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Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever och lärare uppfattar sambandet mellan 

lunchsituationen och undervisningen samt vilka faktorer det är som påverkar elevernas 

lunchvanor. 

 

Undersökningen gjordes i form av elevenkäter och uppföljande intervjuer med lärare. 

Enkäterna besvarades av elever i mellanstadiet på två olika skolor i två olika kommuner. 

De flesta elever har en positiv inställning till skolmaten och tycker att den är god. Dock svarar 

en del av eleverna att de inte alltid äter sig mätta under lunchen.  Eleverna tror att de skulle 

äta mer och oftare äta sig mätta om det fanns två olika rätter att välja mellan varje dag. 

Enligt lärarna kan de ibland märka skillnad på eleverna beroende på vad det är för mat som 

serveras till lunch. Är det något eleverna tycker om äter de mer och är piggare på 

eftermiddagarna är det något de inte tycker om äter de mindre och det kan leda till konflikter 

under eftermiddagarna. 

 

Lektionerna som påverkas mest under dagen är lektionen precis innan lunch då eleverna kan 

vara trötta och hungriga men även den sista lektionen på dagen. Lektionen precis efter lunch 

känner eleverna sig piggast. 

 

Miljön i matsalen inverkar också på hur elevernas lunchvanor ser ut, de svarar att de har 

tillräckligt med tid att äta på men kan bli stressade av att mycket folk kommer och går samt 

när kompisar sitter och väntar.  

 

Nyckelord: skolmat lunchvanor elevenkäter tallriksmodellen matsalsmiljö  
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Inledning 

 

Skolmaten är alltid ett aktuellt ämne som ständigt diskuteras i både media och i skolvärlden. 

Eftersom vi är två blivande lärare som i framtiden kommer att undervisa elever både under 

förmiddagen och eftermiddagen är det relevant att studera skolmaten och dess påverkan. 

Som blivande lärare vill vi ha aktiva och fokuserade elever i klassrummet. Frågan vi ställer 

oss är hur mycket skolmaten påverkar elevernas koncentration samt prestation under 

skoldagen. Kan skolmåltiden ha en avgörande roll för elevers måluppfyllelser i skolan? 

 

Livsmedelsverket ger ut rekommendationer för hur en bra skolmåltid bör se ut men inte alla 

skolor följer dessa råd (Skolmatens vänner 2013). Om maten är lagad och serverad efter 

livsmedelsverkets rekommendationer spelar dock ingen roll om eleverna inte äter av den. 

Skolmåltiden är en förutsättning för inlärning och kunskapsintag i skolan och enligt 

livsmedelsverket finns det en sannolikhet att hungriga elever inte presterar lika bra som mätta 

elever (Livsmedelsverket 2013). Mat krävs för att alla människor ska kunna prestera väl, inte 

endast i skolan. Utan näring sjunker blodsockernivån i kroppen vilket leder till att hjärnan 

samt hela kroppen presterar sämre (Bohman 1989). För att orka med och kunna prestera väl 

under hela skoldagen måste kroppen fyllas på med energi (Livsmedelsverket 2013).   

 

Kostnadsfri skolmat serveras endast i Sverige, Finland och Estland. I många av de övriga 

länderna i världen serveras skollunch men är då inte gratis (Skolmatens vänner 2013). Dock 

långt ifrån alla världens skolor erbjuder skolmat och ca 66 miljoner barn i grundskolan, 

världen över, tvingas gå i skolan hungriga. 23 miljoner av dessa barn bor i Afrika (World 

Food Program 2013). 

 

Alla barn i Sverige har rätt till en näringsrik och kostnadsfri lunch i skolan. Skolmåltiden är 

inte bara viktig för hälsan utan också för elevernas välbefinnande. Lärare och pedagoger har 

möjlighet att vara förebilder för eleverna under måltiderna och kan genom att bidra till en 

lugn och trivsam miljö hjälpa till att skapa goda förutsättningar för elevers fortsatta 

matvanor. En bra måltid definieras av mer än maten och det är bra om personal och elever 

tillsammans på skolan har en gemensam bild av hur en bra måltid ska se ut och att de sedan 

arbetar tillsammans mot målet (Livsmedelsverket 2013). För att växa, må bra, utvecklas och 

orka arbeta krävs bra matvanor. En bra skollunch ska smaka gott, vara hälsosam och bidra till 

en god stämning (Livsmedelsverket 2001). 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat hur olika elevernas 

lunchvanor ser ut. Många elever äter ett ordentligt mål mat under skollunchen varje dag 

medan vissa elever inte äter alls. Hur de elever som äter dåligt eller inte alls klarar av hela 

skoldagen är ett mysterium för oss. Vi skulle därför vilja ta reda på hur eleverna själva 

uppfattar skolmatens påverkan. Studien är tänkt att undersöka hur elevers lunchvanor 

påverkar dem, speciellt under eftermiddagen. Är det någon skillnad mellan undervisningen 

på förmiddagen och på eftermiddagen?  
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Med ovan nämnd forskning i bakhuvudet vill vi studera skolmaten och dess påverkan på 

eleverna under skoldagen. Det känns relevant att försöka ta reda på om elevernas lunchvanor 

hänger samman med skolprestationen och vad det i så fall kan vara som påverkar elevernas 

måltidsval. Hur kan elever som inte äter alls under skollunchen orka med en hel skoldag och 

vilka orsaker kan påverka elevernas lunchvanor? 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

 

Det är intressant för oss som blivande lärare att ta reda på hur elevers lunchvanor påverkar 

dem under skoldagen.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka elevers och lärares olika uppfattningar om 

sambandet mellan lunchsituationen och undervisningen. Arbetet vill även ta reda på om det 

finns några speciella faktorer som bidrar till elevernas lunchvanor. 

 

Frågeställningar 

 

Hur påverkar elevernas lunchvanor lektionerna? 

 

Vilka faktorer påverkar elevernas lunchvanor? 

 

Avgränsningar 

 

Undersökningen kommer att utföras med elever i mellanstadiet på två skolor. Skolorna ligger 

i två olika kommuner och ingen av skolorna lagar sin mat från grunden. 
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Tidigare forskning 

 

Här presenteras tidigare forskning inom ämnet. Följande text berör skolmatens historia i 

Sverige samt hur det ser ut i världen idag, hur maten påverkar eleverna, vad man behöver äta 

och sambandet mellan skollunch och lärande. Under tidigare forskning beskrivs även varför 

det är viktigt att läraren är en god förebild i matsalen och hur matsalsmiljön kan se ut. 

 

Svensk skolmat genom tiderna 

 

Skolmaten har inte alltid varit en självklarhet i skolorna i Sverige. Under 1800-talet hade de 

flesta elever med sig mat hemifrån med undantag från de allra fattigaste barnen som kunde 

bli serverade lunch på vissa skolor. På 1930-talet började servering av lunch i skolan öka, 

då näringsstandarden i Sverige uppmärksammades. År 1937 infördes ett bespisningsbidrag, 

vilket skulle bidra till en bättre sammansatt kost och gällde framförallt barn på landsbygden. 

Stadsbidraget kom med tiden att öka (Halling 1990). 

 

År 1946, startåret för den svenska skolmåltiden, fattades beslutet om kostnadsfri skolmat 

och för de kommuner som erbjöd skolmåltider infördes ett statligt bidrag (Livsmedelsverket 

2013). För att kommunerna skulle få bidrag krävdes dock att skolmåltiden bestod av varm 

mat, bröd, smör och mjölk. Efterkommande år ökade skolmåltiderna kraftigt i Sverige, 

framförallt i storstäderna men också Västernorrlands och Norrbottens län var tidiga med 

skollunchen (Halling 1990). 

 

År 1967 fick kommunerna fullt ansvar för skolmaten och statsbidraget togs bort. Vid den 

här tiden erbjöds fortfarande inte alla elever lunch i skolan, ca 90 000 elever gick på skolor 

som inte serverade skollunch. Det var först i början på 1970-talet som skolmåltiden var 

etablerad i alla kommuner i Sverige (Halling 1990). År 1997 kom lagen om alla elevers rätt 

till kostnadsfri mat i skolan och år 2011 kom lagen som kräver näringsriktig kost på alla 

skolor i Sverige (Livsmedelsverket 2013). 

