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1. Inledning och bakgrund 
Tanken med rubriken Tack för maten grundar sig på barnens välbefinnande. En bra 
matsalsmiljö leder fram till nöjda och belåtna barn som spontant tackar för maten när tallriken 
lämnas till disk. 
 
Den yttre miljön kan ha en stor inverkan på hur människan mår både fysiskt och psyksiskt. 
Med den yttre miljön menar jag det vi ser och känner när vi uppehåller oss på olika platser 
eller det vi hinner uppfatta när vi passerar förbi. Under de senaste åren har det diskuterats och 
forskats mycket om hur skolans yttre miljö bör utformas för att skapa ett positivt intryck. Det 
finns litteratur att läsa där förslag på hur skolmiljöer kan planeras och inredas så att de kan ge 
flera olika handlingsmöjligheter och arbetssätt. Utifrån kunskaper som finns idag, när det 
gäller att utforma bra pedagogiska miljöer, skulle det inte behöva råda några oklarheter i hur 
utseendet och innehållet i våra skolor bör se ut. Men trots detta finns det på många skolor 
brister i vad som kan kallas en bra skolmiljö.  
 
I detta arbete har jag lagt tyngdpunkten på att undersöka den pedagogiska miljöns betydelse i 
ett antal skolmatsalar. Jag anser att skolmatsalen är en av skolans viktigaste platser. Här ska 
energi och kraft hämtas så att dagen kan fyllas med kunskaper som håller livet ut. Intresset att 
undersöka just matsalen väcktes en februaridag 2006. Jag läste en artikel i Svenska dagbladet 
som handlade om grisbonden Gun Ragnarsson. Tillsammans med professor Bo Algers och 
kunskaper om grisens biologi hade hon skapat en djurvänlig och lönsam grisproduktion med 
smarta lösningar. Självklarheter i grisstallet var bland annat att varje sugga hade ett eget bås 
där hon själv med sina små kultingar fick en avstressad plats. Detta resulterade i att banden 
mellan mamman och ungarna kunde stärkas och digivningen blev effektivare. I grisstallet 
dånade heller inga fläktar som kunde störa samspelet mellan suggan och kultingen. Matron 
gav välmående grisar och en högklassig produktion. Gun Ragnarsson menade att om 50 
suggor tvingas vistas i samma grisningsstall kan knappast någon matro uppstå när de hela 
tiden måste överrösta varandra. Vill vi ha friska grisar krävs det av oss bönder att vi ser till att 
trivseln är hög, menar Gun. Det går inte att strunta i grisens bästa och bara se till 
produktionen och lönsamheten. Finns det ett djurintresse finns alla förutsättningar att kunna 
skapa en trivsam miljö. Att falla in i invanda mönster kan hindra oss att se möjligheterna till 
förändring (Nyman, 2006). 
 
När jag läste artikeln om Gun Ragnarsson och hennes grisar kunde jag se vissa likheter 
mellan lärarens förhållningssätt till sina elever och suggans förhållningssätt till sina kultingar. 
När det exempelvis var dags att inta dagens måltid var det självklart för suggan att hon skulle 
ha en avskild plats där hon tillsammans med kultingarna fick en rogivande och avstressad 
måltid. För lärare och elever är det kanske inte lika självklart att de, i en avstressad 
måltidssituation, kan föra givande samtal som stärker relationen mellan lärare och elever. Att 
slippa överrösta störande buller, var en självklarhet i grisstallet men är det lika självklart i 
matsalen? Vill vi ha friska, trygga och glada barn krävs det av oss vuxna att trivseln är hög. 
Det går inte att strunta i barnens bästa, vi måste våga satsa på barnen och jag är övertygad om 
att det lönar sig i längden. Finns viljan, intresset och förmågan att vara lyhörd och kunna se 
utifrån ett barnperspektiv finns goda förutsättningar att inte falla in i invanda mönster och 
därmed finns också potentialen att skapa en trivsam och hälsosam matsal.  
 
Under den senaste tiden har vi kunnat läsa flera utredningar om vad barn ska eller bör äta för 
att må bra. Samtidigt har vi kunnat läsa larmrapporter om att barn idag äter för mycket socker 
och för mycket fet mat. Det finns åsikter om att svenska skolor inte serverar fullvärdig lunch 
och att mellanmålen innehåller för många ”onyttiga” produkter (www.slv.se). I dessa 
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rapporter glöms en viktig detalj bort och det är denna detalj som jag vill ska lyftas fram i detta 
examensarbete. Beror barnens eventuella dåliga matvanor enbart på maten som serveras eller 
kan dåliga matvanor även påverkas av den yttre miljön? Det är inget nytt att hög ljudnivå som 
exempelvis skrammel från disk, tallrikar, glas, bestick och skrapande stolar kan bidra till 
negativ stress och det är heller inget nytt att negativ stress påverkar barns förutsättningar för 
inlärning och välbefinnande. Mina funderingar är följande, om barnen har svårt att få matro 
kan de då tillgodogöra sig maten och i så fall spelar det då någon roll hur näringsrik och 
vällagad maten är?    
 
 
1.1 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka miljön i ett antal olika skolmatsalar. Jag vill ta reda på 
vilka hinder som eventuellt existerar och hur dessa i så fall komplicerar möjligheterna att 
skapa en lugn, harmonisk och bullerfri matsal. Jag vill också ha svar på om flera skolor står 
inför samma problem och om det finns skolor som har lyckats hitta lösningar.      
 
1.2 Forskningsfrågor  
 

• Hur är matsalarna möblerade och inredda, vad för slags möbler och utrustning 
används?  

• Hur många av skolorna arbetar medvetet med att skapa en trivsam och ”bullerfri” 
matsal?  

• Vilka är ansvariga och vad har matsalens utformning för betydelse för barnens 
välbefinnande? 

• Vilka möjligheter har eleverna till inflytande?  
 
 
1.3 Begreppsförklaring  
Följande begrepp kan behöva en förklaring:   
 
Miljöbegreppet: Alla i skolan ska arbeta för en god miljö som utvecklar lärandet enligt 
Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006). Miljöbegreppet handlar om den subjektiva och den 
fysiska miljön. Med den subjektiva miljön menas hur individer tolkar den miljö de befinner 
sig i. Tolkningarna är ofta individbundna och bygger på tidigare erfarenheter. Att bygga upp 
en fysisk miljö som tillgodoser alla som vistas i rummet kan ses som en omöjlighet. Men 
genom att utgå från och ta hänsyn till de grundläggande behoven som trygghet och social 
acceptans finns dock förutsättningar att uppnå en god miljö (Björklid & Fishbein, 1992). 
 
Frågan om stolarna vänds eller hängs: Idag är det mycket vanligt att eleverna efter 
måltiderna vänder eller hänger upp stolarna på borden för att underlätta möjligheten att hålla 
rent på golvet. Det är ofta ett öronbedövande moment och detta beteende anser jag inte får 
glömmas bort i diskussionerna om orsaker till hög bullernivå.       
 
Personalmöten: Med personalmöten åsyftar jag ett forum där hela skolans personal ingår och 
där det ges möjligheter till olika diskussioner och gemensam information.   
 
Servicepersonal: I ordet service ingår, i den aktuella kommunen, skolmåltid, lokalvård och 
vaktmästeri. Flera av de anställda i köket varierar sina arbetsuppgifter med lokalvården. 
  
F-skola: En grundskola där 6-åringarna (förskoleklass) ingår. 
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Tallriksmodellen: Tallriksmodellen visar innehållet i en hel måltid och proportioner mellan 
de olika delarna: potatis – pasta – ris, grönsaker – rotfrukter – frukter, kött – fisk – ägg – 
bönor (www.halsomalet.se).     
 
Ljudabsorbenter: Ljudabsorbenter är ett speciellt framtaget material som ljudoptimerar ett 
rum. Det finns bland annat ljudabsorberande tavlor, textildraperier och skärmväggar.  
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2. Teoretisk bakgrund 
 
 
2.1 Tidigare forskning och utveckling 
Nordin-Hultman (2003) utmanar oss med att styra vår blick mot den pedagogiska miljön. Ett 
syfte med studien var att bidra med ett ökat perspektiv i samtalen om barns identiteter och 
subjektskapande. Nordin-Hultman vill framhålla de pedagogiska miljöernas betydelse för 
barnens sätt att vara och hur de uppfattas. Hon menar därmed att det är viktigt att lyfta blicken 
bort från barnen och se vad de olika läro- och utvecklingsmiljöer, som möter det enskilda 
barnet eller gruppen, har för betydelse i det aktuella sammanhanget. En viktig pedagogisk 
utmaning är att se barns sätt att vara som en oskiljaktig del av de sammanhang och miljöer 
som barnen möter. Nordin-Hultman skriver också om att finna intressanta intressen och 
aktiviteter genom att skapa meningsfulla sammanhang som inspireras av olika aspekter av 
pedagogik och undervisning.     
 
Både barnens delaktighet och miljöns betydelse framkommer också hos Schurer (2006), 
Schurer skriver om två dimensioner, aktivitetsdimensionen och meningsdimensionen. 
Aktivitetsdimensionen handlar om arbetet med sakfrågan och förändringen av skolmiljöer. 
Meningsdimensionen handlar om att skapa förståelse och delaktighet. Schurer menar att om 
en skola skall lyckas med ett utvecklingsarbete krävs att de båda dimensionerna integreras. I 
sin avhandling hänvisar Schurer till en debatt om skolmiljöer som pågick under två dagar i 
Göteborgsposten. Debatten handlade om skolornas dåliga miljöer när det gäller toaletter, 
matsalar och duschutrymmen. I artiklarna framgick också vikten av elevernas möjligheter till 
delaktighet i skolmiljöutveckling. Projektet ”En skola att tycka om” som Schurer följde under 
fyra år är stommen till hans avhandling. Ett av delprojekten var att skolans personal 
tillsammans med eleverna skulle arbeta med att utveckla sin matsal och sin matsituation. 
Eleverna fick tillsammans med vuxna möjligheter att undersöka förhållanden, fatta beslut och 
genomföra förändringar. Det gjordes ljudmätningar, ommålning, hjälpinsatser i matsalen, 
upphängning av konst på väggarna och arbete med schemaförändringar som resulterade i att 
så få barn som möjligt skulle vistas samtidigt i matsalen. Schurer menar att arbetet har 
inneburit förändringar i så väl det organisatoriska som i det fysiska, tekniska, psykosociala 
och i det pedagogiska. Detta arbete har inte enbart handlat om att utveckla skolmiljön utan 
även om det Schurer menar, när han skriver om aktivitetsdimensionen och 
meningsdimensionen nämligen elevernas delaktighet, lärande och förståelse i sakfrågan om 
matsalen.   
 
I arbetsmiljöverkets rapport (2006:3) där 11 åringar ingick i en enkätundersökning ställdes 
frågor som handlade om barnens fysiska och psykiska arbetsmiljö i skolan. Urvalet bestod av 
1338 slumpmässigt utvalda barn. När det gällde elevernas delaktighet svarade drygt 6 av 10 
elever att de alltid eller ofta fick vara med och bestämma om hur de ska ha det i klassrummet. 
Ungefär varannan elev uppgav att de fick bestämma hur de skulle arbeta och något fler om 
hur de skulle ha det på skolgården. Däremot ställdes inte någon fråga till eleverna om vad de 
fick bestämma i matsalen. När det gällde ljudnivån framgick av undersökningen att det 
förekom, under en dag, stora variationer bland de olika skolorna. Variationer från 40dB(A) till 
80dB(A), normal samtalston ligger på 60dB(A). För höga ljudnivåer kan bidra till trötthet, 
bristande koncentration, inlärningssvårigheter och stress men ljudnivåerna i skolan är sällan 
så höga att de är hörselskadande. De höga ljudnivåerna förekom under vissa lektioner och i 
samband med raster och lunch. En tredjedel av eleverna upplevde att ljudnivån i matsalen ofta 
eller alltid var störande. Men trots en hög ljudnivå uppgav 93% av eleverna, att de kunde äta i 
lugn och ro. 
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I en kontaktklassundersökning som gjordes av Barnombudsmannen hösten 2004 togs det upp 
frågor om arbetsmiljön i skolan. När det gällde frågorna om skolmaten och hög ljudvolym i 
matsalen framgick det att många föredrog mindre matrum framför en enda stor matsal för att 
få en lugnare måltidsmiljö. Behovet av avkoppling från skolarbetet är viktigt att tillgodose vid 
planering av matutrymmen. Ett dilemma som uppmärksammades av eleverna var, att för de 
barn som åt lunch sist fanns risken att till exempel köttet i en gryta var slut eller att det var 
”grisigt” i matsalen. Eleverna tyckte att borden skulle torkas av oftare och att lärarna skulle 
sitta med vid borden. Barnobudsmannen föreslår att arbetsmiljöverket får i uppdrag att 
prioritera tillsynen av elevernas fysiska miljö och då bland annat mat- samt paus- och 
viloutrymmen. Ytterligare några av barnombudsmannens förslag som las fram i rapporten var 
bland annat att arbetsmiljölagen måste anpassas efter barns och ungas arbetsmiljö. Där står 
också att i grund- och gymnasieskolans kursplaner bör regeringen och Skolverket förstärka 
mat- och hälsoundervisningen. Detta förslag följs av att även inom det allmänna 
utbildningsområdet i lärarutbildningen bör undervisning om mat och hälsa erbjudas. Förslag 
på forskningsområden som bör stimuleras ekonomiskt är skolans fysiska och psykosociala 
arbetsmiljö och hälsoeffekter av barns inflytande (BR2006:01).  
 
