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ABSTRACT 

 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur eleverna upplever att de påverkas av 

skolmaten. Forskning visar att det finns ett samband mellan matens näringsinnehåll 

och vår prestationsförmåga. Vår undersökning gjordes i form av kvalitativa 

intervjuer av 16 elever, från två olika grundskolor. Resultatet av studien visar på ett 

samband mellan den mat eleverna serveras i skolan och hur väl de klarar av 

skolarbetet. 
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1 INTRODUKTION 

 

Skolmatens kvalitet har varit ett hett debatterat ämne under 2008. Den kände, 

engelska kocken Jamie Oliver (kanal 5, 2008) bestämde sig för att visa hur den 

engelska skolmaten tillagades samt hur den kunde och borde förbättras till förmån 

för elevernas hälsa. Sverige var inte sena att följa trenden, Toppform (SVT, 2008) 

med Blossom Tainton och Matakuten (TV 4, 2008) med Bert Karlsson har väckt stor 

debatt om skolmaten, inte minst på skolor runt om i Sverige. Att man som människa 

mår bättre och presterar bättre om man äter bra mat kan vi nog alla instämma i. Men 

är skolans mat av bra kvalitet kan man då fråga sig, är det en mat som påverkar 

elevernas skolprestationer i positiv riktning?  

 

En stor del av den mat som serveras i våra skolor är lagad någon annanstans än på 

plats i det loka skolköket och sedan transporteras den ut från ett centralkök till 

mottagningskök i olika skolor. Mycket av den mat som tillagas är även av 

halvfabrikat som inte är tillräckligt rik på näringsämnen för att eleverna ska ha 

möjlighet att hålla sig fokuserade och pigga hela dagen i skolan (Christenson och 

Sundling, 2000). 

 

Barns framtida matvanor fastställs redan i unga år (Florence m.fl. 2008). Vi har en 

skola för alla men för att samtliga barn ska få möjlighet till att må bra även på lång 

sikt anser vi att skolan i större utsträckning bör guida eleverna till vad en bra 

kosthållning innebär genom att servera bra mat till eleverna som håller en god 

kvalitet med rätt näringsinnehåll. 

 

Vårt examensarbete kommer att handla om skolmaten, hur den är uppbyggd idag 

(2008), hur den har förändrats genom tiderna samt hur eleverna upplever att 

skolmaten påverkar hur de mår och hur väl de klarar skolarbetet. På grund av 

tidsbegränsningen för denna rapport har vi valt att bortse från en del viktiga aspekter 

inom ämnet, så som att undersöka näringsinnehållet i skolmaten vilket annars skulle 

vara intressant att fördjupa sig inom. Istället koncentrerar vi oss på barnens 

kunskaper kring mat och deras upplevelser av skolmaten.  

 

Som blivande pedagoger anser vi att det är av största relevans att vi har goda 

kunskaper om samtliga bitar som kan ha betydelse för våra framtida elevers 

utveckling och lärande. Ett av de mest grundläggande behov vi har som människor är 

tillgång till bra och vällagad kost. Tillgodoses inte detta behov kommer inte våra 

elever kunna prestera efter sin egentliga förmåga i skolan (Ekblom m.fl. 1992). 
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2 BAKGRUND 

 

2.1 Skolmaten 

 

Här presenteras i korthet hur skolmaten har förändrats genom tiderna och hur den ser 

ut 2008. Kapitlet innefattar även vad skollagen och Lpo 94 skiver om skolmaten, 

samt de riktlinjer som finns för den svenska skolmaten.   

 

2.1.1 Skolmatens historia 
 

Förr präglades ofta det svenska samhället och dess invånare av svält och undernäring 

på grund av svåra tider och stora barnkullar. Kopplingen mellan skolprestationer och 

kost uppmärksammades dock redan 1893 då en lärare, A. Lydén, från Malmö 

påpekade att  
”/…/ Alla medicinska auktoriteter äro ense om att otillräcklig näring och 

olämpliga lefnadsförhållanden i öfrigt under barnaåren hämma såväl den andliga 

som kroppsliga utvecklingen, då de materiella villkoren för intelligensens 

utveckling saknas” (Halling m.fl. 1990 s.10) 

 

När skolan började servera mat är det ingen som vet exakt, men redan i början på 

1800-talet fanns det någon form av bespisning i Stockholm för fattiga barn. Efter 

Lydéns uttalande byggdes skolmaten ut, trots det var det endast 8 % av 

folkskolebarnen som utnyttjade bespisningen. Under denna tid var det fattigvården 

som höll i matserveringen. Det var inte bara lärare Lydén som engagerade sig i 

skolbarnens öde, även andra lärare var bekymrade för dessa ”klena stackare” 

(folkskollärarinna 1913). I och med lärarnas engagemang fick en del elever möjlighet 

att själva laga gröt i skolan, till en kostnad av ett öre om dagen per elev. Inte bara 

lärare engagerade sig i elevernas tillgång till ordentlig mat under tidigt 1900-tal, även 

läkarna blev involverade i barnens kostvanor (Halling m.fl. 1990 s.10ff.).  

 

På 30-talet började staten intressera sig mer och mer för näringsstandarden i landet, 

vilket ledde till förändringar av skolmaten. 1937 var första gången ett stadsbidrag 

beviljades för matbespisningen i skolan, då endast till de mest behövande. Dessa 

bidrag blev med tiden större. Fortfarande var inte maten gratis överallt utan många 

betalade för att få möjlighet att äta i skolan, till en kostnad av 60 öre per måltid 

(Halling m.fl. 1990 s.13f.) 

 

I mitten på 1940-talet togs beslutet att bespisningen, som bytte namn till 

skolmåltider, skulle vara kostnadsfria för eleverna. Stadsbidraget utökades och 

kommunerna fick bidrag till måltiderna under förutsättning att det fanns tillgång till 

en varmrätt med bröd, smör och mjölk. Eleverna fick möjlighet att äta gratis om de 

så önskade, men det fanns inget krav på kommunerna att servera mat. En utredning 

om skolmåltidernas utformning gjordes av en särskild specialpedagogisk delegation. 

I betänkandet Statens offentliga utredningar (SOU) 1945:47 skrevs att måltiden i 

skolan ska bestå av en tredjedel av barnens dagliga kaloribehov. Detta var något som 

skulle komma att prägla hela skolmatens utveckling i Sverige (Halling m.fl. 1990 

s.14ff.). 
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1946 anges ofta som startåret för den svenska måltidsverksamheten i skolan, det var 

då skolmatsverksamheten expanderade kraftigt i och med kungörelsen av 

stadsbidraget. Än fanns ingen ordentlig utvärdering om hur tillgången av mat 

påverkade eleverna, men de inblandade var överens om att införandet av måltiderna 

hade gott inflytande på elevernas allmänna kondition och på skolarbetet. Under 

denna tid började det även talas om skolans ansvar för elevernas mångsidiga 

utveckling och inte längre bara om att lära ut kunskaper. I och med detta skifte 

expanderade skolmåltiden kraftigt i landet (Halling m.fl. 1990 s.16 ff.) 

 

Stadsbidraget upphörde, efter 20 år, 1967 och efter det var det kommunerna som fick 

ansvaret för skolmaten. Trots omorganisationer saknade 90 000 barn tillgång till 

skolmåltid på 60-talet. Grundskolereformen hade också stora effekter på 

verksamheten då fler och fler barn tillbringade allt längre tid i skolan. I början på 70-

talet hade samtliga kommuner i Sverige en mer eller mindre fungerande 

skolmåltidsverksamhet. Då startades också olika utvecklingsverksamheter och 

utredningar om hur förbättringar kunde ske för måltiderna. Under 1900-talets mitt 

var det inte bara skolorna som förändrades i rask takt utan även livsmedelsindustrin 

som också den påverkade skolmaten med mer helfabrikat än tidigare. Då startade 

även centralköken som vi än idag ser i måltidsverksamheten. Detta medförde också 

att köken i många skolor blev väldigt små då skolorna förväntades få maten 

levererad från centralkök och endast värma upp maten. Livsmedelspriserna steg 

också i höjden under denna period och maten lagades därför väldigt sällan från 

råvara direkt i ett skolkök utan maten levererades istället som hel- eller halvfabrikat 

till skolorna. När priset på livsmedel steg blev självklart skolmåltiderna ett 

besparingsområde, standarden på maten samt utbudet försämrades (Halling m.fl. s.22 

ff.) 

 

 

2.1.2 Skolmaten i Sverige 2008 
 

Alla barn i Sverige erbjuds gratis mat i grundskolan och Sverige är, tillsammans med 

Finland, det enda land i världen som erbjuder gratis skolmat. Det serveras ungefär 

260 miljoner måltider i de svenska skolorna varje år (Skolmatens vänner, 2008). 

