i undersökningen. Samtliga föräldrar 
till de utvalda eleverna har också ingått i undersök
ningen.

Mätinstrument

Insamling av data har skett huvudsakligen via enkäter, 
intervjuer, checklistor och observationer. I de utval
da kommunerna har dessutom insamlats dokument som 
behandlar kommunens målsättningsfrågor visavi måltids- 
verksamheten, budgetsystem och faktiska kostnadsupp
gifter, organisationsplaner likaså dokumenterade 
projekt och kampanjer i kostfrågor. Från de enskilda 
skolorna har insamlats lokal arbetsplan, elevscheman 
samt, i mån av tillgång, dokumenterat material rörande 
kostfrågor och skolmåltidsverksamhet.

Genomförande

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

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

. eventuell förtäring mellan frukost och skollunch 

. eventuell förtäring som kompensation för en ute
bliven skollunch

. synpunkter på matsedel och servering vid dagens 
skollunch.

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

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

. avstånd från hemmet till skolan, tidsåtgång och 
färdsätt

. generella vanor avseende skolmåltiden 

. upplevelse av matsalsmiljö och åsikter om skolmat
sedeln i stort

. egna önskemål angående skolmåltiden 

. synpunkter på kostundervisningen i skolan 

. måltidsvanor och matlagningsarbete i hemmet 

. måltidsmönster under helger



. bedömning av egen fysisk aktivitet och fysisk 
prestationsförmåga

. vanor beträffande rökning och snusning.

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

. familjens storlek och sammansättning 

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

. föräldrarnas åsikter och kännedom om skolmåltidens 
innehåll och funktion 

. föräldrarnas yrke och utbildning.

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

Strukturerade intervjuer har genomförts med kommunan
svariga (skolstyrelsens ordförande, skolchef, skolkam- 
rer, kostchef) varvid bl a följande frågor belysts.

. kommunens kostpolitiska målsättning 

. budgeteringssystem, budgetfrågor, kostnadsutfall 

. samordningsproblem inom skolmåltidsverksamheten 

. skolmåltidskökens organisation och funktion 

. aktuella problem, planerad omorganisation eller 
liknande

. värderingar och attityder till skolmåltiden.
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Personal inom de enskilda skolorna (rektor/studierek
tor, lärare, skolmåltidspersonal och skolsköterska) 
intervjuades om bl a följande:

. skolmåltidens fostrande funktion - socialt och 
kunskapsmässigt

. schemaläggningen av skollunchen 

. orsaker till frånvaro vid skolluncherna 

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

. egna attityder och synpunkter på verksamheten.

Förteckning över deltagande och bortfall

Totalt deltog 78 klasser på högstadiet fördelade på 28 
skolor och 11 kommuner i undersökningen. Det innebär 
ca 1900 elever. I tabell 2 framgår deltagande elever 
fördelade på skolor samt frekvensen besvarade lunchen
käter, slutenkäter, måltidsdagböcker. Föräldraenkäter
na besvarades som framgår av ca 1500 föräldrar. De två 
första skolorna i förteckningen är de båda som ingick 
i förundersökningen i Skellefteå kommun. De två skolor 
som representerar Falu kommun är betecknade med W-A 
och W-B. Bortfallet måste i samtliga fall betraktas 
som litet.



Tabell 2. Deltagande elever fördelade på skolor samt 
antal besvarade dokument.

Län/
Skola

Antal
deltag
elever

Antal 
. enligt

klass
lista

Antal
besva
rade
lunch
enkäter

Antal
besva
rade
slut
enkäter

Antal Antal
besva- besva
rade rade
måltids- föräldra- 
dagböcker enkäter

Totalt
antal
dokum.

• enkäter

AC-A 75 75 345 68 58 65 536
AC-B 75 79 350 74 69 75 568
AC-C SI 83 352 73 66 66 557
AC-D 70 74 267 56 42 44 409
AC-E 74 74 343 71 70 72 556
AC-F 52 53 235 48 44 43 370
AC-G 42 45 202 41 37 39 319
AC-H 11 11 50 11 11 11 83

S-A 14S 157 675 139 106 122 1042
S-B 69 70 330 67 66 65 528
S-C 83 83 379 80 69 75 603

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

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

O-A S2 83 369 71 65 62 600
O-B 50 55 210 45 37 34 326
O-C 88 89 405 64 62 68 599
O-D 64 72 275 54 44 42 415

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

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

Totalt 1836 (1929) 8158 1619 1419 1493 12712
% 100 88,9 88,2 77,3 81,3 86,55
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SKOLMÅLTIDSUNDERSÖKNINGEN I FALLT KOMMUN 

DATA FRÄN KOMMUNEN

Elevunderlag

Kommunen har i dag (1988) ca 52 000 invånare. Flerta
let bor i de centrala delarna. Kommunens ytterområden 
har delvis karaktär av glesbygd.

Högstadieeleverna från ytterområdena åker skolskjuts 
till någon av kommunens fem skolenheter med högsta
dium. Inom grundskolan finns totalt 29 enheter med 
sammanlagt ca 6 000 elever. De två gymnasieenheterna 
har närmare 2 000 elever.

Skolmåltidsverksamheten - organisation och ansvarsför
delning

I kommunen produceras och serveras därför dagligen 
under läsåret skolmat för ca 7 900 elever, i realite
ten ca 7 200 portioner när hänsyn tagits till frånva
ron. Man har 31 kök varav två är centralkök och 16 
tillagningskök. 13 skolor tar emot kyld mat från något 
av de två centralköken. Man har konsekvent byggt om 
kök för att undvika transporter av varm kantinmat. 
Förutom själva skollunchen så erbjuds samtliga elever 
på högstadiet ett mellanmål på eftermiddagar, i huvud
sak bestående av dryck, bröd och/eller någon enklare 
rätt.

Det övergripande ansvaret för skolmåltidsverksamheten 
handhas av skolmåltidssektionen vid skolkontoret. Där 
arbetar för närvarande två ekonomiföreståndare på



heltid. Ledningen och ansvaret för skolmåltidsverksam- 
heten är helt centraliserad. Personalen ute på sko
lorna har inget reellt eget ansvar. Inte heller har 
skolledningarna lokalt varit delansvariga för måltids- 
verksamheten, den har av tradition alltid varit direkt 
underställd skolkontoret. Man har diskuterat att 
förändra ansvarsfördelningen (alt delegera) genom att 
låta respektive skola ta ett större ansvar för maten.

Mål och riktlinjer

I Falu kommun har man i dag en skriven målsättning för 
skolmåltidsverksamheten. Man har länge arbetat utifrån 
de övergripande rekommendationerna om ca en tredjedel 
av energibehovet, men en, särskilt under de senare 
åren, krympande budget har tvingat fram många efter
gifter och kompromisser. Man vill också bibringa 
elevena goda kostvanor. Målsättningen är tagen av 
skolstyrelsen och används främst i budgetarbetet.

"Skolmåltidsverksamhetens mål är att ge eleverna en 
fullvärdig och näringsriktigt sammansatt kost motsva
rande 1/3 av dagsbehovet samt att (genom miljöåtgär
der) bibringa dem goda kostvanor. I mån av kapacitet 
skall även gäster kunna serveras, främst då skolperso
nal ."

Intervjuerna med ansvariga inom kommunen bekräftar 
dock att målsättningen i dess nuvarande form är ofull
ständig:
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Man kunde ju tänka sig att skriva om den lite och att 
man mera gick in på kvalitet och kvantitet. När jag 
går in och tittar i de lokala arbetsplanerna så finns 
där överhuvudtaget ingenting om skolmaten. Är det inte 
viktigt eftersom den inte tas upp? Allting annat tas 
ju upp i detalj”.
(Skolstyrelsens ordförande)

”Målsättningen är väldigt magert skriven, det är jag 
fullt medveten om”.
(Skolchefen)

”Den är lite luddig och man skulle vilja ha den mera 
konkret. Man borde sätta sig ner och ha en ordentlig 
diskussion med politikerna om vilken väg vi skall gå 
på kort och lång sikt".
(Kostchefen)



DELTAGANDE SKOLOR OCH ELEVER

Elever från två av kommunens fem skolor med högstadium 
deltog i undersökningen. Skolorna representerar något 
olika upptagningsområden och även förutsättningar i 
övrigt inom kommunen.

VÄSTRA SKOLAN har 504 högstadieelever, centralt belä
gen. Skolan byggdes 1962 och har eget tillagningskök.

SVÄRDSJÖ SKOLA ligger ca 3 mil från Faluns centrum med 
363 inskrivna högstadieelever från landsbygden. Även 
Svärdsjö skola har ett eget tillagningskök.

De klasser och antal elever som hade möjlighet att 
medverka framgår av nedanstående.

Tabell 3. Deltagande elever fördelade på skolor, 
årskurser och kön.

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

Västra skolan 13 15 12 17 16 14 41 46
Svärdsj öskolan 10 17 13 14 13 13 36 44

Totalt 23 32 25 31 29 27 77 90
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Undersökningen var upplagd för att följa eleverna 
under en hel vecka. Därmed uppkom ett naturligt bort
fall på grund av sjukdom eller annan frånvaro under 
veckan. Bland de deltagande 167 eleverna varierar 
frekvensen besvarade lunchenkäter över de fem skolda
garna, men svarsfrekvensen ligger i medeltal på 92 
procent. Det betyder en genomsnittlig frånvaro i dessa 
klasser inom vår undersökning på 8 procent.

Måltidsdagboken som fördes frivilligt helt utanför 
skolan lämnades in av 130 elever (78 procent). Sluten
käten besvarades under en klasstimme av 140 elever (84 
procent). Föräldraenkäten ifylldes av 131 föräldrar 
(79 procent).



RESULTAT AV KONSUMTIONSSTUDIEN BLAND ELEVERNA

ELEVERNAS MÅLTIDSVANOR I SKOLAN 

Kartläggning av attityder

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

Redovisningen inleds med svarsfördelningen på just den 
frågan, se tabell 4 nedan.

Svarsalternativ
åk 7 

%
Antal elever 

åk 8
%

åk 9
%

Totalt
%

Äter varje dag 29,6 19,2 64,3 35,8
Hoppar över
1-2 ggr/mån 59,3 61,5 23,8 50,0
Hoppar över
1-2 ggr/vecka 9,3 17,3 9,5 12,2
Hoppar över
3-4 ggr/vecka 1,9 1,9 2,4 2,0

Det är främst elever i årskurs 8 som oftare hoppar 
över skollunchen. Två tredjedelar av eleverna i års
kurs 9 äter stadigt varje dag.
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Tabell 5. Hur ofta äter Du vanligtvis skollunchen?
Procent och frekvens inom respektive skola.

Svarsalternativ
Västra
skolan
%

Svärdsjö-
skolan
%

Totalt
%

Äter varje dag 32,9 39,4 35,8
Hoppar över
1-2 ggr/mån 51,2 48,5 50,0
Hoppar över
1-2 ggr/vecka 13,4 10,6 12,2
Hoppar över
3-4 ggr/vecka 2,4 1/5 2,0

Drygt 85 % av eleverna äter som regel varje dag. Ca 14 
% äter mera sporadiskt.

På frågan hur man kompenserar en utebliven huvudrätt 
eller en hel lunch så svarade 60 % av eleverna äter 
enbart smörgås och mjölk. Endast 10% går hem och äter. 
Hela 20% av eleverna i åk 8 uppger att de bl a äter 
godis i stället. Tabell 6 visar procentuell fördelning 
samt frekvens bland de elever som besvarat frågan.



Tabell 6. Sätt att kompensera en utebliven huvudrätt 
alternativt en hel skollunch. Procent.

Sätt att kompen
sera

åk 7 
%

åk 8 
%

åk 9 
%

Totalt
%

Äta enbart smör
gås och mjölk

68 53 59 60

Gå hem och äta 6 18 7 11
Äta hamburgare 
eller liknande 
vid gatukök

4 6 7 6

Äta frukt 9 16 22 15
Äta godis 9 20 11 14
Ingenting 4 14 11 10
Annat 9 12 0 8

Flickors och pojkars beteende skiljer bl a så, att 
flickorna betydligt oftare äter frukt som kompensation. 
Pojkarna kompenserar sig i något större utsträckning än 
flickorna inom övriga alternativ. ”Ingenting", dvs att 
helt avstå från något intag är totalt sett vanligare 
bland pojkar än bland flickor.

HUVUDRÄTTENS BETYDELSE

Portionsstorlek

Lunchenkäten besvarades efter lunchrasten under fem 
skoldagar. Svaren ger en bild av bl a elevernas in
ställning till de huvudrätter som serverades dessa 
dagar. En fråga avsåg portionsstorlek: "Hur mycket åt 
Du av huvudrätten i dag?"
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För att erhålla ett mått på portionsstorlek har elever
na själva fått skatta sin portion. Skattningen är gjord 
i förhållande till vars och ens eget behov. "Normalpor
tion " blir då en subjektiv bedömning, som kan variera 
mellan olika individer, men som får anses normal ut
ifrån den enskilde svarande. Vi betraktar i denna 
undersökning elevernas egna skattningar som användbara 
mått på hur stor del av deras närings- och energibehov 
som tillgodoses via huvudrätten.

Lunchenkäten ger även en information om tillbehören 
t ex antal smörgåsar, antal glas måltidsdryck, potatis
m m.

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

Måndag: Köttbullar, potatis, sås, lingon-vitkålssal- 
lad, blomkål.

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Pölsa, potatis, rödbetor, vitkål+bostongurka. 

Stekt fisk, potatis, spenat, citron, ärter. 

Grönsakssoppa, ostsmörgås, frukt.

Kålpudding, potatis, sås, sallad med tomat.

Tabell 7 ger en översikt av veckans huvudrätter samt 
frekvens och fördelning av uppgivna portionsstorlekar.



En sammanräkning har gjorts av stor + normal portion 
samt av liten + ingen portion. De två kategorier som 
därvid erhålles kan sägas motsvara dels de elever som 
åt tillräckligt (ca 45 procent), dels de elever som åt 
otillräckligt (ca 55 procent) i relation till behovet.

Tabellen bygger på samtliga 743 observerade lunchtill
fällen fördelade på veckans fem dagar. Antalet lunch
tillfällen varierade mellan 130-170 per dag.

Tabell 7. Portionsstorlek av huvudrätten under fem 
dagar, i procent av antal närvarande elever. 
743 luncher totalt.

Dagens rätt Stor
Portionsstorlek 

Normal tot % Liten Ingen tot %

Må Köttbullar, potatis, 
sås, lingon-vitkålssallad, 
blomkål

27,6 49,4 (77,0) 8,3 14,7 (23,0)

Ti Pölsa, potatis, röd
betor, vitkål+boston- 
gurka

25,1 36,8 (61,9) 15,4 22,7 (38,1)

On Stekt fisk, potatis, 
spenat, citron, ärter

8,6 32,0 (40,6) 43,0 16,4 (59,4)

To Grönsakssoppa, ost
smörgås, frukt

7,8 43,4 (51,2) 33,3 15,5 (48,8)

Fr Kålpudding, potatis, 
sås, sallad med tomat

12,9 33,3 (46,2) 30,6 23,1 (53,7)

Totalt 16,4 39,0 (55,4) 26,1 18,5 (44,6)

Att eleverna har olika preferenser för olika rätter 
framgår tydligt. Även om många äter det de skall (en 
stor eller en normal portion) så finns det många elever 
som äter sämre. Hela 45 % äter i genomsnitt en liten 
portion eller inget alls. Frågan uppstår då i vilken 
utsträckning som icke populära rätter skall serveras.
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Eleverna fick även ange om de avstod från att äta upp 
all mat på tallriken. När detta inträffade fanns en 
fråga om anledningen till att de lämnade mat. Andelen 
som lämnade mat varierade mellan 15,4 procent på tisdag 
och 31,6 procent på onsdag.

Följande skäl angavs bland de elever som lämnat mat:

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

50 procent 
21 procent 
10 procent 
3 procent 

16 procent

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

jag var hungrig/för att bli mätt 55 procent 
maten var god 30 procent 
jag behöver mat för att må bra 9 procent 
jag vill inte lämna mat 4 procent 
andra skäl 2 procent

Smaklighet och serveringstemperatur

För att ge eleverna möjlighet att närmare uttrycka sina 
upplevelser av de olika rätterna, dels beträffande 
smaklighet (smak-utseende-konsistens)dels beträffande 
serveringstemperatur, har de fått göra bedömningar 
enligt en sjugradig skala. Vid analysen har bedöm
ningarna överförts till en tregradig skala: positiva, 
varken/eller och negativa. Sammanställning av resulta
ten för samtliga deltagande finns i tabell 8.



Tabell 8. Elevernas upplevelser av huvudrätten under 
veckan avseende smaklighet och serveringstem- 
peratur. Procent av antal svarande.

Smaklighet Serveringstemp
Huvudrätt pos varken/

eller
neg pos varken/

eller
neg

Köttbullar 86,2 8,3 5,5 85,4 6,3 8,3
Pölsa 73,7 7,3 19,0 77,9 10,7 11,5
Stekt fisk 59,1 13,0 27,8 73,0 17,1 9,9
Grönsakssoppa 59,6 23,7 16,7 72,1 13,5 14,4
Kålpudding 56,3 10,3 33,3 66,7 18,9 14,4

Totalt 68,0 12,1 19,9 75,7 12,8 11,5

Här kan vi konstatera att tre rätter av fem inte var 
särskilt populära. Sämst gick det för kålpuddingen och 
den stekta fisken.

För att kunna konstatera eventuella skillnader mellan 
skolorna ifråga om smak- och temperaturbedömningar, 
finns resultaten från respektive skola redovisade i 
tabell 9. Här har ett samlat mått för samtliga veckoda
gar framräknats.

Tabell 9. Elevernas upplevelser av smak och temperatur 
på veckans olika huvudrätter. Procent av 
svarande vid respektive skolenhet.

Skola
Smaklighet Serveringstemp

pos varken/ neg pos varken/ neg

Västra skolan 64,5 11,9 23,5 74,6 14,9 10,5
Svärdsjöskolan 71,9 12,2 15,9 76,7 10,8 12,5



41

övervägande positiva omdömen således. En fjärdedel av 
eleverna är dock negativa eller saknar uppfattning om 
matens temperatur och smaklighet.

Skolmatsedeln under fem veckor

I slutenkäten återgavs fem veckors matsedlar från 
pågående termin. Eleverna fick bedöma 23 rätter efter 
en tregradig skala. De samlade resultaten finns i 
tabell 10. fördelade på flickor och pojkar.
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Tabell 10. Elevernas bedömningar av fem veckors matsed
lar, flickornas respektive pojkarnas procen
tuella fördelning.

Matsedel v 1987 Flickor Pojkar
Bra Ej bra Bra Ej bra

Må Köttkorv, potatismos, se
nap, purjolök, vitkål 83 17 91 9

Ti Pannbiff, potatis, pizza
sås, majs, sallad 79 21 91 9

On Rökt makrill, potatis, 
spenat, citron, morötter 66 34 72 28

To Pyttipanna, rödbetor, 61 39 76 24vitkål
Fr Långfredag - - - -
Må Minestronesoppa, tunn

bröd, frukt 86 14 79 21

Ti Järpe, potatis, sås, 
blomkål, morötter 65 35 85 15

On Kokt fisk, potatis, sås, 
ärter, sallad 53 47 47 53

To Blodpudding, sylt, vitkål 47 53 77 23
Fr l:a maj - - - -
Må Raggmunk, sylt, vitkål 44 56 70 30
Ti Köttfärssås, spagetti, 

sallad med gurka 44 3 93 7
On Falukorv, potatis, stu

vade grönsaker, vitkål 
med paprika

80 20 87 13

To Strömming, potatismos, 
ärter, rårivna morötter 46 54 56 44

Fr Skinka, potatisgratin, 
broccoli, sallad med 
tomat

81 19 80 20

Må Köttbullar, potatis, sås, 
lingon-vitkålssallad, blomkål

89 11 93 7

Ti Pölsa, potatis, rödbetor, 
vitkål+bostongurka

37 63 56 44
On Stekt fisk, potatis, 

spenatä citron, ärter 59 41 63 37

To Grönsakssoppa, ostsmör
gås, frukt 75 25 70 30

Fr Kålpudding, potatis, 
sås, sallad med tomat 27 73 26 74

Må Frukostkorv, makaroner, 
ketchup, sallad med 
paprika

73 23 70 30

Ti Pannkaka, sylt, vitkål 57 43 80 20
On Leverbiff, potatis, sås, 

sallad, amerikansk grön- 
saksblandning

9 91 12 88

To Fiskgratin, potatis, 
ärter, morötter 13 87 13 87



43

En sammanställning av de mest populära och de mindre 
populära rätterna återfinns i tabell 11.

Tabell ll. Topp- och bottenlista utifrån fem veckors 
matsedlar våren 1987 enligt elevernas bedöm
ningar. Procent av antal svarande.

Uppskattad 
mat %

Mindre upp
skattad mat %

Köttfärssås, spagetti 95
Köttbullar, potatis, sås, 
lingon, vitkålssallad

91

Köttkorv, potatismos 87
Pannbiff, potatis 85
Skinka, potatisgratin 81
Leverbiff, potatis 90
Fiskgratin, potatis 87
Kålpudding, potatis 73
Köttgryta, ris 65
Pölsa, potatis 56

Som vanligt, är man beredd att säga, ligger färs- och 
korvrätterna i topp. Leverbiffen ogillades av 90 % av 
eleverna och fiskgratinen av 87 %.



TILLBEHÖRENS BETYDELSE

Potatis och sallader

I slutenkäten gavs eleverna möjlighet att göra en 
generell bedömning av kvaliteten på potatis och salla
der som serveras till huvudrätterna under läsåret. Som 
framgår av tabell 12 uttrycker eleverna positivare 
omdömen om salladerna medan de förhåller sig åtskilligt 
mer reserverade till potatiskvaliteten.

Tabell 12. Elevernas bedömning av kvaliteten på potatis 
och sallader. Gäller hela läsåret.

Svarsalternativ Potatis (%) Sallad (%)

Hög kvalitet 8 24
Ganska bra kvalitet 41 63
Låg kvalitet 51 13

Totalt 100 100

Potatisens kvalitet uppfattas som låg av hela 51 % av 
eleverna. Detta påverkar givetvis konsumtionen av 
potatis. Även salladen har vissa problem (endast 24 % 
tycker att den har hög kvalitet).

Bröd och måltidsdryck

Som tillbehör återkommer dagligen hårt bröd med bords- 
fett samt måltidsdryck, dvs mjölk eller vatten. I 
matsedlarna anges avvikelser från denna rutin, t ex när 
mjukt matbröd serveras och om pålägg som ost eller lik
nande ingår. Eleverna använder till 95 procent bords- 
fett på brödet.
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Tabell 13. Smörgåskonsumtionen under undersöknings- 
veckan. Totalt samt fördelad på antal ätan
de.