I samma rapport (BR2006:01) riktade Barnombudsmannen en särskild enkät till 
kontaktklasserna om stress. Nästan 80 % av de tillfrågade ansåg att skolan gav upphov till 
stress. Eleverna angav bland annat att matrasten var för kort och att det var hög ljudnivå i 
skolornas lokaler. I en liknande enkät ställdes frågor om gruppstorleken, schemaläggning och 
möjligheten att äta sin lunch i lugn och ro. Undersökningen visade att stressen under 
lunchrasten ökade med stigande ålder. Det är viktigt för elevernas hälsa att schemaläggning 
av lunchrasterna förekommer. En regelbundenhet i sina matvanor leder till minskad stress.   
 
I en rapport från Arbets- och miljömedicin (2005:2) redovisas ett projekt som under åren 
2003-2004 utfördes av Stockholms läns landsting. Projektets mening var att öka 
förutsättningarna att komma tillrätta med skolmatsalsbullret. Rapporten visar att det är 
allmänt bullrigt i skolmatsalarna men den visar också att förutsättningar finns för att kunna 
göra något åt det. I samtliga matsalar motverkar bullret den lugna matsituation som skulle 
vara önskvärd för elevernas återhämtning från en i övrigt stressad skolmiljö. 
Arbetsmiljöverket införde 2005 nya bullerföreskrifter där rekommendationer om 
bakgrundsbullernivån inte bör överstiga 55 dBA. För att sänka bullernivån bör mycket 
ljudabsorberande material placeras i tak, på väggar och mellan borden. Några generella 
riktvärden för buller i matsalar finns inte. Under den tid som eleverna och lärarna vistades i 
matsalarna kunde inte ljudnivåerna betraktas som hörselskadliga. Däremot var bullret i 
samtliga matsalar så högt att det kunde störa talkommunikationen. Att äta i en bullrig matsal 
kan orsaka att eleverna inte få den matro som de behöver för att vilja äta av skolmaten. Varje 
matsal mättes vid två tillfällen och resultatet visade en stor skillnad mellan de olika 
matsalarna. Detta resultat påvisar att det måste finnas förutsättningar att förbättra 
bullersituationen även för de sämsta matsalarna. Orsakerna till skillnaderna mellan matsalarna 
kan förklaras av följade faktorer: 
 

• Antalet barn som äter samtidigt 
• Ålderssammansättning och livlighet hos eleverna 
• Hur matsituationen organiseras i övrigt t.ex. köer, regler, vuxennärvaro 
• Matsalens akustiska förhållanden 
• Utformning av inredning m.m. t.ex. skrapande stolar, klirrande bestick 
• Bakgrundsbuller från diskrum kan i vissa fall höja den allmänna bullernivån 
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2.2 Trygghet och trivsel 
Skolans uppdrag är att skapa en god arbetsmiljö för alla elever. Det gäller såväl den fysiska 
som den psykosociala miljön. Genom att överföra grundläggande värden och underlätta 
elevernas lärande skall skolan förbereda eleverna på att leva och verka i vårt samhälle.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 
över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön ( Utbildningsdepartementet, 2006 s.13).  
 

Att arbeta med de grundläggande värdena är en ständig process som pågår i alla sammanhang. 
Det är en del av det vardagliga skolarbetet både i de formella och informella lärmiljöerna 
(Skolverket, 2002). För att eleverna ska må bra i skolan är trygghet och trivsel de viktigaste 
förutsättningarna. För att lyckas skapa trygghet och självtillit hos eleverna krävs utrymme för 
ett reellt elevinflytande. ”Eleverna måste själva få vara med och ta ansvar för sin skolmiljö 
och för verksamheten i skolan” (SOU 2000:19 s.143).   
 
Det finns ingen mall för hur en bra skola ska se ut. Däremot finns det rekommendationer som 
bland annat tar upp antal elever per kvadratmeter, om luftvolym per elev i väl ventilerade 
skollokaler. Det finns manualer för allergironder, säkerhetskrav som gäller miljöer där barn 
och ungdomar skall vistas. I arbetsmiljölagen finns allmänna föreskrifter om hur arbetsplatser 
ska vara utformade dessa föreskrifter är även tillämpliga på skolor (SOU 2000:19). Trots att 
arbetsmiljölagen ska reglera arbetsmiljön på samtliga arbetsplatser menar 
Barnombudsmannen (2006:01), att den ofta hanteras olika för elever i skolan och för vuxna 
på deras arbetsplatser. Barnombudsmannens viktigaste uppgift är att företräda barnens 
intresse och därmed är det viktigt att det arbetas för att eleverna inte ska behöva uppleva en 
arbetsmiljö som vi vuxna aldrig skulle acceptera. 
 
Den fysiska miljön sänder ut budskap om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Lokaler som har 
fått förfalla kan bidra till en osäkerhet bland eleverna om vem det är som bestämmer. Får 
klotter och vandalisering passera utan åtgärder kan det bli svårt att bekämpa vandalism. 
Skolor som reargerar mot varje ansats till förstörelse och där personalen på enad front visar 
att de inte accepterar angrepp på den fysiska miljön har goda förutsättningar att skapa 
trygghet i elevgruppen. Nedgångna skolor har ofta en passiv låt-gå-mentalitet, det kan bero på 
brist på ledarskap, trötta skolledare som har fått för många uppdrag, personal som upplever 
misströstan och hopplöshet. Personalen orkar inte reagera på elevernas destruktiva beteende 
utan låter problemen passera. En av orsakerna till dessa reaktioner kan bland annat vara 
otillräcklig resurstilldelning. Skolmiljö handlar både om den inre pedagogiska, 
organisatoriska, psykologiska och sociala miljön, och om den yttre, fysiska miljön. Kulturen 
och andan i skolan har en övervägande betydelse för hur ledarskapet utövas och hur medveten 
personalen är om förhållningssättets betydelse. ”En god skolmiljö skapas av de vuxna i skolan 
och genom deras förhållande till varandra, liksom av hur lärare och annan skolpersonal 
bemöter eleverna, och hur eleverna bemöter varandra och sina lärare” (SOU 2000:19 s.143). 
 
I olika enkätundersökningar där frågan om vilken skolans viktigaste uppgift är blir i regel de 
sammanfattande svaren, både från föräldrar och elever, nyckelord som trygghet och trivsel, 
bra undervisning samt ordning och reda i skolan (SOU 2000:19). I en årsrapport från 
Barnombudsmannen (2003) ställdes en likartad fråga. Frågan gällde vad eleverna själva ansåg 
vara de viktigaste frågorna i skolan. Svaren blev mobbing, stress, arbetsmiljön och många 
synpunkter om maten. Något som alla önskade sig var god varierad mat i trevlig lugn miljö 
och med god tid att äta. Barnombudsmannen styrker elevernas synpunkter och menar att 
matsalen är en del av elevernas arbetsmiljö och påverkar elevens trivsel.  
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Sveriges största arbetsplats är skolan och för eleverna kan skolan ses som den första 
kontakten med arbetslivet. Den miljö eleverna möter i skolan kan därför bli utgångspunkten 
för hur de kommer att uppfatta sina rättigheter och skyldigheter som vuxna arbetstagare 
(Arbetsmiljöverket, 2002). Att elevernas arbetsmiljö har en stor betydelse för hur eleverna 
lyckas i skolan belyser även Skolverket (2007). Arbetsron är för många elever ett vanligt 
problem och jämfört med en tidigare undersökning 2003 är resulatet fortfarande oförändrat. 
Stress definieras olika utifrån flera olika perspektiv. En stressreaktion kan ses som ett resultat 
när samspelet mellan människan och miljön eller när individens resurser och omgivningens 
krav kommer i obalans. I undersökningen framgår tydligt att eleverna definierar stress med 
bland annat tidsbrist, stökiga miljöer, krav och förväntningar.  
 
Att uppleva skolan som meningsfull och kunna se sina kunskaper som viktiga inför fortsatta 
studier och inför vuxenlivet är några av de grundläggande inställningar som kan ge goda 
möjligheter att lyckas med sina uppgifter. Skolverket (2007) menar att om skolan ska lyckas 
med sitt uppdrag att ge eleverna en stadig grund att stå på är känslan av meningsfullhet en av 
de viktigaste faktorerna. Detta påstående stärks av psykologen Antonovsky (1987) som 
menade att social uppskattning är viktig för välbefinnandet och att en god psykisk hälsa 
hänger ihop med att personen känner ett sammanhang i tillvaron. Att känna meningsfullhet 
menar Antonovsky stärks genom möjligheten till inflytande. När andra bestämmer allting och 
personen i fråga inte har något att säga till om är risken stor att relationen upplevs som 
likgiltig. Det är viktigt att det vi gör värdesätts av omgivningen om än av de allra närmaste.  
 
 
2.3 Elevinflytande 
I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) kan man läsa följande: 
 
        ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig,skall omfatta alla elever.  
           Lärarna skall förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter 
           som präglar ett demokratiskt samhälle” (s.13-14).    
 
         ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, 
           färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på  
           att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till 
           en helhet” (s.6). 
 
Medinflytande är en viktig faktor för trivsel och tillhörighet i skolan. Trots att det ingår i 
skolans uppdrag påvisas stora brister och det tycks vara svårt att se elevinflytandet som en del 
av lärprocesserna. Inflytandet minskar med stigande ålder och i gymnasieskolorna anses det 
att lärarna inte längre har tid med elevinflytande. Det finns en kvarlevande syn i skolans värld 
som säger att elevinflytande är en aktivitet som tar tid från lärarnas uppgift att undervisa 
(SOU 2000:19). Även skolverket (2007) antyder att elevinflytande kan ta sig uttryck på olika 
sätt och hävdar att det tycks råda oklarhet hos både elever och lärare om hur elevinflytande 
kan tillämpas i skolarbetet. Orlenius (2001) lyfter fram begreppet värdegrunden och väcker 
tankar om vems behov som ska tillgodoses när tiden inte räcker till alla. Han resonerar också 
om vilken kunskap som behövs för att ge en grund för livet? Orlenius menar att all 
pedagogisk verksamhet leder till någon form av lärande. Ett av skolans uppdrag är att få 
eleverna att bli rustade så att de kan möta samhället och de krav som ställs på dem. 
Uppfattningen om vad som är grunden för begreppet värdegrunden är många och skilda. 
Vissa hävdar förnuftet som etikens grund andra menar att den känslomässiga 
inlevelseförmågan utgör basen för människors sätt att se på värdegrunden. Hedin & 
Lahdenperä (2005) ger beskrivningen av ordet värdegrund som ett nära samröre med attityder 
och förhållningssätt. De tolkar ordet som två beståndsdelar, grund som är konkret och värde 



                                                                                                                                             11 

som är abstrakt. Det förtydligande som de gör är att likna orden vid ett hus som är bebott av 
människor. Huset det konkreta har en fast grund något stadigt att stå på. Människor det 
abstrakta bor i huset och uttrycker olika värderingar. De menar att människan kan inför 
samma fenomen uttrycka olika tyckande och olika attityder, de prioriterar och reagerar på 
olika sätt. Detta styrs av individuella värderingar som kan motiveras men inte alltid bevisas. I 
Värdegrundsboken (Utbildningsdepartementet, 2000) klarläggs vikten av att ledning och 
personal tar ansvar för hur samvaro, relationer och attityder formas. Detta görs genom att 
respektera barn och unga samtidigt som respekt och ansvar kan krävas tillbaka. Detta gäller i 
lekrummet, i dockvrån, i klassrummet, i korridoren, ute på lekplatsen och på skolgården, i 
köket och i matbespisningen.   
 