 

Det är kommunerna som tar beslut angående skolmaten. Livsmedelsverket har tagit 

fram rekommendationer om näringsinnehållet i maten. Måltiden i skolan utgör en 

stor del av elevernas näringsintag och något som har stor betydelse för reglerandet av 

skolmaten är rekommendationen att maten som serveras i skolan bör ge barnen ca 

1/3 av det dagliga näringsbehovet. Undersökningar har visat att kvaliteten på maten 

varierar, men också att yngre barn i skolan ofta tar så små portioner att dagsbehovet 

ändå inte tillgodoses (Socialstyrelsen, 1990 s. 25). 

 

Knappt en tredjedel av landets kommuner följer näringsrekommendationerna från 

Livsmedelsverket. Skolmatsverksamheten ser inte ut på samma sätt i Sveriges alla 

kommuner, men det är inte bara mellan kommuner skolmaten varierar utan även på 

olika skolor i samma kommun varierar kvaliteten och utbudet på maten. Skolorna har 

möjlighet att själva avgöra hur miljön i matsalen ska se ut och vilka tider eleverna 

ska äta. I de flesta kommuner finns en kostchef eller kostsamordnare som ansvarar 
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för matsedel och inköp men i vissa kommuner görs detta lokalt på den enskilda 

skolan. Det är dock politikerna som bestämmer hur mycket pengar som ska 

budgeteras till maten. Livsmedelsverket rekommenderar att varje kommun bör 

upprätta ett så kallat Kostpolitiskt program, där politiker i respektive kommun 

beslutar hur skolmaten ska organiseras samt vilken kvalitet det ska vara på skolmaten 

(Livsmedelsverket, 2007). Då det är upp till varje kommun hur mycket de vill satsa 

på skolmaten är avvikelserna i kostnader mellan kommuner stora. Att det inte heller 

finns några nationella mål eller normer som styr skolmaten bidrar också till ökade 

skillnader (Halling m.fl., 1990 s.28) 

 

År 2007 satsades i snitt 4610 kronor per elev och år på skolmaten i Sverige. I den 

summan ingår kostnader för livsmedel, personal och transport. Skillnaderna mellan 

hur mycket kommuner budgeterar till skolmaten är stora. Den kommun som satsar 

mest ger 8540 kronor per år och elev till skolmaten och den kommun med lägst 

budget satsar 3090 kronor per år och elev till skolmaten (Statistiska Centralbyrån, 

2007). 

 

I skollagen finns en paragraf som behandlar skolmaten: 
 

”4 a § Eleverna i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria skolmåltider 

(Skollagen, 1997).” 
 

Kravet i lagstiftningen är att maten ska vara gratis, det är sedan upp till varje 

kommun att bestämma hur mycket pengar de vill budgetera till skolmaten. I Lpo94 

står det lite om maten som tillagas i skolan och dess betydelse för undervisningen. 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola ska ha:  
 

grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

I kursplanens mål för hem- och konsumentkunskap finns också möjligheten att läsa 

om betydelsen av skolmatsverksamheten Kursplanen i detta ämne belyser vikten av 

att ha kunskap om hur mat ska tillagas samt om matens betydelse för hälsan och 

kulturen. Målen som skall uppnås i ämnet är även de skriva på ett sådant sätt att 

eleverna både ska kunna laga mat och förstå matens kulturella värde och dess 

betydelse för vår hälsa (Skolverket, 2008). 

 

Skolan skall också med sin undervisning i hem- och konsumentkunskap sträva efter 

att eleven: 
 

Utvecklar skicklighet i att organisera, tillaga och arrangera måltider samt 

förståelse av måltidens betydelse för gemenskap, hälsa, kommunikation och 

kultur (Skolverket, 2008). 

 

Inte bara i hem- och konsumentkunskapen bör måltiderna i skolan ses som viktiga i 

den pedagogiska verksamheten, utan även i idrott och hälsa samt naturorienterande 

ämnen bör elevernas medvetande i kostfrågor befästas. Skolmåltiden är en daglig 

återkommande aktivitet och skulle kunna utnyttjas som en praktisk tillämpning av 

hur en väl komponerad måltid bör se ut. Detta förutsätter givetvis att måltiderna i 

skolan är varierade och tilltalande för eleverna (Halling m.fl. 1990 s.170 f.). 
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Maten och matens betydelse för hälsan måste också ges tillräckligt utrymme i 

skolans pedagogiska verksamhet och möjligheterna att också i 

undervisningssyfte använda skolmåltiderna bör tas tillvara (Halling m.fl. 1990).  

 

Det finns framförallt två organisationer som bevakar skolmaten och elevernas 

möjligheter att få så bra mat i skolmatsalarna som möjligt; Skolmatens Vänner och 

Bra Skolmat. De här två organisationerna är inte helt oberoende av yttre påverkan. 

Då företag och organisationer medverkar i dessa gör det att informationen från 

organisationerna kan påverkas av kommersiella intressen.  

 

Skolmatens Vänner är ett samarbete mellan två organisationer, Lantbrukarnas 

riksförbund och de bondeägda livsmedelsföretagen. Organisationen arbetar för att 

barn och elever ska få intresse och kunskap om goda matvanor samt att alla barn och 

elever ska ha tillgång till bra och god mat i skolan. Skolmatens vänner certifierar 

skolmaten på skolor om de uppfyller vissa krav, certifieringen bygger främst på 

livsmedelsverkets riktlinjer, skolorna måste även svara på ett antal frågor om maten 

som serveras och frågorna följs sedan upp innan eventuell certifiering De krav som 

ställs är följande: 

 

Tre rätter varje dag, varav en vegetarisk 

Eleverna ska kunna äta sig mätta 

Skolan ska ha matråd 

Varmhållning av mat vid lägst 60 grader 

Jämn elevtillströmning 

Bröd och lättmjölk varje dag 

Fisk varje vecka 

 

 (Skolmatens Vänner, 2008). 

På Bra Skolmats hemsida kan elever bland annat sätta betyg på sin skolmat, hitta bra 

argument för att förbättra skolmaten och ställa frågor som berör 

skolmatverksamheten. Flera organisationer finns med i Bra skolmat, till exempel 

Skolmatens Vänner, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen, Mjölkfrämjandet och 

Svensk Köttinformation (Bra Skolmat, 2008). 

 
 

2.1.3 Livsmedelsverkets riktlinjer för skolmaten 
 

Skolan har ett väldigt stort ansvar när det gäller att främja en hälsosam livsstil med 

bra matvanor för barnen. Livsmedelsverket har utarbetat vissa riktlinjer för 

skolmaten, vilka ska fungera som stöd och vägledning för skolor i deras arbete med 

att planera hur man vill arbeta för att främja bra matvanor (Livsmedelsverket, 2007, s 

2). 

 

Skolan ska erbjuda tillräckligt med näringsrik kost varje dag så att alla kan äta sig 

mätta. Alla ska också få tillräcklig tid för att äta och maten ska serveras i en trivsam 

och lugn miljö och på regelbundna tider. Det är också viktigt att det går så kort tid 

som möjligt mellan tillagning och servering för att bevara näringsinnehåll och smak i 
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maten. Skolornas lunchtid är vanligtvis mellan 11:00 och 13:00 vilket gör att 

skolköken ofta håller maten varm under en längre tid. Varmhållning gör att matens 

näringsvärde minskar kraftigt och det påverkar också smaken negativt 

(Livsmedelsverket, 2007, s 5, s 19). 

 

Bra mat i skolan är otroligt viktigt, inte bara för hälsa och bra matvanor utan det är 

också en förutsättning för elevernas lärande. Bra och näringsrik mat behövs alltså för 

att skolan ska fungera optimalt. Skolmatens näringsinnehåll är också väsentligt då 

barn växer och utvecklas kraftigt under skoltiden. Målet är att skolan ska servera 

näringsriktig mat i tillräckliga mängder för att fylla elevernas näringsbehov. Det är 

därför viktigt att skolmaten näringsberäknas så att kommunerna kan kontrollera om 

skolorna uppfyller näringsrekommendationerna (Livsmedelsverket, 2007, s 10, s 13).  

 

En knapp tredjedel av landets kommuner följer livsmedelsverket riktlinjer om 

skolmaten (Skolmatens Vänner, 2008). 