Dagens rätt

Antal bröd 
med eller 
utan bords- 
fett

Antal
ätande
elever

Brödkonsum
tionen i 
medeltal 
per ätande

Må Köttbullar, potatis 36 170 0,2
Ti Pölsa, potatis 121 164 0,7
On Stekt fisk, potatis 143 129 1,1
To Soppa, ostsmörgås 183 130 1,4
Fr Kålpudding 122 147 0,8

Totalt 605 740 0,8

Av tabellen ovan framgår att det finns ett visst sam
band mellan ökad smörgåskonsumtion och icke populära 
rätter.

Dagligen avstår ett varierande antal elever helt från 
att äta bröd till maten. Pojkarna äter totalt sett 
något mer bröd än flickorna.



Konsumtionen av måltidsdryck fördelar sig på miölk, 
lingondricka och vatten enligt tabell 14.

Tabell 14. Konsumtion av måltidsdryck till lunchen 
under veckan i antal dl per elev och dag.

Dryck Må Ti
Antal
On

dl/elev
To Fr Totalt

Mjölk 2,6 2,8 0,4 2,3 2,2 2,1
Lingondricka1 - - 2,8 0,2 0,6
Vatten2 0,3 0,2 - 0,3 0,3 0,2

Dryckeskonsumtionen är allra högst på torsdagen då 
särskilt många elever väljer lingondricka. Vid varje 
lunchtillfälle avstår ett mindre antal elever helt från 
måltidsdryck. Dryckeskonsumtionen vid de båda skolorna 
skiljer sig något inbördes. Man dricker t ex 1,8 dl 
mjölk i genomsnitt vid Västra skolan medan motsvarande 
konsumtion är 2,4 dl vid Svärdsjö skola.

Försumbara mängder måndag och tisdag 
Försumbar mängd onsdag.
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ANDRA FAKTORER AV BETYDELSE FÖR MÅ.LT I DS SI TU AT IONEN I 
SKOLAN

Tid för ätande

Via lunchenkäterna kan vi också få en bild av hur lång 
tid eleverna använder för att äta sin lunch. De har 
själva fått skatta ungefärlig tid. En sammanställning 
finns i tabell 15.

Tabell 15. Genomsnittlig tid i minuter för lunchätandet 
under undersökningsveckan vid de tre sko
lorna. I procent av antalet lunchtillfällen 
(1293) .

Tid i minuter för lunchätande
Skola <5 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Västra skolan 2,8 25,4 38,0 22,0 5,4 6,5
Svärdsjö skola 5,4 23,7 46,7 17,7 6,0 0,6

Totalt 4,0 24,6 42,1 19,9 5,7 3,7

70 % av eleverna äter på 15 minuter eller mindre. 28,6 
% använder mindre än 10 minuter. Siffrorna indikerar 
att många elever antingen är stressade eller har för 
vana att äta fort.



Frukostvanor

Tabell 16. Frukostmålets storlek för eleverna vid 
respektive skola under undersökningsveckan. 
Elevernas egna skattningar. Procent av 
antalet observationer (733).

Frukostmålets
storlek

Västra
skolan

Svärdsjö
skola

Totalt

Stor frukost 13,7 8,7 11,5
Normal frukost 66,7 73,0 69,6
Liten frukost 17,5 15,3 16,5
Ingen frukost 1,9 3,0 2,5

Flertalet elever åt en bra frukost under undersöknings-
veckan. 19 % åt en liten eller ingen frukost alls.

Tabell 17. Intag mellan frukost och lunch i under
sökningsveckan. Procent av antalet observa
tioner.

Svarsalternativ Västra
skolan

Svärdsjö
skola

Totalt

Inget intag 75,8 77,5 76,6
Glass 3,8 7,0 5,2
Godis 9,7 4,1 7,1
Frukt 1,6 2,9 2,2
Bulle/kaka 0,3 0,6 0,4
Tuggummi 3,2 6,3 4,7
Måltid i hemkunskapen 3,0 0,0 1,6
Annat 2,7 1,6 2,2

Flertalet elever äter ingenting mellan frukost och 
lunch. 17 % åt glass eller godis.
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Ett antal elever hoppar över lunchen helt vissa dagar, 
beroende bl a på vad som serveras.

Tabell 18. Antal elever som avstod helt från skol 
lunchen under olika veckodagar.

Veckodag/matsedel
överhoppade

Antal
skolluncher

%

Må Köttbullar, potatis 10 11,2
Ti Pölsa, potatis 13 15,7
On Stekt fisk, potatis 7 10,6
To Soppa, ostsmörgås 4 5,8
Fr Kålpudding 14 17,9

Totalt 48 12,5

Hur många som gick och åt under undersökningsveckan
framgår av nedanstående tabell.

Tabell 19. Fördelning 
skollunchen 
dagar.

av elever som åt resp inte åt 
under undersökningsveckans fem

Svarsalternativ
Västra
skolan
%

Svärdsjö
skola
%

Åt skollunch 85,0 89,6
Åt inte skollunch 15,0 10,4

De flesta gick således och åt någonting men dock med 
varierande uppfattningar och resultat (tabell 8).



KONSUMTIONSMÄTNINGAR

Faktaunderlag

Skolmåltidsverksamheten i Falu kommun har alltsedan i 
slutet på 1970-talet kontinuerligt ålagt varje skola 
(kök) att föra statistik över hur mycket livsmedel som 
beställs, hur mycket som produceras, serveras och går 
till svinn (blankett 16, bilaga 5). Syftet med detta är 
att:

* underlätta beställningar och tillaga rätt mängd mat,

* se hur eleverna äter ur näringssynpunkt,

* räkna på en genomsnittsåtgång per portion (dpM),

* få en rationell förrådshållning,

* medverka till att livsmedlen tillvaratas i största 
möjliga utsträckning.

En sådan detaljerad uppföljning under en sådan lång tid 
är inte alls vanlig ute bland kommunerna. Här förfogar 
således Falu kommun över ett mycket bra faktaunderlag 
för kontinuerliga uppföljningar.

Resultat från undersökninasskolorna

Med utgångspunkt från ovan nämnda faktaunderlag har 
elevernas faktiska konsumtion beräknats för Svärdsjö- 
skolan och Västra skolan. Vi har då tagit ut en fem- 
veckorsperiod som också innehåller själva undersök- 
ningsveckan och därmed beräknat vad en högstadieelev 
konsumerat (i gram och dl) i genomsnitt av skollunchens 
huvudingrediens (huvudkomponent), bikomponenter och
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tillbehör. Dessa genomsnittsmängder har då satts i 
relation till de mängder eleverna borde äta enligt 
rekommendation för att lunchen skall ge ca 25-33 % av 
det dagliga energi- och näringsbehovet. I nedanstående 
diagram redovisas resultatet av dessa beräkningar.



Konsumtionsmätniag av skollunchens huvudkomponent 
i förhållande till rekommendation = det antal gram eleverna bör åta 

för att man tillsammans med övriga tillbehör skall få 1/5 av dagsbehovet

100%

PANN- KORV FÄRS 
KAKA

STEKT SKINKA SOPPA
FISK (helt kött)

100% 

100 *

FLÄSK* RAGG* MAKRILL FISK- KÖTT- LEVER-
GRYTA MUNK GRAT1N FÄRSSÅS BIFF

Faktisk konsumtion av skollunchens huvudingredienser 
i forhållande till rekommendation



Koasumtioasmätning av skollunchens bikomponenter 
ocb tillbehör i förhållande till rekommendation

100%

POTATIS POTATIS POTATIS- SPAGETTI MAKA- RÅKOST
KOKT STEKT MOS RONER

Faktisk konsumtion av skollunchens bikomponenter 
i förhållande till rekommendation

100%

MJÖLK JUICE HÅRT MAT TUNN
BRÖD FETT BRÖD

Faktisk konsumtion av skollunchens bikomponenter 
i förhållande till rekommendation



Av måltidens huvudingrediens äter man endast i ett fall 
som man borde, nämligen av pannkakan som ju är en 
mycket populär rätt. Korv, färs och stekt fisk går 
relativt bra, medan makrillen, fiskgratängen, köttfärs
såsen (!?) och leverbiffen inte når upp till sina rätta 
mängder. Anmärkningsvärt är resultatet för köttfärsså
sen som man uppfattar som en omtyckt rätt. Kanske finns 
svaret på detta när man ser till hur spagettin ligger 
till. Det kan ju vara så att det är just spagettin (och 
ketchupen) som gör rätten "köttfärssås och spagetti” så 
populär.

Det faktiska konsumtionsmönster som här redovisas för 
dessa olika typrätter visar således att man inte äter 
tillräckligt. Detta stämmer också väl överens med vad 
eleverna uppgett angående rätternas smak.

Av skollunchens bikomponenter. dvs kokt och stekt po
tatis, potatismos, spagetti och makaroner har eleverna 
klara preferenser. Av den kokta potatisen äter man 
endast 35 % av det man borde. Den stekta potatisen når 
upp till 55 % och går således bättre. Makaroner konsu
meras fullt godkänt för att inte tala om potatismos 
(1,6 gånger mer än rekommendation) och spagetti (2,2 
gånger mer än rekommendation). Risken är givetvis att 
man näringsmässigt får ett snedvridet resultat.

Tillbehören

Om eleverna äter otillräckligt av lunchens huvudingre
diens och bikomponent (kokt potatis är ju vanligast 
förekommande) så kanske man kompenserar detta genom att 
t ex dricka mer mjölk, äta mer smörgås eller råkost/ 
sallad. Resultatet pekar, i detta fall, inte på detta. 
Av råkosten/salladen äter man i genomsnitt endast 30 %
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av det man borde. Liknande värden gäller för hårt bröd 
och matfett.

Av mjölken som serveras varje dag dricker man i genom
snitt ca 1,9 dl per högstadieelev, medan man dricker 
juice (den dagen den serveras) i betydligt större om
fattning.

Sammanfattning

Det konsumtionsmönster som här har redovisats för två 
högstadieskolor behöver givetvis inte vara representa
tivt för alla skolor. Sannolikt är det så att elevernas 
faktiska kostvanor varierar med ålder (låg, mellan, 
högstadium, gymnasium), skolans storlek och omgivande 
värld, miljöer m m. Samtidigt bör man dock ta resulta
tet som intäkt för att något ligger däri och att man 
bör följa upp fler skolor på samma sätt. Om det skulle 
vara så som resultatet här visar, så blir slutsatsen 
den att många elever med stor sannolikhet (åtminstone 
sådana dagar med mindre populära rätter) inte äter det 
man vill att de skall äta i enlighet med kommunens 
målsättning. Om målsättningen skall kvarstå (bl a en 
tredjedel av energi- och näringsbehovet) så måste man 
systematiskt klarlägga orsakerna och därefter vidtaga 
lämpliga åtgärder.



ELEVERNAS TOTALA MÅLTIDSORDNING

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

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

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

1* Allsidigt huvudmål som innehåller livsmedel från 
minst fem av kostcirkelns sju grupper.

2* Ett relativt allsidigt huvudmål, men där grönsa
ker/rotfrukter eller frukt saknas.

3= Huvudmål av ensidig typ där få livsmedelsgrupper 
finns representerade, ett mål med klart snedförde- 
lat närings- och energiintag.

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



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

6= Enbart frukt/grönsaker/juice.

7- Mål av enklare typ (t ex smörgås utan pålägg och 
mjölk, bullar och mjölk).

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

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

Konsumtionstillfällen

Genomsnittligt antal konsumtionstillfällen under 
vardagar har beräknats till 4,4 per elev. Denna summa 
inkluderar dels genomsnittsvärdet enligt lunchenkäter
na för morgon och förmiddag, dels genomsnittsvärdet 
enligt måltidsdagböckerna för eftermiddag och kväll. 
Under lördag-söndag ligger genomsnittet enligt mål- 
tidsböckerna på 3,7 konsumtionstillfällen. I tabell 20 
redovisas hur en "medelvardag" respektive "medelhelg- 
dag" ser ut beträffande konsumtionstillfällen per 
elev.



Tabell 20. Konsumtionstillfällen inom olika kategorier 
av måltider fördelade på en medelvardag 
respektive medelhelgdag/elev.

Kategorier
VECKODAG (1-3) (4-6) (7-9) Totalt

Vardag 36,8 43,2 to o 1—1 100,0
Helgdag 38,8 40,3 20,8 100,0

Under vardagar äter flertalet elever ett morgonmål 
mellan kl 06.30-07.30, bestående av som ti- digare 
nämnts företrädesvis smörgås med dryck (mjölk, choklad, 
te) eller filmjölk/youghurt med musli/flingor och 
smörgås. Under lördag/söndag förskjuts detta mål framåt 
i tiden eller utgår helt. Ca 66 procent av samtliga 
frukostar bedömer eleverna att de har ätit en normal 
eller stor frukostportion. En tidigt serverad skollunch 
på vardagarna kan eventuellt bidra till att frukostmå
let inte blir så stort eller till och med ut- går helt.

På vardagarna förekommer, förutom vid skollunchen, en 
hög frekvens av intag mellan kl 15.00-17.00, i flerta
let fall i form av ett huvudmål (kategori 1-3). I 
övrigt består intagen under detta tidsintervall av 
frukt eller ”diverse" (kategori 7-9).

En sammanställning av samtliga intag under vardagar 
finns i tabell 21. Intagen är sammanförda till huvudmål 
(kategori 1-3), mellanmål (kategori 4-6) samt diverse 
(kategori 7-9).



59

Tabell 21. Frekvens i procent av huvudmål, mellanmål 
samt diverse. Gäller vardagar.

Tidsinter
vall

Huvudmål
Kategori
1-3
%

Mellanmål
Kategori
4-6
%

Diverse
Kategori
7-9
%

Totalt

%

13.00 2,5 2,0 11,4 5,3
13.01-15.00 5,5 16,2 17,0 12,9
15.01-17.00 41,0 31,5 22,9 31,8
17.01-19.00 36,6 12,4 15,3 21,4
19.01-21.00 12,1 26,5 19,8 19,5
21.00- 2,3 11,3 13.5 9,1

Totalt 36,8 43,2 20,1 100

I slutenkäten besvarade eleverna en fråga om hur mål
tidsordningen vanligtvis ser ut i hemmet efter skolan 
på vardagar. De fasta svarsalternativen liksom elevsva
ren finns i tabell 22. En uppdelning är gjord på 
f1ickor/poj kar.



Tabell 22. Måltidsordningen i procent i hemmet efter
skolans slut (enligt slutenkät). (N=145).

Flickor
Måltidsmönster %

Pojkar
%

Totalt
%

1 lagat middagsmål 8,7 5,3 7,0
1 lätt mål + 1 lagat 
middagsmål

36,2 42,1 39,1

1 lätt mål + 1 lagat 
mål + l fikamål

11,6 17,7 14,7

1 eller 2 lätta mål
1 middagsmål + 1 lätt
mål

15,9
27,6

10,5
22,4

13.2
25,0

Annat 0 2,0 1,0

Totalt 100 100 100

Enligt detta resultat äter drygt 85 procent ett lagat 
huvudmål dagligen efter skolan. Denna skattning över
ensstämmer rätt väl med vad som framkommer av måltids- 
dagböckerna. Vanligaste måltidsordning är ett lätt mål 
+ ett lagat middagsmål. Det är nästan lika vanligt att 
först äta ett mellanmål och senare ett middagsmål som 
det omvända, dvs att det lagade målet äts först och ett 
lätt mål senare.

13,2 procent äter enligt detta svar ett eller två lätta 
mål medan en procent har ett annat, ej specificerat 
måltidsmönster.

I slutenkäten ställdes en direkt fråga om hur ofta man 
äter tillsammans med övriga familjen på vardagarna 
(gällde huvudmål efter skolan). Där svarade eleverna 
enligt tabell 23.
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Tabell 23. Måltider tillsammans med familjen, gäller
vardagar efter skolan, procent. (N=146).

Svarsalternativ
Flickor

%
Pojkar

%
Totalt

%

Varje dag 52,9 50,0 51,5
Ofta (ca 3-4 dag/v) 30,0 34,2 32,0
Ibland (någon dag/v) 15,7 9,2 12,5
Nästan aldrig 1,4 5,3 3,4
Aldrig 0 1,3 0,6

Totalt 100 100 100

För över 83 procent är det nästan en daglig vana att på 
vardagar samlas till måltid med familjen. Några större 
skillnader kan inte noteras mellan flickor och pojkar. 
12,5 procent av de tillfrågade eleverna uppgav att de 
bara någon gång äter tillsammans med familjen. Detta är 
vanligast bland flickor. I måltidsböckerna kunde elver- 
na markera för varje intag om de åt tillsammans med 
familjen, med enbart syskon/kompis eller om de åt helt 
ensamma. Av de elever som åt ett huvudmål hemma efter 
skolan de olika dagarna i undersökningsveckan var det 
två av tre som uppgav att de åt tillsammans med famil
jen.

Konsumtionsinnehåll

I tabell 24 finns en sammanställning av huvudmålen där 
även huvudkomponenten ingår. Av tabellen framgår att i 
ca 40 procent av huvudmålen ingår köttfärsrätt eller 
annan rätt av helt eller fördelat kött. De flesta må
len återfinns inom gruppen huvudmåltid utan grönsaker 
och rotfrukter (kategori 2).



Tabell 24. Innehåll i huvudmål av kategori 1-3. Gäller 
vardagar enligt måltidsdagbok. (N=512).

Huvudkompo
nent

Allsidigt
Kat. 1 
%

Huvudmålskategori 
Avsaknad av Ensidigt 
grönt
Kat. 2 Kat. 3
% %

Totalt

%

Köttfärs 23,7 22,6 8,0 21,3
Övrigt kött 27,1 17,1 8,0 17,4
Pannkaka/
Pizza 3/4 10,7 74,0 16,0
Korv 18,6 16,6 6,0 15,8
Fisk 11,9 15,9 0 13,9
Soppa/grön-
saksrätt 3/4 2,5 0 13,9
Inälvsmat 0 3,5 0 2,7
Ägg/ost 1/7 2,0 0 1,8
Kyckling 5,1 2,0 2,0 2,3
Övrigt 5,1 7,1 2,0 6,5

Totalt 100 100 100 100

I nästan 40 procent av huvudmålen ingår kött eller 
köttfärsprodukter. Pannkaka och pizza står för 16 
procent. Grönsaker och rotfrukter ingår i endast 2,3 
procent av fallen.

Tillbehören vid olika måltider är sammanställda i ta
bell 25. En sammanslagning av måltidstyper har gjorts 
enligt huvudmål (kategori 1-3), mellanmål (kategori 4- 
6) samt övriga mål (kategori 7-9).



Tabell 25. Förekomst av tillbehör och drycker. Gäller 
vardagar och olika måltidstyper.

Måltidstyp/Kategori
Tillbehör Huvudmål Mellanmål övriga mål

1-3
%

4-6
%

7-9
%

Potatis 41 0,5 0
Spagetti 17 0,2 0
Ris 12 0 0
Pommes frites 4 0,2 0
Grönsaker/
rotfrukter

37 5 0

Frukt 8 30 0
Bröd m pålägg 15 61 0,5
Bröd utan pålägg 15 7 13

Mjölk 67 40 16
Saft/läsk 11 9 27
Vatten 4 2 2
Juice 11 7 3
Choklad 0,4 10 2
Te/kaffe 1 8 8
Godis 2 5 38
Annat 25 15 26

Mjölk, potatis och grönsaker förekommer oftast vid
huvudmålen. Mjölk , bröd och frukt dominerar mellanmålen
medan övriga mål har stort inslag av godis, saft och
läsk.



Skillnader mellan vardagar och lördag/söndacr

Att matvanorna skiljer sig mellan skolvardagar och 
lediga dagar som lördag/söndag är tydligt (tabell 26 
nedan). Dels skiljer måltidsordningen bl a för att 
ungdomarna sover längre när de är lediga. Frukosten äts 
senare eller utgår helt. Middagen/huvudmålet äts tidi
gare på helgen än på vardagarna. Någon måltid motsva
rande skollunchen på vardagarna finns sällan. Däremot 
är det vanligt med ett enda stort huvudmål tidigt på 
eftermiddagen. Utöver detta lagade mål tillkommer på 
helgerna ett flertal mindre mål av varierande karaktär, 
mest brödmål (fikamål) och godis.

Tabell 26. Matvanor och måltidsordning under lördag/ 
söndag jämfört med vardagar. (N=150).

Svarsalternativ
Flickor
%

Pojkar
%

Totalt
%

Ja, det finns stora 
skillnader

24,3 32,5 28,7

Ja, det finns vissa 
skillnader

68,6 62,5 65,3

Nej, knappast någon 
skillnad

7,1 5,0 6,0

Totalt 100 100 100

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

Svarsalternativ
Flickor
%

Pojkar
%

Totalt
%

Matordnincr
Godare mat - äter mer 75,4 73,0 74,1
Mer småätande 33,8 44,6 39,6
Mer godisätande 33,8 23,0 28,1
Fler fikamål 32,3 40,5 36,7
Sammanslaget huvudmål 13,8 18,9 16,5
Tidigare middag 16,9 9,5 12,9

Sociala faktorer
Umgås mer med familj/
vänner

27,7 32,4 30,2

Deltar mer i matlag
ningen

21,5 9,5 15,1

På helgerna tycker således många att man äter mer och 
godare mat. Småätandet med godis och fikamål utgör 
också en stor andel.

Flickorna och pojkarna är lika ”sociala*' när det gäller 
att umgås med familj och vänner men flickorna deltar 
mer i arbetet med måltiden hemma.

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

Skillnader i sociala relationer framgår även av tabell 
28. I måltidsdagboken har ungdomarna nämligen kunnat 
ange eventuella sociala kontakter i samband med målti
der utanför skolan med tre alternativ: med familj/andra 
vuxna, med syskon/kompisar, ellér ensamma på egen hand.



Vid analysen har ett totalt mått beräknats för samtliga 
intag under vardagar respektive lördag/söndag.

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

Vardagar Lördag/Söndag
Alter- Flickor Pojkar Tot Flickor Pojkar Totnativ % % % % % %

Familj/ 
andra vuxna

42,5 44.0 43,2 53,6 61,1 57,3

Syskon/
kompisar

28,3 23,0 25,7 26,0 16,8 21,4

Ensam 29,2 33,0 31,1 20,4 22,1 21,3

Totalt 100 100 100 100 100 100

Måltider i hemmet utan vuxenkontakt förekommer till 58 
procent under vardagarna och till 42 procent under 
helgen. En ökning av vuxenkontakter sker vid helgerna 
framför allt vid frukost och smörgåsmålen/småmålen. 
Anmärkningsvärt är att notera att drygt 30 procent av 
måltiderna under vardagar intages utan sällskap. När 
det gäller skillnader mellan könen visar tabell 28 att 
pojkarna totalt sett äter fler måltider tillsammans med 
vuxna än vad flickorna gör. Att äta tillsammans med 
kompis eller syskon är mer förekommande bland flickor
na.