Barnombudsmannen har regelbundna kontakter med barn och ungdomar för att ta reda på vad 
de tycker i aktuella frågor. I rapporten (BR2006:01) rapporterar Barnombudsmannen 
synpunkter från elever, som bland annat signalerar om hög ljudnivå i olika utrymmen och 
stökiga lunchrum. Där menas att bra förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö är när det 
finns kloka vuxna som kan fatta kloka beslut och samtidigt låter eleverna själva få påverka sin 
skola. Arbetsgivaren och arbetstagaren, det vill säga även eleverna, ska enligt lagen samverka 
för att åstakomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren bör därför försöka komma överens med 
eleverna om hur samverkan ska gå till. Inflytandefrågor är grundläggande när det gäller barns 
mänskliga rättigheter. Elevinflytandet kan delas in i tre nivåer individ, grupp och skolhenhet. 
Individnivån rör inflytandet över lärandet, gruppnivån är inflytandet över det som sker inom 
klassen och den tredje nivån är inflytande som gäller hela verksamheten. Undersökningen, 
som presenteras i rapporten, visar att det endast är mindre andelar av eleverna i 
kontaktklasserna som får vara med och bestämma. Det kan exempelvis handla om att ha 
inflytande över hur det ska se ut i matsalen och vilken mat som ska serveras. 
 
Barnombudsmannen (2003) pekar särskilt på betydelsen av ett matråd på skolan. I rådet bör 
elever, skolmatspersonal, skolledning, lärare och skolsyster medverka. Ett förslag är också att 
bildläraren ingår i rådet, det är ytterligare en person som kan bidra med idéer till miljön. Men 
rådet bör inte vara för stort av effektivitetsskäl. 
 
I en årsrapport av Barnombudsmannen (2003) beskrivs en tävling som anordnades 
tillsammans med Skolmatens Vänner. Tävlingen ”Gör skolmaten roligare” vände sig till 
Sveriges grundskolor och syftet med tävlingen var att få fram goda exempel på hur det går att 
förbättra mat och miljö vid skollunchen. De vinnande bidragen belönades av juryn med 
motiveringen att eleverna hade stort inflytande över skollunchen via sitt matråd, 
skolledningen tog matrådets synpunkter på allvar, vilket är nödvändigt om förändringar ska 
kunna ske, matrådet gav flertaliga konkreta förslag både när det gällde maten och miljön. 
Några av barnens egna förslag och önskningar när det gällde miljön var att det skulle spelas 
lugn klassisk musik under måltiderna. De första fem minuterna skulle alla barn vara tysta i 
matsalen då inleds lunchen med matro. För att ingen skulle stressa ut på rast skulle måltiden 
följas av bok- eller läxläsning. Alla ville ha en längre lunchtid på minst 45 minuter, 
skolmatsvärdar skulle finnas för att hålla ordning i matsalen. Barnen tyckte också att lärarna 
skulle äta med barnen.  
 
Englund (2003) lyfter också fram skolans uppdrag att ge elevinflytande. Alla uppväxande 
medborgare skall ges möjlighet till att genom olika institutioner få bli delaktiga i demokratins 
grundläggande värderingar, det är ett uppdrag som åligger skolan. Englund menar att när 
barnen får ingå i dialoger med andra där skilda synsätt ställs mot varandra och när olika 
argument ges utrymme tränar man tolerans och respekt mot sina medmänniskor. ”Man måste 
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bli enig om vad man är oenig om, vilka alternativa beslut som kan fattas och vilken procedur 
man skall ha för att fatta beslut” (Englund, 2003:68).   
 
Barnombudsmannen (BI2007:01) uppmanar att de fina visionerna för barnen efterlevs i 
verkligheten och att de revisorer som finns inom kommuner och landsting och vars uppgifter 
är att årligen granska verksamheterna, från och med nu, reviderar ur ett barnperspektiv. I 
granskningsmomentet handlar en viktig del om att kommunicera med berörd målgrupp. En 
närmare kontakt genom bland annat enkätundersökningar, intervjuer och personliga besök 
kan sannolikt öka kvalitén i revisionsrapporten. En självklarhet borde vara att någon 
garanterar att barnens arbetsmiljö exempelvis har en rimlig ljudnivå, bra ventilation, 
fungerande toaletter och en trivsam stämning. För att få demokratin att fortleva måste vuxna 
låta barn och unga känna sig delaktiga i samhället. Barnen måste få ta del av det politiska 
livet, möjligheten att kunna påverka har en stor betydelse för självförtroendet och personens 
hälsa och vällevnad.  
 
 
2.4 Samverkan och samordning 
Skolans uppgift är att ge eleverna en utbildning av hög kvalitet. Detta förutsätter enligt Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) att den obligatoriska skolan har en nära samverkan med 
arbetslivet och närsamhället.  
 
Skolverket (2002) skriver att arbetet med elevernas hälsa förutsätter ett nära samarbete mellan 
skolans olika personalgrupper. All skolpersonal behöver ha ett nära samarbete kring 
elevhälsan som omfattar elevers pedagogiska, sociala, psykiska och fysiska arbetsmiljö. 
Skolverket menar också att det är viktigt att kunna mäta elevernas känsla av trygghet och 
trivsel så att fortlöpande kunskaper ger möjlighet till utveckling av den psykosociala 
arbetsmiljön i skolan. Idag finns ingen fungerande statistik över elevernas ohälsa. 
 
Ett behov av samverkan mellan olika aktörer löper som en röd tråd genom olika utredningar 
och rapporter (SOU 2000:19). Det handlar om samverkan mellan lärare, arbetslag och 
elevvårdens och skolhälsovårdens yrkesgrupper men även mellan olika skolor och olika 
aktörer i samhället. Uppgiften för alla vuxna i skolan är att skapa lärande miljöer som kan 
stödja och utveckla lusten att vilja lära. Skolan måste erbjuda en bra skolmiljö och ha 
kompetens att kunna möta alla barn, även de barn som kanske inte alltid förmår sitta still, 
lyssna och samarbeta. All verksamhet och alla aktiviteter i skolan står i nära samspel med 
varandra. Detta innebär att de olika personalgrupperna i skolan måste integrera sina olika 
verksamheter till en helhet.  
 
Det finns många bekräftelser på hur rektorns intresse för elevvårdsarbetet påverkar 
verksamhetens status och inflytande. Rektorernas intresse och engagemang påverkar vilket 
inflytande de olika verksamheterna får. Att vara skolledare idag kräver stora insatser och 
arbetsuppgifterna är många. En av rektorernas viktigaste uppgifter är att utforma skolmiljön 
till en trygg och trivsam plats där eleverna kan växa och utvecklas i en positiv riktning. 
Skolans miljö är av stor betydelse för elevernas totala utveckling, att arbeta för att uppnå en 
god anda och en trivsam atmosfär i skolan kan anses som en mycket betydelsefull insats. Det 
gäller bara att få omvärlden och de egna leden att förstå det. Sörhuus skriver att hur varje 
skolledare ser på sitt uppdrag, vad de innerst inne vill syssla med, utefter detta görs 
prioriteringar i det dagliga arbetet. Detta är förklaringen till varför skolledare fungerar så 
olika, de personliga preferenserna speglar sig i vardagsarbetet (SOU 2000:19).   
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Ett annat hinder som kan ligga till grund för ett bra samarbete mellan olika aktörer kan vara 
att det saknas ett gemensamt språk. Barnombudsmannen (BI2007) lyfter fram ett dilemma 
och menar att revisionsrapporterna ofta är svårlästa och svårförstådda. Det är en utmaning att 
göra revisionens arbete tillgängligt och intressant för dem det verkligen berör, men det är 
samtidigt en nödvändighet för kvalitén. Det behöver utvecklas nya metoder och nya 
förfaringssätt för att få till en bra utveckling och en bra kommunikation mellan barnen och 
revisorerna. En brygga som består av lärare, pedagoger eller andra vuxna som arbetar med 
barn och unga kan minska avståndet och vara nödvändigt. För att få det förankrat hos barnen 
kan ett sätt vara, att lärarna integrerar revisionsarbetet i skolans verksamhet. Det kan 
exempelvis bli ett underlag för uppsatsskrivning, självklart måste hänsyn tas till barnens ålder 
och mognad. För att uppnå detta arbetssätt har kommuner och landsting en viktig uppgift att 
erbjuda sin personal fortbildning. Kunskaper om bland annat barnkonventionen och dess 
genomförande innehåller ett synsätt som innebär att barnets perspektiv lyfts fram. Att ha ett 
barnperspektiv kan leda till att det fattas bättre beslut och att vissa problem kan förebyggas. 
Barnets bästa kan inte alltid vara utslagsgivande men innan beslut fattas som berör barnen ska 
beslutande myndigheter kunna visa att man gjort en sammanvägning av relevanta intressen. 
För att det ska finnas förutsättningar att barnkonventionen ska kunna förankras och användas i 
praktiken måste en samverkan mellan olika aktörer, internationellt, nationellt, regionalt och 
lokalt komma till stånd. Men det krävs också att det finns en vilja till nytänkande och 
förändring. 
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3. Metod 
 
 
3.1 Metodval  
Genom att använda mig av både verbala och statistiska analyser ville jag kunna studera olika 
händelseförlopp som förekom under skollunchen. Det handlade om att översätta verkligheten 
till en form som gick att bearbeta och analysera. Patel och Davidsson (2003) menar att med 
hjälp av symboler som siffror och ord, med andra ord numerisk eller verbal symbolform, kan 
vi översätta verkligheten. Jag behövde en bred information för att förstå olika kopplingar och 
valde att i första hand få möjlighet att personligen intervjua servicepersonalen. När jag sedan 
ändå var på plats föll det sig naturligt att även göra egna observationer i den aktuella miljön. 
Jag anser att tillgången till en både numerisk och verbal form var oumbärlig vid 
redovisningen av resultatet.   
  
Jag ville lägga upp resultatet av undersökningen på ett sätt så att läsarna, skulle få konkreta 
och tydliga svar på grundtankarna i min studie. Svaren skulle samtidigt även vara kopplade 
till den sociala verkligheten för att påvisa vad som hänger ihop eller inte hänger ihop. För mig 
blev det därför naturligt att utgå både från en kvantitativ och en kvalitativ metod. Enligt 
Bryman (2002) brukar både kvantitativa och kvalitativa forskare intressera sig för vad 
människor gör och vad de tänker, men för att studera detta går de till väga på olika sätt. De 
olika metoderna kan sedan användas för att det ena synsättet ska kunna analysera det andra.      
 
Eftersom avsikten var att få intervjutillfällena så lika som möjligt valde jag att utgå från 
strukturerade intervjuer. Jag har använt mig av personliga intervjuer, telefonintervjuer och 
observationer. De personliga intervjuerna gjordes med servicepersonalen under mina besök i 
matsalarna. I en kvalitativ forskning efterstävas en nära relation till deltagarna, denna kontakt 
med sociala situationer kan skapa en förståelse på grundval av just kontakten (Bryman, 2002). 
Det var viktigt att de personliga intervjuerna gjordes med servicepersonalen eftersom det var 
de som dagligen vistades i den aktuella miljön. Vid dessa utfrågningar ville jag få fram 
personalens värderingar och åsikter. Jag använde samma intervjufrågor (bilaga 1) under 
samtliga intervjuer. Frågorna gav personalen möjlighet att svara med egna ord. Deras svar 
kunde därför visa olika synsätt och åsikter kring samma fråga. Valet av frågorna resulterade i 
att jag ibland ställde vissa följdfrågor. Genom att ställa öppna frågor menar Bryman (2002) att 
intervjuaren även kan få veta personalens kunskapsnivå, hur de tolkar frågan och hur viktig 
frågan är för personalen. Till skillnad från en sluten fråga där eventuellt variationen på svaren 
kan minska. De första frågorna inriktade sig på hur personalen praktiskt hade löst situationen 
under måltiderna. Jag ställde även frågor om matsalens standard och avslutade med frågor om 
hur samarbetet mellan sevicepersonalen och den övrig personalen på skolan fungerade.   
 
När jag gjorde observationerna av matsalarna, genom att gå runt och checka av en 
färdigskriven lista (bilaga 3), hade jag till min hjälp en digitalkamera. Digitalbilderna var 
enbart till för att i efterhand kunna friska upp minnet. Jag dokumenterade vad jag såg och 
sedan jämförde jag med de övriga skolorna. Vissa kritiska synpunkter finns när en 
strukturerad observation genomförs. Observatören kan lägga ett potentiellt felaktigt 
perspektiv på miljön och särskilt när miljön är obekant, det kan vara svårt att se helheten i 
observationen (Bryman, 2002). Jag anser att eftersom observationerna kombinerades med 
intervjuerna fick jag av personalen både information och motivation till att förstå sambandet, 
observationerna hjälpte till att lättare förstå personalens funderingar.         
 