 

 

2.1.4 Måltidsmiljön 
 

En finsk studie av 700 grundskoleelever visar att måltidsmiljön är av stor betydelse 

när det kommer till barnens kostvanor. Måltidsmiljön bör gynna hälsosamma val för 

att på så sätt påverka elevers matvanor. Att lärarna deltar i måltiderna är också av 

stor betydelse, det är de vuxnas ansvar att guida eleverna till hälsosamma 

måltidsvanor. Att ha regler och rutiner vid måltiderna har visat sig vara bra för att 

eleverna ska trivas och uppskatta luncherna. Resultatet i den finska rapporten visar 

att måltidsmiljön har stort inflytande på elevernas kostvanor och för att inverka på 

elevernas syn på kost måste själva måltidsmiljön också förändras (Hoppu m.fl 2008) 

 

Det är av stor betydelse att beakta faktorer som bidrar till trevnad och glädje i 

samband med måltiden (Socialstyrelsen, 1990 s. 181). Matsalsmiljön varierar mycket 

mellan olika skolor, många matsalar är slitna och i behov av renovering medan andra 

är väldigt välkomnande och välplanerade. En del matsalar är inte bara byggda för att 

tjäna som ett trevligt ställe att äta på utan salen kan också användas som samlingssal. 

Miljön i matsalen blir sämre till följd av detta eftersom rummen då är stora med högt 

till tak för att ljudet ska höras av samtliga i salen. Detta leder till buller och oväsen 

för eleverna i matsalen. Ett annat problem som ofta uppstår i samband med 

måltiderna är när eleverna ska ta sin mat, då bildas ofta långa köer och många får 

vänta länge på att få sin mat (Halling m.fl. 1990 s.119). 

 

 

En studie med 358 elever i år fem från tre olika skolor visar att de fem viktigaste 

faktorerna för skolmaten och måltidsmiljön är att maten smakar bra, att det är 

hygieniskt i matsalen, att maten är tillräckligt varm, att det inte är för långa köer och 

att man äter på regelbundna tider. Något som samtliga i elever på de tre undersökta 

skolorna ger negativ kritik är att det ofta förekommer långa köer samt att de ofta får 

äta på oregelbundna lunchtider. I övrigt visar studien att eleverna på de tre skolorna 

har väldigt skilda åsikter om vad som bör förbättras i matsalen (Brown, m.fl. 1995) 
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2.2 Matens kvalitet 

2.2.1 Kostråd 

Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet har sammanställt sina allmänna kostråd 

utifrån de Svenska Näringsrekommendationerna från 2005. Dessa rekommendationer 

säger sammanfattningsvis att vi ska: 

 Äta mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. 

 Äta bröd till varje måltid, gärna fullkornsbröd. 

 Helst välja nyckelhålsmärkta livsmedel. 

 Äta fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. 

 Använda olja eller flytande margarin i matlagningen, undvika mättade fetter. 

Livsmedelsverket skriver att vi ska undvika mättade fetter därför att det ökar risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar (Livsmedelsverket, 2007). Annan forskning visar att 

rädslan för mättade fetter saknar vetenskapligt stöd. Inget samband kan ses mellan 

intaget av mättat fett och risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Generellt ökar 

dödligheten efter 65 men inte ens då är ett högt kolesterolvärde en riskfaktor. Det har 

till och med visats att ett högt kolesterolvärde kan göra att människan lever längre  

(Ravnskov, 2007). 

 

2.2.2 Energi och näringsbehov 
 

Varje måltid ska ge tillräckligt med näring och energi. För att vi ska veta hur vi ska 

få i oss tillräckligt med näring och energi finns olika näringsrekommendationer, till 

exempel kostcirkeln. I kostcirkeln finns sju olika kostcirkelgrupper: grönsaker, frukt 

och bär, potatis och rotfrukter, mjölk och ost, kött, fisk och ägg, bröd och andra 

spannmål samt matfett. I varje huvudmål bör något ur så många kostcirkelgrupper 

som möjligt ingå. Det är extra viktigt att barn får i sig tillräckligt vid varje måltid 

eftersom de har ett väldigt stort energibehov i förhållande till sin kroppsvikt, ett 

barns kroppsvikt fördubblas normalt under skoltiden (Christenson och Sundling, 

2000, s 67, s 74). 

 

En regelbunden måltidsrytm är väldigt viktigt för en sund kosthållning. För att få en 

optimal upptagning av näringsämnena i maten bör måltiderna placeras lagom spritt 

över dagen. Den normala rekommendationen är att kostintaget under en dag ska 

fördelas på tre måltider och två-tre mindre mellanmål (Annerstedt och Gjerset, 1997, 

s 233). 

 

Intaget av energi bör fördelas på följande sätt under dagen: 

 Frukost 25-30 % 

 Lunch 30 % 

 Middag 30 % 

 2-3 mellanmål, totalt 10-15 % 
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(Rydqvist och Winroth, 2002, Christenson och Sundling, 2000, Annerstedt och 

Gjerset, 1997). 

 

Ett sätt att visualisera näringsfördelningen för varje måltid är den så kallade 

tallriksmodellen. Tallriksmodellen bör se olika ut beroende på hur mycket energi 

som förbrukas, men standardvarianten brukar se ut så här:  

(Rydqvist och Winroth, 2002, Christenson och Sundling, 2000, Annerstedt och 

Gjerset, 1997). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Näringsämnen 
 

Människans hälsa och prestationsförmåga främjas genom att vi tillfredsställer de 

energi- och näringsbehov kroppen har. För att kunna tillföra rätt mängd och rätt sorts 

näring krävs naturligtvis kunskap om kroppens energiomsättning samt vilka 

näringsämnen kroppen behöver (Rydqvist och Winroth, 2002, s 112). 

 

Vad gäller skolmatens näringsvärden visar en jämförande studie mellan två skolor i 

England att skolmatens näringsvärden inte alls är balanserade. Det finns överflöd av 

vissa näringsämnen och stort underskott av andra. Eleverna på den ena skolan hade 

för låga makronäringsvärden (kolhydrater, proteiner och fetter) enligt riktlinjerna och 

den andra skolan hade för låga mikronäringsvärde (mineraler och vitaminer). Ingen 

av de två skolorna hade tillräckliga värden av järn och de hade båda för höga värden 

av mättat fett. Studien visade också hur viktigt det är att skolmaten smakar gott och 

ser inbjudande ut. Yngre eleverna äter endast det de tycker är gott och en mer 

välsmakande och varierad kost skulle därav höja näringsvärdena något, helt enkelt 

för att eleverna skulle äta mer (Gatenby, 2007).  

 

Våra livsmedel innehåller en mängd olika näringsämnen som alla är nödvändiga för 

kroppens funktioner. Dessa näringsämnen kan indelas i 6 huvudgrupper som 

beskrivs nedan.   

 

Protein fungerar som kroppens byggstenar och underhållningsmaterial. Proteiner 

ingår i kroppens alla vävnader och spelar en viktig roll för hela kroppens funktion. 

Proteiner finns främst i animaliska livsmedel, såsom mjölkprodukter, ägg, kött, fisk 

och fågel. Dessa livsmedel är alltså en mycket viktig del av alla dagens måltider 

(Annerstedt och Gjerset, 1997, s 227-228). 
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Fett är det näringsämnet som ger mest energi, det ger mer än dubbelt så mycket 

energi som proteiner och kolhydrater. Fett behövs för att tillföra kroppen de 

fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Varje måltid måste innehålla fett men om 

innehållet är för stort påverkar det vår prestationsförmåga då vi blir trötta en lång tid 

efter måltiden. En måltid bör inte innehålla mer än 30 % fett, då överskottet lagras 

som fetma i underhuden (Annerstedt och Gjerset, 1997, s 229-230). 

 

Kolhydrater finns framförallt i växtriket, i till exempel bröd, gryn, mjöl, frukt, 

grönsaker och rotfrukter. Flera av dessa kan användas som goda energikällor för 

människan medan andra kolhydrater, så kallade kostfibrer, passerar mag-tarmkanalen 

utan att brytas ned. Man kan dela in kolhydrater i snabba respektive långsamma 

kolhydrater eftersom det finns en stor skillnad i hur snabbt olika kolhydrater bryts 

ned. Det är ofta bättre att välja mer långsamma kolhydrater så att blodsockret håller 

sig på en jämnare nivå och därmed också vår koncentration och vårt humör 

(Annerstedt och Gjerset, 1997, s 224-226). 

 

Vitaminer finns i små mängder i våra livsmedel och de är nödvändiga för 

omsättningen av andra livsmedel. Vitaminer delas in i två grupper; fettlösliga 

vitaminer (A, D, E, K) och vattenlösliga vitaminer (B1, B2, C). (Christenson och 

Sundling, 2000, s 32-33). 

 

Mineraler finns i mycket små mängder i kroppen och de behövs bland annat för 

benstomme, tänder och för regleringen av salthalten i cellerna. Mineraler ger också 

byggnads- och underhållningsmaterial. De viktigaste mineralämnena är kalcium, 

kalium och fosfor eftersom de utgör stommen i skelettet och tänderna (Christenson 

och Sundling, 2000, s 43).  