När man jämför måltidstyper under vardagar och helgda
gar (lördag+söndag) enligt måltidsdagboken framkommer 
vissa skillnader. Vid redovisning i tabell 29 är 
"Diverse" en sammanslagning av kategorier 7-9 (enligt s 
57) .
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Tabell 29. Samtliga intag (2 411) som bokförts i mål- 
tidsdagboken under vardagar och helgdagar 
fördelade på måltidstyp.

Måltidstyp, kategori
Vecko- 1 2 3 4 5 6 Diverse
dag % % % % % % %

Vardagar 4,6 27,8 4,2 34,5 3,6 5,1 20,3
Helgdagar 4,8 30,3 3,3 33,6 3,6 3,1 21,4

Den dominerande måltidstypen är kategori 4, dvs man 
äter ett mindre mål som är väl sammansatt ur närings- 
synpunkt. Nästan lika vanligt är ett allsidigt huvudmål 
(kategori 2). Vi får således konstatera att nästan 2/3 
av eleverna äter relativt allsidiga mål.

Studeras helgätandet utifrån olika socialgruppers in
tag av huvudmål framkommer inga större skillnader 
mellan grupperna.

Tabell 30. Huvudmålen under helgen fördelade efter 
social bakgrund.

Socialgrupp
Måltids- 1 (13,8%) 2 (48,8%) 3 (25,6%) Ej angivna
kategori % % % (11,8%). %

1 Allsidigt 13,0 10,4 12,8 11,5
huvudmål

2 Huvudmål 78,3 84,1 79,1 75,0
utan grön
saker

3 Ensidigt 8,7 5,5 8,1 13,5
huvudmål

Totalt 100 100 100 100



Vanliga huvudingredienser vid huvudmålen under helgen 
är kött (26 procent), köttfärs (24 procent), korv (10 
procent) och pannkaka/pizza (10 procent).

Sammanfattning och kommentar

Måltidsdagböckerna har givit ett kompletterande under
lag för analys av den totala måltidsordningen i och med 
att de kartlägger elevernas matvanor utanför skolan, 
dels under vardagar, dels under lördagar-söndagar.

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

Typen onyttiga mellanmål förekommer i stor utsträckning 
under helgerna. Matstandarden i huvudmålen ändras 
också, det är vanligare med helt kött, grönsaker, flera 
rätter, främst efterrätter (ofta glass). överhuvudtaget 
är innehållet mer varierat, likaså förekommer mer av 
social samvaro med familj och/eller kompisar under 
1ördag/söndag.

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



69

ELEVERNAS KUNSKAPER/FÄRDIGHETER INOM KOSTOMRÅDET

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

Aktivitet i hemmet

Omfattningen av deras arbetsinsatser i matlagningsar- 
betet framgår av tabell 31 där en uppdelning har gjorts 
på flickor respektive pojkar.

Tabell 31. Ungdomarnas deltagande i matlagningsarbetet
i hemmet i procent. (N=150).

Flickor
%

Pojkar
%

Totalt
%

Hjälper till/deltar 
varje dag 5,6 6,3 6,0
Hjälper till/deltar 
3-4 dag/v 19,7 10,1 14,7
Hjälper till/deltar 
1-2 dag/v 46,5 34,2 40,0
Hjälper till/deltar 
1-2 dag/m 25,4 41,8 34,0
Deltar aldrig 1,4 5,1 3,3
Annat 1,4 2,5 2,0

Totalt 100 100 100



Det framgår med önskvärd tydlighet att flickorna hjäl
per till/deltar i betydligt större utsträckning än 
pojkarna. Ca 25 procent av flickorna och ca 16 procent 
av pojkarna hjälper till/deltar ofta, dvs tre eller 
fler dagar/vecka. Skillnaderna finns även när man ser 
till ett mer sporadiskt deltagande. 5,1 procent av 
pojkarna och 1,4 procent av flickorna uppger att de 
aldrig deltar i matlagningsarbetet hemma.

Under själva matlagningsarbetet hjälper ungdomarna till 
med något av alternativen handla/göra inköp, duka/ser
vera, diska/efterarbeta. Flickorna har totalt sett 
gjort flera markeringar än pojkarna, vilkas insatser 
främst består i att handla/göra inköp och att diska/ef
terarbeta.

För att utröna intresset för och attityder till mat
lagningsarbetet i hemmet ställdes även en fråga till 
ungdomarna huruvida de skulle vilja delta mer än vad de 
för närvarande gör. Svarsalternativen presenteras i 
tabell 32.
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Tabell 32. Ungdomarnas synpunkter på ökat deltagande i 
matlagningen hemma. Procent. (N=142).

Svarsalternativ
Flickor

%
Pojkar

%
Totalt

%

Ja, men hinner inte 24,6 15,6 19,7
Ja, men kan för lite 1,5 6,5 4,2
Ja, om roligare arbets- 4,6
uppgifter

2,6 3,5

Vet inte 18,5 19,5 19,0
Nej, det är bra som 
det är

50,8 44,2 47,2

Nej, är inte intres
serad

0 11,6 6,4

Totalt 100 100 100

över hälften av eleverna tycker att det är bra som det 
är eller är inte intresserade av att hjälpa till mer 
hemma. 20 procent har svårt att ta ställning i frågan.

20 procent är intresserade av att delta mer, men anger 
tidsbrist som ett hinder. Inställningen i frågan över
ensstämmer påfallande väl för flickor och pojkar. Fler 
pojkar uppger dock att de inte är intresserade.

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



Tabell 33. Kunskapskällor avseende matlagning. Procen
tuellt och frekvens.

Svarsalternativ/
kunskapskälla

åk 7 
%

åk 8 
%

åk 9 
%

tot
%

Av mamma och/eller 
pappa

89 85 83 86

Hemkunskapen i 
skolan

34 77 65 58

Lärt mig själv via 
kokbok

38 23 33 14

Lärt av syskon 11 15 16 14
Annat 2 2 5 3

Aktivitet i skolan

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

Stadium/skolämne åk 7 
%

Antal elever 
åk 8 åk 9
% %

tot
%

Höastadiet:
Hemkunskap 46 100 98 80
NO-ämnen 19 49 39 36
Idrott 35 15 12 21
Mellanstadiet:
Hemkunskap 87 60 85 77
Idrott 14 32 10 19
Låastadiet:
0Ä-ämnen 25 34 42 33
Hemkunskap 39 17 15 24

Här kan vi konstatera att hemkunskapen har givit de 
flesta ungdomarna deras kunskap om kostens betydelse 
för hälsan. Kostkunskap via idrotten har fått påfallan
de få markeringar.

Ungdomarna fick även bedöma ett antal givna kunskapsom
råden och ta ställning till huruvida de skulle behöva 
fördjupa sina kunskaper/färdigheter i tabell 35.



Tabell 35. Områden inom vilka ungdomarna vill fördjupa 
sina kunskaper. Procent samt frekvens för 
respektive årskurs.

Kunskapsområde
åk 7 
%

åk 8 
%

åk 9 
%

tot
%

Matlagning 69 51 68 62
Om skolmaten/ 
tillagning m m

18 36 20 25

Bakning 37 21 35 31
Aspekter på mat
kvalitet

26 36 10 25

Inköpsplanering 18 32 13 22
Samband kost-hälsa 28 32 28 29

Det kan konstateras att man vill ha mera kunskap om 
matlagning (62 %). Inköpsplanering och aspekter på 
matkvalitet tycks inte intressera ungdomarna.

Till slut ställdes en fråga om deras uppfattning om 
kostundervisningen avseenden omfattningen under inne
varande läsår. Resultat i tabell 36.



75

Tabell 36. Kostundervisningens omfattning under inne-
varande läsår. Procent . (N=s146) .

Flickor Pojkar Totalt
Svarsalternativ % % %

Vill ha mer kost- 16,4 21,5 19,2
undervisning
Tillräckligt som det 61,2 59,5 60,3
är
Vill ha mindre kost 3,0 1,3 2,9
undervisning
Vet inte 19,4 17,7 18,6

Totalt 100 100 100

Var femte elev vill gärna ha mer kostundervisning, 
medan majoriteten tycker att det är bra som det är.

Fvsisk aktivitet och rökvanor

Tre frågor i slutenkäten gällde fysisk aktivitet/all
mänt välbefinnande. Eleverna fick själva uppskatta sin 
egen aktivitet/välbefinnande i relation till flertalet 
jämnåriga. Resultatet av bedömningen av fysisk aktivi
tet finns i tabell 37.



Procent.Tabell 37. Bedömning av fysisk aktivitet. 
(N*147).

Svarsalternativ
Flickor
%

Pojkar
%

Totalt
%

Tränar regelbundet 21,7 41,0 32,0
Rör mig mer än fler
talet, ej organiserad 
träning

14,5 7,7 10,9

Rör mig normalt, ingen 
organiserad träning

49,3 39,7 44,2

Rör mig mindre än 
flertalet

10,2 6,4 8,1

Annat 4,3 5,2 4,8

Totalt 100 100 100

Som framgår ovan deltar en stor andel av pojkarna 
regelbundet i organiserad träning (41 procent). Flick
ornas andel är ca 22 procent.

När eleverna ombads skatta fysisk prestationsförmåga/ 
allmänt välbefinnande fick de göra det utefter en linje 
från väldigt mycket sämre till väldigt mycket bättre 
jämfört med jämnåriga. Efter överföring av markering
arna till en tiogradig skala har medelvärdet beräknats 
för respektive årskurs. Se tabell 38.
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Tabell 38. Skattning av fysisk prestationsförmåga samt 
allmänt välbefinnande. Medelvärden per
årskurs. (N—150).

Faktorer för skatt- åk 7 åk 8 åk 9 tot
ning

Fysisk prestations- 6,0 6,0 5,9 5,9
förmåga
Allmänt välbefin- 6,3 6,0 6,4 6,2
nande

Totalt antal elever 54 54 42 150

Pojkarna skattar såväl sin fysiska prestationsförmåga
som sitt allmänna välbefinnande något högre totalt sett
än vad flickorna gör •

Att rökning är något mer utbredd bland flickor än bland
pojkar framkommer av tabell :39 nedan.

Tabell 39. Rökvanor bland flickor respektive pojkar i
procent. (N=148).

Flickor Pojkar Totalt
Svarsalternativ % % %

Röker ej 97,2 97,4 97,3
1-5 cigaretter/dag 2,8 1/3 2,0
6-10 cigaretter/dag 0 1,3 0,7

Totalt 100 100 100



Angående snusning är förhållandet motsatt, 8 pojkar och 
endast en flicka uppger att de snusar. Snusande elever 
utgör totalt 6,1 procent.

Sammanfattning och kommentar

Mer än hälften av eleverna uppger att de relativt 
regelbundet deltar i arbetet kring måltider i hemmet, 
dvs under en eller flera av veckans dagar. Pojkarna 
deltar dock i något mindre omfattning än flickorna. 
Främst förefaller det att röra sig om att ordna med sin 
egen mat i samband med frukost och/eller mellanmål. Vid 
helger deltar något fler i matlagningsarbetet med 
lagade huvudmål än på vardagar. Många av ungdomarna är 
uppbundna av en rad fritidsaktiviteter, i många fall 
regelbunden fysisk träning, som gör att tiden inte 
räcker till. Många tycker det är bra som det är eller 
har inte tagit ställning.

Förutsättningarna att själva klara sin egen mathållning 
ökar naturligtvis med åldern, därtill kommer att sko
lans undervisning i hemkunskap koncentreras främst till 
årskurs 8 och årskurs 9. Hemmens roll som kunskapsför
medlare i detta fall får inte underskattas. På frågan 
om var/hur ungdomarna fått kunskaper och färdigheter i 
fråga om mat och mathållning är det genomgående att man 
framhåller hemmet (mamma/pappa) i första hand och vid 
sidan därav skolans hemkunskapsundervisning. Självklart 
varierar hemmens förutsättningar och attityder härvid
lag. I vissa fall efterfrågas inte ungdomarnas insatser 
hemma, de tränas inte till ett eget ansvarstagande och 
ungdomarna känner osäkerhet inför sin egen förmåga. 
Desto viktigare blir skolans undervisning, särskilt i 
ett framtidsperspektiv. Ungdomarna blir så småningom 
själva föräldrar som skall föra kunskapstraditionen 
vidare.
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Huruvida skolans undervisning i kostfrågor i dag är 
tillräcklig är givetvis svårt för ungdomarna att själva 
bedöma. De fick inte heller något konkret förslag att 
ta ställning till, t ex om det skulle ske på bekostnad 
av något annat innehåll och i så fall vilket.



FÖRÄLDRARNAS SYNPUNKTER

FÖRÄLDRAENKÄTEN

Hushållens storlek

Bland de 131 föräldrar som svarade på enkäten var den 
genomsnittliga åldern 45 år.

Tabell 40. Familjernas storlek/antal barn i procent. 
(N=131).

Socialgrupp
Familjestorlek 1 2 3 Ej angiven Totalt

% % % % %

Vuxna + 1 barn 5,6 18,2 24,4 16,7 18,3
Vuxna + 2 barn 38,9 50,0 41,5 33,3 45,0
Vuxna + 3 barn 50,0 27,3 19,5 33,3 28,2
Vuxna + 4 barn 5,6 1,5 12,2 16,7 6,1
Vuxna + 5 barn 0 3,0 2,4 0 2,3

I ett antal familjer är de äldsta barnen redan utflugna 
och tillhör inte längre hushållet. Uppgiftslämnarna har 
inte alltid klart uttryckt vilket som gäller.

Antalet enföräldersfamiljer är 13 st eller 10 procent.

9,7 procent av föräldrarna är inflyttade till Sverige 
från annat land. Beträffande högsta utbildning så har 
ca var fjärde förälder angivit universitetsstudier, var 
fjärde har också enbart grundskola eller folkskola. 
Beträffande omfattning av förvärvsarbete inom familjen 
så framgår det av nedanstående tabell att båda arbetar
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på heltid (23 procent), att någon av föräldrarna ar 
betar heltid, den andra på deltid (49 procent).

Tabell 41. Fördelning av föräldrarnas yrkesarbete.

Arbetets omfattning Antal Procent

Båda heltid 30 22,9
Heltid + deltid 64 48,9
Båda deltid 3 2,3
Heltid + arbetslös 11 8,4
Deltid + arbetslös 3 2,3
Båda arbetslösa 7 5,3
Ensam heltid 7 5,3
Ensam deltid 6 4,6

Totalt 131 100

Mathållning och måltider i hemmet

Föräldrarna fick ett antal frågor som på olika sätt har 
samband med kosthållet i hemmet. Några av dessa redovi
sas här nedan. En fråga rör eventuellt tillgång till 
egna odlingsmöjligheter. Svaren visar att ca 85 procent 
har egna odlingsmöjligheter. Graden av självhushållning 
varierar, mest vanligt är att man odlar egna bär 
(och/eller skördar vilt växande) samt grönsaker även om 
det inte sker i så stor omfattning. Jakt och fiske är 
ett viktigt komplement för många familjer. Tabell 42 
ger en översikt baserad på 123 svar.



Tabell 42. Omfattningen av familjernas självhushållning 
avseende vissa produkter

Omfattning Pota
tis

Basprodukter 
Grön- Frukt Bär 
saker

Fisk Kött

Allt eller nästan 
allt vi behöver, 
mer än 75 %

23,6 2,5 3,4 49,2 2,6 15,1

Omkring hälften 
av det vi behöver, 
ca 50 %

7,3 6,6 6,7 13,7 6,0 9,2

Bara en mindre 
del av det vi be
höver, mindre än 
25 %

27,6 49,6 45,4 21,8 21,4 6,7

Ingenting alls 41,5 41,3 44,5 15,3 70,1 68,9

Totalt 100 100 100 100 100 100

Förvaring av livsmedel, dels färskvaror som t ex pota
tis, rotfrukter, frukt, mjölk, ägg, kött, fisk m m, 
dels konserver som sylt, saft, inläggningar, fryskon- 
server etc kan vara ett problem för många. Bland famil
jerna uppger 85 procent att förvaringsmöjligheterna är 
helt tillfredsställande efter deras behov. Ca 15 pro
cent av familjerna menar att förvaringsmöjligheterna är 
mycket begränsade och att de har behov av större och 
bättre. Särskilt saknas utrymmen för förvaring av 
potatis och rotfrukter, men även skafferier efterlyses.

Några frågor gällde mer direkt matlagning och måltider 
i hemmet.
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När det gäller tillagning av frukost/morgonmål så 
framgår det att det ofta är föräldrarna själva som 
utfört arbetet. Ca var femte familj uppger att barn och 
vuxna hjälps åt medan ungefär lika många uppger att var 
och en i familjen gör sin egen frukost.

Tabell 43. Föräldrarnas uppgifter om tillagning av 
frukosten/morgonmålet. Siffrorna uttryckta i 
procent.

Svarsalternativ 1
Socialgrupp

2 3 Ej angiven Totalt

En vuxen lagar 
praktiskt taget 
alltid frukost

27,8 50,8 40,0 0 41,6

Vuxna och barn 
hjälps åt

50,0 24,6 32,5 33,3 31,2

Barnet/barnen 
lagar praktiskt 
taget alltid fru
kost

0 0 0 16,7 0,8

Vuxna och barn 
turas om

5,6 3,3 5,0 33,3 5,6

Var och en gör 
sin egen frukost

16,7 18,0 20,0 16,7 18,4

Vi gör på annat 
sätt

0 3,3 2,5 0 2,4

Totalt 100 100 100 100 100

Av kommentarer till svaren framgår att frukostrutinerna 
varierar, dels beroende på varierande arbetstider under 
vardagar, dels beroende på andra vanor under lördag/ 
söndag.



När det gäller övriga måltider i hemmet under vardagar, 
dvs i huvudsak middagsmålet och eventuellt kvällsmål så 
är det i två fall av tre någon vuxen som står för 
tillagningen. I ca 14 procent av familjerna uppger man 
att barnen också deltar och hjälper till.

Tabell 44. Föräldrarnas uppgifter om vilka som lagar 
övriga måltider i hemmen på eftermiddagen 
och kvällen. Siffrorna uttryckta i procent.

Svarsalternativ 1
Socialgrupp

2 3 Ej angiven Totalt

En vuxen lagar 
praktiskt taget 
alltid maten

70,1 77,3 76,9 66,7 75,8

Vuxna och barn 
hjälps åt

23,5 12,1 12,8 16,7 14,1

Den som först 
kommer hem från 
skolan/jobbet kan 
variera beroende 
på olika tider

5,9 1,5 10,3 0 4,7

Vi gör på annat 
sätt

0 9,1 0 16,7 5,5

Totalt 100 100 100 100 100

De familjer som kommenterar att de gör på annat sätt 
menar att mellanmålen ansvarar barnen själva för. När 
det gäller middagsmålet så framgår det även här av 
vissa kommentarer att det beror på veckodagen.

Hälften av föräldrarna uppger att man äter ett lagat 
mål tillsammans med barnen varje dag efter skolans/ar
betsdagens slut. Ca 7 procent uppger att detta sker
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endast 1-2 ggr i veckan och 3 procent av familjerna 
säger att det aldrig förekommer.

Tabell 45. Föräldrarnas måltider tillsammans med barnen 
uttryckt i procent.

Antal gånger 
i veckan

1
Socialgrupp 

2 3 Ej
i

angiven Totalt

Ja, vi äter till
sammans dagligen

52,9 50,8 46,3 83,3 51,2

Ja, 5-6 ggr/veeka 23,5 26,2 22,0 0 23,3
Ja, 3-4 ggr/vecka 17,6 13,8 19,5 0 15,5
Ja, 1-2 ggr/vecka 5,9 6,2 9,8 0 7,0
Inte någon gång 0 3,1 2,4 16,7 3,1

Av tabellen framgår att måltidsmönstret under veckan, i 
stort sett är likadant för samtliga socialgruppper. 
Mest äter man dock tillsammans i socialgrupp 1.

När man inte äter ett lagat mål tillsammans med barnen 
upppger föräldrarna att middagsmålet lagas, men att det 
är svårt pga olika fritidsaktiviteter att samla alla 
till ett gemensamt middagsmål. Ju äldre barnen blir 
desto svårare förefaller det att kunna samla familjen.

På frågan om hur föräldrarna upplever de gemensamma 
måltiderna i hemmet fördelar sig svaren enligt tabell 
46.



Tabell 46. Föräldrarnas upplevelser av måltiderna 
hemma. Siffrorna uttryckta i procent.

Svarsalternativ 1
Socialgrupp

2 3 Ej angiven Totalt

Det är för det 
mesta sköna och 
trivsamma stunder

55,6 69,2 61,5 60,0 64,6

Varierande - 
ibland skönt och 
trivsamt, ibland 
bråkigt och be
svärligt

44,4 27,7 35,9 40,0 33,1

Det är mest brå
kigt och besvär
ligt

0 1,5 0 0 0,8

Annat 0 1/5 2,6 0 1,6

Totalt 100 100 100 100 100

Föräldrarna fick även en fråga om mjölkkonsumtionen i
familjen - har den förändrats under de senaste åren?
Svaren framgår av tabell 47.

Tabell 47. Föräldrarnas 
de senaste
procent.

skattning av mjölkkonsumtionen 
åren. Siffrorna uttryckta i

Svarsalternativ 1
Socialgrupp

2 3 Ej angiven Totalt

Konsumtionen är 
oförändrad

50,0 63,1 73,2 66,7 64,6

Vi har ökat kon
sumtionen

33,3 23,1 14,6 16,7 21,5

Vi har minskat 
konsumtionen

16,7 13,8 12,2 16,7 13,8

Totalt 100 100 100 100 100
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Två tredjedelar bedömer att mjölkkonsumtionen inte har 
förändrats under de senaste åren. Ca 21 procent bedömer 
att den ökat medan ca 14 procent menar att den minskat. 
Största förändringarna kan noteras i socialgrupp 1 
såväl beträffande ökning som minskning av konsumtionen.

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



Tabell 48. Föräldrarnas bedömning vid val av maträtt. 
Siffrorna är uttryckta i procent.

Svarsalternativ

Mycket/
ganska
viktigt

Varken
viktigt
eller
oviktigt

Ganska/
mycket
oviktigt

Totalt
%

Att maten är 
lättlagad, snabb

38,4 39,2 22,4 100,0

Att maten är 
mättande

91,2 5,6 3,2 100,0

Omväxling i kosten 98,4 1,6 0 100,0
Matens kvalitet 99,1 0,9 0 100,0
Att maten är 
billig

70,2 19,4 10,4 100,0

Vad som är billigt 48,8 
i butiken den da
gen, extraerbjudan
den

30,1 21,1 100,0

Vad barnen ätit 
tidigare under 
dagen

89,6 9,6 0,8 100,0

Vad barnen tycker 
om

79,7 15,4 4,9 100,0

Vad vi vuxna har 
ätit tidigare 
under dagen

59,0 28,7 12,3 100,0

Vad vi vuxna 
tycker om

53,3 30,3 16,4 100,0

Av tabellen ovan framgår en tydlig samstämmighet bland
föräldrarna att det i första hand är matens kvalitet
samt att man får en viss omväxling i kosten som styr
val av maträtt. Att maten är mättande är också viktigt
för familjerna, liksom att försöka anpassa maten till
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vad barnen tycker om. Vad barnen ätit tidigare under 
dagen är även väsentligt att ta hänsyn till.