                                                                                                                                             15 

För att få ett så bra intervjumaterial som möjligt kändes det nödvändigt att även intervjua 
några av skolornas rektorer. Graden av säkerhet gällde de sista frågorna till servicepersonalen 
som handlade om det pedagogiska arbetet. Jag formulerade sex frågor som jag ställde till 
samtliga rektorer. ”Kvaliteten på en kvantitativ studie står och faller med graden av säkerhet i 
den insamlade informationen” (Patel & Davidsson 2003:98). Min avsikt var att per telefon 
intervjua sex utvalda rektorer. Jag valde telefonintervjuer för att spara tid. Eftersom två av 
rektorerna var svåra att nå skickade jag frågorna som brev. Med personliga intervjuer, 
telefonintervjuer och skriftliga svar från två rektorer ansåg jag att underlaget till 
undersökningen skulle få ett bredare perspektiv. Eftersom frågorna till rektorerna och 
servicepersonalen hade en tydlig anknytning till varandra skulle sammanhanget bli tydligare 
och mer tillförlitligt.          
 
3.2 Urval  
Undersökningen gick ut på att enbart fokusera på kommunala skolor som hade ett genomsnitt 
på 200 elever eller fler. Kravet var också att skolan skulle vara en F-6- eller F-9-skola med 
egen matsal. På tre av kommunens skolor åt eleverna på servicehus för äldreboende eller 
grannskolor och dessa valde jag att inte ta med i undersökningen. Jag anser att dessa skolors 
förutsättningar skiljer sig för mycket och att undersökningen skulle ha fått nya vinklingar som 
inte var ämnat för själva syftet. För mig personligen var det viktigt att undersökningen gjordes 
på okända skolor och att jag fick distans till min egen kommun. För att praktiskt möjligt 
kunna genomföra undersökningen styrdes valet av kommun, framför allt av närheten till min 
egen, men även att det skulle vara en större kommun där antalet skolor gav möjlighet till 
flexibilitet.     
  
Jag läste på skolweben vilka skolor i den aktuella kommunen som hade minst 200 elever och 
var en F-6 skola eller F-9 skola. Genom att läsa skolans kvalitetsredovisningar kunde jag 
också skaffa mig lite kunskaper om vad de olika skolorna hade för prioriterade mål. Vissa av 
skolorna hade mål som kunde ha stor betydelse för miljön i matsalen och tanken med denna 
kunskap var att se om målen var förankrade hos kökspersonalen.  
 
3.3 Genomförande  
När jag hade läst igenom kommunens skolweb och konstaterat att det var tolv skolor som var 
aktuella började jag ringa upp respektive matsal. Vissa skolor hade matsalens telefonnummer 
tydligt utsatt på sin hemsida medan en del skolor enbart hade telefonnumret till rektorerna och 
till olika avdelningar på skolan. Inte ens nummerupplysningen kunde hjälpa mig. Jag fick 
välja ut ett nummer i telefonlistan och hoppas att den som svarade visste numret till matsalen.  
 
Under samtalet gjorde jag en presentation av mig själv. Jag berättade att jag gick en 
distansutbildning till lärare mot förskola/förskoleklass och mitt examensarbete skulle handla 
om miljön i matsalar. För att kunna skriva om detta ämne behövde jag deras hjälp. Jag 
undrade om det var okej att jag gjorde ett kort besök. Besöket skulle gå ut på att jag 
intervjuade någon från kökspersonalen för att få svar på några frågor. Jag var också noga med 
att berätta att jag dessutom skulle ta en del bilder i matsalen med en digitalkamera. Bilderna 
skulle inte användas i arbetet utan var bara till för mitt eget komihåg. 
 
Under intervjun använde jag en checklista (bilaga 3) med alla frågor jag ville ha svar på. Jag 
ställde samma frågor till samtliga skolor. Svaren på frågorna skrevs ned med stödord, jag 
valde att inte använda mig av bandspelare, som hade varit en stor tillgång, eftersom jag var 
rädd för att personalen av ovana att bli inspelade hade hämmats att prata. Varje intervju tog 
cirka 15 minuter. På alla skolor fick jag ett mycket positivt och trevligt bemötande.   
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Som jag tidigare beskrivit ville jag genom personliga besök få en egen uppfattning om hur 
skolornas matsalar var planerade. Jag ville utifrån mitt första intryck skapa mig en egen bild 
av vad jag såg. Observationerna var strukturerade eftersom jag i förväg visste vad jag skulle 
titta på.  Med hjälp av digitalkameran kunde jag i efterhand inspektera bilderna och jämföra 
de olika skolorna. Bland annat observerade jag hur lokalerna såg ut, vilken inredning som 
hade valts, vad som fanns på väggarna och om matsalen upplevdes ombonad. Jag observerade 
också hur jag blev bemött och med vilken positiv anda som personalen berättade om sina 
arbetsuppgifter. Trots att dessa besök blev tidsödande på grund av körtid och för att besöken 
var tidsmässigt styrda, gav de mig ett omfattande stoff till mitt arbete. Besöken blev 
tidsmässigt styrda eftersom de skulle passa in när personalen kunde undvara någon ur 
personalstyrkan till mina intervjuer. Alla besöken skedde mellan måltiderna, alltså i en 
barntom matsal. Jag valde att göra besöken vid dessa tidpunkter eftersom jag anser att 
intervjuerna med personalen hade större vikt än att tillbringa tid att observera barnen under 
själva måltiden i matsalen. Jag anser också att en matsituation kräver ett antal observationer 
för att få ett tillförlitligt resultat.  
 
3.4 Tillförlitlighet  
Eftersom jag har skrivit arbetet på egen hand är jag fullt medveten om att det jag har uppfattat 
och bedömt är utifrån vad jag ensam har sett, tolkat och upplevt. Hur barnens och de vuxnas 
beteende utspelade sig i matsalen grundar jag helt på servicepersonalens svar på mina frågor.  
Trots det anser jag ändå att tillförlitligheten är god eftersom antalet skolor uppgår till tolv 
stycken. Några besök var inplanerade under förmiddagens rast, vid dessa tillfällen fick jag 
chans att prata med flera personer ur samma arbetslag. Vid dessa tillfällen kändes intervjun 
mer avstressad eftersom inget blev eftersatt på grund av själva samtalen. Eftersom jag själv 
ställde frågorna till den berörda personalen fanns möjligheten att förklara om något blev 
oklart. Samtidigt anser jag att vinklingen av svaren på intervjufrågorna från servicepersonalen 
vidgas genom min tillgång till svaren från rektorerna. Genom intervjuerna fick jag två 
yrkesgruppers perspektiv på samma situation. Två yrkesgrupper som arbetar nära varandra 
men ändå långt ifrån. Det är två yrkesgrupper som kan ha två olika uppfattningar på grund av 
olika erfarenheter, bakgrund och arbetsuppgifter.  
 
3.5 Bortfall  
Genom att göra personliga besök behövde jag inte riskera några bortfall jag fick även 
möjlighet att förklara frågorna om något blev oklart. Under telefonintervjuerna uteblev den 
personliga ögonkontakten men jag hade fortfarande möjlighet att vid behov utveckla frågorna. 
Undantaget blev enkäterna som skickades till de två rektorerna. Svaren från en av dem blev 
mycket kortfattat och upplysningarna från den sista uteblev helt. Trots bortfallet ansåg jag att 
mitt underlag var tillräckligt omfattande och jag beslutade mig för att inte göra några 
påminnelser.    
 
3.6 Etiskt förhållningssätt 
Genom att först ringa till berörd skola och klargöra syftet med besöket och sedan poängtera 
frivilligheten att delta i examensarbetet gav jag deltagarna i ett tidigt skede möjlighet att ta 
ställning till sin medverkan. Jag informerade även om att ingen skola ska kunna spåras och att 
deltagarna givetvis förblir anonyma. Samtliga deltagare i studien är myndiga personer och tar 
själva ansvar för sitt deltagande. Patel och Davidsson (2003) menar att personer som ska 
besvara frågorna har på ett eller annat sätt blivit utvalda och kan inte alltid se nyttan med att ta 
sig tid och besvara frågorna. Därför är det viktigt att personerna motiveras med ett tydligt 
syfte och en förståelse av individens roll i undersökningen.    
 



                                                                                                                                             17 

4. Resultat  
Under intervjun med servicepersonalen ställde jag 19 frågor och gjorde även vissa 
observationer av den fysiska miljön. För att lättare få en röd tråd i resultatdelen redovisar jag 
svaren från servicepersonalen och mina egna observationer genom att dela in frågorna 
(bilaga1) under fyra underrubriker; organisationen runt de praktiska momenten, trivsel, 

ljudabsorbenter i matsalen och aktivt arbete runt matsalssituationen. Varje fråga börjar med 
en översiktlig och en konkret jämförelse mellan de tolv skolorna. Därefter följer en 
sammanfattning av ett antal frågor som har en nära anknytning till varandra. Observationerna 
(bilaga 3) av skolornas tillgång till olika ljudabsorbenter redovisas i stapeldiagram. De fyra 
sista frågorna som talar om hur många skolor som serverar frukost och mellanmål, 
personalens visioner och uppfattningen om köksekonomin redovisas i slutet av de övriga 
intervjufrågorna.  
 
Svaren från de fem rektorerna redovisas genom att jag sammanfattar samtliga rektorers svar 
efter varje fråga (bilaga 2). Varje rektor är numrerad så att läsaren kan följa svaren från 
samma rektor genom hela intervjun. En sammanfattning avslutar samtliga svar från 
rektorerna.               
 
4.1 Redovisning av intervjuerna med servicepersonalen. 
 
Organisationen runt de praktiska momenten 
 
Mellan vilka tider serveras lunchen? 
1 av 12 skolor börjar servera lunchen klockan 10.30. 
4 av 12 skolor börjar servera lunchen klockan 10.50. 
7 av 12 skolor börjar servera lunchen klockan 11.00. 
1 av 12 skolor börjar servera lunchen klockan 11.10. 
 
Hur många elever och lärare ska hinna äta under den aktuella tiden? 
8 av 12 skolor serverar i genomsnitt mellan 315-390 portioner dagligen. 
3 av 12 skolor serverar i genomsnitt mellan 225-300 portioner dagligen. 
1 av 12 skolor serverar i genomsnitt 425 portioner dagligen. 
 
Förekommer blandade åldrar av barnen? 
1 av 12 skolor har tankar på att genomföra blandade åldrar bland barnen för att eventuellt 
kunna minska ljudnivån i matsalen. 
11 av 12 skolor har inga funderingar på att genomföra blandade åldrar bland barnen i 
matsalen. 
 
Sammanfattning  
Ett problem som genomsyrar över hälften av de tolv utvalda skolorna är att de upplever 
lunchtiden som tidsmässigt för kort och stressig. Det som naturligt påverkar problemets 
omfattning är antalet portioner som skolan serverar och matsalens storlek. Ingen skola har 
hittat en bra lösning på problemet men att förlänga mattiden är dock en åtgärd som kan 
underlätta och minska det totala antalet under varje sittning. Lunchtiden när maten börjar 
serveras varieras därför mellan klockan 10.30 och 11.10. Sluttiden för samtliga skolor är 
mellan klockan 12.30 och 12.45. En logisk följd är att på skolan som serverar cirka 350 
portioner mellan klockan 10.50 och 11.30 vistas minst 70 personer i matsalen samtidigt om 
lunchtiden är 20 minuter.  
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När frågan ställs om det förekommer blandade åldrar i matsalen är denna tanke för de flesta 
av personalen helt ny. Endast en skola har diskuterat en blandning av åldrar som en åtgärd att 
minska ljudnivån. Däremot har några av skolorna infört skolmatsalsvärdar, bland de äldre 
barnen, deras uppgifter är att hålla ordning i matsalen. Denna åtgärd har visat positiva 
resultat. De äldre barnen har tagit sina uppgifter på största allvar och utför många goda 
insatser. Barnens delaktighet har underlättat servicepersonalens arbete och samtidigt skapar 
det ett lugn bland de yngre barnen.   
 
Tar barnen maten själva? 
3 av 12 skolor utgår ifrån att barnen klarar av att ta maten själva, därför anses det inte 
nödvändigt att någon av personalen ska behöva vara tillgänglig.  
2 av 12 skolor har diskuterat och kommit fram till att även lärarna ska stötta upp och hjälpa 
barnen att ta maten. Båda skolorna antyder dock att det är lite si och så med hjälpen från 
lärarna.   
7 av 12 skolor har alltid någon personal som hjälper de barn som behöver. 
 
Det jag observerar från mitt besök är matvagnens placering. 
2 av 12 skolor har matvagnen placerad bakom en vägg. 
1 av 12 skolor har matvagnen placerad bakom en skärm. 
4 av 12 skolor har matvagnen placerad mitt i matsalen. 
5 av 12 skolor har matvagnen placerad vid sidan, nära in- och utgången.  
 