 

Vatten är nödvändigt för att lösa och transportera syre, näring och avfall i cellerna 

och för att föra ut olika ämnen ur kroppen. Vatten reglerar också vår 

kroppstemperatur och kroppens pH-värde (Christenson och Sundling, 2000, s 54-55).  

 

Vi äter mycket hel- och halvfabrikat vilka många gånger är utarmade på 

näringsämnen, de är ofta energirika men näringsfattiga. För att få i oss tillräckligt 

med både makro- och mikroäring bör vi undvika färdiga produkter och dessutom 

välja ekologiskt odlade livsmedel (Wilhelmsson, 2003, s 15, s 28). 

Konsumtionsutvecklingen i landet visar dock att industriförberedda livsmedel ökar 

stadigt medan obehandlade råvaror minskar. Detta resulterar i långa transporter och 

energikrävande lagringsförhållanden och ofta får näringsaspekterna stå tillbaka 

(Ekblom m.fl., 1992, s 68). 

 

 

2.3 Kostens påverkan på vår prestationsförmåga  

 
Elevers kostvanor har avgörande betydelse för deras hälsa och prestationsförmåga, 

både på det mentala och på det fysiska planet. Skolmaten påverkar därför i hög grad 

inlärning, reaktion, koncentration och ork. Men med den tilltagande raffineringen av 

kosten och en ökning av dess fett- och sockerhalt ses negativa konsekvenser för 

folkhälsan. Näringsinnehållet i kosten är allt sämre och detta faktum påverkar i allra 

högsta grad prestationsförmågan (Christenson och Sundling, 2000, s 95, s 97).  
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Det finns många faktorer som påverkar hur vi mår och presterar, till exempel 

kostvanor, gener, arbete, stress, relationer, luft och vatten. Grunden för en god hälsa 

är dock en sund och näringsrik kost och genom en bra kosthållning kan vi förbättra 

vår prestationsförmåga väsentligt (Wilhelmsson, 2003, s 14).  

 

Få studier har gjorts över hur skolmatens kvalitet påverkar elevernas studieresultat, 

men en studie av 2222 grundskolebarn i Taiwan visar att det finns ett samband 

mellan barns ohälsosamma ätande och deras generella prestationer i skolan. Barn 

som äter en väl sammansatt kost rik på proteiner, vitaminer och mineraler lyckas 

bättre i skolan än de barn som ofta äter ohälsosam mat och godsaker. Studien belyser 

även att ett dagligt intag av näringsrik mat, så som färsk fisk och kött har en positiv 

påverkan på elevernas prestationer, närvaro, koncentration och lugn i skolan. 

Resultatet i undersökningen visar att om barn äter en dålig sammansatt kost med 

dålig näring är risken nästan fem gånger så stor att de får bekymmer i skolan. Elever 

som inte äter tillräckligt har visat sig få sämre betyg i framförallt matematik, de är 

mindre uppmärksamma på lektioner och har lägre närvaro. Ett otillräckligt intag av 

näringsämnen har också sammankopplats med problem som hyperaktivitet och 

aggression. Det finns alltså ett starkt samband mellan maten vi stoppar i oss och vad 

vi lyckas (Fu, m.fl. 2007). 

 

En studie i Nova Scotia i Kanada med 5200 elever visar på hur viktigt det är att varje 

måltid är rätt balanserad så att tillräcklig mängd näring från varje näringsgrupp finns 

med. Många barn får inte i sig tillräckligt med näring utanför skolan vilket gör 

skolmatens kvalitet ännu viktigare. För dessa barn gör en bra skolmat dramatiska 

förändringar för studieresultaten. Men även för elever som har bra kostvanor hemma 

kan man se att bättre kvalitet på skolmaten ger en förbättring på studieresultaten. 

Skolmatens kvalitet står alltså i relation inte bara till elevernas hälsa utan också till 

deras studieresultat och därmed deras framtid. Det är således av stor vikt att satsa 

pengar på att höja kvaliteten på skolmaten samt på fungerande kontroller av matens 

näringsvärden (Florence m.fl. 2008).  

 

Rätt kost och variation har visat sig vara viktigt för att nå höga resultat i skolan. Det 

är därför viktigt att få ett dagligt intag av samtliga näringsämnen. Skolprestationerna 

påverkar i stor utsträckning framtida utbildnings- och arbetsmöjligheter. På så sätt 

påverkas alltså även hälsan och livskvaliteten. Det är därför av mycket stor vikt att 

eleverna i skolan får bra kost så att de har möjlighet att prestera väl (Florence m.fl. 

2008).   

 

Skolan har en betydande roll för att ta tag i problemen med elevers otillräckliga 

näringsintag. Skolan måste se detta ur ett helhetsperspektiv och inse betydelsen av 

kostens påverkan på elevers prestationer. Att lära sig om kost och hälsa redan i tidig 

ålder resulterar ofta i ett livslångt lärande. De pengar som möjligen investeras inom 

detta område får vi tillbaka dubbelt upp i skolprestationer. Satsningar på skolmaten 

skulle vara en bra investering i barnens framtid. (Galal och Hulett, 2003). 
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3 SYFTE 

 

Det övergripande syftet med vår studie är att göra en undersökning om hur eleverna 

upplever att skolmaten påverkar deras skolprestationer. Vi är även intresserade av att 

ta reda på vad eleverna anser om skolmaten som serveras i deras skola. Utifrån detta 

syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

 Vad tycker eleverna om skolmaten? 

 

 På vilket sätt upplever eleverna själva att skolmaten påverkar deras 

skolprestationer? 
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4 METOD 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativ intervju som undersökningsmetod, för att 

eleverna själva skulle få berätta om sina upplevelser av skolmaten. Vi ville försöka 

nå en djupare förståelse för om barnen själva tror eller känner att skolmaten påverkar 

deras prestationer i skolan.  

 

När vi utförde våra intervjuer utgick vi från en intervjuguide (se bilaga 1) med ett 

antal frågor som skulle diskuteras utifrån en bestämd ordningsföljd. Intervjuguiden 

var tänkt som vårt stöd för att diskussionen inte ska ta helt nya vägar, utan ha 

relevans för undersökningen. Intervjufrågorna var inte låsta från början utan de 

intervjuade tilläts till viss del själva bestämma vad som skulle diskuteras (Trots, 

2005) 

 

Vi använde oss enbart av en metod, kvalitativa intervjuer, eftersom vi ansåg att detta 

är den mest relevanta undersökningsmetoden för vår undersökning. I vår kvalitativa 

undersökning ville vi utveckla en hermeneutisk grundtanke, vilket innebär att vi 

måste tolka det de intervjuande uttryckte och genom upprepade tolkningar och 

omtolkningar närma oss deras subjektiva tankesätt och försöka förstå detta på djupet 

(Patel och Davidsson, 1994). Hermeneutiken kan ses som en beskrivning av den 

psykologiska process som leder till förståelse av en annan människa, hennes tankar 

och den mening hon ser i sig själv, sitt handlande och sin omgivning. Vi tolkade 

intervjusvaren utifrån vår helhetsuppfattning av den intervjuade. Hermeneutiken 

handlar alltså om en fortlöpande process som rör sig från delar till 

helhetsuppfattningar (Trost, 2005). 

 

 

4.2 Urval 

 

Vi avgränsade vår studie på så sätt att vi valde att koncentrera oss på två olika 

kommuner i två skilda län. Avgränsningen sträckte sig också till två olika klasser i de 

olika kommunerna. Vi valde att gå tillväga på detta sätt dels på grund av 

tidsperspektivet, men även tillgängligheten. Undersökningen gjordes på en 1-6 skola 

i Kalmar län och en 1-6 skola i Blekinge län. På båda skolorna intervjuas 8 elever 

och alla går i år 5. Totalt intervjuas alltså 16 elever som för oss är helt okända, 8 

flickor och 8 pojkar.  

 

Tillsammans med rektor på respektive skola bestämde vi tid och plats för 

intervjuerna. I de två klasser vi utförde intervjuerna frågade vi vilka elever som ville 

vara med i vår undersökning. Av dessa frivilliga elever valde vi slumpmässigt ut 8 

från varje klass (Hartman, 2003 s.129). 
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4.3 Genomförande 

 

Vi informerade alla våra intervjuade elever om vad för typ av undersökning vi 

arbetar med. Vi fick även samtycke av ansvarig lärare, rektor samt kökschef att 

utföra intervjuer angående skolmaten. Samtliga involverade var medvetna om att 

varken namn på de intervjuade eller skolans namn skulle publiceras i vår 

undersökning.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum utan störande moment. Rummet kan ha 

betydelse för samspelet mellan den intervjuade och intervjuaren. Inbjudande rum kan 

ha betydelse för kommunikation, vi hade dock inte möjlighet att själva bestämma var 

intervjuerna skulle äga rum. Trots begränsad valmöjlighet upplevde vi inte att detta 

påverkade intervjuernas utfall. Vi hade gott om tid avsatt för varje intervju vilket är 

avgörande för lyckad intervju (Lantz, 2007). Intervjuerna spelades in, vilket eleverna 

samtyckte till. Samtalen spelades in för att vi vid upprepade tillfällen skulle kunna gå 

tillbaka till vårt material. En fördel med detta var att vi inte behövde anteckna under 

intervjuerna, utan kunde koncentrera oss på frågorna och svaren. En annan fördel var 

att vi kunde upptäcka ny information, tonfall och ordval som vi inte uppfattat under 

själva intervjun (Trost, 2005). Eleverna intervjuas i par för att de ska känna sig mer 

bekväma i situationen. Vi utgick från intervjumallen (se Bilaga) men ställde även 

följdfrågor för att fördjupa svaren. Vi var två som intervjuade vid samtliga tillfällen. 