Föräldrarna och skolmaten

Merparten av föräldrarna uppger att de får informatio
nen om skolans matsedel via lokaltidningarnas annonse
ring. Det är även vanligt att de i efterhand får infor
mationen via sina barn. Tabell 49 visar fördelningen 
av informationskanalerna.

Tabell 49. Information till föräldrarna om skolans 
matsedel. Fördelning i procent.

Svarsalternativ Procent

Genom annonse- 51,1
ring i lokal
tidningen
Barnen berättar 13,2
själva efteråt vad 
de ätit
Ingen informa
tion

35,7

Notabelt är att så pass många som 35,7 % inte får 
(eller skaffar sig) någon information alls.

Föräldrarna fick även en fråga om i vilken utsträckning 
de utgår från skolmatsedeln vid matplaneringen hemma. I 
tabell 50 finns svarsfördelningen. Drygt 45 procent har 
ofta eller alltid skolmatsedelh i tankarna när de 
planerar. Samtidigt påpekar flera föräldrar att det kan
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jen vid lunchmålet kan vara spridda på flera olika 
håll. Därför anser många att det är enklast att planera 
mera självständigt och oberoende.

”Samma matsedel är ingen katastrof, det blir ändå 
inte detsamma när det lagas hemma”.

Tabell 50. Föräldrarnas matplanering och inköp efter 
skolmatsedeln. Siffrorna uttryckta i pro
cent. (N=130).

Socialgrupp
Svarsalternativ 1 2 3 Ej angivet Totalt

Aldrig 11,1 21,2 22,0 20,0 20,0
Ibland
(1-2 dag/vecka)

22,2 19,7 22,0 40,0 21,5

Ofta
(3-4 dag/vecka)

55,6 39,4 36,6 40,0 40,8

Alltid 11,1 19,7 19,5 0 17,7

Totalt 100 100 100 100 100

Särskilt inom socialgrupp 1 är det vanligt att utgå 
från skolmatsedeln vid matplanering hemma.

Förutom information om matsedlar brukar ansvariga från 
kommunen, ofta i samråd med skolan, ge en allmän infor
mation om skolmåltidsverksamheten. Det kan gälla t ex 
kommunens målsättning med skolmåltiderna, organisation 
avseende tillagning, distribution, servering, kostnader 
etc.
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36 procent av föräldrarna uppger att de dåligt känner 
till hur skolmåltidsverksamheten i kommunen fungerar. 
Av tabellen nedan framgår att ytterligare ca 13 procent 
inte kan påminna sig någon officiell information från 
kommunen angående skolmåltidsverksamheten. Informatio
nen har man fått skaffa på egen hand.



Tabell 51. Grad av information om skolmåltiderna till 
föräldrarna uttryckt i procent. (N=129).

Svarsalternativ
Socialgrupp

1 2 3 Ej angivet Totalt

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

5,6 4,5 15,0 20,0 8,5

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

38,9 51,5 32,5 20,0 42,6

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

16,7 9/1 15,0 40,0 13,2

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

38,9 34,8 37,5 20,0 35,7

Totalt 100 100 100 100 100

Av de familjer som uppger att de har fått information 
och väl kännér till hur det fungerar är flertalet 
lärare eller direkt berörda genom exempelvis anställ
ning inom skolmåltidsverksamheten i kommunen.
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Föräldrarna fick också ett antal frågor som mer direkt 
berör skolmaten i den eller de skolor där deras barn 
går. I tabellen nedan kan man framläsa föräldragruppens 
uppfattningar, över 50 procent anser att kvaliteten på 
skolmaten är bra eller mycket bra, en femtedel att 
maten är mindre bra eller dålig. Ca en tredjedel har 
inte deklarerat någon uppfattning.

Tabell 52. Föräldrarnas uppfattning om skolmaten. I 
procent av antalet svarande. (N-125).

Svarsalternativ 1
Socialgrupp
2 3 Ej angivet Totalt

Mycket bra 16,7 1,5 2,6 50,0 5,6
Bra 38,9 49,2 44,7 25,0 45,6
Mindre bra 27,8 18,5 15,8 0 18,4
Dålig 0 1,5 2,6 0 1,6
Vet ej 16,7 29,2 34,2 25,0 28,8

Totalt 100 100 100 100 100

De föräldrar som bedömer kvaliteten på maten och/eller 
andra förhållanden i samband med skolmåltiden som 
mindre bra eller dåliga har olika förklaringar till 
sina ståndpunkter, bl a tycker man att maten kunde 
tillagas i mindre skala.

En fråga i föräldraenkäten löd: "Har Du som förälder- 
/vårdnadshavare någon gång ätit skolmaten tillsammans 
med Ditt/Dina barn?" Svaren framgår av tabell 53.



Tabell 53. Föräldrar som ätit skolmat tillsammans med 
sitt/sina barn. Procentuell fördelning 
(N=130).

Svarsalternativ 1
Socialgrupp
2 3 Ej angiven Totalt

Ja, jag har ätit 38,9 27,7 41,5 50,0 34,6
Nej, jag har 
inte ätit

61,1 72,3 58,5 50,0 65,4

Totalt 100 100 100 100 100

Svarsfördelningen visar att fler föräldrar i social
grupp 1 har ätit skolmaten mer än övriga. Anmärknings
värt att så många som 65 % inte har provat skolmaten.

Av en annan frågeställning framkommer att ca 24 procent 
av familjerna regelbundet brukar ta reda på vad och hur 
mycket deras barn verkligen ätit vid skollunchen. 46 
procent gör det ofta medan 30 procent uppger någon gång 
ibland.

Föräldrarna blev också tillfrågade om hur de värderar 
skollunchens betydelse för barnen beträffande t ex att 
ge goda matvanor, att de får tillräckligt med näring 
och energi, att skollunchen bör ses som en del i hälso
fostran eller kopplingen skollunch - goda skolpresta- 
tioner i skolan.
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Tabell 54. Föräldrarnas åsikter om skollunchens bety 
delse för barnen.

Mycket/
ganska

Svarsalternativ viktigt
Varken
viktigt
eller
oviktigt

Ganska/
mycket
oviktigt

Totalt

Att ge nödvändig 100,0 
näring och energi

0 0 100,0

Att ge goda mat- 94,5
vanor

4,7 0,8 100,0

Att ge goda skol- 95,1 
prestationer

4,9 0 100,0

Som en del i 90,2 9,0 0,8 100,0hälsofostran

Föräldrarna har mycket bestämda åsikter om vad skol- 
lunchen betyder för deras barn. Denna uppfattning borde 
dock bättre kunna avspeglas i att man verkligen prövar 
maten och söker mer information om den.



VAD HÄNDER I SKOLAN?

Under denna rubrik har vi valt att dels redovisa vissa 
fakta om matsalarna, som storlek, rutiner m m, dels 
elevernas syn på måltidsmiljön.

Därtill redovisas intervjumaterial som samlades in 
från olika personalgrupper inom skolan som även ger 
sin syn på verksamheten i stort, nämligen:

skolledning (rektor)
- måltidspersonal
- lärare (klassföreståndare och hemkunskapslärare)
- skolhälsovårdens personal (skolsköterska).

Projektgruppens egna intryck från besöken tillfogas 
också. En utförligare studie av köks- och matsals- 
funktioner utifrån checklista presenteras i bilaga 6. 
Först ges en kort beskrivning av de två matsalarna 
inklusive kommentarer från måltidspersonal och skol
ledning.

MATSALAR OCH KÖK

Det som händer och sker i skolmatsalarna är beroende 
av många faktorer. Det man tänker på först är natur
ligtvis miljön, rent tekniskt, men andra förutsätt
ningar som serveringstider, sittider, stress, vuxen
närvaron mm är också avgörande för hur eleverna 
upplever sin måltidssituation. En indirekt påverkan 
har naturligtvis elevernas kostvanor från hemmiljön 
och hur man fungerar i skolan överhuvudtaget. Det är 
möjligt att det som sker i skolmatsalen, återspeglar 
det som händer utanför denna, i skolan, men även i 
samhället i stort vad gäller elevernas kostvanor och 
allmänna uppträdande.



det som händer utanför denna, i skolan, men även i 
samhället i stort vad gäller elevernas kostvanor och 
allmänna uppträdande.

Svärdsjöskolan och Västra skolan har i många stycken 
likartade förutsättningar i sina matsalar, både tek
niskt och organisatoriskt, nämligen:

. trevliga matsalar om än något mörka,

. man serverar mat från kl 10.30-12-10,

. eleverna sitter i genomsnitt ca 10-12 minuter,

. man har välutrustade självtagningsdiskar,

. man använder porslin,

. lärarna har egna personalmatsalar (mycket fina),

. sparsam utsmyckning,

. möbler av trä (bra),

. inga större köproblem utom vid enstaka tillfällen,

. få lärare äter med eleverna. Vaktmästare kontrolle
rar ordningen,

. ljudnivån är acceptabel (70-75 dbA)

Det framgår av ovanstående att det finns flera saker 
som borde kunna lösas bättre, t ex serveringstiderna 
(ingen mat före klockan 11.00), utsmyckningen, belys
ningen och en naturlig vuxennärvaro i matsalarna.



Det som skiljer matsalarna åt är främst deras storlek. 
Svärdsjöskolans matsal är något mindre, beräknat 
utifrån platsantalet i förhållande till antalet in
skrivna elever (3,6 elever per plats). Matsalen använ
des även som aula. Motsvarande kapacitet är för Västra 
skolans matsal 2,9 elever per plats. En rymligare 
matsal ger naturligtvis en bättre miljö och medger att 
man kan sitta längre utan att känna sig stressade av 
att nya elever kommer och söker en plats.

På Västra skolan finns en cafeteria som öppnar kl 
9.30. Mellanmål serveras i båda skolorna på eftermid
dagarna mellan kl 13.50-14.10.

På bilaga 6 redovisas en sammanställning över de båda 
matsalarnas funktioner.

Båda skolorna har egna tillagningskök. Svärdsjöskolans 
kök byggdes om 1985 medan Västra skolans kök byggdes 
1962. Båda förfogar över snygga och ljusa lokaler. 
Viss utrustning på Västra skolan är dock omodern. 
Maten tillagas i omgångar för att undvika onödig 
varmhållning.

Utifrån den statistik man för över det faktiska anta
let ätande så varierar närvaron starkt, beroende på 
vilken rätt som serveras. Detta stämmer väl överens 
med de utförda konsumtionsstudierna och elevernas egna 
uppfattningar.
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Variationer över antalet ätande enligt kökens statis 
tik

Skola Minimum Maximum Differens
elever %

Svärdsjö 180 340 160 47
Västra 350 515 165 32

Differenser i procent är uttryckt i förhållande till
maximivärdet. En dag då det servers en mindre populär
rätt kan således hela 325 elever utebli vid dessa båda 
skolor. Vad de äter som en sådan dag ändå går till 
matsalen och registreras som en ätande (tagit en 
tallrik) har tidigare redovisats i form av konsum- 
tionsmätningarna. Det finns givetvis ett samband 
mellan frånvaron (bortfallet) och den låga konsumtio
nen å ena sidan och kostnaderna för maten å den andra.

MÅLTIDSPERSONALENS SYNPUNKTER

Västra skolan

Västra skolans elevmatsal har plats för ca 180 elever. 
Skolan byggdes 1962 men har byggts om en gång. Man 
serverar lunch mellan kl 10.30-12.30 och ett mellanmål 
på eftermiddagen kl 13.50-14.10. Det finns många 
elever med långa skoldagar som pendlar och därför 
behöver ett mål på eftermiddagen. Matsalen fungerar 
bra i stort sett. Lärarna äter med eleverna och äter 
gratis då. Man tycker att det är positivt om lärarna 
äter med eleverna.



Eleverna har klara preferenser för de olika rätter som 
serveras. I topp ligger köttfärsrätterna (som vanligt) 
och bottennoteringen intas av leverbiffen, puddingen 
och strömmingen.

Man har viss inverkan på matsedeln genom den samråds- 
grupp som består av vissa av skolornas husmödrar. Man 
försöker pröva nya rätter (pasta, pizza, gratänger). 
Man serverar mellanmjölk och lättmjölk.

Om potatisen:
"Potatisen är dömd från 
början att den ska vara 
dålig hur bra den än äri"

Man tycker att köket är väldigt trivsamt att arbeta i 
även om arbetsmiljön ibland upplevs som jobbig. Köket 
har stora ytor och är i två plan så det blir mycket 
spring. Buller och tunga lyft utgör också problem.

Personalen består av fyra personer med en genom
snittsålder på 50 år. Man upplever att man behöver mer 
utbildning men att detta inte sker då det fattas peng
ar. Man efterlyser bättre kunskaper i beställningsruti
ner, enklare redovisning och bokföring samt konsten att 
laga mat. På senare tid har man fått åka på studiebesök 
till olika fabrikanter vilket man upplever som väldigt 
positivt.

Kunskapen om kommunens målsättning med skolmåltidsverk- 
samheten är inte särskilt stor (sannolikt beroende på 
att man inte informerats om den tillräckligt).
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Om målsättningen:

Det tror jag verkligen att den

Man upplever att mycket skulle kunna bli bättre om 
rektor fick ansvar också för maten. Framför allt skulle 
maten kunna bli en naturligare del av skolans arbete. 
Men det skulle också innebära ett ökat ansvar för 
husmödrarna och det vill man i så fall följa upp med 
ökad utbildning.

Om utbildningen:
"De unga flickor som kommer hit 
har ju bara tvåårigt gymnasium. 
Det är inte nog grund för stor
kök.»

Svärdsiö skola

Svärdsjö skola har ett tillagningskök som byggdes på 
60-talet men renoverades 1984. Man tillagar ca 600 
måltider per dag av vilka ca 230 skickas till Källäng- 
etskolan. Man är fyra personer i kök och servering med 
en medelålder på ca 50 år. Man tycker att matsedeln har 
både bra och dåliga sidor.



Om matsedeln:
"Vissa dagar är det ju ett väl
digt dåligt deltagande. Då kan 
man fundera över om det är moti
verat att lägga ner en massa 
jobb på mat som barnen inte vill 
ha.»

I tillagningsköket använder man hel- och halvfabrikat 
till 50 %. Resten lagar man från receptur.

Man efterlyser, precis som på Västra skolan, mer fort
bildning för kökspersonalen.

Matsalen är öppen mellan kl 10.30-12.30. Inga direkta 
köproblem utom vid de tillfällen när det kan komma fem 
klasser på en gång. Matsalen rymmer drygt 100 platser 
vilket man ibland upplever vara i minsta laget. Lärarna 
har en egen personalmatsal. På samma sätt som vid 
Västra skolan har vaktmästaren en kontrollerande och 
övervakande funktion (främst vid diskinlämningen).

Föräldrar inbjuds att äta skolmaten tillsammans med 
eleverna. Dålig anslutning, dessvärre.

Saker som kan förbättras framhålles, ett tvårätterssys- 
tem vilket skulle öka elevernas valfrihet och därmed 
skulle de äta bättre. Man efterlyser också modernare 
och bättre maskiner i köket.

På frågan om man kände till någon målsättning och 
möjligen dess huvuduppgifter så har man förstått att 
lunchen skall inrymma kostcirkelns alla delar och att



man skall servera lagad mat. Något dokument på målsätt
ningen har man inte tagit del av.

Man upplever att samarbetet med skolans övriga personal 
fungerar bra men att det kunde finnas fördelar i om 
ansvaret för skolmaten decentraliserades.

Om köket:
”Det är ju mycket gamla maskiner 
och det innebär att det kan bli 
reparationer så att vi får skicka 
iväg en maskin och sakna den någon 
vecka och det är ju lite svårt".

ELEVERNA OCH MATSALSFUNKTIONEN

Miljön

Eleverna fick frågor om hur de upplever matsalsmiljön 
vid sin skola. De fick ta ställning till ett antal 
påståenden som de kunde instämma i, svara jakande på 
eller ta avstånd ifrån och svara nekande. En redovis
ning av resultaten finns i tabell 55.



Tabell 55. Elevernas inställning till ett antal påstå
enden om matsalsmiljön. Procentuell fördel
ning för respektive skola.

Påståenden om 
matsalsmiljön

Västra 
skolan 

ja nej
Svärdsjö 
skola 

ja nej
Totalt

ja nej

Ljudnivån är för 
hög

23,5 76,5 39,2 60,8 30,3 69,7

Tråkig utsmyckning 25,4 74,6 71,7 28,3 46,6 53,4
För liten matsal 4,3 95,7 39,3 60,7 19,8 80,2
För stor matsal 1,4 98,6 0,0 100,0 0,8 99,2
Obekväma stolar/ 
bord 16,9 83,1 39,7 60,3 27,1 72,9

Snabba köer 37,5 62,5 50,9 49,1 43,6 56,4
Trevlig/trivsam 
lokal

87,3 12,7 63,2 36,8 76,6 23,4

Fin stämning 78,8 21,2 57,4 42,6 69,9 30,1
Rent och snyggt 78,8 21,2 76,9 23,1 78,0 22,0

Av sammanställningen framgår att de flesta elever 
tycker att det är en fin stämning i matsalen (70 %) , 
att det är rent och snyggt (78 %) och att matsalen 
överlag är trivsam (77 %). Men det finns många elever 
som har synpunkter och åsikter om saker som kan bli 
bättre. Dessa skiljer sig också rätt markant mellan de 
båda skolorna. Svärdsjös matsal upplevs av många som 
bullrig, tråkigt utsmyckad och med obekväm möblering. 
Den är dessutom för trång. Åsikter om förbättringar 
omfattar mellan ca 20-50 % av de båda skolornas elever 
vilket måste anses tillräckligt många för att man bör 
beakta deras synpunkter till en bättre ätmiljö.



Två frågor rörde serveringssystemet, om det brukar 
fungera bra eller inte. Påståenden av positiv respekti
ve negativ karaktär finns samlade i respektive fråga. 
Fler påståenden kunde markeras. Resultatet har blivit 
ungefär lika många markeringar vid de positiva som vid 
de negativa formuleringarna. Svaren är sammanräknade 
för respektive skola. I tabell 56 redovisas svarsalter
nativ som gäller när serveringen fungerar bra, i 
tabell 57 när det fungerar mindre bra.

Tabell 56. Positiva omdömen om serveringen. Totalt 
svarande 144 elever. Procent fördelat på 
respektive skola.

Påståenden, positiva
Västra
skolan
%

Svärdsjö
skola
%

Totalt
%

Tillräckligt med tid 
att äta

58,0 69,8 63,2

Temperaturen på maten 
är bra

56,8 57,1 56,9

Får tillräckligt med 
mat

43,2 55,6 48,6

Får backa om 29,6 36,5 32,6
Bra att servera sig 
själv

56,8 81,0 67,4

Även om många elever har positiva omdömen om matsitua
tionen så fattas åtskilliga, vilket framgår av nästa 
tabell. Att få servera sig själv från självtagningsdis- 
kar upplevs som mycket bra.



Tabell 57. Negativa omdömen om serveringen. Totalt 
svarande 127 elever. Procent fördelat på 
respektive skola.

Påståenden, negativa
Västra
skolan
%

Svärdsj ö
skola
%

Totalt
%

Ofta lång kö/väntan 85,9 83,9 85,0
Stressigt vid måltiden 31,0 41,1 35,4
Temperaturen på maten 
ej bra

49,3 55,4 52,0

Får för stor portion 14,1 5,4 10,2
Får för liten portion 8,5 16,1 11,8
För inte backa om 16,9 8,9 13,4
Hinner inte koppla av 25,4 41,1 40,1

De flesta ”rösterna” har lagts på att eleverna känner 
sig stressade, upplever att man får vänta (köer) och 
att man inte hinner koppla av. Återigen har Svärdsjö- 
skolan fler markerade negativa tendenser än Västra 
skolan.

Inställning till givna förändringsförslag

I slutenkäten fick eleverna också ta ställning till ett 
antal givna förändringsförslag i form av olika påståen
den. Varje påstående innebär någon typ av förändring av 
nuvarande förhållanden inom skolmåltidsverksamheten. 
Förslagen gäller t ex mer och bättre information om 
maten, elevmedverkan dels vid planering, dels vid 
själva måltiden, tvårättssystem och/eller reservmål. 
Förslagen har rangordnats efter elevernas prioritering
ar i tabell 58.
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Tabell 58. Elevernas rangordning av givna förändrings
förslag, uttryckt i procent samt antal 
elevsvar. (N=148).

Förändringsförslag

Bra förslag,
instämmer
helt
%

Dåligt
förslag,
instämmerej%

Vet ej

%

Att det finns ett 
reservmål (t ex fil
mjölk, smörgåsar, 
råkost/frukt)

77,0 10,1 12,8

Att det finns två 
rätter att välja 
mellan

81,0 6,8 12,2

Att skollunchen inte 
serveras tidigare 
än kl 11.00

63,1 16,8 20,1

Att vi elever med
verkar med synpunkter 
på skollunchen, t ex 
på innehåll och ser
vering

54,1 11,5 34,5

Att varje klass har 
en bestämd lunchtid 
varje dag

31,5 35,6 32,9

Att det ges informa
tion om maten som 
serveras? om tillag
ning, kostnader m m

25,0 23,0 52,0

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

18,5 46,6 34,9

Att lärarna äter 28,4 28,4 43,2
tillsammans med 
eleverna



Av tabellen ovan framgår att flertalet elever är mycket 
positiva till förslag som innebär ökad valfrihet. Dels 
till ett tvårättssystem med alternativa huvudrätter (91 
%), dels till möjligheten att få välja ett lättare mål, 
filmjölksmål eller liknande, (91 %), de gånger man inte 
är förtjust i den huvudrätt som serveras eller kanske 
inte är så hungrig. Mer än hälften av elevena (54 %) 
önskar ett ökat inflytande över skolmåltiden, både 
beträffande matsedlar och förfarandet vid serverings
diskarna.

Många (63 %) anser att skollunchen inte bör serveras 
före kl 11.00. Att om möjligt varje klass har en be
stämd lunchtid varje dag är också många positiva till 
liksom till mer information om skolmaten, dvs om 
tillagning, råvaror, kostnader m m.

Förslag som flertalet elever är mer tveksamma till 
eller inte kan ta ställning till är dels att fler 
lärare skulle äta tillsammans med dem, dels att elever
na själva skulle medverka mer i de praktiska sysslorna, 
dukning, servering m m. Denna tveksamhet kan sannolikt 
bl a förklaras med att man har svårt att ta ställning 
när man inte vet hur det skall gå till och hur det 
skulle kunna fungera.