Sammanfattning  
Olika uppfattningar och värderingar finns i frågan om det vuxenstöd som barnen eventuellt 
behöver när de tar sin mat från matvagnen. Utöver vuxenstödet anser några av skolorna att 
barnen ska lära sig äta efter tallriksmodellen. Över hälften av skolorna anser att det krävs en 
vuxen bland barnen och ser därför alltid till att någon finns till hands. Personalen menar 
samtidigt att barn med speciell kost kräver absolut en vuxen för att inget ska bli fel. De skolor 
som inte kontinuerligt har någon vuxen vid matvagnen påpekar att tiden när barnen kommer 
är den absolut stressigaste stunden. Personalen har fullt upp med att hela tiden fylla på mat. 
Några av servicepersonalen har diskuterat problemet med lärarna om att inte räcka till för 
barnen. Diskussionerna har lett till beslut om att den vuxna som följer med barnen till 
matsalen ska hjälpa sina respektive klasser. Under diskussionerna har alla varit överens men 
servicepersonalen hävdar att trots överenskommelsen tar den vuxna inte det ansvar som krävs 
för att underlätta matsituationen. 
         
Samtliga skolor serverar lunchen från matvagnar eller en inbyggd serveringsdisk. Placeringen 
av matplatsen varierar och kön som oundvikligt bildas vid matvagnen hamnar på vissa skolor 
bland de ätande i matsalen eller på avstånd från borden. Personalen påpekar vid flera tillfällen 
att det är många gånger barnen själva som låter och det låter mycket när det bildas köer. En 
skola har medvetet försökt undvika onödiga krockar genom att organisera de olika momenten 
så att barnen går i en cirkel. Det finns även två dörrar som tydligt visar in- och utgång. Av de 
tre nybyggda skolorna som jag besökte är det enbart en skola som har inrett så att en vägg 
skiljer matvagnen och matsalen. Den andra skolan som skiljer matvagnen och matsalen med 
en vägg är en äldre skola.  
 
Hur fungerar det när barnen ska duka av? 
4 av 12 skolor har vagnar som disken ställs på, dessa byts ut när de är fyllda. 
4 av 12 skolor har inbyggd diskinlämning. 
4 av 12 skolor har inbyggd diskinlämning bakom en vägg eller spaljé. 
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Är det öppet mellan disken/köket och matsalen? 
2 av 12 matsalar har öppet både mellan kök/matsal och disk/matsal. 
2 av 12 matsalar har en vägg som skiljer både kök och matvagn från matsalen. 
1 av 12 matsalar har öppet mellan disken och matsalen men en stängd dörr till köket. 
1 av 12 matsalar har en vägg som skymmer disken och en stängd dörr till köket. 
1 av 12 matsalar har en stängd dörr till köket, disken placeras på vagnar i matsalen. 
2 av 12 matsalar har en öppen dörr till köket, disken placeras på vagnar i matsalen. 
1 av 12 matsalar har en spaljé som skiljer disken/köket från matsalen. 
 
Sammanfattning  
En av skolorna som har vagnar som barnen ställer sin disk på har placerat dessa precis vid 
utgången. Matsalen har förmånen att ha två dörrar som är placerade så att där barnen kommer 
in finns matvagnen placerad och längst ned i matsalen, vid utgången, lämnas disken. Det blir 
en naturlig fördelning och ett avstånd mellan momenten att ta maten och att duka av. När 
vagnarna är fyllda körs de genom hela matsalen ut till köket. Detta moment är inget som 
personalen upplever som störande. 
 
Flera av personalen påpekar att barnen låter mycket när de står i kö och köer bildas när de tar 
maten och när de ska lämna sin disk. Servicepersonalen på en skola upplever ett störande 
skrammel när barnen med sin kniv skrapar av maten från sin tallrik innan de ställer den i 
disken. Istället för att skrapa med kniven har de försökt med en slickepott men momentet att 
släppa kniven och ta upp slickepotten gjorde att kön växte och för att undvika långa köer tog 
personalen bort slickepotten.   
 
Störande ljud från kök och disk varierar mellan skolorna. Någon skola upplever diskmaskinen 
som ett stort problem medan en annan skola har diskmaskinen placerad så att den inte hörs ut 
i matsalen. Under mina observationer kunde jag konstatera att vissa skolor har bättre 
förutsättningar än andra att åtgärda både köbildning och onödiga krockar. Matsalens storlek 
och antalet barn som ska äta är en viktig faktor. En annan bidragande orsak är en dåligt 
verksamhetsanpassad matsal. Det finns matsalar som är inredda i ett enda stort rum utan 
någon avskild plats. Några har tillgång till två rum medan ett antal är avdelade antingen med 
spaljé, pelare, väggar eller stora blomkrukor. På vissa skolor är personalen medveten om 
bristerna men anser att de inte kan göra något åt det. När det gäller ljudnivån menar flera av 
servicepersonalen att ”Visst är det mycket ljud i både kök och matsal, men man vänjer sig”. 
Som jag tidigare har redovisat har en del av skolorna infört matsalsvärdar. Detta bidrar till att 
de äldre barnen får de yngre barnen att bli medvetna om sitt eget uppförande. Några av 
personalen upplever att denna lösning har gjort barnen lugnare.     
 
Förekommer skrammel från tallrikar, bestick och glas – vilket material? 
7 av 12 skolor upplever att det förekommer mycket skrammel från tallrikar, bestick och glas. 
5 av 12 skolor upplever att det är pratet och sorlet som är det som låter mest. 
4 av 12 skolor personalen påpekar att ”man vänjer sig”.  
 
9 av 12 skolor har tallrikar av porslin. 
1 av 12 skolor har plasttallrikar 
1 av 12 skolor har både porslin och plast. 
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Vänds/hängs stolarna upp på borden? 
Hur ser stolarna ut? 
3 av 12 skolor har blandat nya och gamla bord. På de nya borden går det att hänga upp 
stolarna men på de gamla får stolarna vändas upp och ner.  
8 av 12 skolor har möjlighet att på något sätt hänga upp stolarna på borden. 
1 av 12 skolor får med samtliga stolar vända dem upp och ner. 
 
4 av 12 skolor har plaststolar med stålben. 
5 av 12 skolor har trästolar med stålben. 
2 av 12 skolor har stolar helt i trä. 
1 av 12 skolor har blandat. 
 
Sammanfattning 
Trots att plast slamrar mindre är det enbart två skolor som använder plasttallrikar. Flera av 
personalen antyder att det är trevligare med porslin och kan därför inte tänka sig att köpa in en 
plastservice.  
 
Momentet att vända eller hänga upp stolarna varierar mellan de olika skolorna. Från att låta 
barnen helt sköta det själva till att servicepersonalen gör det i samband med städandet 
alterneras. På några skolor tar vissa av lärarna ansvar och ser till att stolarna kommer upp vid 
städning och ner när barnen ska äta. I över hälften av skolorna kan man hänga upp stolen och 
slipper momentet att lyfta upp och vända hela stolen. På en skola antyder personalen att det är 
ett stort problem när barnen hänger upp stolarna. De berättar att de barn som fortfarande sitter 
och äter ofta håller för öronen för att slippa de höga ljuden.  
 
Trivsel  
 
Finns det bordsduk eller något annat på borden? 
7 av 12 skolor har bordsduk. 
7 av 12 skolor har blommor på borden.  
6 av 12 skolor har servetter på borden. 
1 av 12 skolor har knäckebröd på borden. 
 
Finns de möjlighet till dämpad belysning? 
4 av 12 matsalar har möjlighet att variera styrkan på belysningen med en dimmer. 
 
Finns det markiser eller annat skydd för fönstren?  
1 av 12 matsalar har inget behov av solskydd eftersom fönstren är mot norr. 
1 av 12 matsalar har enbart mörka rullgardiner som skydd. 
1 av 12 matsalar har tonade fönster och markiser. 
3 av 12 matsalar har inget solskydd alls. 
4 av 12 matsalar har persienner. 
1 av 12 matsalar har persienner och rullgardiner. 
1 av 12 matsalar håller på att renoveras, det är osäkert vad som ska sättas upp.  
 
Finns det konst/bonader på väggarna? 
7 av 12 matsalar har barnens målningar uppsatta. 
2 av 12 matsalar har ett sparsamt antal tavlor uppsatta. 
1 av 12 skolor har p.g.a. renovering inte hunnit få upp några konstverk.  
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2 av 12 matsalar har stora målningar uppsatta på väggen, målningar som har sin plats i 
matsalen. 
 
Sammanfattning  
Med undantag av en skola anser personalen att det är mycket viktigt att det finns något fint på 
borden som höjer trivseln. Några av personalen påpekar att ibland har barnen svårt att låta bli 
plastblommorna. De plockar gärna isär dem flyttar på bladen, plockar bort blommorna och 
viker grenarna så att de i barnens tycke ser roliga ut. Personalen menar att trots att de har 
blommor på borden kanske inte blommorna alltid ser så vackra ut. På en skola som jag 
besöker har det precis varit ett personalmöte i matsalen och borden står inte som de brukar 
göra. Därför framgår det inte om det i vardagen brukar finnas något vackert på borden. 
Hälften av skolorna har servetter på borden. Detta gör att barnen slipper momentet att resa sig 
för att gå och hämta. En skola har även knäckebrödet på borden och slipper ytterligare ett 
moment.    
 
Samtliga skolor har möjlighet att enbart ha vissa lampor tända. Däremot är det bara fyra 
skolor som kan reglera ljuset med en dimmer. Dessa fyra skolor är alla nyrenoverade.  
    
Två skolor har fått de gamla fönstren utbytta och i de nya fönstren saknas idag persienner.  
Samtliga skolor har gardiner men det är ingen hjälp för att hålla solen utanför. Barnen klagar 
på värmen och drar i gardinerna utan framgång. På de skolor som har tillgång till solskydd 
menar ändå personalen att det blir varmt i matsalen. Samtidigt har flera av personalen 
negativa synpunkter på ventilationen.  
 
Några av matsalarna har övervägande stora fönster som minskar förutsättningarna att dekorera 
väggarna. En skola har en vägglist över en hel vägg där barnens målningar är utplacerade i 
fina ramar. Sammanfattningsvis är det stor variation mellan de sju skolorna hur de tar tillvara 
barnens målningar. Det är vanligt att klasserna turas om att ha utställningar av sina alster.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                             22 

Ljudabsorbenter i matsalen 
Stapeldiagram över de olika skolornas tillgångar av ljudabsorbenter i matsalen. 
 
                    

 
 
Fig. 1: Figuren visar olika ljudabsorbenter.  
 
 
Sammanfattning  
Av undersökningen framgår att samtliga skolor har ljuddämpande stolstassar. Några av 
personalen påpekar dock att de är gamla och behöver bytas ut. En skola har extra stora 
stolstassar som de är mycket nöjda med. Av tolv matsalar finns det endast en som inte har 
ljuddämpande plattor i taket. Denna matsal har dessutom hög takhöjd. På en av de 
nyrenoverade matsalarna har personalens önskemål att sänka takhöjden uppfyllts. Att sänka 
taket var en av de åtgärder som skulle motverka buller i matsalen. De ljuddämpande 
takplattorna hade på de flesta av skolorna satts upp när matsalen byggdes. Personalens 
funderingar är om plattorna har mist sin funktion och behöver bytas ut till en nyare modell.  
 
Endast i två nyrenoverade skolor har eleverna förmånen att äta vid ljuddämpande bord, endast 
i en matsal även med ett ljuddämpande golv. På en äldre skola där golvmattan har bytts ut har 
det lagts in ett ljuddämpande golv. Personalen menar att dessa förmåner ger minskat buller 
och de är mycket nöjda. Det finns ingen skola som har ljuddämpande skärmar mellan borden 
för att minska ljudnivån och avdela matsalen. Däremot finns det en skola som har en 
ljuddämpande skärm framför diskinlämningen. Personalen påpekar att denna skärm har 
minskat skramlet från disken, ut i matsalen. Övriga skolor som försöker avskilja delar av 
matsalen använder sig av vanliga skärmar. Det finns skolor som har matsalen uppdelad i två 
rum och det finns matsalar med pelare och större växter. Ingen skola har något 
ljudabsorberande material på väggarna.  
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Aktivt arbete runt matsalssituationen.  
 
Jobbas det aktivt på skolan för att minska den eventuella bullernivån? 
1 av 12 skolor ska renoveras och därför har det blivit naturliga diskussioner. 
3 av 12 skolor har renoverats och under tiden har det förts diskussioner. 
1 av 12 skolor diskuterar skolmiljön men inte direkt matsalen. 
2 av 12 skolor deltar inte servicepesonalen i diskussionerna. 
1 av 12 skolor deltar all personal i ett projekt. 
2 av 12 skolor diskuterar allmänt miljön på skolan.   
2 av 12 skolor diskuterar skolmiljön men känner att ekonomin är ett hinder och inget har hänt. 
 