 

Skolmat i världen 

 

Skolmat serveras i många länder runt om i världen men är endast gratis i Sverige, Finland 

och Estland. I många länder serveras dock ingen skollunch alls och de 66 miljoner skolbarn, 

världen över, som deltar hungriga under skoldagens lektioner har inte samma förutsättningar 

att lära som mätta elever. En daglig serverad lunch i skolan ökar motivationen att skicka iväg 

barnen till skolan. Chansen att eleverna går till skolan istället för att stanna hemma och 

arbeta är större om föräldrarna och de själva vet att de får mat någon gång under skoldagen 

(World Food Program 2013). 

 

World food program, som förkortas WFP, delar ut skolluncher på behövande skolor runt 

om i världen. Varje barn behöver mat för att orka med en hel skoldag och WFP erbjuder 

både frukost och lunch i skolan. 38 länder har under de senaste 45 åren tagit del av vad 



 

8 

 

WFP erbjuder och därmed får allt fler barn äta sig mätta världen över (World Food 

Program 2013). I Sverige är kostnadsfri skolmat numera en lag som varje kommun och 

skola måste leva upp till. Enligt skollagen har alla elever rätt till en näringsrik och 

kostnadsfri skollunch: 

 

10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri […] Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till 

böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas 

näringsriktiga skolmåltider (Utbildningsdepartementet 2010). 

 

Matens påverkan på kroppen 

 

För att kunna prestera väl krävs näringsämnen som finns i mat. Maten delas ofta in i fyra 

delar som varje del är viktig för en näringsrik kost; basmat, proteintillskott, vitamin och 

mineraltillskott samt energitillskott. Dessa fyra grupper utgör tillsammans den mat som 

behövs för att kunna prestera väl, både i skolan och på fritiden (Bohman 1989, sid 49). Av 

dagens totala energiintag ska skollunchen stå får 25 till 35 procent. Som grund för att ge varje 

elev en näringsrik måltid, varje dag, används tallriksmodellen. Tallriksmodellen är istället 

indelad i tre delar; kolhydratrik mat, proteinrik mat samt frukt och grönt (Livsmedelsverket 

mfl. 2001). 

 

En skolmåltid bör innehålla en viss mängd från varje del av tallriksmodellen. Grunden för 

varje måltid bör bestå av rikligt med kolhydrater. En måltid som är uppbyggd av tillräckligt 

med kolhydrater bidrar till en god mättnadskänsla och bättre koncentrationsförmåga 

(Livsmedelsverket mfl. 2001). Också hjärnan kräver mycket energi, i form av kolhydrater, för 

att kunna fungera. Utan kolhydrater sjunker blodsockerhalten och hjärnan presterar sämre. 

Vid uteblivet intag av kolhydrater reagerar hjärnan på den låga blodsockernivån. 

Koncentrationen blir sämre, tröttheten stiger och irritationen tar över. Äter människan inte på 

länge blir hon dessutom darriga i armar och ben (Bohman 1989). 

 

Inte bara kolhydratrik mat bidrar till en god mättnadskänsla utan också proteinrik mat. 

Protein finns i kött, fisk och ägg och gör att du känner dig mätt en längre tid efter lunch. 

Protein behövs för att bygga upp kroppens celler och genom att äta proteinrik mat får du i 

dig mineralämnen som zink, järn och kalcium. Frukt och grönt är även de två viktiga källor 

för mineralämnen och vitaminer. Genom att komplettera varje måltid med frukt och 

grönsaker får du i dig alla de viktiga ämnen som behövs för en fungerande kropp. Frukt, 

bär, rotfrukter och grönsaker bidrar till en god hälsa. I samband med skollunchen bör varje 

elev få i sig 100-125 gram frukt och grönsaker (Livsmedelsverket mfl. 2001). 

 

Livsmedelsverket rekommenderar skolköken att servera minst två olika rätter mat om dagen 

med undantag från de rätter som serveras till elever med specialkost. Sannolikheten att 

eleverna äter av skollunchen ökar om de har större valmöjlighet och det är dessutom viktigt 

för dem att få prova olika sorters livsmedel och maträtter från olika delar av världen 

(Livsmedelsverket mfl. 2001). 
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Skollunchen och lärande 

 

Genom intag av en näringsrik skollunch blir eleverna mätta, vilket i sin tur kan leda till 

förbättrad skolprestation. När människan äter förses kroppen med aminosyror som behövs 

för att hjärnan ska kunna tillverka signalämnen. Dessa signalämnen påverkar stämningsläge, 

motivation, beteende och prestation (Lennernäs 2001). 

 

Att mätta elever har lättare att koncentrera sig menar också livsmedelsverket är en 

sannolikhet. Fokuserade och koncentrerade elever bidrar i sin tur till lugnare 

klassrumssituationer under eftermiddagen. För att hjärnan, magen och hela kroppen ska 

fungera och må bra behöver eleverna få äta i lugn och ro och på regelbundna tider. En 

högljudd och störig miljö i skolmatsalen kan leda till att många elever äter dåligt eller inte 

alls och går hungriga resten av skoldagen. Hungriga elever kan många gånger ha svårare att 

ta till sig kunskap än mätta elever (Livsmedelsverket 2013). 

 

Lunchen i skolan motverkar eventuell lång fasta och hjälper elever att få i sig en del av de 

näringsämnen de behöver varje dag. Om eleverna inte äter är det större risk att de väljer fel 

slags mat och mellanmål på grund av stark hunger. Även elevernas kroppsuppfattning och 

vikt påverkar deras matvanor (Lennernäs 2011). 

 

En studie som gjorts på Karolinska institutet visar på skillnaden mellan pojkars och flickors 

levnadsvanor och dess påverkan på skolresultatet. I studien framgick att pojkar åt frukost 

mer ofta än vad flickor gjorde och regelbundna frukostvanor bidrar till bättre skolprestation. 

Ett högt intag av frukt och grönt kan också påverka elevers prestationer i skolan och i 

nämnd studie sågs ingen större skillnad mellan pojkars och flickors intag av frukt och grönt 

(Kark, Hjern & Rasmussen 2011). 
 

Maten och matsalen 

 

Skolmåltiden i Sverige omtalas inte alltid som något positivt. Många elever har redan från 

början en negativ inställning till skollunchen och den anses många gånger vara en andra 

klassens måltid. Många barn jämför maten de får hemma med maten de får i skolan då maten 

som serveras i skolan ofta beskrivs som mindre smakfull. Skolmaten är dock gratis, den är 

näringsrik och för många elever är den det enda lagade mål mat de får i sig under dagen 

(Persson Osowski 2012). 

 

I en studie gjord av Susanne Dahlgren (2010) framkom att elever tycker att det är viktigt att 

det är en inbjudande matsalsmiljö samt att de kan äta i lugn och ro. Eleverna tycker även att 

det är viktigt att det finns olika maträtter att välja på för då finns det ofta något de tycker om. 

Det har en positiv inverkan på skolarbetet, eleverna orkar mer då de äter sig mätta. Eleverna i 

studien hade höga förväntningar på matens sensoriska egenskaper som till exempel smak, 

fräschhet och utseende. 
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Uppfattningen om skolmåltiden påverkas av både vuxnas och elevers beteende i 

skolmatsalen. För att stämningen och trivseln ska vara så bra som möjligt måste alla känna 

sig välkomna. Om de vuxna äter med eleverna eller inte påverkar också lunchsituationen. 

Dels då pedagogernas egen inställning till maten smittar av till eleverna men vuxna bör 

också finnas med i matsalen för en ökad trygghet och mer trivsam miljö (Livsmedelsverket 

2013). 