Egna förändringsförslag

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

Många elever hade egna förslag till förbättringar av 
vilka ett flertal återkom hela tiden. Trots att man 
redan tidigare i enkäten framhållit en rad synpunkter 
(bl a tabell 58 ovan) så ville man på något sätt under
stryka sina önskemål ordentligt.
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Återigen kom förslaget med en ökad valfrihet, inte bara 
när det gäller själva huvudrätten utan även när det 
gäller bröd, dryck och sallad. Eleverna tycker att en 
ökad möjlighet att välja bl a skulle leda till att man 
slänger mindre med mat och att man i alla fall äter 
någonting om det finns alternativ.

Synpunkter på matens kvalitet framföres också. Allt
ifrån vad som överhuvudtaget serveras till hur maten 
läggs upp. Man vill ha "godare" mat som är varm och som 
smakar "mer" (kryddsättning). Man vill helt enkelt ha 
mat som man tycker om.

Om maten:
"Pölsa, blodpudding och soppa 
är ingen riktig mat att bli 
mätt på."

Till matkvalitén kan också föras synpunkter på att 
maten skall lagas utifrån mera råvaror och med mindre 
inslag av hel- och halvfabrikat ("mindre uppvärmd 
mat"). Man vill också gärna se mer helt kött och fler 
pastarätter på matsedeln.

Elever efterlyser också en bättre stämning i matsalen. 
Den atmosfär som nu ofta råder upplever man som "job
big". Man söker bättre relationer med de vuxna, bl a 
måltidspersonalen ("trevligare mattanter").

ökat ansvar, delaktighet och medbestämmande över maten 
och miljön är återkommande önskemål.

Slutligen har eleverna förstått sambandet mellan ansla
gen till skolmaten och matens kvalitet. Man förstår



inte varför så lite pengar satsas på deras mat (MDet är 
inte konstigt att Falun har bland den billigaste skol
maten i Sverige'1) . Flera elever har också tagit intryck 
av den pågående debatten och efterlyser radikala grepp 
som att "ta maten från någon restaurang".

"Dra in på fängelsematen och 
representationen i stället".

Sammanfattning och kommentar

När man tar del av elevernas önskemål och synpunkter 
ger det ett intryck av att eleverna känner en viss 
vanmakt inför situationen. Många har resignerat och 
bryr sig inte. Man låter sig passivt passas upp ("ingen 
lyssnar ändå på vad vi tycker").

En av skolmåltidsverksamhetens viktigaste uppgifter är 
att se till att eleverna äter och tycker om sin mat och 
trivs med sin måltidssituation. Därför måste man vara 
lyhörd för deras synpunkter och ta större hänsyn till 
dessa vid planering och resurstilldelning. Många önske
mål handlar om ett förändrat synsätt, en vilia att göra 
någonting som förbättrar deras matsituation.

* Att skapa större valfrihet genom att erbjuda fler 
rätter och anda komponenter.

* Att servera mat som eleverna gillar och äter upp.

* Att skapa bättre ätmiljöer och en bättre atmosfär i 
matsalarna.

* Att ge eleverna större möjlighet att påverka och ta 
ansvar för sin egen situation.
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LÄRARNAS SYNPUNKTER

Lärarna har bestämda åsikter om maten och dess betydel
se för såväl dem själva som för eleverna. Man anser att 
maten är viktig för eleverna och deras skolarbete. De 
observationer man gör sker i huvudsak i samband med 
lunchen. Hemkunskapslärarna tar ibland (dock alltför 
sällan enligt deras egen uppfattning) upp ämnet i 
undevisningen.

På en direkt fråga anser de sig inte ha sett någon 
dokumenterad målsättning för skolmåltiderna, vilket man 
nästan upplevde som lite genant.

"Har inte sett till någon målsätt
ning, men å anda sidan har jag inte 
satt mig in i frågan."

Lärare

När det gäller vem som har ansvaret för att eleverna 
äter så anser man att detta åvilar föräldrarna. Men 
samtidigt framhåller man att om lärarna under vissa 
förutsättningar kunde få äta med eleverna så skulle 
situationen kunna bli en annan. De förutsättningar som 
framhålles är bl a bättre mat utan kostnad (gratis) och 
att lunchen serveras på normal tid.

"Den sociala biten är viktig.
Barn måse få lära sig hur man uppför 
sig vid ett matbord". Lärare



På frågan om hur de anser att barnen äter så svarade 
man undvikande av det skälet att man sällan åt i elev
matsalen. De flesta trodde dock att eleverna åt till
räckligt, även om en och annan slarvade med maten. Man 
menar också att skolan borde följa upp varför eleverna 
inte äter tillräckligt och inte bara acceptera att 
vissa bara sitter och hänger och kanske lider av nä
ringsbrist.

"Man ser att barn äter väldigt lite 
av vissa rätter. De som inte äter alls 
går till bensinraacken och äter chips 
och godis”.

Lärare

Lärarna önskar en större variation på maten både för 
sig själva och för eleverna. Alternativa rätter, större 
valfrihet när det gäller dryck, bröd och sallad är 
några omdömen. Man upplever ibland maten som ensidig 
och otillräcklig.

”Gröt till lunch är inte tillräckligt. 
Tänk: Gröt till frukost. Gröt till 
lunchi”

Lärare

En del lärar upplever att många elever stressar i 
matsalen. Man menar att det är viktigt att det finns 
tid att äta, i en trevlig miljö och tillsammans med
vuxna.
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Flera lärare uttrycker sin oro över de resurser som 
maten får. Över en längre tidsperiod (ca 20 år) har det 
i vissa stycken blivit bättre (bl a mer frukt och 
grönt) men att en försämring nu kan konstateras. Man 
anser att mat måste få kosta och att barn måste få 
kosta. De är ju ändå vår framtid. Man anser också att 
skolan borde servera en frukost då många elever är 
hängiga och trötta på förmiddagen.

"Känner inte till någon målsättning. 
Men vi har ju den billigaste skol
maten i landet så det måste väl vara 
en målsättning i sig".

Lärare

Man anser att miliön i matsalarna är bra och att det 
hela tycks fungera. Men många tycker trots allt att det 
är skönast i personalmatsalen.

"Det är väl bra som det är. Skönt att 
få vila med egen rast".

Lärare



SKOLHÄLSOVÅRDENS SYNPUNKTER

Mål och möjligheter inom skolhälsovården

I skollagen 1985:1100 framgår målsättningen med skol
hälsovården:

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

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

"den hälsovårdande verksamheten syftar till att 
bevara och förbättra elevernas fysiska, psykis
ka och sociala hälsa och till att förebygga och 
uppspåra sjukdom och handikapp" (s 132).

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

Skolhälsovården på skolorna representeras i detta fall 
av skolsköterskorna.

De resurser som skolhälsovården förfogar över motsva
rar i genomsnitt en skolsköterska på heltid för ca 1000 
elever. I Falun, liksom i landet i övrigt, satsar man 
dels på att styra alla elever till skolhälsovården i



samband med de återkommande klassvisa hälsoundersök
ningarna, dels på att eleverna själva vid behov kan 
uppsöka mottagningen.

Kosten och hälsan

I mycket stor utsträckning är de enskilda kontakterna 
med eleverna föranledda av symtom av psykosomatisk 
natur som huvudvärk, magont, trötthet och liknande.

Vid de utredande samtalen diskuteras då alltid elever
nas matvanor. Även om utrymmet för individuell rådgiv
ning i kostfrågor är begränsat, så får skolsköterskorna 
en ganska bra bild av elevernas vanor. Här kan man ge 
exempel på många brister. Det kan röra sig om dåliga 
frukostvanor, bristfälligt ätande i samband med skol- 
lunchen, småätande som ersättning för lagad måltid i 
hemmet efter skolan osv.

Om matvanor:
"Om jag då säger frukost?
Nej, det äter jag aldrig. Aldrig? 
Men du får väl se det som medicin, 
säger jag då. Det är som en moped. 
Man kan ju inte köra utan bensin, 
man kan inte leva utan mat i ton
åren, det är bara så!”

För vissa elever är kostproblemen av speciell art, det 
kan gälla behov av specialkost, problem i samband med 
aneroxia, övervikt och liknande. I dessa fall är det 
nödvändigt att få till stånd ett samarbete med föräld
rarna och övrig familj vid en fördjupad medicinsk 
utredning. Skolsköterskorna brukar även få avsätta en 
viss tid för medverkan ute i klasserna, dels inför



hälsoundersökningarna, dels för annan information inom 
ramen för skolans hälsofostran.

Skolhälsan

Om matvanor:
"Jag har ofta satt i system att fråga 
eleverna när de kommer och har ont i 
huvudet: "Har du ätit lunch? Eller vad 
har du ätit i stället?" Då svarar många 
att de inte ätit något särskilt alls. 
Men någonting måste man ju äta i 
Huvudet sväller först, sedan magen!

Skolsköterskorna har också egna upplevelser av sko
lornas måltidsmiljö eftersom många äter regelbundet vid 
sin skola. De anser att skolmaten överlag håller en god 
standard, även om kommunen tvingats att göra nedskär
ningar.

Orsaker till att elever äter bristfälligt

Den bild man har av elevernas lunchvanor i skolan är 
ganska splittrad. Vissa elever får mycket oregelbundna 
vanor redan tidigt i sin skolgång, för andra är det 
främst under de jobbiga högstadieåren som överhoppen 
accentueras. I många fall är det fråga om en negativ 
kamratpåverkan, som sprider sig särskilt i vissa klas
ser. Oregelbundna vanor kan konstateras bland "vilka 
elever som helst" och är inte enbart kopplade till 
social bakgrund, anser skolsköterskorna. Däremot bety
der vanor och traditioner från hemmet mycket för elev
ernas kostvanor och attityder till maten.
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Om hemmasituationen:
"Ibland undrar man hur de har det hem
ma med vanorna. Framför allt de som har 
magkatarr. I början trodde jag inte att 
det var sant: Ungar som är tio, tolv 
tretton år skall ha magkatarr och redan 
börjat gå till läkare!"

Det faktum att många elever har svårt för vissa rätter 
kan även bottna i att barn och unga människor har svårt 
att acceptera nya smaker och rätter, särskilt rätter 
som består av ihoprörda blandningar som gryträtter, 
soppor, starkt kryddad mat och liknande.

Tonårsflickor är inte sällan fixerade vid idéer om 
bantning och de är mycket lättpåverkade av osakliga 
budskap från veckopress/massmedia och kamrater - ofta 
till men för deras hälsa.

Tänkbara förändringar

Från skolhälsovården vill man särskilt prioritera 
åtgärder som tar fasta på elevernas och föräldrarnas 
eget engagemang. Apropå föräldrarna, så tror man från 
skolhälsovården att det är mycket vanligt att föräld
rarna "lever i god tro" om att deras barn äter ett 
fullständigt mål av den mat som skolan erbjuder. Famil
jens matordning under veckan baseras ofta på att för
äldrarna äter sitt huvudmål utanför hemmet. Barnen får 
därför klara maten på egen hand när de kommer från 
skolan. Många barn missar den naturliga samling för 
familjen som en gemensam måltid innebär.



Skolsköterskorna tror alltså på en medveten uppföljning 
under hela skoltiden av frågor om kost och matvanor. 
Här vill man framhålla skolans ansvar t ex i samband 
med hemkunskapsundervisningen och man ser gärna att den 
fick en ökad omfattning.

Vuxenmedverkan är givetvis viktig, främst under låg- 
och mellanstadiet, men även högstadiets elever uppskat
tar en ”naturlig" vuxennärvaro. Kanske kan man den 
vägen även påverka hemmen till att återupprätta de 
gemensamma måltiderna inom familjen. För att komma 
därhän krävs dock en förkortning av de vuxnas arbetstid 
- särskilt ensamma föräldrar borde få maximera arbets
veckan till 30 timmar.

Bland åtgärder som är mera påtagliga och okomplicerade 
att fullfölja vill man nämna schemaläggningen av skol- 
lunchen. Här bör strävan från skolledningens sida dels 
vara att lunchen serveras ungefär vid samma tid varje 
dag för respektive klass, dels att undvika toppbelast
ning i matsalarna och därför sprida ut lunchtiden mer.

Sammanfattning och kommentar

Skolhälsovården som resurs när det gäller att föra ut 
information och undervisning om hälsoförebyggande 
åtgärder skulle kunna utvecklas. Detta förutsätter dock 
att samarbetet med andra personalkategorier fungerar. 
Ett hinder är den begränsade tid som skolsköterskor har 
till sitt förfogande. Kosten har en hög prioritet inom 
skolhälsovården men den ses inte som en isolerad faktor 
utan som en av många faktorer som samverkar till elev
ernas hälsa och välbefinnande.

En allmän inställning är att skolmaten i stort sett är 
fullt acceptabel, men att barnen av olika skäl blir
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splittrade i sin inställning inte minst av en negativ 
kamratpåverkan och viss oförståelse från hemmen. Att 
det finns ett samband mellan kost och hälsa är de 
slutsatser man vill dra. övriga personalgrupper inom 
skolan måste bli medvetna om matens betydelse för 
elevernas hälsa och deras möjligheter att klara skolar
betet. Oro, ohälsa, rastlöshet, huvudvärk, sociala 
bekymmer kopplas inte utan vidare till elevernas matva
nor av dem som sätter undervisningen i första rummet.



SKOLLEDARNAS SYNPUNKTER

På samma sätt som man från centralt håll i kommunen är 
medveten om skolmåltidsverksamhetens bristfälliga 
målformulering så accentueras detta även på det lokala 
planet. Skolledarna, precis som lärarna, har ej heller 
sett till någon skriftligt dokumenterad målsättning. 
Följden blir helt naturligt att verksamheten ej heller 
finns upptagen i någon lokal arbetsplan. Man känner 
dock ett visst ansvar för maten och har "förstått" att 
den skall ge ca en tredjedel av elevernas dagsbehov. 
Man är också medveten om matens betydelse för elevernas 
hälsa och för deras skolarbete. Men man känner sig lite 
handfallen inför situationen.

Ett problem är att skolmåltiderna inte sorterar under 
rektor. Detta skapar bekymmer vid all personalplane
ring, gemensamma aktiviteter och vi-känslan på skolan.

"Det är inte klokt att vi inte har 
ansvar för all personal på skolan."

Rektor

Man hävdar att mycket skulle vinnas på om all personal 
i skolan löd under rektor. Rent praktiskt får den 
nuvarande situationen konstiga effekter. Olika perso
nalgrupper äter t ex var och en för sig: lärarna i 
personalmatsalen, skolmåltidspersonalen för sig, lokal
vårdarna för sig osv. Alla har sina olika personal
rum.

Man är starkt medveten om att just högstadiet innebär 
många problem för eleverna, även när det gäller maten. 
Saken är att ingen har tid eller möjlighet att se efter
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eller ta ansvar för elevernas matvanor. Man betonar 
starkt nödvändigheten av att föräldrarna görs uppmärk
samma på hur situationen faktiskt förändras från års
kurs 6 till årskurs 7. På låg- och mellanstadiet finns 
en större kontaktyta mellan lärarna och eleverna. Här 
kommer också elevernas frukostvanor in i bilden. Många 
elever tycks slarva med frukosten vilket också påverkar 
skolarbetet. Många lärare kan vittna om det. Återigen 
måste föräldrarna påminnas om detta förhållande.

"Jag tror att det hänger på en dålig 
frukost att eleverna är hungriga 
redan halv elva."

Studierektor

Skollunchens serveringstider är ett återkommande bekym
mer. Genom egna undersökningar har man funnit att 11.30 
är en för många elever önskad lunchtid. Men svårighe
terna är stora.

Man erkänner att man inte prioriterar lunchtiderna 
tillräckligt vid schemaläggningen. Man lägger in övriga 
timmar först och sedan placerar man lunchtiderna så 
jämnt som möjligt. Detta innebär tyvärr att man serve
rar tidigt eller att eleverna får äta på olika tider. 
Om man hade råd så skulle det vara bra med ett mellan
mål på förmiddagen. Bättre ordning på cafeterian och 
att eleverna betalar för sig vore en lösning.

Vuxennärvaron i matsalen tar upp en stor del av inter
vjuerna. Man tycker att matsalsmiljöerna har blivit 
mycket bättre men inte så pass bra, att lärarna utan 
vidare äter där. Många lärare tar mat med sig och äter 
i personalmatsalen. Blåklädda vaktmästare vaktar i



matsalen och kontrollerar ordningen. Man menar att det 
inte utan vidare ingår i lärarnas uppgifter att ta 
ansvar för det som sker i matsalen. Samtidigt efterly
ser man ett naturligt umgänge med eleverna vid målti
derna .

"Vi borde sträva efter en sådan fin 
miljö att alla kan äta tillsammans."

Rektor

De oklara ansvarsförhållandena medför också att man 
inte kan ta ansvar för hur eleverna äter. Man observe
rar dock att många slarvar med maten, tar lite på 
tallrikarna om det är något man inte gillar och går ut 
och köper något i stället (går på sta'n). Man känner 
dock för eleverna och deras situation.

"Vi vet inte hur många som inte äter. 
Men om det så bara var 10 som inte åt 
så vore det 10 för mycket. Om vi bara 
hade mera tid så skulle vi kunna lösa 
många problem. Tid att diskutera med 
föräldrar, politiker och Margareta 
Gadde. Och så mer pengar förstås."

Studierektor
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REDOVISNING FRÄN KOMMUNNIVÅ

Synpunkter från politiker och tjänstemän

Under rubriken "REDOVISNING FRÄN KOMMUNNIVÅ" finns 
samlat information, intervjumaterial m m från kommun
ansvariga. Intervjuer gjordes med skolstyrelsens ord
förande, skolchef och kostchef för att spegla deras syn 
på verksamheten i dag och med inriktning på framtiden. 
Frågor om organisation och målsättning finns även 
redovisade i inledningen, se sidan 29).

Målsättningen viktig

I intervjuerna återkommer man ofta till hur viktigt det 
är att ha en bra målsättning dokumenterad och politiskt 
antagen. Intresset för skolmaten finns på alla nivåer. 
Man upplever att de flesta rektorer t ex är väldigt 
intresserade av att skolmåltiderna skall fungera bra, 
även om de konstigt nog inte finns omskrivna i sko
lornas lokala arbetsplaner. Målsättningsarbetet måste 
fortsätta att utvecklas, inte minst mot bakgrund av 
budgetarbetet och resurstilldelningen.

"Det har väl diskuterats om vi skulle skriva 
ytterligare mål för det här gäller ju hela 
budgetsystemet. Vi har ju fått ett nytt 
ekonomi- och budgetsystem. Det kräver, det 
har politikerna sagt i sitt beslut, att vi 
ska ha en målrelaterad budget. Vi ska ha 
målformuleringar, inte regelstyrt utan mål. 
Det ska vi ha också för skolmåltiderna. Så 
det är möjligt att det kommer mera mål än vad 
som anges här. Vad vill vi med skolmåltiden? 
När vi har uttryckt den viljan så ska vi 
också anpassa resurserna efter det". 
(Skolchefen)



Skolmåltiden ur olika aspekter

Att skolmåltiden är viktig för eleverna är alla överens 
om. Man menar att den kan för många elever vara det 
enda lagade målet under dagen. Man framhåller betydel
sen av att eleverna äter en bra frukost innan de går 
till skolan. Många slarvar dock med frukosten och man 
har därför diskuterat att eventuellt lägga in ett 
mellanmål på förmiddagen. Därmed skulle också lunchti
den kunna förskjutas så att man inte behövde äta lunch 
för tidigt.

Man framhåller att man kunnat bibehålla standarden på 
maten bl a genoma att laga mera själv och inte använda 
så mycket halv- och helfabrikat. Ett sådant förfarande 
går till en viss gräns, sedan måste mera arbetstid 
sättas in.

Elevmedverkan i olika former tror man mycket på. Ett 
exempel är att elverna får möjlighet att inom givna 
ramar (ekonomiska bl a) planera sin egen matsedel. I 
ett fall blev det lasagne, pizzapiroger, fisk, spaget
ti, köttbullar och potatismos. Inte en kokt potatis på 
en hel vecka!

Från skolledningens sida (skolchefen) har man förhopp
ningar om att skolmåltiden kommer att integreras som en 
del i skoldagen och skolarbetet. Skolchefen

"Vi har ju sagt att likväl som det är nöd
vändigt att röra på sig så är det nödvän
digt att äta. Nu står ju inte maten i någon 
timplan. Det finns ingenting reglerat om 
skolmåltiden i läroplanen heller".
(Skolchefen)
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håller inte heller för osannolikt (även om man just nu 
inte har planerat något) att rektorerna kunde vara 
arbetsledare för skolmåltidspersonalen.

Från kostchefens sida framhålles betydelsen av att man 
med datorstöd kan få en effektivare planering (närings- 
beräknade matsedlar) och uppföljning av kostnader 
(fakturor). Hon framför också önskemålet att göra 
kortare matsedlar och inte som nu för ett helt läsår i 
taget. Hon upplever också ekonomin som ett ständigt 
återkommande bekymmer. Som princip i budgetarbetet 
utgår man från föregående års utfall och skriver upp 
med en viss procentsats (de senaste åren 3 %). Oavsett 
hur de faktiska kostnadsökningarna varit eller beräknas 
bli för skolmåltidsverksamheten. Hon tycker också att 
det är otillfredsställande att man inte kan redovisa 
alla kostnader i verksamheten, dvs även kostnader för 
el, vatten, värme och lokaler (kapitalkostnad). Detta 
skulle ge en rättvisare bild av de faktiska kostnader 
som underlag för budgetering, debitering och uppfölj
ning.

Miljön, såväl elevernas ätmiliö som personalens arbets
miljö framhålles som viktiga. Mycket har gjorts men 
mycket återstår att göra.

Slutligen anser man att utbildningen av skolmåltidsper- 
sonal (grundutbildning och fortbildning) är en angelä
gen fråga. Detta för att på sikt säkra en god personal
rekrytering och utveckling i arbetet.
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S KOLMÅLTIDSKOSTNADER

Budgetprocessen

Budgetprocessen är långt utdragen i tiden. Som princip 
utgår man från föregående års utfall med en viss 
procentuell uppskrivning (3 % för 1988).

Tidsplan för budgetarbetet 1987 avseende driftåret
1988
Moment Vecka/dag
KSAU, beslut om övergripande 
riktlinjer för GPF-arbetet

87-02-03

Genomförande av budgetdialoger v 7-8
GPF utformas, underlag för ramar v 8-9
Beredning av ramar KSAU 87-03-03
MBL-förhandling om GPF 87-03-11
KS beslut om ramar och budget
direktiv

87-03-17

Planeringsgruppen: Underlag för 
investeringsbudget för exploa
teringsområden

87-04-01

Nämnders och styrelsers budget
arbete klart (inkl MBL-förhand- 
ling och nämnd/styrelsebeslut)

87-06-30

Sammanställning av beslutsunderlag 
samt resultat-, finansierings- 
och balansbudget

v 27-32

Budgetberedning v 37
Sammanställning v 38-41
MBL-förhandling v 44
KS beslut om skattesats 87-10-20
KS beslut om budget och fler- 
årsplan, ADB-plan

87-11-10

KF beslut om budget och fler- 
årsplan

87-11-26



Man anser att en svårighet med budgetarbetet när det 
gäller skolmåltidskostnader är att bedöma livsmedels- 
kostnadsutvecklingen. Svårigheterna ligger i att det 
inte i tillräcklig utsträckning ges kompensation för 
prisökningar. Man efterlyser också ett större intresse 
från skolor när det gäller ekonomin kring maten.