Deltar servicepersonalen i möten där lärare och rektorer är med? 
2 av 12 skolor, servicepersonalen deltar på upptaktsmötena (1/termin). Servicepersonalen har 
egna sevicemöten, rektorn är sällan med. 
2 av 12 skolor, servicepersonalen deltar på skolans personalmöten.  
1 av 12 skolor, servicepersonalen deltar ca. tre gånger per termin på skolans personalmöten.  
5 av 12 skolor, servicepersonalen deltar ibland på skolan personalmöten. En gång i månaden 
har servicepersonal möten tillsammans med rektorn. 
1 av 12 skolor, servicepersonalen deltar ibland på skolans personalmöten. Varannan vecka är 
det möte tillsammans med rektorn. 
1 av 12 skolor, det är oklart över hur ofta möten med rektorn inträffar. 
 
Finns det matrådsmöten som barnen är delaktiga i? 
1 av 12 skolor, har möte cirka tre gånger per termin. 
4 av 12 skolor, har möten med eleverna, osäkert hur många per år. 
1 av 12 skolor, har möten en gång per termin. 
2 av 12 skolor, det finns elevråd. 
3 av 12 skolor, önskemål från eleverna att matrådsmöten skall införas. 
1 av 12 skolor, matrådsmötena har upphört. 
 
Sammanfattning  
Av intervjuerna framgår att flera av skolorna har haft ett ljudöra uppsatt som skall ge utslag 
med rött sken om ljudet överstiger tillåten nivå. Samtliga skolor har uppfattningen att ljudörat 
ger motsatt effekt. Barnen tycker det är roligt att se när örat ändrar färg från grönt till rött och 
skriker därför lite extra. På en skola har barnen önskningar om att få lyssna på lugn musik 
under måltiden och det önskemålet ska uppfyllas.  
 
På de fyra skolor som har eller skall renoveras har diskussioner om miljön blivit en 
självklarhet. Hur mycket som personalen och barnen har eller kan påverka finns det olika 
uppfattningar om. På de tre skolor som har renoverats upplevde personalen att ekonomin inte 
verkade vara ett hinder. Personalen har deltagit på mötena men menar att skulle de få igenom 
sina idéer krävdes att de var aktiva och uppmärksamma. På en av skolorna hade barnen fått 
komma med förslag men i slutskedet hade deras idéer inte tagits på allvar. Detta har gjort 
barnen mycket besvikna. Personalen på skolan som har ingått i ett projekt upplever att de 
hade/har bra diskussioner bland personalen och att de även lyckats få barnen delaktiga.     
  
Flera skolor som inte kontinuerligt träffar sin rektor under olika forum antyder ändå att 
eftersom rektorn har sitt kontor på skolan finns trots allt närhetenen om de behöver diskutera 
något. 
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 På en skola har matrådsmötena upphört och på några skolor är det önskemål från eleverna att 
de skall införas. Sex skolor har matrådsmöten, på fyra av dessa skolor återkommer mötena 
utan kontinuitet. På två skolor menar personalen att matrådsmötena ingår i elevrådet. 
Servicepersonalen antyder en viss okunskap om hur mycket barnen deltar på olika möten och 
i vilken utsträckning de har något att säga till om. Flera skolor har önskeveckor där barnen får 
komma med förslag till matsedeln. För att få barnen delaktiga i arbetet i matsalen har två 
skolor infört matsalsvärdar vars uppgifter är att hålla ordning i matsalen. En skola låter elever 
även hjälpa till i köket, exempelvis med att skära sallad.   
 
De fyra avslutande frågorna. 
 
Finns det något ni skulle vilja förändra? Några visioner? 
2 av 12 skolor önskar en bättre ekonomi. 
1 av 12 skolor önskar kylrum och större förråd. 
3 av 12 skolor tycker att de har det bra. 
2 av 12 skolor väntar på renovering. 
2 av 12 skolor är besvikna på ventilationen i kök och matsal. 
1 av 12 skolor önskar en ny serveringsmatvagn. 
2 av 12 skolor önskar ljuddämpande bord och nya stolstassar. 
 
Har köket en god ekonomi? 
4 av 12 skolor, känner att det finns en god ekonomi när det gäller maten.  
5 av 12 skolor, känner att ekonomin är ansträngd. 
2 av 12 skolor, allt är nytt och fräscht. 
1 av 12 skolor, har ingen uppfattning. 
 
Serveras frukost i matsalen? 
11 av 12 skolor serverar frukost till fritidsbarnen.  
1 av 12 skolor serverar enbart frukost till förskolebarn, personalen på fritidsavdelningen gör 
sin egen frukost. 
 
Serveras mellanmål i matsalen? 
12 av 12 skolor serverar mellanmål i matsalen till samtliga fritidsbarn. 
 
Sammanfattning  
Genom intervjuerna med personalen framkom att alla skolor i kommunen tillhör samma 
nämnd, skola- och barnomsorgsnämnden. Det resulterar i att servicepersonalen har en 
gemensam ekonomi med den övriga skolan. Av undersökningen framkommer att det är 
mycket vanligt att skolorna serverar både mellanmål och frukost i skolans matsal. På en av 
skolorna upplever personalen att mellanmålen är mer bullriga än lunchen. De regler som 
gäller under lunchen verkar inte gälla på eftermiddagen. Personalen menar att barnen är 
oroliga och stökiga, ”barnen skriker när de pratar”.  
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4.2 Redovisning av intervjuerna med rektorerna. 
 
Jobbar ni på skolan med att skapa en trivsam, bullerfri och stressfri matsal?  
 
Rektor (1) Skolan har återkommande ”Hälsoveckor” då är det inte bara matsalssituationen 
som lyfts fram utan även skolgården och gymnastiken. Dessa temaveckor har resulterat i en 
salladsbar. Personalens mål är att få barnen att äta mycket grönsaker med hjälp av en 
genomarbetad tallriksmodell. Salladsbaren ska se aptitretande ut och vara näringsrik.  
 
Rektor (2) Skolan har fått erbjudandet att delta i ett projekt om miljön på skolan. Projektet har 
resulterat i att ett särskilt material har köpts in som används i undervisningen. Rektorn menar 
att det är viktigt att få kontinuitet i frågan och inte bara arbeta med det någon enstaka gång. 
Det anses också viktigt att ha bestämda regler, skapa rutiner och goda vanor som alla kan 
följa, även vuxna måste hålla på reglerna. En regel är bland annat att alla skall vara tysta i fem 
minuter innan det är dags att gå in i matsalen. Att sätta fokus på problemet anses viktigt. 
 
Rektor (3) Skolan har en aktiv föräldraförening som arbeta med att genomföra förbättringar. 
De har en nära kontakt med både lärare och barn och tillsammans med barnen har de bestämt 
färgen i matsalen. Det är en färg som ger ett dämpat intryck. Bland annat är det också 
föräldrarna som har bytt ut tassarna på stolarna. I samma skola skall det börja ett barn med 
hörselnedsättning och inför detta har diskussioner förekommit för att hitta bra lösningar att 
skapa en bra matsituation.  
 
Rektor (4) antyder att under senare tid har inte diskussioner om just matsalsmiljön varit så 
aktiva. Rektorn anser dock frågan viktig och hoppas på förändring. Däremot finns på skolan 
ett fungerande matråd där barnen är aktiva. Rektorn menar att det är viktigt att barnen känner 
sig delaktiga och att vi vuxna lyssnar på dem. Förslagen från barnen har mest handlat om 
maten.     
 
Rektor (5) Det förekommer inte som ett speciellt projekt, utan som en del av övrigt arbete. 
 
Hur deltar servicepersonalen i detta eventuella arbete? 
 
Rektor (1) Servicepersonalen deltar i en speciell hälsogrupp som träffas en gång i månaden. 
På skolans personalmöten deltar servicepersonalen cirka två gånger per termin.  
 
Rektor (2) menar att sevicepersonalen blir involverad i arbetet eftersom någon från köket 
alltid är med och deltar i personalmötena.  
 
Rektor (3) menar att det är viktigt att servicepersonalen vill arbeta för en trivsam miljö. 
 
Rektor (4) På skolan finns inget kontinuerligt arbete kring matsalsmiljön. Sevicepersonalen 
kopplas in när det är något speciellt som behöver diskuteras. Bland annat har det vid ett 
sådant möte bestämts att barnen skall ha fasta platser för att få ett bättre lugn under 
måltiderna.  
 
Rektor (5) gav inget svar. 
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Hur ofta träffar Du som rektor servicepersonalen? 
 
Rektor (1) Varannan vecka har rektorn eget möte tillsammans med servicepersonalen. 
 
Rektor (2) träffar personalen på skolans gemensamma personalmöten men det blir även ofta 
spontana möten i matsalen. 
 
Rektor (3) har ingen uppfattning eftersom det är en annan rektor på skolan som har den 
kontakten.   
 
Rektor (4) har schemalagt ett möte varje månad men tyvärr kommer det allt för ofta annat 
emellan så mötet blir många gånger bortprioriterat.  
 
Rektor (5) Varannan till var tredje vecka är möten schemalagda. 
 
Vilken betydelse anser Du att matsalens utformning har för barnens välbefinnande? 
 
Rektor (1) menar att matsalens utformning har en stor betydelse. Rektorn har många förslag 
och idéer till förändring men anser att mycket av förändringarna är en omöjlighet att 
genomföra. En idé är att skapa en grön miljö med olika avgränsningar med hjälp av textilier.   
 
Rektor (2) menar att möjligheten till förändringar i själva utformningen bottnar mycket i 
ekonomin, men att det också handlar om förhållningssätt och attityder. Rektorn menar att idag 
ställs det stora krav på skolan och att vissa bitar av dagen glöms bort, som exempelvis 
matsalssituationen. Barnen på skolan har själva klagat på ljudnivån men samtidigt har barnen 
svårt att förstå sin egen roll i problemet. Det har därför diskuterats på skolan hur de vuxna 
skall arbeta för att få barnen att förstå hur deras egen roll har betydelse i olika sammanhang.  
 
Rektor (3) lyfter fram vikten av lärarnas inställning, attityd och förhållningssätt. Barnens 
delaktighet, vilka normer och regler som finns och inställningen från vuxna att vara goda 
förebilder för barnen anses viktiga. 
 
Rektor (4) menar att servicekänslan är viktig, det ska vara lustfyllt och tilltalande. Personalen 
måste också ha känsla för barn med koncentrationssvårigheter här spelar bemötandet en viktig 
roll.  
 
Rektor (5) menar att den har en mycket stor betydelse. En väl planerad matsal i en modern 
miljö är av stort värde.     
 
Vilka eventuella hinder anser Du finns för att kunna uppfylla kraven på en trivsam 
matsal? 
 
Rektor (1) anser att tiden som barnen skall äta på är det största hindret. Skolan har många 
barn, det ska gå snabbt och ingen ska behöva börja äta innan klockan 11.00 och inte senare än 
12.30.  
 
Rektor (2) menar att ett stort hinder idag är att vi lever i en bullrande värld. Barn idag leker 
ofta ”skriklekar” och förstår inte att de kan skada sig själva.    
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Rektor (3) menar att vi vuxna är viktiga förebilder och lärarnas inställning och attityder hör 
ihop med en trivsam matsal. Det anses också viktigt att få barnen delaktiga i frågorna. 
”Många bäckar små” kan få stora konsekvenser.  
 
Rektor (4) anser att ett positivt tänkande en tro på det man gör, en bra inställning och en vilja i 
gruppen måste finnas. Ett hinder anses vara att sevicepersonalen saknar en pedagogisk 
utbildning. 
 
Rektor (5) menar att ett högt barnantal, utformningen av lokalen, omodern hantering av mat 
och disk är stora hinder. 
 
Vilken roll har Du som skolans rektor? 
 
Rektor (1) anser att det är viktigt att kunna kompromissa och att försöka komma så nära en 
”ideal miljö” som möjligt. All skolans personal måste arbeta med att sänka ljudnivån och 
diskussionen måste hela tiden vara levande.  
 
Rektor (2) anser sig som en viktig del i arbetet, viktigt är att skapa en röd tråd som genomsyra 
hela skolan. 
 
Rektor (3) anser sin roll som mycket viktig. Matsalssituationen är helt klart en ledarfråga. 
Ledarens roll skall vara att ge uppdrag, ta tag i problem och samtidigt hjälpa personalen, 
skapa dialoger, samla ihop helheten och lösa akuta problem i en övergång. Det måste vara 
allas angelägenhet att arbetet ses som viktigt och inte bara upplevs som gnäll.    
 
Rektor (4) anser att ett viktigt uppdrag är att få med sevicepersonalen i de diskussioner som 
pågår på skolan, personalen måste känna sig delaktig. Barnens behov är viktiga, behoven 
måste komma fram och få förståelse. Rektorns uppdrag just nu är att få mötena tillsammans 
med servicepersonalen att fungera och kunna ge den information som är på gång på skolan. 
 
Rektor (5) menar att rollen som rektor är att uppmana, stödja, uppmuntra och stötta.  
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Sammanfattning  
Rektorernas svar på vilka faktorer som kan påverka matsalsmiljön. 
 