 

En undersökning som Skolmat Sverige har utfört under läsåret 2012/2013 visar att 91% av 

de medverkande skolorna uppnår näringsrekommendationerna för fiber och för järn var 

andelen 83%. Däremot verkar skolorna ha svårt att uppfylla rekommendationerna för D-

vitamin och fettkvalitet där resultaten visar 36% respektive 21%. Undersökningen visar 

även att 55% av skolorna har en alternativ huvudrätt och 45% erbjuder en vegetarisk rätt 

fyra till fem dagar i veckan. 88% av skolorna har ett salladsbord med fem olika grönsaker 

eller fler (Brunn mfl. 2013). 
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Teorianknytning 

 

Här kommer motivationsteorin och pygmalioneffekten presenteras, som handlar om hur 

förväntningar kan påverka elever och lärare, positivt som negativt. I följande stycke 

beskrivs också hur förväntningar kan bildas. 

 

Motivation 

 

De flesta motivationsteorier kommer från principen om hedonism. Hedonismprincipen 

handlar om att människan hela tiden strävar efter njutning och välbefinnande samtidigt som 

hon försöker undvika smärta. Utifrån detta utvecklades bland annat instinktsteorin som 

menar att allt vår beteende kan förklaras med olika inbyggda instinkter som styr oss. En del 

instinkter är medvetna och en del är omedvetna (Jenner 2004).  

 

Kognitionsteorin utgår från de förväntningar, aningar och tankar människan har på framtida 

händelser. Detta är ett målorienterat beteende och grundar sig i medvetna avsikter. Tidigare 

erfarenheter och möjligheter att nå mål påverkar valet av ett nytt mål. Sannolikheten att 

lyckas vägs mot risken att misslyckas. Det som känns mest sannolikt avgör individens 

handlande (Jenner 2004).  

 

När eleverna är hungriga eller törstiga är deras primära mål att tillfredsställa det behovet 

och detta kommer då att konkurrera med målet att prestera bra under lektionerna. Det 

sociala landskapet i matsalen samt matens kulinariska egenskaper påverkar elevernas attityd 

till skolmåltiden (Lennernäs 2011). 

 

Pygmalioneffekten 

 

Lärare har olika förväntningar på olika elever och bedömer dem redan första gången de 

träffas. Rosenthal och Jacobson utförde i USA ett test som påstods mäta dold kapacitet hos 

elever. Efter att testet var utfört fick varje lärare en lista med namn på elever som påstods ha 

potential att bli stjärnstudenter. Alla lärare fick olika antal elever och olika antal pojkar och 

flickor. Listorna skulle ses som konfidentiella och lärarna uppmanades att inte diskutera 

namnen på listorna med varken, kollegor, berörda elever eller deras föräldrar. Testen som 

eleverna gjorde var egentligen vanliga intelligenstester och eleverna var slumpvis utvalda av 

forskarna. De utvalda eleverna fick samma undervisning som innan och samma som de 

andra eleverna under hela tiden. Det enda som ändrades var att lärarna hade mer positiva 

förväntningar på dessa elever. Eleverna som förväntades ha en dold kapacitet beskrevs 

också av lärarna som mer intellektuellt nyfikna och självständiga. De äldre eleverna nådde 

bättre resultat efter ett år medan skillnaden mellan de utvalda eleverna och kontrollgruppen 

hade suddats ut (Jenner 2004). 

 

Idag är forskarna överens om att lärares förväntningar, positiva som negativa, påverkar 

elevers beteende och skolresultat. När man skapar sig förväntningar utgår man ifrån egna 
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erfarenheter och värderingar. Saker och människor är på ett speciellt sätt men uppfattas 

olika av olika personer. Första gången en lärare träffar nya elever baseras intrycken på 

utseende och hur eleven uppför sig, läraren kan även ha viss kännedom om tidigare 

prestationer eller om syskon eller föräldrar. Lärare tilldelar elever etiketter som till 

exempel, glad, livlig, duktig eller stökig. Om en elev läraren ser som duktig skulle 

misslyckas med en uppgift förklarar läraren gärna detta med att eleven hade en dålig dag 

och han eller hon kan mycket bättre. När en svag elev lyckas bra med någon uppgift 

förklaras detta istället som en engångsföreteelse eller som att eleven hade tur. De första 

intrycket man får av en annan person sitter kvar länge och är ibland svårt att förändra 

(Jenner 2004). 

 

Dessa teorier kan kopplas till studien och eventuellt hjälpa till att förklara resultatet. 

Motivationsteorin kan spegla elevers välbefinnande i skolan. Genom att äta ordentligt varje 

dag ökar motivationen till att gå i skolan då elevernas primära behov blir tillfredsställda. 

Förväntningar finns hos både elever och lärare och genom att förstå hur förväntningar 

bildas kan studien hjälpa till att förklara de val eleverna gör. Både positiva och negativa 

förväntningar hos lärare och elever kan påverka de lunchval elever gör varje dag. Genom 

att höja förväntningarna på skolmaten och prata om varför det är viktigt att äta kan eleverna 

bli motiverade att göra bra lunchval.  
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Metod 

 

Vi har valt att använda både kvalitativ och kvantitativ metod. Examensarbetet är tänkt att 

undersöka lärares och elevers olika uppfattningar och tankar om skolmaten och dela av 

resultatet kommer att redovisas statistiskt. Först framställdes en enkätundersökning 

bestående av attitydfrågor med elever och utifrån resultat av enkäterna konstruerades en 

intervjuguide inför uppföljande intervjuer med klasslärare. 

 

Kvantitativ enkät 

 

Enkätundersökning i den här studien är kvantitativ. Med kvantitativa undersökningar menas 

att forskarna fokuserar på mängden insamlad data och analyserar den. Resultatet i en 

kvantitativ undersökning redovisas ofta i form av diagram och procentsatser. Metoden utgör 

en förenklad bild av den sociala verkligheten där resultatet sedan tolkas. Syftet med en 

kvantitativ metod är att pröva teorier (Bryman 2011).  

 

Enkäten 

 

Enkäten framställdes i form av ett attitydformulär som användes för att ta reda på elevers 

egna attityder till skolmaten och dess påverkan. Genom att använda svarsalternativ i en 

femgradig skala, samt några öppna frågor, visar resultaten elevernas attityder och egna 

uppfattningar (Patel & Davidson 2013). Vi valde dock att använda oss av en fyrgradig skala 

och inte en femgradig då misstankar om att många elever skulle kryssa i alternativet i mitten 

vid användning av en femgradig skala fanns. Att en fyrgradig skala användes beror på 

tidigare erfarenheter av att elever väljer att fylla i mittenalternativet eller alternativet vet ej. 

Genom att använda endast fyra alternativ fick eleverna tänka efter vad de egentligen tyckte 

och välja det alternativ som passar dem bäst. 

 

Vid framställandet av enkäten valde vi att använda oss av elektroniska enkäter från sidan 

webbenkater.com. Webbenkater.com är en, för studenter, gratis hemsida där det snabbt och 

enkelt gick att framställa enkäter som svarspersonerna sedan svarade på via internet. Det 

var mycket enkelt att framställa en enkät genom denna sida då tydliga instruktioner och 

förslag gavs. Vid aktivering av den slutliga enkäten fick vi en adress som eleverna sedan 

enkelt kunde skriva in i adressfältet och på så vis direkt starta enkäten, se bilaga 1. När de 

utvalda svarspersonerna hade svarat på enkäten sammanställde webbsidan resultaten 

automatiskt. Genom att använda den här webbsidan sparade vi mycket tid och behövde inte 

räkna ihop resultaten för hand (webbenkater.com). 

 

Vi valde att använda en webbsurvey istället för en epostsurvey vilket innebär att eleverna 

fick göra enkäterna på en webbsida istället för att vi skulle ha skickat ut en undersökning 

via mail. Fördelen med denna metod är att enkäterna kan konstrueras på ett mer tilltalande 

sätt med bland annat olika färger och att man kan få snabbare respons. Resultaten förs in i 

programmet automatiskt och man behöver inte koda något själv (Bryman & Bell 2005). 
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Kvalitativ intervju 

 

Vid användning av kvalitativ intervju är syftet att ta reda på olika personers uppfattningar 

av en speciell situation. I våra intervjuer användes öppna frågor för att inte styra 

informanterna åt något håll och på så sätt låta dem svara med sina egna ord. Intervjuerna 

var semistrukturerade vilket innebär att vi utgick från en intervjuguide, se bilaga 3, med 

fasta frågor men kunde sedan ställa lämpliga följdfrågor under intervjun. Därmed hade 

intervjupersonen möjlighet att utforma svaren med större frihet (Patel & Davidson 2013). 