En långt utdragen budgetprocess försvårar givetvis 
prognosarbetet. En möjlighet är att man i sitt budget
förslag från t ex skolmåltiden reserverar sig för 
prisökningar eller lägger alternativa förslag som 
faller ut, beroende på prisutvecklingen.

Fastighetskontoret ansvarar för de medel för investe
ringar som görs i kök och matsalar (fasta inventarier 
och lokaler.)

Skolstyrelsen har en rambudget för sin verksamhet och 
får själv prioritera inom denna ram, exempelvis vad 
gäller kompensation för livsmedelsprisstegringar. 
Kommunens policy för täckning av kostnadsökningar har 
varit lägre än inflationen. Man anser att det är fel 
att inte använda rätt prisindex från början. De verk
liga kostnadsökningarna för livsmedel har därför 
överstigit de budgeterade anslagen (se sidan 124). 
Detta för att alltid de lägre kostnadsalternativen 
valts, trots att man från kostansvarigt håll pekat på 
vikten av att få tillräckliga anslag. Följden har 
blivit att man tvingas begära tilläggsanslag. Detta 
förfaringssätt skapar en dålig tilltro till budgetpro
cessen som sådan. Dessutom: har man legat lågt ett år 
är det svårt att åstadkomma ett större lyft ett annat 
år.
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Budgeten för skolmåltiderna görs upp centralt. Något 
delegerat ekonomiskt ansar till varje skola finns för 
närvarande inte.

Redovisning

Kostnadsuppföljning görs för varje skola. Detta sker 
för närvarande manuellt och man hoppas att få en 
snabbare kontroll med ADB. Samtliga kostnader redovi
sas förutom el, vatten, värme, sophämtning, underhåll, 
avskrivningar och ränta (kapitalkostnad). Vid budgete
ring och redovisning per "portion” använder man sig av 
dpM-begreppet, dvs man räknar om alla elevkategorier 
till en definierad medelportion. Utan denna normering 
blir det dels omöjligt att jämföra kostnader, dels att 
överhuvudtaget använda begreppet "kr/portion" enty
digt. Man för statistik (månadslistor) ute på skolorna 
över antalet ätande. Man registrerar däremot inte de 
elever som bara äter smörgås och mjölk.

Kostnadsuppföljning sker en gång per månad via data
listor. Man önskar mer detaljerad och mer aktuell 
information (snabbare).

Bruttokostnaden för skolmåltiderna var 1986 ca 20,8 
Mkr.

Intäkter till skolmåltidsverksamheten består främst av 
försäljning av personalmåltider, portionsersättningar 
från elever, ersättningar från andra kommuner samt 
debiteringar av produktionen från Haraldsbo gymnasium 
(leveranser till barnomsorgen och landstinget). 
Lärarna äter gratis om de vaktar, övriga betalar 14 
kr/kupong. För de mellanmål som serveras på högstadie
skolorna betalar eleverna 1 kr per kupong (1 kupong 
för dryck, 1 kupong för bröd osv).



Kostnadsutfallet för året 1986 samt budget 1987 redo
visas enligt följande.

Tabell 59. Bruttokostnader för skolmåltidsverksamheten 
1986 och budget 1987. Här ingår ejL produk
tion till barnomsorgen och landstinget.

1 601 000 dpM/år eller 8 990 dpM/dag

Utfall Budget
1986 1987

Kostnadsslag kkr kr/dpM 1) kkr kr/dpM

Livsmedel 7 400 4:62 7 622 4:76
Löner 7 983 4:99 8 930 5:58
övrigt 2) 750 0:47 567 0:35
Kapital 3) 191 0:12 304 0:19

Summa 16 324 10:20 17 423 10:88

1) Vid beräkning av antalet medelportioner (dpM) ovan 
har hänsyn tagits til följande förutsättningar.

A. Antal inskrivna elever
Ätande lärare, personal och övriga 
Genomsnittlig frånvaro (schablon):

Grundskolan: 5-10 %
Gymnasiet: 15 %

B. Omräkning till medelportioner (dpM) har skett 
med följande vägningstal:

Lågstadieelever = 0,66 dpM 
Mellanstadieelev = 1,0 dpM 
Högstadieelev = 1,33 dpM 
Gymnasieelev * 1,5 dpM 
Lärare, personal = 1,5 dpM
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2) Avser förbrukningsartiklar, tvätt, fortbildning, 
transporter m m.

3) Avser inventarier. Avskrivningar och ränta för 
lokaler och maskiner redovisas som helhet ej på 
skolmåltiderna.

Med hänsyn till olika kategorier av ätande och frånva
ron blir antalet serverade genomsnittsportioner (dpM) 
för skolmåltiderna således 1 601 000 för 1986/87.

I kommunen finns 92 anställda inom skolmåltidsverksam- 
heten för administration, produktion och servering. 
Detta motsvarar 525 timmar per dag eller 3,08 min/dpM 
i genomsnitt.

Konsekvenser för den ekonomiska planeringen

Den budgetprocess som ovan beskrivits måste karaktäri
seras som lång och utdragen. Detta skapar problem då 
man måste planera verksamheten så långt i förväg. 
Budgetarbetet bygger dessutom på föregående års utfall 
varför risken finns att man ”bygger på” kostnader utan 
att veta vad de står för. Detta leder till att man 
såväl kan dölja kostnader i en ineffektiv verksamhet 
som att man inte får tillräckligt med resurser. Verk
samheten styrs (kontrolleras) sedan genom budgetavråk
ning.

Då särredovisningar per kök inte sammanställs kontinu
erligt får man ingen information om kostnaderna för 
respektive skola. Man har därför inget instrument som 
kan öka personalens ansvar och motivation och därmed 
stimulera till ett ökat ekonomiskt tänkande.



Kostnaderna för skolmåltidsverksamheten beskrivs 
delvis av ovan redovisade tabell 59. Här redovisas 
emellertid inte alla kostnader för verksamheten. Så 
t ex kontoförs inte kostnader för el, vatten, värme, 
sophämtning, askrivningar och räntor på skolmåltider
na. Det innebär att ca 10-15 procent av de totala 
kostnaderna saknas i redovisningen. Något som givetvis 
har betydelse vid t ex debiteringar.

För att ge en så rättvis kostnadsbild som möjligt 
(självkostnaden) har en komplettering gjorts för 1986 
års utfall.

Tabell 60. Kompletterat 
måltiderna.

utfall för 1986. Enbart skol-

Relativ
andel,

Kostnadsslag kkr kr/dpM procent

Livsmedel 7 400 4:62 39,3
Löner 7 983 4:99 42,4
Övrigt 750 0:47 4,0
El, vatten, värme m m 816 0:51 4,3
Kapital 1 883 1:18 10,0

Totalt 18 832 11:77 100,0

Kostnaden för el, vatten, värme, sophämtning m m har 
beräknats efter erfarenhetsvärdet, 0?51 kr/dpM. Kapi
talkostnaden för kök (ej matsalar) har beräknats efter 
10 procent av den totala måltidskostnaden vilken 
motsvarar ca 1 880 000 kr/år. Kapitalkostnadens stor
lek beror bl a på val av avskrivningsmetod, avskriv
ningstider och räntesats.



Den kostnadskompensation man fått för stigande livs
medelspriser under åren 1982-1988 kan jämföras med 
konsumentprisutvecklingen för livsmedel (KPI-L) och 
inflationen (KPI). Då konsumentprisindex för livsmedel 
inte direkt är tillämpligt för storhushållen har nedan 
angivits det prisindex som LUI (Lantbrukets Utred
ningsinstitut) tagit fram för just storhushållens 
livsmedelssortiment.

Tabell 61. Anslagsökning jämfört med prisutvecklingen 
för livsmedel samt inflationen 1982-1988.

År Anslagsökning per år, Falun KPI-Ij KPI SPIsI 1)

1982 7,0 % 12,5 % 8,6 % 14,6 %
1983 7,0 % 11,6 % 8,9 % 12,9 %
1984 8,0 % 11,7 % 8,0 % 9,9 %
1985 5,0 % 8,5 % 7,4 % 7,4 %
1986 4,0 % 6,8 % 4,2 % 6,8 %
1987 4,0 % 5,1 % 4,2 % 5,1 %
1988 3,0 % 6,5 % 6,7 % 9,3 %

Hela
perioden 44,6 % 81,9 % 58,9 % 87,4 %

1) Storhushållsprisindex för livsmedel.

Att konsumentpriset på livsmedel stigit snabbare än 
inflationen beror delvis på minskade statliga subven
tioner. Skillnaderna mellan budgeterad och verklig 
kostnadsutveckling har lett till rationaliseringar och 
tilläggsanslag vid flera tillfällen. I Falun har man 
vid själva budgeteringstillfället fått i genomsnitt 
hälften av de faktiska prisstegringarna på livsmedlen
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jämfört med konsumentprisindex på livsmedel. I jämfö
relse med storhushållsprisindex har man fått ännu 
något mindre. Särskilt stor blev denna skillnad för 
året 1988, bl a beroende på de slopade köttsubventio
nerna .

Portionskostnader för livsmedel

Resurserna för livsmedlen är naturligtvis av stort 
intresse. Av dessa bestämmes matens kvalitet och 
standard samt vad som kan serveras (måltidsutbud). 
Sedan måste man självklart ha en rationell verksamhet 
vad gäller personal, lokaler och maskiner.

Det som bestämmer kostnader för livsmedlen är främst:
1. Hur många som kommer och äter.
2. Hur mycket man äter.
3. Livsmedlens kvalitet och förpackningsform.
4. Vad som serveras (utbud).
5. Inköps- och upphandiingsrutiner.
6. Svinn.

Punkterna 5 och 6 ovan kommr inte att behandlas här. 
Det förefaller dock som om man hade goda rutiner i 
detta avseende med gemensamma matsedlar, gemensam 
upphandling och en bra hantering av livsmedlen ute på 
skolorna (blankett 16).

För skolmåltidsversamheten i Falu kommun har följande 
portionskostnader för livsmedlen beräknats:

kr/dpM
Falun Riktvärde

1986 4:62 6:50
1987 4:76 6:89
1988 4:90 7:58
1989 5:35 8:28



Vad står då denna kostnad för? I kolumnen till höger 
ovan har redovisats den livsmedelskostnad som erhålles 
med en energi- och näringsberäknad matsedel om elever
na äter det de skall enligt målsättning och rekommen
dation (1/3 av dagsbehovet). Vilken är orsaken till 
dessa skillnader?

Enligt vår uppfattning beror skillnaderna främst på 
att eleverna inte äter det de skall (punkt 2 ovan). 
Detta styrks av eleverna själva, andra observatörer 
(lärarna) och konsumtionsmätningarna.

Man kan också konstatera att skillnaderna i tabellen 
ovan ökar. Skälet till detta är främst att man i Falu 
kommun inte fått full kompensation för prisstegringar
na på livsmedlen (se sidan 132) och att man sänkt 
beredningsgraden (mer råvaror). 1 kronas differens i 
portionskostnad motsvarar 1,6 Mkr.

Jämförelse med övriga kommuner

Med utgångspunkt från den kartläggning av skolkostna- 
der m m som utförs av drätselkontoret i Haninge kommun 
varje år kan vissa jämförelser göras med landet i 
övrigt. En sådan jämförelse kan dock inte ske reserva
tionslöst. Från den enkät sop ligger till grund för 
skolkostnaderna kan man dock erhålla de absoluta 
kostnaderna för skolmåltidsverksamheten i de flesta 
kommuner i Sverige. Sedan måste man ta hänsyn till 
följande:
. Normering av portionsstorleken eftersom en elev 

inte är lika med en ”portion”. Eleverna äter ju 
olika mycket beroende på ålder (stadietillhörig- 
het) .



. Kommunerna har olika sätt att redovisa antalet 
ätande på, nämligen:
- maximalt antal inskrivna elever
- genomsnittligt antal ätande elever beräknat efter 

en schablon
- genomsnittligt antal ätande elever beräknat efter 

faktisk närvaro (statistik).

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

. Konsumtionsmönstren varierar, dvs vad de elever 
faktiskt äter som är närvarande vis skolmåltiderna.

. Geografiska skillnader, olika typer av kök (centra
liser ingsgrad) , kommunens storlek m m.

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

För de två största kostnadsslagen livsmedel och löner 
kan således följande kostnader beräknas utifrån 
Haninge-rapporterna med hänsyn till portionsstorlek, 
beräknad närvaro m m enligt ovan.

Tabell 62. Beräknad kostnad för livsmedel och löner 
Falun/Hela riket, 1986

Falun Hela riket
Kostnadsslag kr/dpM kr/dpM

Livsmedel 4:62 4:83
Löner 4:99 5:85

Summa 9:61 10:68



Ovan redovisade kostnader avspeglar inte bara en 
kostnadsnivå utan också en del av elevernas kostvanor. 
Det är givet att om eleverna uteblir från skolmålti
derna eller äter dåligt när de är där (åtminstone av 
en stor del av rätterna och tillbehören) så blir 
kostnaderna låga. Om man dessutom vid budgetarbetet 
inte får full kompensation för prisstegringarna så 
blir följden att man befäster denna låga konsumtions- 
nivå och att målsättningen med 1/3 av dagsbehovet 
knappast uppnås. Detta konstaterande gäller såväl för 
Falun som för ”riksgenomsnittet". "Riksgenomsnittets" 
värde är således inget bra riktvärde då det inte är 
relaterat till huruvida målsättningen uppnås.

Till sist presenteras en faktaruta där för undersök
ningen intressanta variabler för Faluns kommun kan 
jämföras med riket i övrigt.
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FAKTARUTA

Falun - Hela riket 1986

Falun Hela riket

Allmänt

1. Folkmängd 52 000 8 382 000
2. Skattesats 31:15 30:34
3. Arbetslöshet 2,6 % 2,6 %
4. Politisk majoritet Borgerligt (s)

Skolmåltider

5. Antal ätande elever/dag 7 900 1 230 000
6. Antal kök 31 4 900
7. Antal anställda 92 20 600
8. Bruttokostnad1 10:08 11:21

per medelportion (dpM) varav
. Livsmedel 4:62 4:83
. Löner 4:99 5:85
. Transporter - 0:16
. övrigt 0:47 0:37

9. Bruttokostnad per in- 2 042 2 165

10.
skriven elev och år 
Bruttokostnad1^ i Mkr 16,3 2 700

1) Exklusive rörliga och fasta lokalkostnader



RESULTAT OCH SAMMANFATTNING

I denna delrapport inom projektet Skolan och Kosten 
redovisas data och resultat från Faluns kommun. Lik
nande kommunrapporter produceras för var och en av de 
i undersökningen deltagande 11 kommunerna. De samlade 
resultaten kommer att bearbetas och redovisas i en 
slutrapport under 1989.

Avsikten med det totala underlaget för undersökningen 
har varit att skapa förutsättningar för riksrepresen- 
tativa resultat avseende högstadieelevernas måltidsva
nor. Faluns kommun valdes främst för att ge data från 
en mellanstor kommun. Urvalet av skolor för deltagande 
har varit ett lokalt ansvar, dock med förbehållet att 
söka åstadkomma en lämplig representation av kommunens 
högstadieskolor, dvs en variation avseende yttre och 
inre miljö. Den yttre miljön kan beskrivas i termer av 
upptagningsområdets sociala struktur och bebyggelseka
raktär, den inre miljön avser i detta sammanhang 
främst typ av kök och därmed tillagningssystem och 
hantering av skolmaten, serveringsfunktioner och 
matsalsmiljö.

Även om verkligheten är betydligt mer mångfacetterad 
så representerar de två deltagande skolorna Svärdsjö 
skola och Västra skolan en variation av såväl yttre 
som inre miljö och förutsättningar i övrigt inom 
kommunen.

Insamlandet av data gjordes under en vecka vårterminen 
1987. En väsentlig del av datainsamlingen grundade sig 
på skolmatsedeln under undersökningsveckan.



I undersökningen deltog totalt 167 högstadieelever. En 
genomsnittlig frånvaro på ca 8 procent noterades och 
medförde därför att sammanlagt ca 740 lunchtillfällen 
registrerades. Drygt 85 % av eleverna besöker skolmat
salen regelbundet. Av dem som inte går och äter så 
äter ca 25 % godis eller annat från näringsställen i 
närheten av skolorna.

Enligt elevernas egna skattningar av portionsstorleken 
på dagens rätt framkom ett tämligen likartat mönster 
för varje skola, nämligen att vid ca 55 procent av 
luncherna åt eleverna en normal eller stor portion av 
huvudrätten. Vid 45 procent av luncherna åt eleverna 
en liten portion eller ingen portion. Detta styrks 
också av de konsumtionsmätningar som gjordes vid 
tidpunkten i fråga, dvs vad eleverna faktiskt 
konsumerat av måltidens olika komponenter. Här visar 
det sig att man äter betydligt mindre än vad som krävs 
för att man skall erhålla 1/3 av dagens energi- och 
näringsbehov enligt målsättningen. Det är bara när det 
serveras populära rätter som man når upp till de 
rekommenderade värdena. Inte ens bröd och dryck tar 
man tillräckligt av. Här ges några exempel.



Maträtt/komponent Procent av rekommen 
derat intag

Pannkaka 100
Korv 85
Färs 82
Soppa 70
Gryta 70
Fiskgratin 60
Köttfärssås 55
Kokt potatis 35
Potatismos 161
Spagetti 222
Sallad/råkost 30
Mjölk 70
Hårt bröd 28
Matfett 30

Självklart finns det ett samband mellan elevernas 
konsumtionsmönster och kostnaderna för måltiden. Ju 
mindre de äter, desto lägre kostnad per serverad 
medelportion, eftersom man registreras som en ätande 
ovasett vad man sedan konsumerar.

Anledningen till att eleverna inte äter ordentligt är 
enligt deras egna uppfattningar främst att man inte 
tyckte om maten (50 %). Här finns det klara preferen
ser för olika rätter. Färs- och korvrätter samt skinka 
är populära och gillades av mellan 80-95 % av elever
na. Nästan omöjliga är däremot rätter som leverbiff, 
fisk, puddingar, grytor och pölsa som ogillades av 
hela 60-90 % av eleverna.



Impopulära rätter medför naturligtvis att fler uteblir 
och de som besöker matsalarna äter för lite. Speciellt 
bekymmersamt torde detta bli när impopulära rätter 
kommer flera dagar efter varandra.

På en fråga om vad eleverna tycker om potatisen och 
grönsakerna så framkom att hela 51 % ansåg att potati
sen hade en låg kvalitet medan 63 % ansåg att sallad 
och grönsaker håller en ganska bra kvalitet. Om pota
tisen serveras i en annan form än kokt (t ex gratin, 
mos) så ökar elevernas omdöme positivt.

Eleverna fick förutom portionsstorlek även bedöma smak 
och serveringstemperatur på varje enskild rätt. Här 
skiljer sig bedömningarna mellan skolorna. En samman
räkning visar att mest positiva är Svärdsjöskolans 
elever, där 72 procent uppger positiva smakupplevelser 
och 77 procent är helt nöjda med matens temperatur. 
Vid Västra skolan var omdömena något mer reserverade, 
65 procent var positiva till smaken och 74 procent var 
helt nöjda med temperaturen.

Smörgås och miölk är tillbehör som serveras dagligen. 
Man dricker i genomsnitt 1,8 dl mjölk vid Västra 
skolan, medan eleverna vid Svärdsjö skola i genomsnitt 
dricker 2,4 dl vid varje lunchtillfälle.

Den tid som eleverna tog på sig för att äta skol- 
lunchen måste betecknas som otillräcklig. Vid närmare 
30 % av lunchtillfällena uppgav eleverna att de klara
de av att äta inom 10 minuter. Mönstret är likartat 
vid de båda skolorna. 70 % av eleverna äter på mindre 
än 15 minuter. Siffrorna indikerar att man antingen är 
stressad eller har för vana att äta fort. Hur är det 
möjligt att känna någon som helst avkoppling eller 
social samvaro på 10 minuter?



Eleverna och deras situation i matsalarna är beroende 
av såväl miljö som organisation. De flesta eleverna 
tycker att det överlag är trivsamt i matsalarna (70-80 
%). Många har dock synpunkter på vad som skulle kunna 
göras bättre. Hit hör frågor som köer, väntetider, 
stress, för små portioner, får inte backa (ta om) och 
för liten tid för avkoppling. Man har bestämda åsikter 
om vilka förändringar man skulle vilja se, nämligen 
två rätter att välja på (81 %), lunch serveras tidi
gast klockan 11.00 (63 %), större inflytande (54 %), 
bestämd lunchtid varje dag (32 %) och att lärarna äter 
tillsammans med dem (28 %).

Inventeringen av matsalsfunktionerna uppvisade likar
tade förutsättningar vid de båda skolorna:
* trevliga matsalar om än något mörka,
* mat serveras 10.30-12.30,
* eleverna sitter i genomsnitt 10-12 minuter,
* välutrustade självtagningsdiskar,
* man använder porslin,
* lärarna äter sällan med eleverna och har egna 

personalmatsalar,
* sparsam utsmyckning,
* möbler av trä,
* vaktmästare i blå overaller vaktar och kontrol

lerar,
* något hög ljudnivå (70-75 dbA),
* man serverar ett eftermiddagsmål mellan 13.50- 

14.10.

En av avsikterna med konsumtionsstudien bland 
högstadieeleverna var att om möjligt kunna ge en total 
bild av ungdomarnas konsumtionsmönster. dvs utöver 
skollunchen. Data insamlades därför dels via 
lunchenkäterna (frågor om morgonmålet), dels via 
måltidsdagböckerna (alla intag efter skolan samt på



helgen). Databearbetningen har hittills begränsats 
till gruppnivå och ännu ej utförts på individnivå. 
Svarsprocenten på måltidsdagböckerna ligger på 78 
procent, medan lunchenkäterna, som fick besvaras på 
lektionstid har en svarsprocent på närmare 92 procent. 
Dessa förhållanden måste beaktas, slutsatser i nuva
rande skede kan bara göras på gruppnivå, ej på indi
vidnivå. Resultaten har dock ett generellt intresse.

Så t ex kan fruksostvarnorna belysas ganska väl. Här 
finns nämligen information på liknande sätt som för 
portionsstorleken vid skollunchen då eleverna själva 
fick bedöma storleken på frukostmålet som: stort, 
normalt, litet eller inget alls. Även innehållet i 
frukosten kunde noteras. Av resultaten framgår bl a 
att i 80 % av fallen åt eleverna ett fullständigt 
morgonmål (normalt + stort). Drygt 17 procent åt ett 
litet morgonmål. ”Inget alls”, dvs överhopp, noterades 
vid ca 3 procent av tillfällena. Notabelt är att 53 
procent av eleverna äter frukost ensamma.