 
 

                                   
 
Fig. 2: Dessa faktorer har ett nära samröre med varandra 
 
 
Samtliga rektorer anser att matsalens utformning har stor betydelse och mer eller mindre 
menar alla de intervjuade rektorerna att de försöker arbeta för förbättringar. Att se möjligheter 
till förändring anses handla mycket om attityder och förhållningssätt. Konsten att sätta fokus 
på problemet och skapa en röd tråd som genomsyrar hela skolan tycks vara en viktig del av 
arbetet. Genom levande diskussioner och kontinuitet i frågorna kring matsalsmiljön menas 
därför vara en förutsättning om servicepersonalen ska kunna ta del av viktig information och 
kunna uppnå känslan av delaktighet. Samtidigt är det viktigt att personalens inställning är 
positiv och viljan att arbeta för en trivsam miljö finns. Ekonomin tros av flera vara ett hinder 
som ibland hindrar möjligheter till förändringar. Trots olika hinder anses det vara allas 
angelägenheter att samla ihop helheten och hitta lösningar i en positiv anda.  
 
Sammanfattning  
Både servicepersonalen och de fem rektorerna påpekar dilemman som kort lunchtid, många 
barn som ska äta vid samma tillfälle, barn som skriker när de pratar, dålig ekonomi och 
omoderna matsalar. För att kunna skapa goda förutsättningar till en, för barn och vuxna, bra 
matsituation menar samtliga rektorer att de ser ett samband mellan personalens attityder och 
förhållningssätt. Servicepersonalen talar om vuxna som goda förebilder för barnen, de antyder 
att det ibland förekommer brister. Rektorerna ser sin egen ledarroll som mycket viktig när det 
gäller att kunna hjälpa och stötta servicepersonalen. Några känner sig otillräckliga och 
splittrade när de måste prioritera annat som också ingår i deras uppdrag. En del av 
servicepersonalen antyder att de många gånger får genomföra sina möten utan att rektorn kan 
medverka. Trots detta menar en del av servicepersonalen att de anpassar sig till sin 
arbetssituation och ser inte den ibland glesa kontakten med rektorn som ett stort problem. 
Studien visar att trots personalens förståelse av elevernas åsikter och vetskapen om elevernas 
rätt till inflytande har flera skolor svårt att hitta en bra arbetsform för elevernas delaktighet.    
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5. Diskussion 
 
 
5.1 Buller och matlust 
Min avsikt med undersökningen var att få reda på om uppmärksamheten runt skolbarnens 
situation, med bullriga och stökiga matsituationer i skolmatsalarna, stämde överens med 
verkligheten. Mina egna erfarenheter låg nära dessa påpekanden men för att få ett bättre 
underlag ville jag besöka skolor utanför min egen kommun. I början av mina studiebesök var 
min egen teori att problemen till stor del bottnade i dålig ekonomi som i sin tur resulterade i 
att det inte gavs möjligheter att utforma matsalen till en trivsam och pedagogisk miljö. Efter 
hand började jag inse att problemet absolut inte enbart berodde på ekonomin utan att det lika 
mycket hängde ihop med attityder och ett medvetet förhållningssätt. Jag började också inse att 
det handlade om en ledningsfråga. En tydlig handledning kan ge till följd att personalen 
kommer till insikt om att just deras arbetsinsats och deras pedagogiska tankar är en viktig del 
av gemenskapen för att skolan ska kunna ge barnen en trygg och avstressad lunch.  
 
Känslan av välbefinnande handlar mycket om vilket första intryck som skapas när man stiger 
in i ett rum. Under mina observationer framkom att så gott som i samtliga av de tolv 
skolmatsalarna fanns det något trevligt på borden, det vanligaste var en liten bordsduk och en 
blomma. Konst på väggarna, anser jag, höjer trivseln och över hälften av skolorna tog tillvara 
barnens egna målningar. Inramade målningar anser jag visar respekt mot barnen. Ur välbehag 
uppstår trygghet men för att kunna uppnå trygghet krävs det en noggrann och genomtänkt 
organisering. Det är i denna organisering som värdegrundsfrågorna spelar en stor roll. Jag 
vågar påstå att det handlar om personalens syn på sitt arbete, deras uppfattning om vad som är 
för barnens bästa. Det handlar också om att genom ett medvetet förhållningssätt få alla att 
känna sig delaktiga. Utifrån dessa påståenden hänvisar jag till Nordin-Hultman (2003) som 
menar att indelningen av tiden och rummets organisering är av stor betydelse och påverkar 
barnets sätt att vara. Nordin-Hultman menar att rum och miljöer skapar identiteter. ”Hur 
barnen uppfattas och förstår sig själva kan alltså ses som beroende av de sammanhang och 
miljöer i vilka de handlar och iakttas” (2003:52).      
 
Hedins och Lahdenperäs (2005) beskrivning av ordet värdegrund passar in på de flesta 
arbetsplatser däribland skolan. Skolan har en fast grund att stå på men den innehåller 
individer som alla bär på olika värderingar. Att människor inför samma fenomen uttrycker 
olika tyckande visades tydligt i frågan om barnen klarar av att själva ta sin mat från 
matvagnen. Stödet från vuxna var en självklarhet på några av skolorna medan tre skolor 
utgick ifrån att barnen klarade av situationen på egen hand. För många barn är den vuxnas 
närvaro av stor betydelse när det gäller känslan av trygghet. Som vuxen är det inte alltid så 
viktigt vad man gör utan det viktigaste är att bara finnas där, lyssna och observera. I den här 
frågan handlar det inte så mycket om att hjälpa barnen att lägga upp mat på tallriken utan mer 
om det som händer runt omkring. Den intressanta följdfrågan som jag anser uppstår av 
resultatet på frågan är vad som skiljer de olika skolorna åt. Vad är det som gör att situationen 
när barnen står i kön för att ta sin mat fungerar bra på tre av tolv skolor? Har situationen 
synliggjorts och diskuterats bland personalen eller är det något man bara tror fungerar? Det är 
viktigt att synliggöra och bli medveten om vad som verkligen sker vid olika moment, 
samtidigt är det viktigt att kunna se den röda tråden. Är det oroligt i kön redan innan barnen 
har fått sin mat och satt sig vid borden kan det medföra att barnen inte går ner i varv under 
hela måltiden. Detta i sin tur kan leda till att barnen äter sämre och därmed inte får i sig den 
energi som krävs för att på ett bra sätt orka med resten av dagen. En av rektorerna menade att 
personalens bemötande mot barnen spelar en mycket viktig roll. Jag vill påstå att ett 
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pedagogiskt synsätt där personalen känner sin delaktighet och har förmågan att se den röda 
tråden har en mycket stor betydelse. Det antyddes också att det är en ledningsfråga att få 
servicepersonalen delaktig i skolans pågående diskussioner, detta, menar jag, kräver 
kontinuerliga dialoger.    
 
Hur fungerade det då när barnen kom till matsalen och skulle äta sin lunch? I samtliga skolor 
var det är en ständig ström av barn som på mindre än två timmar skulle få i sig sin mat. Över 
hälften av den tillfrågade personalen påpekade att lunchtiden var för kort och för stressig. Av 
undersökningen framgår att i de flesta fall handlar det om att skolans barnantal är för högt i 
förhållande till matsalens storlek och att tiden för lunchen är för kort. Att lösa dessa dilemman 
krävs ett helt nytt tänkande men jag är övertygad om att lösningar finns. Mitt förslag, när jag 
nu sitter och summerar mina observationer, är att ge en grupp barn ett mellanmål på 
förmiddagen. Detta mellanmål skulle bidra till att lunchen för dessa barn kunde senareläggas 
och gynnsammare förutsättningar skulle skapas. Denna förändring kan kräva extra personal 
på förmiddagen och även extra personal under en förlängd lunchtid. Det hinder som kan 
försvåra genomförandet av en sådan förändring är ekonomin. I inledningen berättade jag om 
bonden Gun som hade skapat en djurvänlig och lönsam grisproduktion. Hon menade ”vill vi 
ha friska grisar krävs det av oss bönder att vi ser till att trivseln är hög”. Hennes resonemang 
stämmer även in när det gäller barnen i skolan. Det går inte att strunta i barnens bästa och bara 
titta på ekonomin. Matsalen ska vara en plats där barnen får chans att återhämta sig från 
skolarbetet. I matsalen skall barnen serveras en näringsrik mat i en trygg social samvaro. Att 
ha färre barn i matsalen ger större möjligheter att möblera lite luftigare, detta ger samtidigt 
olika tänkbara alternativ att slippa alla bord i geometriskt ordning.   
 
Det är ingen enkel sak att förmedla vad demokrati står för. Garanterat uppfattas och tolkas det 
olika beroende på vem det är, vilken bakgrund och vilka erfarenheter och självklart vilka 
kunskaper personen besitter. Vuxna har ett stort ansvar att vara goda förebilder för barnen. 
Jag anser också att det är de vuxna som har i uppgift att skapa bra förutsättningar så att barnen 
får en förståelse för att alla som vistas på skolan har vissa rättigheter men även skyldigheter 
att rätta sig efter. Det jag ser som mycket viktigt är mötet mellan olika människor. I mötet 
samtalar barn och vuxna med varandra och det är just då som intressen och kunskaper växlas. 
Som stöd i mitt resonemang hänvisar jag till Englunds (2003) betoning av deliberativa samtal. 
Englund menar att när människor med olika uppfattningar samtalar ställs olika värden mot 
varandra. Respekt mot medmänniskan och en del av demokratins idéer är när vi kan lyssna, 
överväga och söka argument för att tillslut kunna enas om något så att alla förstår varför 
beslutet blev som det blev.   
 
Trots att ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge barnen inflytande i skolans arbete var 
svaret på frågan om barnen deltog på matrådsmöten ingen självklarhet. Genom att införa 
matsalsvärdar hade två skolor fått barnen engagerade i trivseln under lunchen. En skola hade 
infört att några av de äldre eleverna fick hjälpa till i köket. Att låta barnen vara aktiva och 
känna sig delaktiga i sin egen vardag är en av förutsättningarna för att de, tillsammans med de 
vuxna, lär sig att förstå sin situation. Förankra och väcka barnens medvetenhet om hur viktig 
skollunchen är görs genom att låta barnen på skolan få delta med praktiskt konkret arbete. 
Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) är ett av uppdragen att kunskap ska komma 
till uttryck i olika former som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa former 
förutsätter ett samspel med varandra som i slutändan bildar en helhet. I intervjuerna med 
rektorerna framkom att det idag ställs stora krav på skolan. Detta dilemma bidrar till att vissa 
bitar glöms bort eller helt enkelt prioriteras bort. Matsalssituationen där barnen skulle kunna 
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ha ett stort inflytande och stor delaktighet är en situation som lätt kan ersättas av andra 
uppdrag.    
 
Antonovsky (1987) menade, för att alla individer ska känna att de ingår i en gemenskap måste 
tillvaron formas på ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt. När barnen i skolan sätter 
upp stolarna efter måltiderna, ställer jag mig frågan, är de medvetna om varför det ska göras? 
Har barnen förstått att det är en hjälp för den personal som ska göra rent på golvet och känner 
barnen att deras insats är meningsfull? Det jag menar är att alla som arbetar inom skolan har i 
uppgift att hitta gemensamma värderingar, bland barnen och de vuxna, något som markerar 
samhörighet. Detta kräver en ständig dialog mellan barn och vuxna, en dialog som handlar om 
empati, förståelse och kunskap om varandra. Barn är ofta villiga och hjälpsamma men de vill 
gärna ha förklaringar. Samtidigt behöver barnen förklaringar om personalen ska kunna hjälpa 
dem att upptäcka hur de själva kan påverka sin vardag. Det görs genom att de vuxna synliggör 
och återkopplar barnens egna åsikter. Barnen tänker inte på möjligheter till solskydd när solen 
skiner i ögonen eller på ljuddämpande bord när ljudnivån överstiger rekommenderad ljudnivå. 
Om de vuxna ska få barnen att förstå sina rättigheter, men även skyldigheter, förutsätter detta 
att de samtidigt ger barnen möjligheter till dialoger, i form av bland annat matrådsmöten. 
Precis som Schurer menar handlar arbetet med att utveckla matsalsmiljön inte enbart om 
miljön. Schurer anser att arbetet tillsammans med eleverna lika mycket handlar om att ”skapa 
ett samhälle där vi redan som barn lär oss att ta hand om och utveckla våra närmiljöer” 
(2006:4). Schurer menar att känslan av delaktighet kan på sikt även minska skadegörelsen 
som finns i vårt samhälle. 
 