 

 

Urval 

 

För att få ut så mycket som möjligt av enkätsvaren inriktar sig studien på elever i 

mellanstadiet. Vi antog att svaren skulle vara mer genomtänkta av eleverna i mellanstadiet än 

eleverna i lågstadiet eftersom de är lite äldre och har bättre reflektionsförmåga. Eftersom 

enkätfrågorna krävde god läs- och skrivförmåga hade det tagit längre tid att utföra 

undersökningen med yngre elever. Vi utgick också från att elever i mellanstadiet kunde svara 

på frågorna självständigt och behövde därmed inte styras åt något speciellt håll. 

 

Vi valde att besöka fem mellanstadieklasser på två olika skolor. I arbetet benämns skolorna 

som den lilla skolan och den stora skolan. Båda skolorna består av klass F-6. På den lilla 

skolan går det cirka 100 elever och på den stora skolan cirka 300 elever. Skolorna ligger 

inte i samma kommun och inget av köken tillagar skolmaten på plats. Tillsammans utgjorde 

klasserna cirka 80 enkätsvar. 

 

I den här studien intervjuas tre klasslärare med olika årskurser, vi frågade vilka som hade 

tid att delta och därefter valdes de tre klasslärarna ut för intervju. Eftersom de hade tre olika 

klasser skulle studien även kunna visa på skillnader och likheter mellan olika årskurser. 

Detta passade bra eftersom enkäterna besvarades av elever i olika åldrar.  

 

Genomförande 

 

Som grund för enkäten konstruerades en pilotundersökning som två utomstående elever 

ombads att prova. De tyckte att den var tydlig och lätt att förstå, det var inga frågor som var 

otydligt formulerade eller svårtolkade. Därmed behövdes inga ändringar göras utan den 

första enkäten kunde användas. Vid genomförandet av enkäten, ute på skolorna, användes 

datorer och iPads för att några elever i taget skulle kunna svara på enkäten. Vi var på plats 

under hela tiden för att kunna förklara och hjälpa till ifall eleverna undrade något. 

 

Enkätundersökningen genomfördes under sammanlagt tre tillfällen. Under vårt besök på 

skolorna inleddes varje undersökning med en presentation av oss själva och vårt arbete. 

Eleverna blev tydligt informerade om att det var en frivillig och anonym undersökning. Ett 

beslut togs, tillsammans med klasslärarna, om att det smidigaste sättet att gå till väga var att 
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plocka ut några elever i taget och låta dem fylla i enkäten vid var sin dator/iPad. Eftersom det 

endast tog cirka fem minuter för varje elev att svara på enkätfrågorna kändes det smidigast 

att göra på det viset och slippa starta upp 20 datorer för endast fem minuters användning. En 

av klasslärarna valde dock att låta alla elever fylla i enkäten samtidigt och då användes cirka 

20 datorer på samma gång. Första och andra klassen som besöktes fyllde i enkäten på 

datorer. För att få fram enkäten var varje elev tvungen att skriva in följande adress i 

adressfältet: https://www.webbenkater.com/s/37e20d4. För att förenkla för eleverna 

kopierades adressen och kunde på så sätt klistras in i adressfältet innan nästa elev började 

svara. På så vis sparades mycket tid. På den stora skolan svarade några av eleverna på 

enkätfrågorna med hjälp av iPads. 

 

Utifrån enkätsvaren framställdes en intervjuguide. Sammanlagt tre klasslärare intervjuades 

varav två av dem deltog i en gruppintervju. Intervjuerna tog ca 20-50 minuter och 

röstinspelningar användes under samtliga intervjuer. 

 

Innan varje intervju frågade vi om det var okej att samtalet spelades in och informerade om 

att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Lärarna fick även 

information om att de är anonyma, att det endast är vi och eventuellt vår handledare som 

kommer att ta del av inspelningarna samt att inspelningarna kommer att raderas efter 

avslutat arbete. 

 

Bearbetning av data  

 

Efter avslutad enkätundersökning sammanställdes elevernas svar på hemsidan 

webbenkater.com. Utifrån sammanställningen konstruerades en intervjuguide. Efter 

samtalen med de tre klasslärarna transkriberades intervjuerna. I resultatet presenteras 

enkätsvaren och intervjusammanställningen var för sig för att det ska bli lättare att  

analysera och jämföra svaren.  

 

Forskningsetiska principer 

 

Studien har följt de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet innebär bland annat att samtliga 

deltagare ska bli informerade om villkoren för undersökningen, att den är frivillig och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att den som utför 

studien ska ha samtycke från vårdnadshavare om deltagarna är under 15 år och att samtycke 

ska finnas från från uppgiftslämnaren, som här blir lärarna som deltog i intervjuerna 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Dessa krav uppfylldes genom att informera deltagarna om att allt var helt frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst under enkätundersökningen alternativt intervjun. Innan 

undersökningen gjordes med eleverna skickades ett informationsbrev, se bilaga 2, hem till 

samtliga vårdnadshavare. Brevet berörde vad undersökningen skulle handla om och 
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informerade om att elevernas medverkan var helt frivillig. Vårdnadshavarna hade redan här 

möjlighet att säga att deras barn inte skulle medverka i undersökningen. Vårdnadshavarna 

blev även informerade om att eleverna kommer vara helt anonyma i resultatet och att 

enkätsvaren kommer att raderas när arbetet är godkänt. Lärarna är även de helt anonyma och 

går inte att spåras. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 

dem. Nyttjandekravet innebär att resultaten bara får användas till forskning 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Dessa krav uppfylldes genom att eleverna inte gav ut några personuppgifter under 

enkätundersökning så att resultaten inte kunde spåras till någon specifik elev. Lärarna är 

helt anonyma och kan inte heller identifieras. I informationsbrevet stod även att det bara var 

vi och vår handledare som kommer att ha tillgång till resultaten och att alla enkätsvar 

kommer att raderas när arbete är godkänt. Även lärarna informerades om att det endast var 

vi och eventuellt vår handledare som hade tillgång till inspelningarna och att dessa kommer 

raderas när arbetet är godkänt. 
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Metodkritik 

Enkäten 

 

Enkäten var lätt att utforma och webbenkater.com var ett bra verktyg att använda sig av. 

Sammanställningen skedde smidigt på samma hemsida utan att vi själva behövde föra in 

några svar.  

 

Under arbetet med skolmaten har vi mött ett stort intresse från både elever och lärare. 

Många av de elever som deltog i undersökningen tog sig tid att svara på enkätfrågorna och 

visade sig väldigt engagerade i ämnet. De allra flesta eleverna svarade även väldigt utförligt 

på de öppna frågorna som fanns med i enkäten.  

 

Intervjuerna 

 

Intervjuerna med lärarna gjordes på två olika sätt, den ena var en gruppintervju och under 

den andra intervjuades bara en lärare. Gruppintervjun gav fler tillfällen till diskussion och 

blev väldigt givande eftersom lärarna kunde sätta sina erfarenheter i relation till varandra. 

Hade samma undersökning gjorts om hade vi istället gjort två gruppintervjuer.  

 

Reliabilitet och validitet  

 

Enkäten och intervjuerna mäter det studien avsett att mäta, attityder till skolmaten och hur 

eleverna känner sig, innan och efter lunch. Om undersökningen hade genomförts under 

våren istället hade den eventuellt gett andra svar eftersom det är ljusare och varmare ute då. 

De mörka och kalla dagarna i november och december bidrar med stor sannolikhet till 

tröttare elever.     
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Ibland: 6.82% 

Alltid: 79.55% 

Ibland: 5.41% 

Alltid: 83.78% 

Resultat 

 

Följande text innehåller en beskrivning av undersökningens resultat. Resultatet är uppdelat i 

två delar, första delen redovisar enkätsvaren och andra delen intervjuerna. Resultaten 

presenteras var för sig för att det tydligt ska framgå vad eleverna respektive lärarna svarade. 