Vår förhoppning med detta var att kunna ställa fler följdfrågor, registrera fler 

beteendemönster, egenskaper, attityder och upplevelser (Winter, 1992). 

 

Intervjuernas längd varierade kraftigt, vissa elever pratade länge och utförligt medan 

andra svarade kortfattat på frågorna. Vi upplevde vid enstaka tillfällen att det var 

svårt att få eleverna att förstå vad vi menade med vissa frågor. För övrigt gick 

intervjuerna bra och vi fick relevanta svar.  

 

Vi har information om i vilka skolor och klasser intervjuerna gjorts, men denna 

information delas inte av någon annan än av oss som genomfört intervjuerna. Efter 

att vi bearbetat vårt material har vi förstört våra rådata. Det är endast vi som 

bearbetat, sammanställt och analyserat innehållet i vårt insamlade intervjumaterial 

därmed uppfyller vi också en av de forskningsetiska principerna, kravet på 

konfidentialitet (Forsman, 1997) .  

 

I samband med intervjuerna fick vi själva äta i de båda matsalarna för att få en egen 

bild av maten och matsalsmiljön.  

 

 

4.4 Databearbetning 

 

Intervjuerna bandades för att inga data skulle gå förlorad. Vi transkriberade sedan det 

inspelade materialet för att vi skulle kunna tolka och omtolka svaren och eventuellt 

upptäcka nya nyanser och betoningar i diskussionerna. Vi reducerade den stora 

mängden data för att göra det mer hanterligt att bearbeta resultatet. När vi upprepade 

gånger gått igenom det samlade materialet tolkade vi det och försökte sammanfatta 

elevernas åsikter från de två skolorna var för sig. Vi stärker också våra tolkningar 

med citat från eleverna (Lantz, 2007). 
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4.5 Metodkritik 

 

En av anledningarna till att vi valde kvalitativ intervju som undersökningsmetod var 

att vi ville skapa en personlig kontakt med de intervjuade. Intervjuer ansikte mot 

ansikte är mycket effektiva då det finns möjlighet att få mer detaljerad och fyllig 

data. Den personliga kontakten erbjuder också vissa omedelbara möjligheter att 

bekräfta informationen och tolka den i sitt sammanhang (Denscombe, 2000). 

 

Det är relativt lätt att uttrycka och fördjupa sina åsikter i en intervju och det är lättare 

för forskaren att tolka svaren. Ett problem kan dock vara att få sanningsenliga svar 

på frågorna, då det finns risk att de intervjuade svarar det som är socialt önskvärt i 

sammanhanget (Denscombe, 2000). 

 

I vårt fall tror vi att en del eleverna kan ha varit influerade av TV4:s serie Matakuten 

som nyligen visats, där skolmatens kvalitet på några skolor i Sverige undersökts, 

diskuterats och förbättrats.  

 

En av skolorna vi intervjuat elever från är en hälsodiplomerad skola, vilket kan ha 

präglat elevernas svar. Eleverna där vet att de går på en bra skola och detta faktum 

kan färga elevernas åsikter.   

 

Reliabiliteten i studien är något subjektiv eftersom eleverna endast kan berätta för 

oss hur de upplever att kvaliteten på den skolmat de får idag påverkar dem. De kan 

inte objektivt jämföra en bättre skolmat med en sämre och utifrån en sådan 

jämförelse berätta hur matens kvalitet påverkar dem (Patel och Davidson, 1994).  

 

Validitet avser att undersöka studiens giltighet samt att säkerställa att vi undersökt 

det vi avsett att undersöka. För att nå en hög validitet har vi kritiskt granskat vårt 

insamlade material (Kvale, 1997). I vår kvalitativa undersökning har vi försökt 

komma åt hur eleverna själva uppfattar att skolmaten påverkar dem. Eftersom detta 

handlar om deras egna upplevelser är det svårt att säkerställa validiteten (Trost, 

2005). Alla elever som intervjuats har fått samma grundfrågor, då vi vid samtliga 

intervjutillfällen har utgått från intervjuguiden (se Bilaga 1). Under vissa intervjuer 

har vi dock kompletterat med följdfrågor, dessa frågor har sett något olika ut 

beroende på situation.  På detta sätt har vi försökt komma åt mer djupa svar från de 

intervjuade. Följdfrågorna har också varit ett sätt för oss att säkerställa att eleverna 

verkligen svarar på det vi avser att de ska svara på, då vi under arbetets gång 

upptäckt att vissa frågor (fråga 4 och 5, se Bilaga 1) kunde ha varit mer tydligt 

utformade för eleverna. Genom att använda öppna följdfrågor har vi försökt öka 

validiteten i vår undersökning (Patel och Davidson, 1994). 
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5 RESULTAT 

 

5.1 Skola 1  

 

Skolan är en 1-6 skola i Blekinge län, där det går ungefär 200 elever. Det är en 

hälsodiplomerad skola som uppfyller livsmedelsverkets krav på skolmaten. 

Skolmaten är även certifierad av Skolmatens Vänner. Skolköket är ett 

mottagningskök, de lagar ca 25 procent av maten på plats. I kommunen finns inget 

kostpolitiskt program men den engagerade personalen på skolan har drivit 

skolmatfrågan hårt för att skapa en näringsrik och bra mat.  

 

Kommunen budgeterade 5420 kronor per år och elev till skolmaten 2007 (Statistiska 

Centralbyrån, 2007).  

 

 

5.1.1 Elevernas syn på skolmatens påverkan (skola 1) 
 

Övervägande antal elever är nöjda med maten på skolan. De tycker att den smakar 

ganska bra och att det finns mycket att välja på. Kosten är varierad, eleverna får fisk, 

fågel och kött en gång i veckan och stort salladsbord varje dag. Det finns alltid två 

rätter samt en vegetarisk rätt att välja mellan.    

 
Skolmaten är faktiskt rätt så bra här, man får två rätter varje dag och väldigt fint 

grönsaksbord.  

 
Det finns mycket att välja mellan, massor med grönsaker och maträtterna är 

goda. Det tycker vi nästan alltid.  

 
Skolmaten är god ibland men inte så ofta. Fast egentligen tycker man ju så om 

alla skolor, vart som helst. Man tycker ju aldrig att det är perfekt så på sätt och 

vis är den ju bra faktiskt. 

 

Matsalsmiljön är i stort sett bra och trevlig, personalen har försökt att göra miljön 

inbjudande genom tända ljus, dämpad belysning och bra placering av bord och stolar. 

Eleverna tycker att det känns bra att gå till matsalen. Det kan ibland bli stökigt men 

upplevs sällan som stressigt. En del elever är missnöjda med renligheten, det finns 

ofta matrester kvar på borden när de kommer för att äta. De äter alltid på 

regelbundna tider vilket uppskattas av eleverna.  

 
Det känns alltid bra att gå till matsalen.  

 
Jag tycker att det är mysigt när vi har tända ljus. Det påverkar, det blir lugnare 

och det brukar vara lite nedsläckt. 

 
Om det är stressigt beror på om det är mycket folk i matsalen. När det är många 

som sitter kvar är det inte alltid så kul om de är högljudda.  
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En följdfråga till fråga 1 (se bilaga) som vi ställde till alla elever var om de kan äta 

sig mätta i skolan varje dag. Övervägande antal elever på skolan uppger att de kan 

äta sig mätta varje dag. För det fåtalet elever som inte känner sig mätta, händer detta 

bara någon enstaka gång. De berättar att de gånger de inte blir mätta beror det på att 

dem själva väljer att inte äta av det som serveras.  

 
Man kan inte alltid äta sig mätt men det är för att man inte alltid gillar maten. 

 
Vi kan oftast äta oss mätta på maten och om man nån gång inte kan det så tar vi 

knäckebröd, för det finns alltid. 

 
Vi kan äta oss mätta varje dag. 