En bidragande orsak till oregelbundna/bristfälliga 
frukostvanor kan vara att så många ungdomar får ansva
ra för detta mål på egen hand i och med att de vuxna 
ofta lämnar hemmet tidigare än ungdomarna på morgonen. 
Andra skäl kan vara att man inte hinner (stress), inte 
är hungrig eller inte vill äta ensam. Frukostmålet har 
sannolikt stor betydelse för elevernas start på 
skoldagen.

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



Det är emellertid inte en självklarhet för alla att 
äta ett lagat middagsmål i hemmet under tiden från 
skolans slut och fram till kvällen. Bland de elever 
som lämnade in måltidsdagboken förekommer ett lagat 
middagsmål på vardagar till ca 41 procent, övriga äter 
småmål som filmjölk, smörgås eller liknande. Detta 
förhållande bekräftas också av föräldrarna, av vilka 
ett flertal menar att huvudmålet för dagen är det mål 
som man intar vid lunchtid på arbetsplatsen. Ett lagat 
mål per dag är tillräckligt, därför kan matlagnignen 
hemma på vardagarna begränsas till enklare och lättare 
måltider. Vissa föräldrar är dock väl medvetna om att 
deras barn äter dåligt av skolmaten och ser det därför 
som självklart att laga ett middagsmål i varje fall 
till barnen. Det finns emellertid många hinder för att 
samla alla till gemensamma måltider regelbundet i 
hemmet på vardagar. Man nämner t ex de vuxnas obekväma 
arbetstider, och de ofta mycket omfattande fritids- 
engagemangen, som framför allt gäller barnen men till 
en del även de vuxna.

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

Jämfört med vardagarna så förekommer vid helgerna i 
större utsträckning helt kött, grönsaker och frukt 
liksom fler rätter, särskilt efterrätter. I övrigt 
förekommer onyttiga småmål i stor omfattning under 
helgerna. Man kan notera ett ökat deltagande i mat- 
lagningsarbetet hemma under helgerna, särskilt bland 
flickorna. Det gäller dock inte genomgående. Måltider 
med vuxenkontakter förekommer i större utsträckning



under helgen än på vardagar. Ungdomarnas synpunkter på 
ett ökat deltagande i matlagningsarbetet hemma pekar 
på att nästan 50 % tycker att det är bra som det är. 
Drygt 25 % skulle dock hjälpa till mer om man hade 
tid, kunde mer, och om arbetet blev roligare. I skolan 
får man den mesta kunskapen om kosten via hemkun
skapen. Hela 62 % av eleverna skulle vilja veta mer om 
matlagning.

Ett stort antal föräldrar svarade på frågor beträffan
de mathållningen hemma och deras åsikter om skolmaten, 
över 70 % anger att en vuxen oftast lagar frukosten 
och att man i 30 % av fallen lagar den tillsammans med 
barnen, övriga måltider lagas till största delen också 
av vuxna, över 50 % menar att man äter dagligen till
sammans med barnen. 10 % uppger att man äter mindre än 
två gånger per vecka tillsammans. Man tar stor hänsyn 
till vad barnen ätit tidigare under dagen (skol- 
lunchen) när man planerar middagsmålet. Informationen 
om skolmaten får man till största delen (51 %) via 
lokalpressen. Men trots detta så uppger hela 36 % av 
föräldrarna att de har dålig kännedom om hur skolmål- 
tidsverksamheten egentligen fungerar. Ändå kan man 
påstå att verksamheten fungerar mindre bra (20 % av 
föräldrarna).

Notabelt är också att 65 % av föräldrarna aldrig har 
ätit av skolmaten. Men över 90 % av de tillfrågade 
framhåller att skollunchen har mycket stor betydelse 
för barnens hälsa, skolprestationer och framtida 
matvanor.

Skolmåltiden som del i verksamheten under skoldagen 
har inom undersökningens ram kommenterats dels av 
personalen inom varje skolenhet, dels av ansvariga på 
kommunnivå. Ingen ifrågasätter skolmåltiden som ett



självklart inslag under skoldagen. Formerna, ansvars
fördelningen och förutsättningarna i övrigt kan givet
vis diskuteras och åtgärdas på olika sätt. Mycket har 
förändrats genom åren både beträffande utbud och 
organisation. Matsedlarna är ständigt föremål för 
omvärderingar dels ur rent ekonomiska aspekter, dels 
för att anpassas till ändrade kostvanor och betingel
ser i övrigt i familj och samhälle. Ett omfattande 
arbete läggs på att få fram matsedlar som fyller 
kraven på variation inom de ekonomiska ramar som 
beslutats.

Förutom elever och föräldrar har även andra personal
grupper framfört sina synpunkter på verksamheten.

Från centralt håll (politisk ledning, skolchef, kost
chef) anser man att intresset för skolmaten är stort 
på alla nivåer. Man framhåller betydelsen av att ha en 
bra målsättning, dokumenterad och politiskt antagen. 
Man vill utveckla och förbättra målsättningsarbetet så 
att man kan få ett större stöd för budgetarbetet och 
resurstilldelningen. I övrigt berör man i positiv anda 
de flesta av de problem som eleverna själva upplever:

. viktigt att eleverna äter en bra frukost,

. att eventuellt kunna lägga in ett mellanmål på 
förmiddagen,

. att bibehålla standarden på maten och laga mer 
själv (från receptur),

. större elevmedverkan vid planering och praktiskt 
arbete i matsalarna,

. att skolmåltiden bör integreras som en del av 
skoldagen,

. förbättra ätmiljöerna,

. att flytta fram lunchtiden.



Kostchefen upplever en ständig kamp mellan tilldelade 
resurser och matens standard. Hon framhåller betydel
sen av att man får kompensation för prisstegringarna 
på livsmedlen om man vill behålla standarden. Hon vill 
dessutom kunna redovisa verksamhetens alla kostnader 
för att få bättre underlag för budgetering, debitering 
och uppföljning. Vidare menar hon att fortbildning av 
skolmåltidspersonalen och en utveckling av deras 
arbetssituation är ett måste för att säkra personal
rekryteringen i framtiden.

Skolmåltidspersonalen upplever det som positivt när 
lärarna äter med eleverna. Det blir lugnare då. Även 
föräldrar har möjlighet att komma och äta , men tyvärr 
så har denna anslutning blivit dålig. Man upplever att 
matsedeln har både bra och dåliga sidor. Man tycker 
att det känns tungt och omotiverat att tillaga mat som 
eleverna inte tycker om. Skolmåltidspersonalen menar 
också att mycket av problemen handlar om attityder och 
förutfattade meningar hos eleverna.

Man tror att ett ökat lokalt ansvar för maten skulle 
leda till en bättre förståelse för varandras situation 
och därmed kanske ge skollunchen en annan och betydel
sefullare roll i skolans arbetsdag.

Skolhälsovården har i undersökningen representerats av 
skolsköterskorna. I stor utsträckning är deras kontak
ter med eleverna föranledda av huvudvärk, magont och 
trötthet. I många fall sätter man dessa symtom i 
samband med elevernas kostvanor, såsom dåliga frukost
vanor, liten eller ingen skollunch och ett ständigt 
småätande mellan måltiderna, även när de kommer hem 
från skolan. Sköterskorna anser dock att skolmaten 
håller god standard ävei om kommunen tvingas göra 
nedskärningar. Vanor och traditioner hemifrån betyder



mycket för hur eleverna har det i skolan. Oregelbundna 
och bristfälliga kostvanor grundlägges redan i tidig 
skolgång och accentueras under de ”jobbiga” högstadie- 
åren, med bl a en negativ kamratpåverkan. Tonårsflick
or är inte sällan fixerade vid idéer om bantning och 
är mycket lättpåverkade.

Skolsköterskorna efterlyser en bättre uppföljning av 
elevernas kostvanor, t ex i samband med hemkunskapsun- 
dervisningen. Man vill också ha en ”naturlig” vuxen
närvaro i matsalarna och att skollunchen inte serveras 
för tidigt eller sprids ut för mycket i tiden. Kosten 
har en hög prioritet inom skolhälsovården och ses som 
en viktig faktor bland många som påverkar elevernas 
hälsa och välbefinnande.

Skolledarna (rektor, studierektor) skulle gärna se att 
ansvaret för skolmaten och personalen ålades respekti
ve skola. Mycket skulle vinnas på om all personal i 
skolan kunde känna samma tillhörighet och åtnjuta 
samma betydelse. Detta skulle underlätta all planering 
och skapa en större ömsesidig förståelse för varandras 
arbete. Dessutom skulle de vuxna kunna uppträda mer 
enhetligt gentemot eleverna. Man är oroad över själva 
ansvarsfrågan: vem har egentligen ansvaret för att 
eleverna går och äter? Självfallet menar man att 
föräldrarna har detta ansvar. Men samtidigt är man 
medveten om att också skolan måste spela en roll här. 
Föräldrarna måste göras uppmärksamma på att det är 
stor skillnad i skolan mellan låg- och mellanstadiet 
och högstadiet. De vuxnas (lärarnas) relationer 
splittras gentemot eleverna och man har sämre möjlig
heter att följa enstaka elever och deras situation. 
Detta gäller även matvanorna.



En lösning bland många, menar man, skulle vara att 
prioritera lunchens inplacering på schemat vid sche
maläggningen, skapa så fina miljöer i matsalarna så 
att även lärarna vill äta där och att ge sig tid att 
diskutera skolmaten med bl a föräldrar och politiker.

Lärarna vid de båda skolorna upplever att det finns 
ett samband mellan elevernas kostvanor och deras 
funktion och uppträdande i skolan. Frukostvanorna 
påverkar förmiddagens arbete och skollunchen eftermid
dagens. Man märker effekterna i klassrummen i första 
hand eftersom många av dem inte äter med eleverna utan 
sitter i personalmatsalen. Man anser att man behöver 
rasten själv och att få sitta i lugn och ro. På en 
direkt fråga om målsättningen med verksamheten så 
uppger man att man inte sett någon sådan. Det är väl 
ett av skälen till att man inte känner något formellt 
ansvar för maten och elevernas måltidssituation. Man 
tycker dock att man borde följa upp elevernas situa
tion bättre och inte bara acceptera att vissa sitter 
och hänger och ser allmänt trötta ut. Man efterlyser 
också ett mer organiserat samarbete med skolmåltiderna 
i syfte att få in den mer i undervisningen. Man är ej 
heller främmande för tanken att äta tillsammans med 
eleverna i större utsträckning bara det blev bättre 
ordning på saker och ting och att maten genomsnittligt 
blev värd sitt pris (helst vill man äta gratis). Som 
det nu är äter även allt fler lärare alltmer sällan av 
skolmaten.

Den ekonomiska styrningen av skolmåltidsverkamheten 
(budgetering, redovisning, uppföljning) utgår från 
principen att utifrån det föregående årets utfall 
skriva upp kostnaderna med en viss procentsats. Denna 
nya ram ges av ekonomifunktionen (gemensamma plane
ringsförutsättningar) . Beslut om dessa förutsättningar



tas i början av det år som föregår själva budgetåret. 
Följden blir att budgetprocessen blir långt utdragen i 
tiden då det kan gå över ett år innan budgeten blir 
klar. Detta skapar givetvis problem när det gäller att 
bedöma kostnadsutvecklingen och risken är att man tar 
för stor hänsyn till det som varit, utan att ifrå
gasätta vad man fick för pengarna och hur långt dessa 
räckte.

Ser man hur denna budgeteringsprincip fungerat för 
skolmåltiderna så har man under perioden 1982-1987 
fått totalt 45 % i påslag för ökade livsmedelskostna- 
der medan de faktiska kostnaderna har stigit med hela 
87 % enligt gällande storhushållsprisindex.

En sådan "urholkning” av anslaget måste ofelbart leda 
till bekymmer med matens standard och måltidsutbudet 
(vad som serveras). Man har ju bara fått hälften av de 
faktiska kostnadsökningarna på livsmedlen under de 
senaste sju åren. Sedan finns det givetvis ett samband 
mellan kostnaderna och vad eleverna faktiskt äter. Den 
genomsnittliga portionskostnaden (dpM) för livsmedlen 
har varit följande:

Falun
Rikt
värde

Differens
kkr

1986 4:62 6:50 3009
1987 4:76 6:89 3427
1988 4:90 7:58 4290
1989 (budget) 5:35 8:28 4690

Det riktvärde som åsyftas ovan är den kostnad per ge
nomsnitts portion (dpM) som en konsumerad, energi- och



näringsriktiq portion (dpM) skulle kosta. Här kan man 
se två effekter: dels är utgångsvärdet lågt, dels har 
kompensationen inte varit tillräcklig utan differensen 
har ökat med åren.

Slutsatsen blir att om eleverna i Faluns kommun skulle 
äta det de borde enligt målsättningen, så fattas det 
åtskilligt till livsmedel i 1989 års anslag. Detta 
innebär inte att verksamheten skulle drivas oratio
nellt. Man är säkert sparsam med kommunens resurser 
även inom denna verksamhet. Frågan är en helt annan, 
nämligen om tillräckligt med medel skall avsättas för 
att målsättningen skall kunna uppnås.

Uppföljningen av verksamheten sker genom statistik 
(närvaro) och månatliga redovisningar. Det ekonomiska 
ansvaret ligger centralt på skolmåltidssektionen och 
är inte delegerat till respektive skola.
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Bilaga 1

LUNCHENKÄT

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

Namn:

1. Vilken veckodag är det i dag?

» □ måndag
Q tisdag 
Q onsdag 
I I torsdag 
O fredag

2. Vilken maträtt serverades i dag på skollunchen?

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

io ja, jag äter:.......................................................................................

nej

4. Åt Du något av det som serverades i skolmatsalen i dag?
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5. Hur mycket åt Du av lunchrätten (t ex kött, fisk, soppa, gröt) i dag?

12 Q en stor portion
| | en normal portion 
I 1 en liten portion 
I I inget alls

6. Hur mycket åt Du av nedanstående tillbehör?

Stor Normal Liten Inget
portion portion portion alls

Spagetti/makaroner n □ □ □ 1 3

Ris □ □ □ □ 14

Sallad □ □ □ □ 1 5
1 &

Potatis, antal: ...............

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

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

□ 3a, jag åt ...............................  17 .............................. 19

I I Nej, jag åt inget bröd

8. Vad drack Du vid skollunchen?

Antal glas

| | mjölk ................ 21
I I vatten ............... . 22
CD lingon/bordsdricka .............. 23

24 CD inget a^S

9. Hur var temperaturen på mjölken?

25 CD Lag°m 
fl För varm
CD För kall
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10. Om Du svarat att Du inte åt iunchrätten på fråga 5, vad var då 
anledningen till att Du inte åt i dag?
(Flera alternativ kan förekomma)

26 Q jag är inte van vid den mat som serverades

27 □ jag tyckte inte om maten

28 Q jag var inte hungrig
29 □ mina kompisar åt inte

3° Q kön var för lång

31 Q jag hade för liten tid för att äta
32 □ det var för bråkigt i matsalen

3 3 □ jag hade ätit mat på hemkunskapen

34 □ jag hade ätit mat på tillvalet

35 Q annat skäl, nämligen: ...........................................................................

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

36 Q] 3a, jag köpte en hamburgare/korv
I I 3a, jag köpte ostkrokar/chips 

I I 3a, jag köpte glass/godis 

I I 3a, jag åt hemma

□ Nej, jag åt ingenting

□ 3ag åt annat, nämligen: ...................................................... .................

12. Hur tyckte Du att lunchrätten smakade i dag?

3 7 □ Mycket bra
□ Bra

□ Ganska bra

□ varken bra eller dåligt

□ Ganska dåligt

□ Dåligt
□ Mycket dåligt



4

1 L Hur tyckte Du att serveringstemperaturen var på lunchrätten i dag?

39 Q Mycket bra

□ Bra
| | Ganska bra

| | Varken bra eller dålig
| | Ganska dålig
□ Dåligt

| | Mycket dålig

14. Lämnade Du någon mat i dag?

39 Qj ja, jag lämnade ........................................................................................

| | nej, jag lämnade inget

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

4° [[] jag var mätt

41 Q maten var dålig/inte god
42 Q jag tog/serverades för mycket
43 Q lunchtiden var för kort - jag hann inte
44 Q] jag blev stressad av andra i matsalen
45 Q annat skäl, nämligen: .......................................................... .............. .

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

46 Q] maten var god

47 Q jag var hungrig

- □ för att bli mätt
49 Q )3g tycker mte om att lämna mat

so Q] jag känner mig tvingad att äta upp allt
51 Q jag vet att jag behöver maten för att må bra
52 Q annat skäl, nämligen: ......................................................
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17. Under hur lång tid satt Du vid bordet och åt Din skollunch i dag?

53 Q Mindre an 5 minuter
| | Mellan 6-10 minuter

□ Mellan 11-15 minuter
□ Mellan 16-20 minuter

□ Mellan 21-25 minuter 

| | Mellan 26-30 minuter

18. Åt Du någon frukost i dag?

5«* Q 3a, jag åt en liten frukost

□ 3a, jag åt en normal frukost 

H ^a» Jag en stor frukost
I I Nej, jag var inte hungrig 

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

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

55 1 | fil/youghurt 6 7 □ te
56 | | flingor/miisli 6 8 | | mjölkchoklad

57 | | mjölk 6 9 fl kaffe
58 ["I gröt med mjölk 70 | | bröd -t- smör/ 

margarin

59 | | välling 71 □ ost

6 0 □ ägg 72 n korv

6 1 | | fruktsoppa/nyponsoppa 73 |~1 leverpastej

6 2 | | kräm med mjölk 74 n gurka/paprika

6 3 □ frukt 75 n marmelad
6 4 □ juice 76 □ sylt
6 5 | | saft/nektar 77 fl bullar
66 1 | annat, nämligen: ............
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20. Med vem/vilka personer åt Du frukosten i dag?

7 8 Q jag åt ensam
| | jag åt tillsammans enbart med syskon/kompis

| | jag åt tillsammans med minst en vuxen person (t ex 
mamma, pappa, mormor)

21. Åt Du något mellan frukosten och lunchen?

7 9 □ Nej

Q 3a, glass
□ 3a, godis 

I | 3a frukt

□ 3a, bulle/kaka
| | 3a, tuggummi
I | 3a, måltiden i hemkunskapen/tillvalet

| | Annat, nämligen: ....................................................................

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

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

9 Q Mycket bra
□ Bra
I I Varken bra eller dåligt

□ Dåligt
I I Mycket dåligt

24. Hur var ljudnivån i skolmatsalen i dag?

10 O Mycket störande

I I Störande

I I Något störande
I I Inte alls störande



25. Hur var matkön i dag?

11 □ Mycket lång
| | Ganska lång 
| | Obetydlig
(“"I Ingen kö alls

26. Åt några lärare eller andra vuxna med Er?

12 Q

□ Nej
n Vet ej

27. Hur trivdes Du i matsalen i dag?

13 Q Mycket bra
□ Bra
□ varken bra eller dåligt
□ Dåligt
□ Mycket dåligt
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ENKÄT TILL ELEVER

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

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

9 Födelseår:

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

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

12 □ en vuxen 

□ två vuxna

| | annan, nämligen: .............................................................. .

3, Ungefär hur långt har Du till skolan?

| | några hundra meter 

| | ungefär 1-2 km

| | ungefär 2-3 km

j 1 ungefär 3-3 km

| | mer än 5 km
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4. Hur färdas Du vanligtvis till skolan?

1 4 □
O
D
□

jag promenerar/cyklar
jag promenerar/cyklar + bil/buss/taxi
jag åker moped
jag färdas på annat sätt, nämligen;.... .

Ungefär
skolan?

hur lång tid

□ mindre än
□ 5-10 min
□ 10-15 min
□ 15-20 min
□ 20-25 min
a 25-30 min

a mer än 30 •

tar det för Dig att

> min

min

komma hemifrån och till

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

1 6 | I jag äter skollunchen varje dag som jag är i skolan

rn jag hoppar över skollunchen någon gång ibland (minst 1-2 
gånger/månad)

| | jag hoppar över skollunchen ganska ofta (minst 1-2 gång
er/vecka)

| } jag hoppar över skollunchen ofta (minst 3-4 gånger/vecka) 

□ jag äter aldrig skollunchen
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7. De tillfällen som Du hoppar över lunchrätten, vad äter/dricker Du i 
stället?
(Flera alternativ ffr tänkbara)

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

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

jag äter först ett mellanmål och senare ett lagat middagsmål

jag äter ett lagat middagsmål och sedan inget mer

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

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

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

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

jag äter annat, nämligen: ........................................................................

skolan?

» □ 
□
□
O

□
D
□

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

2 7 □
□□
□
□
□

varje dag

ofta (ungefär 3-4 dagar/vecka) 

ibland (ungefär 1-2 dagar/vecka) 

nästan aldrig (2-3 gånger/månad) 

aldrig

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

2 8 Q Det är för det mesta sköna och trivsamma stunder

,ri Varierande - ibland skönt och trivsamt, ibland tråkigt och 
besvärligt

D Det är mest tråkigt och besvärligt 
P] Det gäller mest att få något i sig
r~] Annan åsikt, nämligen: ........................................................................

2 9

Brukar Du delta i matlagningsarbetet hemma?

□ ja, jag brukar hjälpa till varje dag

CD ja, jag brukar ofta hjälpa till (ungefär 3-4 dagar/vecka)
□ ja, jag hjälper till ibland (ungefär 1-2 dagar/vecka) 

ja, men mycket sällan (1-2 dagar/mån) 

nej, jag deltar aldrig

annat, nämligen: ..................................................................................

□
O□

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

30 CD jag brukar handla/göra inköp
31 CD jag brukar laga mat
32 CD jag brukar duka/servera

3 3 CD jag brukar diska/ta ur och stoppa i diskmaskin
3 4 □ annat, nämligen: .................................................................................... ■
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13. Skulle Du vilja delta mer i matlagningsarbetet hemma än vad Du för 
närvarande gör?

3 5 □
□
□
O
□□
□

ja, men jag hinner inte på grund av andra aktiviteter 

ja, men jag kan för lite om matlagning 

ja, om jag fick roligare arbetsuppgifter 

vet inte

nej, det är bra som det är nu 

nej, jag är inte intresserad

annat skäl, nämligen: .........................................................................

14. Hur har du lärt Dig den matlagning som Du nu kan? 
(Flera alternativ ä'r tänkbara)

36 O av mamma och/eller pappa

3 7 o av syskon

38 □ har lärt mig själv genom bl a kokböcker

39 □ i förskolan
4 0 □ i skolan (på hemkunskapen)
4 1 □ på annat sätt, nämligen: ..................................... .