Elevsvaren och lärarsvaren kommer längre fram i arbetet att ställas mot varandra. När det 

gäller elevsvaren har vi gjort ett urval från enkätundersökningen. De svar som valdes ut är 

de som anses relevanta för studien och därmed redovisas inte alla svar. Nedanstående text 

kommer att redovisa elevernas och lärarnas syn på skolmaten, skolmatsalen, skoldagens 

lektioner samt elevers lunchvanor.  

 

Enkäten 

 

Nedan följer en redovisning av 82 enkäter gjorda av elever i mellanstadiet. Enkätsvaren 

redovisas genom text, figurer och citat. Figurerna och citaten är tagna från sammanställningen 

av enkätsvaren på hemsidan webbenkater.com. Vissa enkätsvar redovisas ur ett 

genusperspektiv medan andra är sammanslagna och redovisar samtliga elevers svar.  

 

82 elever har svarat på enkäten, 38 stycken är pojkar och 44 stycken är flickor. De flesta, 

81,5 % angav att de alltid äter frukost, 12,3 % anger att de oftast äter frukost och 6,2 % 

svarar ibland. Ingen av eleverna svarade att de aldrig äter frukost. Både pojkarna och 

flickorna som deltagit i enkäten äter frukost i stort sett varje dag. 

 

 

 
       Oftast: 10,81% 

Oftast: 13,64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flickornas frukostvanor     Figur 2. Pojkarnas frukostvanor 

 

Äter du frukost varje dag?      Äter du frukost varje dag? 

 

35 (79,55%): Alltid      31 (83,78%): Alltid 

6 (13,64%): Oftast      4 (10,81%): Oftast  

3 (6,82 %): Ibland      2 (5,41 %): Ibland 
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Ibland: 9.88% 

Ja: 90.12% 

Det finns enligt 73 elever alltid vuxna som äter tillsammans med klassen och enligt 

resterande elever finns det ibland vuxna som äter med dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  

Finns det vuxna som äter med din klass? 

 

73 (90,12%): Ja 

- (0 %): Nej 

8 (9,88 %): Ibland 

 

Eleverna har en varierande attityd till skolmaten men överlag positiv. Så här säger några av 

eleverna om skolmaten: 

 

När jag tänker på skolmaten så tänker jag på att det är gott. Jag blir nästan alltid sugen på 

maten när jag kommer ner till matsalen. (Elev) 

 

Oftast längtar jag till maten men ibland är det inte så gott. (Elev) 

 

Jag tänker "Hoppas det är något gott idag" för ibland är det inte så gott, och då känns 

det svårt att äta. Då brukar jag bli hungrig under dagen… (Elev) 
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Aldrig: 2.27% 

Oftast: 79.55% 

Aldrig: 2.70% 
Alltid: 10.81% 

Oftast: 75.68% 

På frågan Tycker du att skolmaten smakar gott? svarade de flesta av eleverna, pojkar 

som flickor, att de oftast tycker skolmaten smakar bra. Fåtalet av eleverna ansåg dock att 

skolmaten sällan eller aldrig smakade bra. Cirka 11 % av pojkarna svarade att de alltid 

tycker om skolmaten medan ingen av flickorna tyckte att skolmaten smakar bra varje 

dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sällan: 18,18                    Sällan: 10,81% 

 

 

 

Figur 4. Flickornas syn på skolmaten  Figur 5. Pojkarnas syn på skolmaten 

 

Tycker du att skolmaten smakar gott?  Tycker du att skolmaten smakar gott? 

 

35 (79,55%): Oftast   4 (10,81%): Alltid 

8 (18,18%): Sällan   28 (75,68%): Oftast 

1 (2,27 %): Aldrig   4 (10,81%): Sällan 

    1 (2,70 %): Aldrig 

  

 

Vissa elever jämför maten i skolan med maten de får hemma och skollunchen ses då inte 

alltid som lika bra som maten eleverna blir serverade hemma: 

 

Inte riktigt som hemma. Man får smaka nya rätter och det är inte alltid så gott. (Elev) 

 

Jag jämför ofta med hur maten är hemma och då så blir det inte så bra eftersom jag 

tycker att maten vi har hemma är god och det är väldigt stor skillnad på maten hemma 

och den i skolan. (Elev) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=139483&f_rid=9440180
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=139483&f_rid=9514869
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=139483&f_rid=9514869
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=139483&f_rid=9514869


 

21 

 

På frågan Brukar du äta dig mätt? svarade majoriteten av eleverna att de oftast äter sig 

mätta i skolan. Dock endast 25% svarade att de alltid äter sig mätta vilket innebär att de 

flesta elever någon gång lämnar skolmatsalen hungriga. 12,5% av eleverna svarade 

dessutom att de sällan äter sig mätta i skolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 

 

Brukar du äta dig mätt? 

 

20 (25.0%): Alltid 

49 (61.3%): Oftast 

10 (12.5%): Sällan 

1 (1.3%): Aldrig   

 

Aldrig: 1.25% 
Sällan: 12.50% 

Alltid: 25.00% 

Oftast: 61.25% 
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Aldrig: 2.27% 

Oftast: 68.18% 

Sällan: 8.33% 

Alltid: 38.89% 

Delas resultatet för ovanstående fråga upp efter genus syns en tydlig skillnad mellan 

pojkarnas och flickornas svar. Mer än dubbelt så många pojkar äter sig alltid mätta under 

skollunchen. 
          

 
                  Alltid: 13,64   

 

 

 
Sällan: 15,9% 

 

 

 

 

 

 
                 Oftast: 52,78% 

 

 

Figur 7. Flickor   Figur 8. Pojkar 

 

Brukar du äta dig mätt?  Brukar du äta dig mätt? 

 

 

6 (13,64%): Alltid  14 (38,9%): Alltid 

30 (68,18%): Oftast  19 (52,8%): Oftast 

7 (15,9%): Sällan  3 (8,33 %): Sällan 

1 (2,27 %): Aldrig  - (0 %): Aldrig 
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För sent: 6.10% 
För tidigt: 2.44% 

Lagom: 91.46% 

Nästan 92 % av eleverna tycker att lunchen är planerad på en lämplig tid under dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Skollunchens tid – samtliga elevsvar 

 

Vad tycker du om tiden då ni äter mat? 

 

2 (2,44 %): För tidigt 

75 (91,46 %): Lagom 

5 (6,10 %): För sent 

 

På frågan Har du tillräckligt med tid att äta lunch? svarade 72 % att de alltid har tillräckligt 

med tid att äta, 24,4 % svarade oftast och resterande 3,6 % svarade sällan eller aldrig. 48,8 

% anser att de kan äta i lugn och ro medan 43,9 % svarar att de oftast kan äta i lugn och ro. 

Endast 7,3 % uppger att de sällan kan äta i lugn och ro. Anledningarna till att en del elever 

upplever att de inte kan äta i lugn och ro varierar men de största anledningarna är enligt dem 

själva följande: 

 

Det är mycket ljud som stör när man ska äta, många som går förbi och håller på och 

springer folk som går in och ut.(Elev) 

 

Att kompisarna sitter och väntar. (Elev) 
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Sällan: 11.36% 

Alltid: 40.91% 

Oftast: 47.73% 

Sällan: 2.63% 

Alltid: 57.89% 

Alltid: 77.27% 

Aldrig: 5.26% 
Sällan: 2.63% 

Alltid: 65.79% 

Både pojkarna och flickorna är överens om att de oftast eller alltid kan äta i lugn och ro. Ett 

fåtal av eleverna, mestadels flickor, menar dock att de sällan kan äta i lugn och ro. En större 

del av pojkarna än flickorna menar att de alltid har tid att äta i lugn och ro. Båda parterna 

tycker även att de, för det mesta, har gott om tid på sig att äta. 

 

 

 

 

 

 
                Oftast: 39,47% 

 

 

 

 

 

Figur 10. Flickor    Figur 11. Pojkar 

 

Kan du äta i lugn och ro?    Kan du äta i lugn och ro? 