 

Eleverna har goda kunskaper om vad kroppen behöver för att fungera. De känner till 

vad som ingår i kostcirkeln och hur tallriksmodellen ser ut.  

 
Jag tror nog att skolmaten innehåller allt det man behöver, fast kanske inte alltid 

tillräckligt av allt.  

 
Kroppen behöver kött, grönsaker, potatis, kalcium från mjölk. Vi skulle må 

väldigt dåligt om vi inte fick allt från kostcirkeln.  

 

Samtliga av de intervjuade eleverna upplever att skolmaten påverkar hur de mår och 

hur väl de klarar av skolarbetet. Utan tillräckligt mycket och bra mat blir de hängiga, 

sura, tjatiga och trötta. En del får svårt att tänka klart och koncentrera sig.  

 
Maten har stor betydelse, jag får lätt humörsvängningar och det kan påverka 

mina resultat i skolan.  

 
Maten påverkar mycket hur vi mår. Jag tycker det är svårt att koncentrera sig om 

jag är hungrig. 

 
Skolmaten påverkar skolan mycket för man orkar inte tänka så mycket och man 

blir trött. Jag tror att man kan få sämre resultat för att allt tar längre tid och orken 

räcker inte till och så.  

 
Ena dagen kan man allting och nästa dag kan man inget och orkar inte 

koncentrera sig, det tror jag kan bero på skolmaten.  

 

En del elever upplever att maten inte serveras tillräckligt varm. Fler elever säger 

också att de skulle vilja att maten lagades på plats. De tror att kvaliteten på maten 

påverkas när den transporteras och framförallt tycker de inte att den smakar lika gott. 

Eleverna kan i viss mån påverka maten och matsalsmiljön genom matrådet på 

skolan. Det finns även möjlighet att prata direkt med kökspersonalen.  

 
Vi har något som heter matråd och där säger vi vad vi tycker. Ibland händer det 

saker och ibland inte. Inte omöjliga saker.  

 
Matrådet är bra för vi kan ändra i salladsbuffén. Dom lyssnar och dom är bra på 

att kolla vad barnen vill ha för grönsaker.  
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Favoritmaten på denna skola skiljer sig lite åt mellan eleverna. Genomgående är det 

så att de rätter eleverna uppskattar mest blir de också mest mätta på. Det är inte alltid 

maträtten de gillar bäst är perfekt varje gång, men det smakar bra ändå. 

 
Jag gillar potatis och köttfärslimpa för då är det riktig mat som är ordentligt 

tillagad. 

 
Jag gillar spagetti och köttfärssås, men den kan vara rinnig och lite överkokt. 

Den är god ändå. 

 

Jag har ingen riktig favorit i skolan för maten är varierad så mycket så man 

tröttnar aldrig. 

 
Jag gillar Chicken McNuggets med ris och currysås. Jag gillar lite stark mat och 

fisk gillar jag för att det är mycket näring. 

  

5.2 Skola 2 

 

Skolan är en 1-6 skola i Kalmar län, där det går ungefär 460 elever. I samma matsal 

äter också en 7-9 skola med nästan 400 elever. Skolan har en hälsoprofil, skolmaten 

ingår emellertid inte i hälsoarbetet. Politiskt program men det finns en kostpolicy 

som barn- och ungdomsnämnden har utarbetat. Skolan uppfyller inte 

livsmedelsverket riktlinjer om att det ska finnas minst två alternativ varje dag och 

inte heller att maten bör hållas varm högst 2 timmar. Dock 

 

Kommunen budgeterade 3390 kronor per år och elev på skolmaten 2007, vilket är en 

liten summa i jämförelse med övriga kommuner i både det egna länet och i hela 

landet (Statistiska Centralbyrån, 2007). 

 

5.2.1 Elevernas syn på skolmatens påverkan (skola 2) 
 

Eleverna på skolan tycker att maten i matsalen är okej att äta, men inte mycket mer 

än så. Variationen på maten som serveras uppfattas som dålig då det ofta serveras 

samma rätter, en del elever känner att de tröttnar på maten som ofta bara byter namn 

innan den serveras igen. Det finns bara en rätt att välja på i matsalen. Eleverna har 

reagerat på att de ofta bara får färdig mat som värms upp och då påverkas kvaliteten 

på maten. Det finns också önskemål om att öka vetskapen om vad som blandas i 

maten för att eleverna ska få möjlighet att veta vad de stoppar i sig. Något eleverna 

uppskattar med maten på skolan är att de har ett väldigt fint grönsaksbord där det 

finns flera sallader att välja mellan. 

 
Maten på skolan är okej att äta, men den är ju inte världens godaste precis. 

 
Det finns bara en rätt varje dag och det är ofta samma rätter vecka efter vecka. 

Salladen är bra och god och vi har ganska mycket att välja på där. 

 
Sen är det dumt att man inte vet vad de blandar i maten och det skulle jag vilja 

veta. Annars är det lite skumt.  
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Det finns ju alltid sallad fast ofta gör de typ vuxensallad med massa konstiga 

grejer. Dom borde tänka på att det är barn som ska äta. 

 

I matsalen kan miljön ofta ses som ganska stressig och jobbig. Det är ganska trångt i 

matsalen och många elever ska äta samtidigt och det kan därför bli ganska högljutt. 

Det är dock ingen som upplever det jobbigt att gå till matsalen. Önskemål från 

eleverna är att matsalen kan göras mer mysig. De skulle också vilja att det fanns mer 

plats i matsalen för att slippa trängsel och stök. 
 

Det är väldigt dumt planerat i matsalen för man går in och ut på samma ställe 

som matkön är och där är det alltid helt stökigt och bökigt. 

 
I matsalen är det rätt stressigt och väldigt högljutt. 

 

Som vi nämnt tidigare ställde vi en följdfråga till fråga 1 (se bilaga) till alla elever, 

om de kan äta sig mätta i skolan varje dag. På skolan i Kalmar län upplever de flesta 

att de oftast kan äta sig mätta på maten som serveras. Ett fåtal elever av de vi 

intervjuat uppger att de kan äta sig mätta varje dag i matsalen. 

 
Oftast håller jag mig inte mätt så länge. 

 

Jag kan inte alltid äta mig mätt. 

 

Eleverna visar goda kunskaper om vad de behöver för mat för att må bra. De pratar 

dels om vad för sorts mat som är bra för kroppen och hur den ska fördelas på 

tallriken.  

 
Kroppen behöver väl en kvarts del på tallriken med kött och fisk och sen en 

kvarts del med potatis och ris och sen resten ska det väl va sallad tror jag. Allt 

det där kan vi ju ta i matsalen, fast det är inte gott så det blir inte så ändå.  

 
Man behöver kolhydrater, protein och lite fett.  

 
Vi skulle ju vilja veta vad det är i maten också men det får vi ju inte. Jag vet inte 

om dem vet egentligen om alla ingredienser är nyttiga. Vissa saker är inte bra för 

kroppen och sånt vill inte jag äta men nu vet jag ju inte vad som finns i det jag 

äter. 

 

Alla elever är av den åsikten att skolmaten påverkar deras hälsa och skolresultat. När 

eleverna upplever att de får bra mat i skolan så orkar de hela skoldagen och kan 

koncentrera sig bättre. Får de däremot sämre mat blir de trötta och orkar inte lika 

länge. De upplever också att när maten smakar gott så mår de bra av den. Eleverna 

har svårt att skilja på god mat och bra mat. Fokus hamnar mer på hur maten smakar 

än på matens kvalitet.  

 
Ja skolmaten påverkar ju skolarbetet för om vi inte äter så bra så orkar vi inte 

koncentrera oss utan blir bara flamsiga och så där.  

 
Man märker faktisk tydligt att maten påverkar för när det är typ soppa så kan jag 

inte koncentrera mig så mycket på vad läraren säger sen på dagen. Men när det 

är mer bra mat så att man håller sig mätt så känns det att man kan orka mer. Vi 

hade prov förra veckan på eftermiddagen och då orkade jag nästan inte skriva för 

att jag var så hungrig och trött.  
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Om det inte är god mat så vill man inte äta så mycket och då blir man trött och 

tjurig och det går inte att koncentrera sig på skolarbetet då.  

 
Man känner att maten påverkar en för om det är bra mat så orkar man ju hela 

dagen och kan koncentrera sig bättre i skolan. Men om det är dålig mat med 

halvfabrikat och sånt så blir jag så här trött och tung och jag orkar bara inte.  

 

En förändring som eleverna vill se är att all mat ska lagas på plats i skolans eget kök. 

Idag begränsas mängden mat eleverna får ta vid vissa maträtter och detta önskar 

eleverna att det blir ändring på. De maträtter som begränsas är oftast de som eleverna 

tycker bäst om. Eleverna vill också ha mer varierad mat i skolan. Det finns ett matråd 

på skolan men övervägande antal elever upplever att inget av de många förslag de 

kommit med genomförs.  