Jag avslutar det här stycket med att påstå att huvudansvaret för hur det är organiserat i 
matsalen ligger hos de vuxna. De vuxna måste ge barnen förutsättningar att på ett smidigt sätt 
kunna ta sin mat, gå och sätta sig vid bordet, duka av och lämna matsalen. Det ligger också på 
den vuxnas ansvar att se till att barnen slipper störande solljus och störande ljud som går att 
åtgärda. Först när det finns bra förutsättningar och när vuxna har gett ramarna för en trivsam 
miljö kan det krävas av barnen att de förstår att även de har vissa skyldigheter att uppfylla. 
Det är viktigt att få barnen medvetna och känna sitt ansvar som meningsfullt. I 
Värdegrundsboken (2000:6-7) står det att:  
 
             ”Ledning och personal måste ta ansvar för hur samvaro, relationer och attityder formas och förändras 
               genom att respektera barn och unga och kräva respekt och ansvar tillbaka. Detta gäller i lekrummet, i 
               dockvrån, i klassrummet, i korridoren, ute på lekplatsen och på skolgården, i köket och i 
               matbespisningen”. 
 
Det är viktigt att se skolan som en social mötesplats mellan personer från olika sociala 
grupper och kulturer. På de skolor som jag besökte fanns ett stort antal vuxna anställda med 
varierande arbetsuppgifter. Trots att alla dessa människor arbetar under samma ledning och på 
samma skola är min uppfattning att det stora flertalet har svårt att i detalj beskriva sina 
kollegors vardag. Vårt avstånd till varandra är ett svårt dilemma. Vi arbetar och lever i vårt 
eget subsystem och har svårt att förstå det som händer utanför. Vår vardag ser helt olika ut 
och vi kan inte till fullo förstå varandras tankar eftersom vi har helt olika perspektiv. Jag 
upplever att personalen, pedagogerna, som arbetar närmast barnen är långt ifrån sina 
skolledare. Men avståndet kan även vara långt till att förstå kökspersonalens arbetssituation, 
trots dagliga möten i matsalen. Det jag menar är följande, ska personalen på skolan 
någorlunda kunna närma sig varandra, få insikt och förståelse för varandras idéer, krävs 
regelbunden kommunikation. Genom möten skapas förutsättningar till inflytande och 
delaktighet. Det är också under dessa dialoger som vi har chansen att vara goda förebilder för 
barnen. Kan vi vuxna komma överens och finna värden och normer som vi kan enas om, visar 



                                                                                                                                             32 

vi barnen att några av demokratins grunder fungerar. Dessa påståenden framkommer också av 
rektorernas svar där ledarens roll ansågs vara att få all personal och alla barn på skolan att 
känna sig viktiga. Tyvärr var det inte alltid lätt att kunna verkställa det på ett bra sätt i 
verksamheten. Två skolor hade som tema att arbeta med stress och hälsa. Servicepersonalen 
ansåg att ”Det pratas men det händer inget”. Min fundering blev då hur involverad var 
servicepersonalen och hur mycket information hade nått dem? Jag anser också att det handlar 
om vilka intressen och möjligheter servicepersonalen hade att kunna delta i temat.  
 
Resultatet av undersökningen visar att vissa skolor hade svårt att hitta forum där personalen 
ges möjligheter att framföra sina tankar och idéer. Även om det förekom möten i det lilla 
arbetslaget saknades dialogen med den övriga personalen på skolan och då framförallt med 
rektorn. Under möten där all personal träffas kommer kanske inte alla tankar fram, detta på 
grund av att allt för många avstår att säga sin mening i stora samlingar. Därför anser jag att 
det är viktigt att hitta andra länkar mellan de olika grupperingarna, länkar där särskilt utvalda 
kan framföra gemensamma åsikter. Dessa länkar är viktiga såväl bland vuxna som bland 
barnen. Mitt påstående stärks ytterligare genom Englunds påstående ”Demokratin är ett 
levnadssätt som alla uppväxande medborgare skall bli delaktiga i genom olika institutioner, 
exempelvis skolan” (Englund 2003:50). Av undersökningen att döma var barnen definitivt en 
grupp som hade svårt att få sin röst hörd. Kontinuerliga dialoger mellan servicepersonal och 
ledning, som återkom regelbundet mellan rimliga perioder, förekom enligt min mening på 
mindre än hälften av de tolv skolorna. Att detta uppdrag är eftersatt och även ibland 
missbrukas gav tydliga spår från skolor som skulle eller hade renoverats. En skola som under 
renoveringen hade låtit barnen komma med många förnuftiga idéer blev senare helt överkörd 
av arkitekten som enbart gick efter sitt eget tyckande när förändringen skulle genomföras. Att 
inte ta vara på barnens förslag vid renovering visar dålig respekt mot barnen. Ska vuxna 
föregå med gott exempel och visa innebörden av demokratins grunder krävs det att vuxna är 
lyhörda för barnens tankar och åsikter. Innan vi tar några beslut behöver vi nog alla ställa oss 
frågorna, har vi tagit hänsyn till barnen och har barnen kommit till tals?  
 
 
5.2 Metoddiskussion 
Besöken i matsalen var mycket givande och intervjuerna med servicepersonalen gav mig en 
inblick i hur matsituationen på de tolv skolorna fungerade. Under intervjuerna antecknade jag 
enbart stödord och direkt efter varje besök tog jag mig tid att renskriva vad som sagts. Med 
hjälp av en bandspelare hade sammanfattningen kunnat vänta men eftersom möjligheten fanns 
föredrog jag att göra detta arbetsmoment direkt efter besöken. En bandspelare hade också 
ersatt skrivandet under besöken men eftersom jag enbart skrev stödord anser jag att 
ögonkontakten med personalen var tillfredsställande.   
 
När jag nu sitter med facit i hand och har sammanställt resultatet, ställer jag mig frågan om 
svaren från servicepersonalen kunde ha blivit mer omfattande om jag redan vid 
intervjutillfällena hade haft rektorernas svar. Frågorna jag tänker närmast på är skolans aktiva 
arbete runt matsalssituationen. Jag utgår ifrån att om jag varit mer informerad hade jag haft 
lättare att diskutera frågorna med personalen. En liten risk hade dock funnits att jag då 
omedvetet hade styrt frågorna runt det jag redan visste. 
 
Eftersom jag personligen var närvarande när frågorna ställdes kunde jag undvika både bortfall 
och allt för kortfattande svar av servicepersonalen. När det gäller rektorernas medverkan kan 
fem intervjuer, varav en skriftligt, uppfattas som lite tunt. Min målsättning från början var sex 
telefonintervjuer. Nu i efterhand, när jag lärt mig att rektorer kan vara svåra att få tag på, hade 
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jag önskat att jag börjat ”jakten” efter skolledarna i ett tidigare skede. Jag hade då haft bättre 
potential att i lugn och ro samla in samtliga svar genom muntliga dialoger. 
 
5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Jag är övertygad om att det är genom samtalet som förståelsen för andra människor ökar. Det 
är också genom samtalet som svar på olika problem kan utredas och möjligheter till lösningar 
utvecklas. Viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete är naturligtvis 
också ett starkt och tydligt ledarskap från vuxna. Det är nödvändigt att sätta upp klara mål och 
ställa tydliga krav, luddiga normer och regler skapar bara förvirring. De som arbetar i skolan 
måste ha som mål att skapa en god miljö som ger förutsättningar att skapa betydelsefulla 
relationer som bygger på goda samtal. Även om detta kan kräva envishet och uthållighet är 
det ett uppdrag personalen aldrig får tröttna på. Våra barn och unga ska kunna känna sig 
värdefulla, sedda och respekterade. Ett lyckat samspel med andra anser jag kräver en 
förståelse för andras idéer men även förmågan att kunna kommunicera och argumentera. I den 
här undersökningen framgår inte vad barnen själva anser som ett självklart uppförande i 
matsalen eller hur de ser på sin egen roll till de gemensamma värderingar som råder. Eftersom 
elevinflytande är en stor del av skolans uppdrag skulle dessa frågor vara mycket intressanta i 
en fortsatt forskning.  

 
Undersökningen visar att ett stort problem var antalet barn som på samma gång skulle 
uppehålla sig i matsalen. I många undersökningar framgår också att en av de viktigaste 
orsakerna till en hög ljudnivå i matsalen är antalet barn som äter samtidigt. Hög ljudnivå kan 
orsakas av flera faktorer som har ett tydligt samspel med varandra. Jag tänker bland annat på 
organisationen i matsalen som hänger samman med kunskaper om hur barn tänker och 
fungerar. Dessa kunskaper om den pedagogiska miljöns betydelse kan förstärkas genom 
kontinuerliga dialoger och en tydlig kommunikation. Jag menar, en tydlig kommunikation 
genom hela ledet, från barnen till politikerna. Mitt resonemang anser jag får stöd av Hedin 
och Lahdenperä (2005) som menar att om tillvaron ska bli begriplig måste kunskaperna om de 
gemensamma värderingarna utvidgas. Det är viktigt att förstå det underliggande tänkandet i 
de gemensamma besluten, det måste kunna ses från olika perspektiv för att kunna kartläggas, 
tydliggöras och bli synliga. En fortsatt forskning med kommunikationens betydelse i centrum 
skulle vara mycket intressant.  
 
Många barn äter flera av sina måltider utanför hemmet och därför har skolan en viktig roll att 
främja goda matvanor. Matsalen är ett rum som används dagligen av hela skolan under flera 
timmar. Genom fortsatta studier där syftet skulle vara att jämföra skolornas möjligheter att 
hantera fördelning av personalens tid och arbetsuppgifter skulle ge ytterligare svar på mina 
frågor. Idag framgår det inte av undersökningen om personaltätheten skiljer mellan de olika 
skolorna. På grund av dessa saknade uppgifter finns ingen förklaring till varför vissa skolor 
hade problem att avvara personal till barnens hjälp vid maten, lika lite finns förklaring till 
varför vissa skolor alltid hade personal till hjälp.       
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                                                                                                                    Bilaga 1 
Skolans namn:                                         
Datum  
 
Fråga 1 
Mellan vilka tider på dagen serveras lunchen? 
Hur många barn och lärare ska hinna äta under den aktuella tiden? 
 
Fråga 2 
Förekommer blandade åldrar i matsalen? 
Om ja – finns det en tanke? 
 
Fråga 3 
Tar barnen maten själva? 
 
Fråga 4 
Serveras frukost till fritidsbarnen i matsalen? 
 
Fråga 5 
Serveras mellanmål till fritidsbarnen i matsalen? 
 
Fråga 6  
Förekommer det mycket skrammel från tallrikar, bestick och glas? 
Vilket material? 
 
Fråga 7 
Hur fungerar det när barnen ska duka av? 
 
Fråga 8 
Är det öppet mellan disken/köket och matsalen? 
 
Fråga 9 
Vänds/hängs stolarna upp på borden? 
Vilket material består stolarna av? 
 
Fråga 10 
Hur fungerar borden? 
Finns det bordsduk eller något annat på borden? 
 
Fråga 11 
Finns det ljuddämpande skärmar? 
Finns det ljuddämpande skärmar mellan borden? 
 
Fråga 12 
Finns det ljuddämpande plattor i taket? 
 
Fråga 13 
Finns det möjlighet till dämpad belysning? 
Finns det markiser eller annat skydd för fönstren? 
 



                                                                                                                                         

 
Fråga 14 
Finns det konst/bonader på väggarna? 
 
Fråga 15 
Jobbas det aktivt på skolan för att minska den eventuella bullernivån? 
Hur? 
 
Fråga 16 
Deltar servicepersonalen i möten där lärare och rektorer är med? 
 
Fråga 17 
Har köket en god ekonomi? 
 
Fråga 18 
Finns det matrådsmöten som barnen är delaktiga i? 
 
Fråga 19 
Finns det något ni skulle vilja förändra? 
Några visioner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

                                                                                                                      Bilaga 2 
Frågor till sex olika rektorer. 
 
Fråga 1. 
Jobbar ni på skolan med att skapa en trivsam, bullerfri och stressfri matsal?  
 
Fråga 2. 
Hur deltar servicepersonalen i detta eventuella arbete? 
 
Fråga 3. 
Hur ofta träffar Du servicepersonalen? 
 
Fråga 4. 
Vilken betydelse anser Du att matsalens utformning har för barnens välbefinnande? 
 
Fråga 5. 
Vilka hinder anser Du eventuellt finns för att kunna uppfylla kraven på en trivsam matsal? 
 
Fråga 6. 
Vilken roll har Du som skolans rektor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

Checklista                                                                                                    Bilaga 3 
 
 
Jag fotograferar: 
 

• Hur ser borden ut? 
• Hur ser stolarna ut? 
• Vad finns på väggarna och i taken? 
• Hur är fönsterna inredda, gardiner och blommor? 
• Var i rummet är matvagnen placerad? 
• Hur ser diskinlämningen ut? 
• Hur många in- och utgångar finns? 
• Målet är att ta korten så att ett helhetsintryck av matsalen är möjligt. 
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