 

18 (40,91%): Alltid   22 (57,89%): Alltid 

21 (47,73%): Oftast   15 (39,47%): Oftast 

5 (11,36%): Sällan   1 (2,63 %): Sällan 

 

 

 

 
 

Oftast: 22,37% 

 

 

 
                     Oftast: 26,32% 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Flickor   Figur 13. Pojkar 

 

Har du tillräckligt med tid att äta lunch?  Har du tillräckligt med tid att äta lunch? 

 

34 (77,27%): Alltid   25 (65,79%): Alltid 

10 (22,37%): Oftast   10 (26,32%): Oftast 

    1 (2,63 %): Sällan 

    2 (5,26 %): Aldrig 
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Hög: 42.68% 

Cirka 43% av de elever som varit med i undersökningen tycker att ljudnivån i matsalen är 

hög. De flesta elever svarar dock, som tidigare nämnt, att de oftast eller alltid kan äta i lugn 

och ro men det som ibland stör är diskussioner och samtal från andra elever samt att vuxna 

och barn rör sig in och ut ur matsalen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lagom: 52,44% 

 

 

 

 
  Låg: 4,88 % 

 

 

Figur 14. Ljudnivån i matsalen – samtliga elevsvar 

 

Hur är ljudnivån i matsalen? 

 

35 (42,68 %): Hög 

4 (4,88 %): Låg 

43 (52,44 %): Lagom 

 

82,7 % svarar att det endast finns en maträtt vid lunch och de som har svarat att det finns 

mer än en maträtt att välja på förklarar att det ibland finns två olika soppor att välja på.  

 

 
               Ja: 17,28 % 

 

 

 

 

 

 

 
Nej: 82,72 % 

 

Figur 15. Fler maträtter – samtliga elevsvar 

 

Finns det fler än en maträtt att välja på? 

 

14 (17,28 %): Ja 

67 (82,72 %): Nej 
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Majoriteten av eleverna anser att de skulle äta mer om det fanns mer än en maträtt att välja 

på. Så här säger några av dem: 

 

Man skulle kunna bli lite mättare om kan äta olika mat och kanske orka mer mat om man 

ser att det finns till exempel två goda maträtter.(Elev) 

 

Ja då skulle man ha större möjligheter att man gillar maten. (Elev) 

 

Ja det tror jag, jag tycker det borde finnas ett vegetariskt alternativ varje dag så man 

kunde välja om man ville äta kött just den dagen eller inte. Eller om det är soppa borde 

det finnas ett annat alternativ än soppa också, för man blir inte så mät på soppa.(Elev) 

 

Det finns flera maträtter ibland men inte ofta och det är bra att de finns två olika så om man 

inte gillar den ena så kan man fortfarande få i sig de man behöver.(Elev) 

 

Precis innan lunch känner de flesta eleverna sig hungriga och många beskriver sig också 

som trötta. Efter skollunchen svarar däremot de flesta att de känner sig pigga och glada och 

45 % av eleverna anser sig vara piggast under eftermiddagen. Cirka 37% upplever dock 

ingen skillnad på förmiddagen och eftermiddagen.  

 

 

 

 
Ingen skillnad: 36,59 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Samtliga elevsvar 

 

Känner du dig piggast på förmiddagen eller eftermiddagen? 

 

15 (18.29%): Förmiddagen 

37 (45.12%): Eftermiddagen 

30 (36.59%): Ingen skillnad 

 

Förmiddagen: 18.29% 

Eftermiddagen: 45.12% 
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Matte 

Svenska 

Engelska 

Idrott 

Bild 

Musik 

SO 

NO 

0 5 10 15 20 25 

De lektioner som de flesta eleverna ansåg som lämpliga precis efter lunch var idrott och bild 

och tätt där efter kom svenska och matematik. Sett ur ett genusperspektiv skiljde sig 

resultatet något då pojkarna helst ville ha idrott och matematik efter lunch medan flickorna 

såg bild och svenska som två lämpliga ämnen direkt efter lunch. 

 

 

Tabell 1. Lektionen efter lunch - flickornas svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Lektionen efter lunch – pojkarnas svar 
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Alltid: 7.32% 

Ofta: 32.93% 

Precis efter lunch anser, som tidigare nämnt, de flesta eleverna att de känner sig som 

piggast. På frågan Är du ofta hungrig under eftermiddagen? svarade däremot cirka 33% ofta 

och cirka 7% alltid. Undersökningen visar alltså att många elever blir hungriga under 

skoldagens sista timmar.  

 

 
Aldrig: 18,29 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sällan: 41,46 % 

 

Figur 17. Eftermiddagen – samtliga elevsvar 

 

Är du ofta hungrig under eftermiddagen?  

 

6 (7.32%): Alltid  

27 (32.93%): Ofta 

34 (41.46%): Sällan 

15 (18.29%): Aldrig 
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Aldrig: 1.25% 
Sällan: 1.25% 

Trots att många elever känner sig hungriga under eftermiddagen anser de flesta att de alltid 

eller oftast orkar med hela skoldagen. 

 

 

 

 

                   Alltid: 42,50 % 

Oftast: 55,00 % 

 

 

 

Figur 18. Skoldagen – samtliga elevsvar 

 

Tycker du att du orkar med hela skoldagen? 

 

34 (42,5 %): Alltid 

44 (55 %): Oftast 

1 (1,25 %): Sällan 

1 (1,25 %): Aldrig 
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Intervjuerna 

 

I följande text beskrivs resultatet av intervjuerna med de tre klasslärarna. Alla lärarna har 

fått fingerade namn och kallas Ann-Sofie, Josefine och Bodil. Ann-Sofie och Josefine 

deltog tillsammans i en gruppintervju där diskussion var en stor del av intervjun. 

Intervjuerna utfördes efter en sammanställning av enkätsvaren och följande åsikter från de 

intervjuade lärarna är svar på öppna frågor, samt följdfrågor, från intervjuguiden.  

Matsalen och miljön 

 

Lärarna upplevde att ljudnivån var bra, ibland hög och ibland låg. En av lärarna tycker att det 

är hög ljudnivå när eleverna ska ta mat men att de sedan kan sitta ner i lugn och ro och äta 

samtidigt som de för ett samtal. Läraren på den stora skolan tyckte att det var mer stökigt 

eftersom de är fyra klasser som äter samtidigt. På den lilla skolan är det bara två klasser som 

äter åt gången. De tre intervjuade lärarna säger att det alltid finns vuxna som äter med 

klassen även om det inte alltid är klassläraren. Så här säger en av lärarna från den lilla skolan 

om ljudnivån i matsalen: 

 

Men det är klart, när vi är två klasser och medan man håller på.. ni är ju oftast där när vi 

kommer och när vi håller på och ta oss, innan vi har hunnit sätta oss så känner jag att jag 

har inte riktigt koll på ljudnivån. Men när vi väl har satt oss tycker jag att det är ganska okej. 

(Klasslärare Ann-Sofie) 

 

Sen får man ju inte glömma att även vi vuxna har ju en tendens att höja rösten när det är 

många i en restaurang alltså, det är inte minsann tyst när vuxna sitter (Klasslärare Ann-

Sofie) 

 

Lärarna tycker att personalen i matsalen har ansträngt sig för att skapa en trevlig miljö. På 

den stora skolan har de fått nya möbler till matsalen som ska hjälpa till att dämpa ljud, till 

exempel bord med mjuk bordsskiva. På den lilla skolan har de bland annat mjuka tavlor på 

väggarna som även de ska dämpa ljud. Båda skolorna har trevliga matsalar med till exempel 

servetter, dukar och blommor på varje bord. 