 
Om jag fick ändra på nåt så skulle man få ta så mycket mat man vill och sen 

skulle man laga all mat på skolan och på ett bättre sätt.  

 
Vi får säga vad vi vill ändra på men matrådet lyssnar ju inte på oss, det har inte 

hänt nåt av det vi velat.  

 
Vi skulle mest vilja att skolan lagar all mat själv för då blir det ju nyttigare och 

smakar bättre och då mår vi väl bättre också.  

 
Det känns inte som att dom lyssnar även om vi säger vad vi tycker om maten så 

jag säger inte så mycket längre. Fast det är jättemycket som dom borde göra.  

 
Vi håller på att skriva ett brev till kommunen att vi behöver mer pengar till 

skolmaten för att den ska bli bättre. Jag tror inte att den kan bli bättre annars.  

 

Favoritmaten på skola 2 är helt klart tacos, det säger samliga åtta elever utom en som 

gillar kalkon bäst. Eleverna vill också gärna motivera varför de valt just den rätten, 

och det är inte bara för att den smakar bäst. Maträtten eleverna uppskattar mest får de 

enbart en gång om året och de får inta äta obegränsat av denna rätt. 

 
En gång om året får vi tacos och det är lätt det godaste. Tacoköttfärsen lagar de 

faktiskt själva här och den är riktigt god och den mår man bra av och är mättande 

också. 

 
Tacos är bäst och godast, men vi får inte ta så mycket när det är det och vi får det 

bara en gång om året. 

 
Kalkon är det bästa för den är så god och den håller man sig verkligen mätt på. 

De dagarna är man liksom pigg hela tiden. 
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5.3 Sammanfattning 

 

Det finns tydliga skillnader mellan de två skolorna. På Skola 1 har de alltid två rätter 

att väja mellan och eleverna upplever att maten varieras på ett bra sätt. På Skola 2 

har de bara en rätt varje dag och eleverna tycker inte att maten varieras tillräckligt. 

Matsalsmiljön på Skola 1 är sammantaget bra och trevlig medan det på Skola 2 ofta 

är stressigt och stökigt. På Skola 1 uppger de flesta eleverna att de kan äta sig mätta i 

skolan varje dag men på Skola 2 uppger de flesta att de inte kan det.   

 

Eleverna på de två skolorna är sammantaget ganska nöjda med skolmaten men 

självklart finns det saker att förbättra. De vill alla att maten ska lagas på plats i de 

lokala skolköken, dels för att de tycker att det smakar bättre och dels för att de tror 

att det då är nyttigare. Samtliga intervjuade anser att skolmatens kvalitet i hög grad 

påverkar hur de mår och hur de presterar i skolan.  
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Skolmaten 

 

På varje skola finns ett skolkök som serverar alla elever i grundskolan gratis 

skollunch varje dag. Det har skett stora förändringar inom det här området bara de 

senaste femtio åren. Under 1960-talet saknade fortfarande 90 000 elever i 

grundskolan i Sverige tillgång till skolmat (Halling, 1990). På hundra år har vi gått 

från undernäring till övernäring. Förr drabbades stora delar av befolkningen av svält 

medan 2000-talets problem är att vi överkonsumerar. Vårt energiintag är ofta för 

högt men näringsinnehållet för lågt (Christenson och Sundling, 2000). 

 

Skolmaten har fått väldigt mycket kritik i massmedia under 2008. Vårt resultat visar 

att eleverna på Skola 1 är väldigt nöjda med maten medan eleverna på Skola 2 är 

något missnöjda med maten. Vi upplevde att det på flera områden fanns ganska stora 

skillnader mellan de två skolorna i vår undersökning. Andra undersökningar visar 

också att kvaliteten på maten varierar mycket mellan olika skolor (Socialstyrelsen, 

1990). Varje kommun fattar själv beslut angående skolmaten, det blir då en naturlig 

variation på kvaliteten eftersom man budgeterar väldigt olika till skolmaten. 

Kostnaden varierar mellan 8540 och 3090 kronor per år och elev för skolmaten. De 

skolor vi undersökt har alltså relativt låga budgetar för skolmaten. Skola 1 ligger 

under medelvärdet med 5420 kronor per år och elev medan Skola 2 ligger väldigt 

lågt med 3390 kronor per år och elev  (Statistiska Centralbyrån, 2007). 

 

För att inverka på elevernas syn på kost måste själva måltidsmiljön också förändras 

(Hoppu m.fl 2008). Matsalsmiljön är en viktig faktor att ha i åtanke när elevers 

matvanor ska förbättras, detta visar tidigare forskning (Hoppu, 2008, Brown, 1995, 

Halling, 1990), även vårt resultat visar på hur viktigt det är att eleverna trivs i sin 

matsalsmiljö. Långa köer när eleverna ska ta sin mat är ett stort problem (Brown, 

1995, Halling, 1990) detta menar också eleverna i vår studie som upplever att köer är 

ett problem både vid in- och utpassering i matsalen. I och med att eleverna som redan 

har ätit går ut på samma ställe som de som väntar på att få ta mat uppstår lätt prat och 

oordning i kön som bidrar till buller i matsalen. Det är intressant att ingen av 

eleverna i vår studie upplever att det är betungande att gå till matsalen trots att 

flertalet av dem tycker att det är bullrigt och ofta stökigt i matsalen. Hoppu m.fl. 

(2008) påpekar att regler och rutiner vid måltiderna är viktiga för att eleverna ska 

trivas och uppskatta luncherna. Det kan vara en faktor som påverkar eleverna i vår 

studie, att de har regler och rutiner som gör att de kan känna sig trygga med vad som 

gäller i matsalen. Med enkla medel så som levande ljus och dämpad belysning görs 

matsalsmiljön också trevligare för eleverna. Då måltidsmiljön har så stor påverkan 

för elevernas kostvanor (Hoppu, m.fl. 2008) bör det satsas mer på att göra miljön i 

matsalen mer attraktiv för elever. 

 

På Skola 2 upplever eleverna att det ofta är mycket stressigt i matsalen medan Skola 

1 sällan upplever matsalsmiljön som stressig. Denna skillnad kanske kan bero på den 

stora skillnaden i antalet elever som äter i respektive matsal varje dag. På Skola 2 är 

det ca 200 elever som ska äta medan det på Skola 1 är ca 860 elever som ska äta i 

matsalen varje dag, (det närliggande högstadiets elever äter i samma matsal). På båda 
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de undersökta skolorna äter eleverna på samma tid varje dag, vilket samtliga elever 

uppskattar. En regelbunden måltidsrytm är viktigt för en sund kosthållning och en 

optimal upptagning av näringsämnen (Annerstedt och Gjerset, 1997). 

 

Eleverna i vår undersökning upplever att de inte har så mycket att säga till om vad 

gäller skolmaten de äter varje dag. På båda skolorna finns ett matråd där eleverna 

kan komma med synpunkter. På skola 1 finns ett matråd som fungerar ganska bra 

och eleverna upplever att vuxna på skolan lyssnar på dem även om maten som 

kommer från ett centralkök kan vara svår att påverka. Även på skola 2 finns ett 

matråd men eleverna känner att ingen lyssnar på deras åsikter. Skolan som ska vila 

på en demokratisk grund (Skollagen 1985:1100) brister här i ett område som 

eleverna borde få möjlighet att påverka. Detta uttrycker även många elever, de vill 

också ha bättre kunskap om vad skolmaten innehåller. Att det faktiskt finns elever 

som vill driva den här frågan visar eleverna på skola 2 som skivit ett brev till 

kommunen med en önskan om mer pengar för att förändra skolmaten. 

Organisationerna Skolmatens vänner och Bra skolmat har kommit till för att se till 

elevernas intressen i skolmatsfrågan, men som tidigare nämnts finns även 

kommersiella intressen i dessa organisationer. När företag och andra intressegrupper 

finns involverade har de egna vinstintressen i organisationen. Dock finns här 

information om skolmaten för eleverna, till exempel argument de kan använda för att 

förbättra skolmaten. Vissa argument är väldigt dåligt förankrade till forskning och 

skulle säkert inte hålla i längden för eleverna, när de når högre insatser. Det finns 

mycket fakta om skolmat, regler för matlagning, kommuners budgetar, politiska 

beslut och så vidare men det refereras inte alltid till var informationen kommer ifrån. 

Det går alltså att få mycket information på dessa hemsidor men för att kunna 

använda sig av denna bör förstahandskällorna hittas. I vissa fall refereras dock, till 

exempel är mycket av det som finns att läsa i Livsmedelsverkets råd, ”Bra mat i 

skolan”, här omskrivet för att det ska vara lättare för elever att ta reda på vad de kan 

kräva av sin skolmat.  