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

Högstadiet

« □ hernkunskap

■♦s □ idrott

□ NO (biologi, 
kemi, fysik

Mellanstadiet
r~ 1

43 i .j hemkunskap 
4 6 □ OÄ

Lågstadiet
** n

4*+ ! hemkunskap

•♦7 i OÄ
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I 6. Vilka av nedanstående områden skulle Du behöva mera kunskaper i?
(Flera alternativ är tänkbara)

4 9 □ Hur man lagar mat
r~r5 0 L_: Hur man bakar

5 1 □ Hur man planerar inköp
5 2 □ Varför viss mat är bra för min hälsa
5 3 □ Vad som påverkar matens kvalité
5 4 □ Hur skolmaten är tillagad

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

5 5 fl jag skulle vilja ha mer kostundervisning 

I I jag tycker att det är tillräckligt som det är
□ jag skulle vilja ha mindre kostundervisning
□ vet inte

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

56 Q ja - det finns vissa skillnader 
C] ja - det skiljer sig mycket
C nej - jag tycker att jag äter ungefär på samma sätt, ungefär 

lika mycket och lika ofta under vardagar som under helger

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

5 7 r~] Frukost och lunch slås ihop 6 4 ( . Deltar i matlagningen
5 8 D Lunch och middag slås ihop 6 5 □ Äter ej någon speciell 

lunch eller middag
59 Q Godare mat - äter mera 66 L Äter totalt mindre
6 0 D Mer småätande 6 7 □ Har mer matro - umgås 

med familjen/vänner
6 1 □ Mer godis 6 8 r .

i__ t Äter inte något lagat 
mål mat

6 2 C] Fikar mer 69 i Tidigare middag
b 3 O Annat, nämligen: ...
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20. Ungefär hur mycket dricker Du av följande kalla drycker per dag?

□
□□
□
□□
□

vatten

saft

juice

lättmjölk (0,5%) 

mellanmjölk (1%) 

standardmjölk (3%) 

annat, .......................

dl

70 

72 

7 4 

76 

78 

1 

3

21. Röker Du?

s □ Nej

C3 3a, jag röker ungefär 1-5 cigaretter/dag

D 6-10
□ 11-15

D 16-20
D mer än 20 cigaretter/dag

22. Snusar Du?

e □ ja 

Q nej

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

7 □
□
D
□
□

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

jag rör mig mer än flertalet av mina jämnåriga (men tränar 
inte regelbundet)

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

jag rör mig något mindre än flertalet av mina jämnåriga 

annat: ........................................... ..............................................................
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24. Skatta Din fysiska prestationsförmåga jämfört med jämnåriga av 
samma kon. (Sätt ett kryss på linjen här nedan där Du tycker att du 
befinner Dig)l

e
•________________________________________________________________________________________ t

väldigt
rnycket
sämre

väldigt
mycket
bättre

25. Skatta Ditt allmänna välbefinnande jämfört med jämnåriga. (Sätt ett 
kryss på linjen här nedan där Du tycker att du befinner Dig)!

väldigt
mycket
sämre

väldigt
mycket
bättre

26. Hur tycker du att matsalsmiljön är på Din skola?

>• O Mycket bra 
Q Bra

□ Varken bra eller dålig
□ Dålig
□ Mycket dålig

27. Kryssa för det som Du tycker stämmer med matsalsmiljön på Din 
skola?

3a Nej

Ljudnivån är för hög □ □ 11

Tråkig utsmyckning □ □ 1 2

För liten matsal □ □ 1 3

För stor matsal □ □ 1 4

Obekväma stolar/bord □ □ 1 5

Snabba köer □ a 1 6

Inte bullrigt □ □ 1 7

Trevlig/trivsam lokal □ □ 1 8

Fin stämning □ □ 19

Rent och snyggt □ □ 20

Annat, nämligen: ..................
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28. När Du tycker att serveringen fungerar bra - vad är det då som är 
bra?
(Flera alternativ Hr lankbara)

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

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

29. När Du tycker att serveringen fungerar dåligt - vad är det då som inte 
är bra?
(Flera alternativ är tänkbara)

2 7 □ Det blir ofta en lång kö och Jång väntan på maten
28 □ Det känns stressigt när man skall äta
29 □ Maten har inte rätt temperatur
30 □ Man får för stor portion
3 1 □ Man får för lite portion
32 □ Man får inte ta två gånger av maten
3 3 □ Man hinner inte koppla av
3*4 □ Annat skäl, nämligen: .................................... ...........................

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

Potatis
Sallader

Bra Ganska bra Dålig
□ □ □ >5

□ □ □
Kommentar:
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31. Här följer ett antal påståenden om tänkbara åtgärder för att 
förbättra skollunchen. Du kan antingen instämma i om Du tycker att 
det är bra eller inte instämma i om Du tycker det är dåligt 
Har Du inte någon speciell uppfattning kryssa för "vet ejM.

BRA DÅLIGT 
instäm- instäm
mer mer ej

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

□
* att skollunchen inte serveras tidigare 

an kl. 11.00 □

n
□

* att det ges information om maten som 
serveras. Vad den ger för näring, hur 
den är tillagad och vad den kostar

□

# att vi medverkar med synpunkter på 
skollunchen t ex på innehåll och ser
vering

□
* att eleverna får medverka och hjälpa 

till med t ex dukning och servering 
vid skollunchen

c

att det finns ett reservmål om man 
inte är så hungrig eller inte är för
tjust i den rätt som serveras. Reserv
mål kan vara t ex filmjölk, smörgås 
och råkost

•* att lärarna äter mer tillsammans 
eleverna

med Q

* att det finns två maträtter att välja 
emellan □

□

□

□

□

□

□

VET E3

□ 39 

□ 38 

□ 39

□ »•

G 91

j"~i 42

4 3

□ k 4

32. Kan Du ge något förslag på vad man skulle satsa på för att få 
skollunchen att bli så bra som möjligt?



33. Nedan följer en förteckning över mat som serveras på Din skola i 
Svalövs kommun under denna vårtermin. Studera förteckningen och ge 
Ditt omdöme om vad Du tycker om maten, dvs de olika huvudrätternal 
Använd en 3-gradig skala så här:

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

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

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

Vecka 1 27-30 april Bra Ganska
bra

Dål

Må Filmjölk, müsli, smörgås, pålägg. □ □ lTj

Ti Ratataoufisk, potatis, riven morot. □ □ L j

On Potatismos, wienerkorv, sallad. □ i""
1____ i

(

L -i

To Ärtsoppa, grovt bröd. □ r ~ i_ j I 1i_i
Fr l:a maj.

Vecka 2 4-8 maj

Må Grillburgare med bröd, sallad. □ r~~

Ti Sprödbakad torsk, potatis, sås, 
grönsaker. □ u G

On Kålpudding, potatis, sås, lingon. □ C rL_j
To Minestronesoppa, bröd, ost. ! j G w i

Fr Korv Stroganoff, potatis, grönsaker. ! -1

1_ i G G
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Vecka 3 11-15 maj Bra Ganska
bra

Dåligt

Må Dillkött, ris, grönsaker. □ - □
T i Pytt i panna, rödbetor. u r 1 

l— J

On Oxjärpar, sås, potatis, lingon. i G i_i
To Kokt torsk, potatis, sås, bröd, 

ost, morot. i „.j
Fr Tunn pannkaka, lingon. u L..J □

Vecka 4 18-22 maj

Må Korv, potatismos, sallad. ----- : □ □
Ti Stekt fisk, potatis, sås, rå bit 

morot. 1
1____ □ □

On Pannbiff, potatis, grönsaker. *’ □ □
To Mexikansk soppa, bröd, ost. G □ □
Fr Biff Stroganoff, ris, vitkål/gurka. □ □ f G ;_i

Vecka 5 25-29 maj

Må Filmjölk, miisli, smörgås, pålägg. C □
Ti Italiensk grönsaksgryta m kov, ris. f Li n
On Köttfärslimpa, potatis, lingon, grön

saker.
,

i___ □
To Stekt spätta, potatis, remouladsås, 

grönsaker. L: 1 ] r
—J

Fr Köttkorv, potatis, senap, pepparrots
sås. □ _. i
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Pedagogiska institutionen 
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INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

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

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

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

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

Vi v i 11 informera om att det är ett stort antal deltagare från hela landet 
med i undersökningen. Varje enskild persons medverkan är viktig för att 
resultaten skall kunna ge en så nyanserad och sann bild som möjligt av 
verkligheten. Enskilda personers svar kommer däremot inte att pekas ut 
eller identifieras. Materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt.

Vi är synnerligen tacksamma för Din hjälp och medverkan!

Projektgruppen:

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

Anvisningar:

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

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

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

Namn: ...........................................................................................
Årskurs: ........................................................................................

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

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

Personer:

Jag själv

Min samboende/maka/make 
Barn 1, äldsta barnet 
Barn 2, näst äldsta 
Barn 3, ... etc 
Barn 4 
Barn 5

annan hushållsmedlem

Född år Kvinna/ Man/ 
Flicka Pojke

.....  □ n

..... □ □

............. □ □

............. □ □

..... □ □
□ □□ a

..... □ □

..... □ □annan hushållsmedlem
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3. Äter någon i familjen specialkost?

□ Ja
□ Nej

Om ja, vem? ........................................ .

Vilken kost? ........................................

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

| | några hundra meter
□ 1/2 - 1 kilometer
□ 2-3 kilometer

□ 4-7 kilometer

□ mer än 8 kilometer

5. Hur ofta brukar Du handla livsmedel till hushållet?

□ dagligen

f~l ungefär varannan dag 
fl 2 gånger i veckan
□ > gång i veckan
fl annat ..................................................................

6. Har Du tillgång till trädgård och/eller egna odlingsmöjligheter?

□ Ja

□ Nej



k

7. I vilken utsträckning är ni självhushållande vad gäller nedanstående 
produkter (t ex via egna odlingar, jakt, fiske)?

Allt eller Omkring Bara cn Ingen
nästan allt hälften av mindre del ting
vi behöver, det vi be av det vi alls
mer än höver, ca behöver,
75% 50% mindre än 

25%

Potatis □ r ii-j □ — -

Grönsaker □ ! " 1 l_' 1 |
Frukt n r 1

V.

Bär i. f *
1. 1

Fisk l i ( t \

\ i

Kött t ; ; u. J

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

Förvaringsmöjligheterna är helt tillfredsställande efter 
våra behov
Förvaringsmöjligheterna är inte särskilt bra, vi skulle be
höva större och bättre
Förvaringsmöjligheterna är mycket begränsade, vi skulle 
behöva ha mycket större och bättre
Kommentar: .............................................................................. .......

9. Vem gör iordning frukost/morgonmål i Ditt hushåll?
(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst i Ditt hushåll!)

[ 1 En vuxen lagar praktiskt tagit alltid frukost 
□ Vuxna och barn hjälps åt

I. J Barnet/barnen lagar praktiskt taget alltid frukost 
u Vuxna och barn turas om
••'i

i__ i Var och en gör sin egen frukost
il Vi gör på annat sätt, nämligen: ......................................

i _i
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10. Vem lagar övriga måltider?
(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst i Ditt hushåll!)

[ J En vuxen lagar praktiskt taget alltid maten 

f ' Vuxna och barn hjälps åt

[ ' Barnet/barnen lagar praktiskt taget alltid maten

i \ Den som först kommer hem frän skolan/jobbet - varierar 
beroende på olika tider

( ] Var och en gör sin egen mat

£ ] Vi gör på annat sätt, nämligen: ......................................................

11. Äter Du/Ni ett lagat mål mat tillsammans med barnen efter 
skolans/arbetsdagens slut?

[ *1 3a, vi äter alltid tillsammans

! 3a, 5-6 gånger i veckan

. ) 3a, 3-4 gånger i veckan

I i 3a, 1-2 gånger i veckan
F1 inte någon gång

12. När Ni inte äter ett lagat mål tillsammans med barnen efter 
arbetsdager, vad beror det på? (Flera alternativ är tänkbara)

Middagsmat lagas, men det är svårt pga olika fritidsaktivi- 
i i teter att samla alla till ett gemensamt mål

( i De vuxnas arbetstider/skiftesarbete

|_j Middagsmat behövs inte, vi äter lättare mål i stället
[ ] Annan orsak, vad i så fall? ...............................................................

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

| ! Det är för det mesta sköna och trivsamma stunder

Varierande - ibland skönt och trivsamt, ibland bråkigt och 
l ' besvärligt

i J Det är mest bråkigt och besvärligt 

[ j Det gäller mest att få något i sig

l Annan åsikt, nämligen: ......................................................................
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14. Har Ni minskat/ökat konsumtionen av mjölk i familjen de senaste 
åren?

( Nej, det är oförändrat

Ja, vi har ökat därför att:............................................................

Ja, vi har minskat därför att:

15. Hur viktigt anser Du att följande är när Du/Ni bestämmer vad Ni skall 
äta efter skolan/jobbet?
(Markera vid alla påståenden!)

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket
viktigt viktigt viktigt

eller
oviktigt oviktigt

oviktigt

Att maten är lätt- n n jlagad, snabb l i • ^
Att man är 
mättande

Ü □ ü i i 1
Omväxling i kosten r Ji_■ □ U n U
Matens kvalitet u i j G i
Att maten är billig i ; □ i . -

r i 
i i

Vad som är billigt i □ .—. □ t I j
butiken den dagen, 
extraerbjudanden

i__! V

Vad barnen ätit tidi- i- "i n u U i »
gare under dagen L :

Vad barnen tycker om
Vad vi vuxna har

□
□

□ i 1
□

i 1
ätit tidigare under 
dagen

u G f :

Vad vi vuxna tycker □ L' □ ii * i
i

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

[ J Genom annonsering i lokaltidning 
:w j Genom informationsblad från skolan 
[ J Via anslag i livsmedelsbutiken 
t J Barnen berättar själva efteråt vad de ätit 

LJ Ingen information
i Annat: ..................................................................

17. 1 vilken utsträckning brukar Du utgå från skolmatsedeln vid egen 
matplanering och egna matinköp?

I ' Aldrig

l-j Ibland (1-2 dag/vecka)
C-1 Ofta (3-4 dag/vecka)
LJ Alltid (5 dag/vecka)

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

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

Jag har fått en utförlig allmän information och 
känner väl till hur det fungerar inom vår kom- 

l .! mun/ på skolan

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

L l på skolan
Jag kan inte påminna mig någon sådan information, 
men jag har själv skaffat mig information via 

L 1 egna kontakter
Jag kan inte påminna mig någon sådan information, 
därför känner jag dåligt till hur det fungerar i 

L J kommunen/på skolan

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

( i Ja 

G Nej

20. Hur bedömer Du kvaliteten på skolmaten i den skola där Ditt barn 
går?

O Mycket bra 

C Bra

Mindre bra 
C Dålig 

C Vet ej

21. Vad är orsaken till att kvaliteten på maten och/elle,r andra 
förhållanden i samband med skolmåltiden är mindre bra eller dåliga? 
(Flera alternativ ffr tdnkbaral)

Ja

Inte tillräckliga anslag G

Tillagningen sker i för stor skala G
Eleverna får mat som de inte gillar Q

Eleverna får för lite mat G

Maten är för ensidig G

Maten serveras för tidigt på dagen Q
Varmrätterna är inte varma G

Jag tycker att kvalitén och för- G
hållandena är bra

Annan orsak, nämligen:......................................

f .
(

r.j

f ! 
□ 
t; 
□ 
c

Vet ej

fj
u
(j 

i

□
L

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

[..] 3a, regelbundet
[J 3a, ganska ofta
( I 3a, någon gång ibland
C Nej, i regel inte
L1 Annat: ........................................................................................

23. Hur viktigt anser Du att följande är för barnen beträffande 
skollunchen?

Mycket Ganska Varken Ganska Mycket
viktigt viktigt viktigt

eller
oviktigt oviktigt

oviktigt

Att ge goda matvanor □ □ i l l ; r

En del i hälsofostran □ □ ! " >

Att ge nödvändig 
näring och energi □ □ j—i —-

Att ge goda skol- 
prestationer □ □ ■' 1 

i--- J
1

Annat, vad? .........

24. Hur viktigt tycker Du att det är att Ditt/Dina barn äter skoilunch?

Lj Mycket viktigt
f~l Ganska viktigt
i—'

!__ Varken viktigt eller oviktigt
Lj Ganska oviktigt
Lj Mycket oviktigt





FALU KOMMUN 
Skolmåltidsavdelningen
Serveringskök beställer 
i god tid från central - köket kalendervecka ...
KTH beställning ....

BESTÄLLNING kalendervecka ... datum . . .
NÄR MATEN BESTÄLLES SKALL TIDIGARE 
GJORDA ANTECKNINGAR OM DEN FAKTISKA 
ÅTGÅNGEN FÖLJAS I KG, ST, LITER 
ELLER BLECK.

Bilaga 5 1BLANKETT 16

Datum måndag .. . . .

Beställ ning-ti11 agn.Alt. antal kg och st antal kg och bleck 
antal kg och liter 
antal liter

Faktisk åtg.
skall noteras
serverings-dagen

Totaltport.antal
*)

Åtgång per 
portion 
st,g, el dl

Datum tisdag .. . . .

Datum onsdag . . . . .

Datum torsdag . . . . .

Datum fredag . . . . .

Kopian insättes i samlingspärm för beställning. Sparas! Var god vänd!
*)Elever som ej ätit mat utan endast smör, bröd och dryck skall ej rapporteras.
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INFORMATION

Serveringsköken skall på till central köket insänd blankett 16 beställa
även det som behövs på matsedeln under veckan av margarin, härt bröd,
lingon, rödbetor, burkgurka, drycker, senap, ketchup etc.

Blankett 16 skall kunna användas i resp skolas kostinformation. Samtliga begärda upp
gifter på blanketten skall därför vara korrekt ifyllda. Ange vilken dryck som serve
rats på fiskdagen.

1 st potatis normal vikt ca 60-80 g 1 kg potatis = ca 1.5 liter 
Normal portion storlekar ca

Potatis

L = 105 g M = 155 g L+M = 130 g H = 210 g L+M+H = 155 g G+V = 250 g 

{S2ry_29b_f3rsrätter

L = 50 g M = 75 g L+M = 62.5 g H = 100 g L+M+H = 75 g G+V = 125 g 

HeIt_kgtt_kokt_eHer_stekt

L = 30 g M = 45 g L+M = 32.5 g H = 60 g L+M+H = 75 g G+V = 75 g

Köttfärssåsi_korv_stroganoffa_finsk_fläskgryta_och_liknande_rätter 

L = 1 dl M = 1.5 dl L+M = 1.25 dl H = 2 dl L+M+H = 1.5 dl G+V = 2.5 dl

Fi sk_kokti_stekt2_gratinerad

L = 60 g M = 90 g L+M = 75 g H = 125 g L+M+H = 90 g G+V = 150 g 

M§tf§tt_till_smorgås
L = 4 g M=5g L+M =4.5g H = 6 g L+M+H = 5 g G+V = 7 g

Beställning från central köket under kalenderveckan utöver det på sid 1 skall ske 
skriftligt nedan. Ange leveransdatum. Ingenting av det som köpts för skattemedel får 
lämna skolmåltidslokalen utan ekonomiföreståndarens medgivande.

Mjölk lit Margarin kg, 
endast 5 g

Hårt bröd kg övrigt

Mjölkåtg under veckan, antal 1

Juiceåcg under veckan, antal 1

Margarin 5 o 10 g åtgång 
under veckan, antal kg

Hårt bröd, åtgång
udner veckan, antal kg

>t. port.antal mjölkdagarna 

>t. port.antal juicedagen

>t. port.antal under veckan

it. Dort.anta i under veckan

Dl per port/dag . 

Dl per port/dag .

Gr per port/dag .

Gr per port/dag .

Skola Stadium Datum

Namnunderskrift
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ARBETSRAPPORTER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ 
UNIVERSITET

Tidigare i denna serie utrivna rapporter:

1984

1. FORSKNING OM UTBILDNING - En litteraturstudie av nordisk forskning om 
manliga och kvinnliga idrottsledare.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
2. FORSKNING OM IDROTTSFÖRENINGAR - En litteraturstudie av nordisk 
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 YRKESFÖRBERED- 
ANDE OCH TEORETISKA GYMNASTIESKOLELINJER. En intervjuunder
sökning bland lärare.
Ingrid Sandström.
5. WORD COMPREHENSION - Settheoretic or nettheoretic formulation.
Jarl Backman.
6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. En 
litteraturgranskning
Jarl Backman.
7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En 
litteraturgranskning.
Joel Wikström.
8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL 
NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.
11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV 
BRUKSTEXTER.
Jarl Backman.
12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH 
PROBLEM. En rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och 
prognosförmåga.
Sten Henrysson.
13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER 
MED LÄRARE INOM GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projektet 
"Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga".
Sten Henrysson.
14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät och intervjustudie bland 
ledare i 26 idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.
15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÅ 
LÅGSTADIET OCH ÖVERGÅNGEN FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-1983. 
Barbro Åhman.
16. NÅGOT OM FACKLIGA ORGANISATIONERS OCH SKOLÖVER- 
STRELSENS SYN PÅ SKOLA, ARBETE OCH KOPPLINGEN SKOLA
ARBETSLIV.
Annica Jacobsson.
17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverk sepoken och folkskolans historia i Skön 
1850-1919.
Christina Florin och Ulla Johansson.



18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En 
rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosformåga". 
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 Rriström 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, 
BETEENDE OCH HÄLSA. En kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn 
avseende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.
25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt. 
Karin Rönnerman.

1986

26. MATEMATIK - Är det någonting for 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.
29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett samordingsför- 
sök 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 Smapei och Margareta 
Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i 
läroböcker i samhällskunskap.
Edmund Edholm.

1987

34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL 
OCH KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.



36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619- 
1850.
Tuuli Forsgren.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av 
utbildning, karriär och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÅGSTADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1986/87 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarreaktioner på ett amordningsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.
41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN. 
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
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. ROSTADSLÄRARINNORS 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 SKOLMÅLTIDS VERK
SAMHETEN. En studie om målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksam-heten i 11 
kommuner. Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.

1988

51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om 
förutsdättningar, ämnesprofilering och forskningsanknyt-ning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverk-samheten i 11 
kommuner. Umeå kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅLTIDERNA. 
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIESATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - 
utveckling?
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Göteborgs kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.



56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Tierps kommun.
Désirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Vilhelmina kommun.
Maria Hörnqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om 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 och barnolyck- 
sprofylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Karlstads kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSURER I 
PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.
65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Svalövs kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL.
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1987/88 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.

1989

68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter och 
möjligheter.
Mats Andersson.
69. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Uppsala kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG".
Jarl Backman.
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXT
LÄSNING.
Jarl Backman.
72. TEXTFÖRSTÅELSE OCH TIDIGARE KUNSKAPER.
Jarl Backman.
73. MAKROSTRATEGIER OCH MÄTNINGAR AV TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.



74. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖR- 
BUNDETS SÄRSKILDA SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 1: Specialforbundens utvecklingsprojekt.
Staffan Karp.