 

Man blir lite hemmablind men jag tror att vi har en ganska trevlig matsal, det säger ju andra 

som kommer hit i alla fall har jag hört, som är på någon kursdag eller något och ska äta och 

tycker att det e en ganska trevlig matsal, som vi har på väggarna, vi har ju försökt dämpa 

med dom här mjuka tavlorna på väggarna. (Klasslärare Ann-Sofie)  

 

Alla tre lärarna är överens om att tiden de äter lunch är bra, alla äter ungefär vid 11.30 och 

eftersom att alla tre klasserna äter sist är det aldrig några problem med tiden utan eleverna 

kan sitta kvar så länge de behöver. Efter lunchen har alla klasserna lunchrast så då har 

eleverna inte bråttom till nästa lektion. Två av klasslärarna beskriver tidsbegränsningen 

under lunchen följande: 
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Vi har ju inte nån begränsning på andra sidan heller, vi har ju 20 minuter avsatt för 

varje klass, och vi har ju inte så stora klasser så det räcker ju absolut, sen är det några 

av barnen, när vi äter sist, som gärna dröjer sig kvar. Det tycker jag är ganska trevligt 

när dom vill äta i lugn och ro och inte stressa ut. (Klasslärare Ann-Sofie) 

 

Jag tycker vi har en väldigt bra mattid nu, nu äter vi ju fem över halv tolv och tjugo i 

tolv då, sen äter dom ju precis innan deras långrast börjar och det är ju så sent som, vi 

e ju dom sista som äter på vår skola. Vi har ju ändå gjort så att alla har lunchrasten 

samtidigt så vi har ju inte olika tider för lunchrasten, det e ju vissa skolor som har. 

Däremot så vet vi ju att förskoleklassen går ju och äter väldigt tidigt och det är ju inte 

egentligen så positivt men just våran måltid, femman och sexan, är ju ypperligt tycker 

jag. (Klasslärare Josefine) 

Maten 

 

Klasslärarna tycker att maten är god och anser att de flesta elever oftast äter bra, sedan finns 

det elever som inte äter så bra oavsett vad det är för mat. För det mesta tycker både lärare 

och elever att det serveras bra mat på skolorna men att det ibland kan serveras rätter 

eleverna inte känner igen. Vid sådana tillfällen är många elever rädda för att smaka på den 

obekanta maträtten.  

 

De vågar ju inte smaka på så mycket heller så att är det någonting som ser det minsta lilla 

lustigt ut så är det ju många som inte vågar smaka på det.  (Klasslärare Bodil).   

 

Sen är dom ju väldigt styrda utav livsmedelsverket och så här va så dom har ju sina 

rekommendationer. Vi ska inte äta salt och vi ska inte äta det ena med det andra, så ibland 

kan man ju tycka att det är lite smaklöst och just saltet och det e ju lite tråkigt […]Så eleverna 

frågar till och med: kan jag inte få ta lite salt, men då har ju liksom vår personal där till och 

med tagit dän saltet, dom får liksom inte ge oss (Klasslärare Josefine) 

 

Så här säger en av klasslärarna på den lilla skolan om mat eleverna inte är vana vid: 

 

Det känns som att vi, alltså personalen här nere ska ju lämna feedback hela tiden, hur 

gick det i dag när vi hade den här fisken, hur många bläck har du gjort av med, och då 

är det klart, får dom in då att det kanske är många som fick slänga mycket och sådär då 

tänker dom ju om, då måste dom ju tänka om för vi har ju inte råd att slänga mat. Vi 

måste ju bli förnuftiga där. Det är väl positivt. (Klasslärare Josefine) 

 

En av lärarna tycker att hennes elever inte äter sallad trots att de har många olika grönsaker 

att välja mellan.  

 

Sen är det ju alltid det att dom mest vill ta av köttet mest och sen så lite av det andra, det är 

ofta det de vill ha mest av och det får de inte alltid så mycket av och det ska ju vara hela 

tallriksmodellen och då ska de ju äta av de andra delarna med. Men jag driver inte att de 

måste äta grönsaker alltså jag släpper på det, de har ju den fostransbiten mer på lågstadiet 
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men jag driver inte det på mellanstadiet utan det säger jag, det är föräldrarnas sak. Jag kan 

påminna dem men jag tjatar inte på dem för det är inte min roll som lärare att hålla på med 

det. (Klasslärare Bodil) 

Eleverna 

 

På frågan Hur tycker du att eleverna äter? svarade alla tre lärarna att eleverna äter bra under 

skollunchen. I en av klasserna fanns det dock elever som åt väldigt dåligt varpå följdfrågan 

blev om läraren i fråga märkte någon skillnad på de elever som åt dåligt under skollunchen:  

 

Varierande måste jag säga, va det gäller sexorna i alla fall, jag har ett par stycken som äter 

otroligt lite, jag fattar inte hur dom klarar det […] Det kan jag inte säga men jag funderar 

ibland på hur det skulle va om dom åt. Men jag tar ju upp det med föräldrar och det tycker jag 

e lärarens skyldighet att tala om att: vet du att ditt barn inte äter? Jag kan ju inte mata dom, 

jag kan ju inte mer än uppmana dom att ta och eh det har blivit bättre jag har en elev 

tillexempel jag pratade med föräldrarna för två veckor sedan och det va inte, från 

föräldrarnas sida var det inget att välja på. Så den eleven tar mat varje dag nu kan jag säga, 

mer än vad som har skett under hela terminen innan så visst hjälper det att prata med 

föräldrarna. Och särskilt en sån här dag när dom går till halv fyra, man kan inte leva på ett 

halvt knäckebröd som en del gör. (Klasslärare Ann-Sofie) 

 

Ingen av lärarna tycker att deras elever är piggast direkt på morgonen. De är alla överens 

om att eleverna är som tröttast timmen precis innan lunch samt sista timmen på 

eftermiddagen, vid tvåtiden. Alla lärarna uppmuntrar sina elever till att ta med sig frukt eller 

en macka att äta när de börjar känna sig trötta och hungriga.  

 

Alltså halvtimman innan maten det är ju ett ständigt, ständigt nu överdriver jag, men det är 

väldigt många som: Åh är det inte mat snart och åh jag klarar mig och va är det för mat, 

asså det är väldigt mycket kring maten tycker jag just halvtimmen innan maten, för en del, 

en del ska jag säga. (Klasslärare Ann-Sofie) 

 

Precis efter lunch menar lärarna att eleverna har mycket energi och under dessa lektioner är 

eleverna som mest fokuserade: 

 

Då släpper ju vi dom på en rast också så dom kommer ju ut och får frisk luft och det e en 

lång stund, en hel halvtimme ju, så när dom kommer in därifrån sen […] Har det inte vart 

några konflikter på rasten så är det ju bara att köra igång. (Klasslärare Josefine) 

 

På den lilla skolan går eleverna till 15.30 en dag i veckan och under eftermiddagen den 

dagen blir de flesta elever väldigt trötta:  

 

Det e ju nästan alltid det blir några konflikter bara för att ungarna är trötta alltså. 

(Klasslärare Josefine).  
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Dom dagarna vi går då till halv fyra och det serveras frukt, för det gör det inte varje dag, så 

frågar jag alltid vilka som vill spara sin frukt till rasten då vid 14 och det e ju ofta, det e 

minst hälften som vill göra det. Och då får dom ju nåt, om dom inte haft med sig själva då. 

Och en del har med sig mackor. (Klasslärare Ann-Sofie) 

 

Samtliga klasslärare tycker att eleverna har svårt att orka med hela skoldagen då det är långa 

eftermiddagar. En av lärarna säger som följer: 

 

Har man något vanligt teoretiskt ämne så tror jag det är jättesvårt. (Klasslärare Ann-Sofie) 

 

En av klasslärarna såg en tydlig skillnad på eleverna de dagar det var mat som de flesta inte 

tyckte om och de dagar de flesta eleverna åt sig mätta under lunchen: 

 

Ja! Det märks inte så mycket på den här gruppen men den andra gruppen jag hade tidigare 

märktes det väldigt tydligt. De var alltså, då hade de inte så bra utgångsläge riktigt, här tror 

jag nog att alla äter frukost faktiskt. Men jag hade ju en grupp där alla inte åt frukost och det 

räckte liksom inte. Då tog slut bränslet på eftermiddagen, det märktes jättetydligt de dagar de 

inte åt, de åt i stort sett inget då till lunch. (Klasslärare Bodil) 

 

Så här svarade en annan av klasslärarna på frågan Märker ni någon skillnad på eleverna de 

dagarna det är mat som de tycker om och de dagarna det är mat de inte tycker om: 

 

Inte egentligen att man märker nån stor skillnad, det e klart det gör man ju för det e ju viktigt 

att dom får mat i sig. Men det viktiga e ju att dom eh det sitter ju kvar i huvudet: det va så 

äcklig mat idag. Då blir dom ju lite jobbiga för det, asså lite nere lite tjatiga om det då och 

ältar om det då. (Klasslärare Josefine) 
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Analys 

 

Majoriteten av eleverna är nöjda med skolmaten och äter sig oftast mätta. På både den lilla 

och den stora skolan anser lärarna att maten är god och samtliga lärare tycker att eleverna, 

för det mesta, äter bra. Nedan följer en analys om elevers förväntningar, skolornas 

matsituation samt matens påverkan på eleverna under skoldagen.  