 

 

6.2 Matens kvalitet 

 

Vi hör ofta rapporter om att barnfetma och diabetes hos barn och unga ökar, som en 

följd av försämrade kostvanor. Livsmedelsverkets forskning visar att goda kostvanor 

måste etableras tidigt hos barn för att på lång sikt kunna motverka sjukdomar som 

övervikt, diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar (Livsmedelsverket, 

2007). Ravnksov (2007) har kommit med kritik till Livsmedelsverkets råd eftersom 

han menar att de saknar vetenskapligt stöd, inget samband kan ses mellan intaget av 

mättat fett och risken för hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Som vi tidigare nämnt står det bara en enda mening om skolmaten i skollagen, där 

det uttrycks att skolmaten ska vara kostnadsfri (Skollagen, 1997). Det finns inget 

krav på kvalitet eller näringsinnehåll, på den punkten ansvarar varje enskild 

kommun. Här ser vi också skillnad mellan de två skolorna vi undersökt. I den 

kommun Skola 1 ligger finns inget Kost Politiskt program men skolan har ett 

program som beräknar näringsinnehållet på varje skolmåltid. Det går alltså att när 

som helst ifrågasätta näringsvärdet på varje skolmåltid. I den kommun Skola 2 ligger 

finns en Kost Policy som säger att näringsinnehållet på en måltid när som helst ska 
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kunna testas. Denna policy följs dock inte, på Skola 2 kan inte näringsvärdet testas 

eftersom kommunen inte tillhandahåller några mätinstrument.  
 

 Vi kan även se skillnader när det gäller hur skolorna följer Livsmedelsverkets 

riktlinjer för skolmat. Skola 1 har blivit diplomerade för att de följer riktlinjerna 

(Skolmatens Vänner, 2008). På Skola 2 kan vi under vårt besök se att det finns flera 

av riktlinjerna som inte följs. De har endast en rätt varje dag, de kan inte beräkna 

näringsvärdet och vet då inte om maten ger rätt värden och de serverar mat under 

längre tid än två timmar varje dag (Livsmedelsverket, 2007). 

Den avslutande frågan under våra intervjuer var vilken maträtt eleverna tycker bäst 

om och varför. God mat är inte alltid bra och näringsrik mat, men de maträtter som 

eleverna lyfte fram var relativt nyttiga och näringsrika. Framförallt var det mat som 

eleverna äter och håller sig mätta på en hel dag i skolan, enligt dem själva. 

Exempelvis nämnde de kalkon, köttfärslimpa och tacos.  

 

6.3 Kostens påverkan på vår prestationsförmåga 

 

Lpo 94 uttrycker att skolan ska ge eleverna grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan och miljön. Ett sätt att i handling åstadkomma detta är att skolköken bidrar 

med stor kunskap till eleverna och visar vägen till en god hälsa genom väl lagad mat 

med bra näringsinnehåll. Maten och matens betydelse för hälsan borde ges mer 

utrymme i skolans pedagogiska verksamhet och möjligheterna att i 

undervisningssyfte använda skolmåltiderna borde tas tillvara bättre. Vi måste äta rätt 

kost för att få i oss det vi behöver, men i verkligheten väljer vi det vi tycker om. 

Elevhälsan främjas därmed om eleverna tycker om det de behöver. Detta var något vi 

såg tydligt under våra intervjuer, samtliga elever påpekade hur viktigt det är att 

maten smakar bra för att de ska få i sig tillräckligt och för att de ska må bra. Eleverna 

i vår studie hade svårt att skilja på kvaliteten på maten och på hur maten smakar, 

vilket gör det svårt för oss att bedöma om kvaliteten på maten påverkar eleverna eller 

om det är mängden mat eleverna äter på grund av tycke och smak. Trots att frågan 

kring matens kvalitet inte fick något tydligt svar tycker vi oss finna ett samband 

mellan kvalitet och smak. Flera elever uttrycker att hel- och halvfabrikat smakar 

sämre än maten som lagas direkt i skolans kök. Forskning inom näringslära visar på 

samma samband som eleverna antyder (Ekblom, m.fl. 1992). 

 

Samtliga elever i vår undersökning menar att skolmatens kvalitet påverkar hur de 

mår och hur mycket de förmår att prestera i skolan varje dag. De har lätt för att 

beskriva hur de påverkas om de får ”bra” mat respektive ”dålig” mat. När de får 

”bra” mat i skolan så orkar de koncentrera sig hela dagen. När de får ”dålig” mat 

påverkas de negativt och blir trötta och okoncentrerade på skolarbetet. Att matens 

kvalitet och näringsinnehåll påverkar vår prestationsförmåga är klart men i vilken 

grad det har betydelse för skolarbetet är svårt att finna belägg för. Det finns relativt 

lite forskning gjord på området och det har varit svårt för oss har varit att finna 

relevanta studier som visar något samband mellan skolmat och prestationer i skolan. 

Detta kan ha att göra med att vi i Sverige och Finland är ensamma om att servera 

gratis skolmat i våra grundskolor varje dag. Dock har vi funnit en del utländska 
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studier som visar på att det finns tydliga samband mellan vad elever får i sig för sorts 

mat och vad de förmår att prestera i skolan. Studier gjorda i Taiwan och Kanada har 

visat på tydliga samband mellan kost och generella skolprestationer. Undersökningen 

i Taiwan visar att risken är fem gånger så stor för eleverna att få bekymmer i skolan 

om de äter en ohälsosam kost (Fu, M.fl. 2007). Även den Kanadensiska forskningen 

påpekar hur viktigt det är att eleverna får en väl sammansatt kost, inte bara för 

prestationen i skolan och för studieresultaten utan även i ett längre perspektiv, deras 

framtid (Florence, m.fl. 2008). Det borde därför vara av stor vikt att vi som arbetar 

och verkar i skolan hjälper eleverna till en hälsosam framtid genom att servera bra, 

näringsrik mat i våra skolmatsalar.  

 

 

6.4 Framtida studier 

 

Som vi tidigare nämnt är relativt få studier gjorda på det här området. Samtliga 

studier som vi tagit del av är rörande överens om att mer forskning behövs för att 

tydligare beskriva sambandet mellan en näringsrik kost och skolprestationer (Fu, 

2008, Florence, 2008). Vi har inte kunnat hitta någon svensk studie som undersökt 

skolmatens kvalitet i relation till elevernas skolresultat. En sådan studie är något vi 

gärna skulle vilja göra om vi får chansen att forska vidare på det här området i 

framtiden.  Det finns många olika faktorer som kan påverka elevernas skolarbete och 

därför finns det förmodligen bara ett sätt att ta reda på i vilken grad skolmatens 

kvalitet är en betydande faktor.  Det skulle vara att under en period ge elever en 

”dålig” kost och under en annan period ge dem ”bra” kost, för att sedan jämföra 

deras skolresultat under de båda perioderna.  

 

 

6.5 Slutsats 

 

Skolmaten är ett ämne som engagerar många, kanske just för att så många har 

erfarenhet av maten de själva fått i skolan. Under 2008 har skolmatsdebatten varit 

extra het och engagerat både gamla och unga, mycket på grund av massmedias fokus 

på ämnet.  

 

Mellan de två skolorna vi undersökt var det ganska stora skillnader på hur eleverna 

upplevde matens kvalitet. Det finns stora skillnader på matens kvalitet mellan många 

av landets kommuner, mycket beroende på de ekonomiska förutsättningarna.      

 

Samtliga 16 elever i vår studie upplever att skolmaten påverkar hur de presterar i 

skolan och framförallt hur de mår. Utan bra och tillräckligt mycket mat känner de sig 

trötta, okoncentrerade, sura och de orkar inte med hela skoldagen. Eleverna i vår 

studie hade många förslag på förändringar och förbättringar gällande skolmaten. Vi 

tror avslutningsvis att den intensiva bevakningen av skolmaten runtom i landet är 

positiv och nödvändig för att kvaliteten och kontrollen av skolmaten ska höjas och 

för att förbättringar ska komma till stånd.  
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 

 

 

 

 

1. Vad tycker du om skolmaten? 

 

 

 

2. Hur upplever du att matsalsmiljön är? 

 

 

 

3. Vilken typ av mat tror du att din kropp behöver för att fungera bra?  

 

 

 

4. Beskriv hur du upplever att skolmaten påverkar hur du mår. 

 

 

 

5. Beskriv hur du upplever att skolmaten påverkar ditt skolarbete. 

 

 

 

6. Om du fick ändra på något som gäller skolmaten vad skulle du göra då?  

 

 

 

7. Hur kan eleverna på din skola påverka skolmaten? 

 

 

 

8. Vilken maträtt tycker du bäst om i skolan och varför? 

 

 