 

Maten och förväntningar  

 

De flesta eleverna tror själva att de skulle äta mer om det fanns två olika maträtter att välja 

mellan och även Livsmedelsverket (2001) rekommenderar att skolköken serverar två olika 

rätter, utöver specialkosten. Enligt Livsmedelsverket ökar sannolikheten för bättre matvanor 

om eleverna har fler valmöjligheter. Elevernas egna uppfattningar stämmer överens med 

Livsmedelsverkets råd då de menar att chansen att de skulle tycka om maten blir större om 

skolköken skulle servera mer än en maträtt varje dag.  

 

De flesta eleverna har positiva förväntningar på skolmaten och en del har negativa 

förväntningar. Människan skapar sina förväntningar från första stund när hon möter något 

obekant och sedan är det svårt att ändra förväntningar. Om eleverna kommer till skolan med 

negativa förväntningar på skolmaten kommer det att påverka elevernas matlust men om de 

istället har positiva förväntningar kommer eleverna att äta. Lärarna har en möjlighet att 

påverka elevernas förväntningar genom att till exempel påminna dem om att äta sallad och 

smaka på maten innan de bestämmer sig för att inte tycka om den. Lärarna själva tycker att 

skolmaten smakar bra och genom att diskutera med eleverna vad de har för förväntningar 

kan skolan skapa ett mer öppet klimat. Lärarnas förväntningar på eleverna styr till viss del 

hur eleverna presterar och elevernas beteende. Dessa förväntningar kan tas med i 

matsituationen. Om läraren berättar för eleverna att han/hon förväntar sig att de ska smaka 

på allt och äta ordentligt, samt uppmärksammar mat eleverna tycker är god istället för att 

bara prata om vad det är eleverna inte tycker om, kommer lärarens positiva förväntningar 

eventuellt att smitta av sig till eleverna (Jenner 2004).  

 

Några av eleverna jämför maten i skolan med maten de får hemma och blir då ibland 

besvikna på skolmaten. Som nämnt i tidigare forskning anses skolmaten ofta som ett sämre 

klassat mål än vad som serveras hemma (Persson Osowski 2012). Skolköken har vissa 

rekommendationer som ska följas och då har eleverna inte samma valmöjligheter som de 

har hemma, där man kan laga det familjen tycker om utan att följa speciella riktlinjer. 

Hemma kan man välja att laga den maten barnen tycker om och de kan själva få välja vad 

de vill smaka på och vad de inte vill äta, detta är något som lärarna uppmärksammar i 

skolan. En lärare säger att hennes elever inte vågar smaka på saker som är obekanta eller 

inte ser ut som det eleverna är vana vid. Hon säger även att eleverna inte äter så mycket 

sallad trots att det finns flera olika grönsaker varje dag, de vill också äta mest protein. Då 

äter de inte av hela tallriksmodellen som Livsmedelsverket (2001) rekommenderar. 
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En del av eleverna har negativa förväntningar på skolmaten men de flesta uppger ändå att 

de oftast äter sig mätta. I resultatet framgick en skillnad mellan pojkars och flickors syn på 

skolmaten. Cirka 11 % av pojkarna svarade att de alltid åt sig mätta i skolmatsalen medan 

ingen av flickorna ansåg sig bli mätta varje dag. Några få procent av flickorna svarade 

dessutom att de aldrig äter sig mätta under skollunchen. Pojkarna menar däremot att de 

oftast eller alltid, och endast ett fåtal sällan, äter sig mätta i skolan. Ingen av pojkarna 

svarade att de aldrig äter sig mätta. Studien visar att pojkarna i undersökningen äter 

betydligt bättre än flickorna under skollunchen. Enligt kognitionsteorin utgår man från 

bland annat förväntningar och tankar man har på framtida händelser, det är ett målmedvetet 

beteende som grundar sig i medvetna avsikter där tidigare erfarenheter och möjligheter att 

nå mål påverkar val av nya mål (Jenner 2004). Om man antar att målet för eleven är att orka 

hela skoldagen behöver han/hon äta sig mätt för att få tillräckligt med energi. Alla elever i 

Sverige har möjligheten att göra detta eftersom Sverige har kostnadsfri skolmat 

(Utbildningsdepartementet 2010). Tankarna om och förväntningarna på skolmaten är inte så 

höga men eftersom det finns varm mat, sallad och knäckebröd vet eleven att han/hon ändå 

kan nå sitt mål genom tidigare erfarenheter om att ha blivit mätt. Eleven gör ett medvetet 

val att äta även om han/hon inte tycker om maten och når på så sätt sitt mål.   

 

Matens påverkan på eleverna 

 

Både lärarna och eleverna är överens om att lektionen precis innan lunch är den timmen 

eleverna känner sig tröttast. Det är då länge sedan eleverna åt frukost och blodsockernivån i 

kroppen är mycket låg. En av lärarna beskriver eleverna som mycket ofokuserade precis 

innan de ska äta, vilket inte är konstigt eftersom ett långt uppehåll av intag av mat leder till 

trötthet, irritation och koncentrationssvårigheter (Bohman 1989). De flesta eleverna anser 

att de äter frukost varje dag men preciserar inte vad de äter. Precis efter lunch, då eleverna 

ätit och kroppen tagit upp energin från maten, upplever de flesta eleverna sig som piggast. 

Tilläggas bör dock att samtliga elever har en långrast precis efter lunch och är, i stort sett, 

varje dag ute i den friska luften en stund innan eftermiddagslektionerna börjar.  

 

Cirka 40% av eleverna tycker sig ofta eller alltid vara hungriga under eftermiddagen. 

Samtliga intervjuade lärare upplever att många elever är trötta de dagar de går länge i 

skolan och enligt Josefine uppstår alltid någon typ av konflikt mellan eleverna de dagar de 

går i skolan längre än till 15.00. Bodil anser att de dagar då många elever inte tycker om 

maten tar energin hos de flesta eleverna slut under eftermiddagen. Precis som tidigare 

nämnt sjunker blodsockernivån då eleverna inte ätit på länge. Äter eleverna dessutom inte 

tillräckligt till lunch dröjer det inte länge innan de blir trötta och ofokuserade (Bohman & 

Isaksson 1989). 

 

I resultatet redovisas lärarnas och elevernas skilda åsikter om huruvida de tycker eleverna 

orkar med hela skoldagen. Majoriteten av eleverna anser själva att de alltid eller oftast orkar 

med hela skoldagen trots att de ofta känner sig hungriga. Lärarna anser däremot att det ofta 
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uppstår konflikter under sena eftermiddagar och menar att eleverna är för trötta för att 

kunna koncentrera sig. En av de intervjuade lärarna påstår att teoretiska ämnen är mycket 

svåra att undervisa i under eftermiddagen då eleverna inte orkar fokusera på 

undervisningen.   

 

Ett antal elever svarar i enkätundersökningen att de sällan eller aldrig äter sig mätta under 

skollunchen. En av de intervjuade lärarna uttrycker sin oro över de elever som äter dåligt. 

Hon menar att vid situationer som dessa är det viktigt att som lärare ta kontakt med 

föräldrar. Om lärare och föräldrar samarbetar och försöker skapa en positiv förväntan på 

skolmaten kan eleven eventuellt förstå att det är viktigt att få i sig näring och då göra ett 

mer välgrundat val. 

 

Pojkarna vill helst ha idrott eller matematik efter lunch medan flickorna hellre vill ha bild 

eller svenska. Efter lunch har elevernas primära behov eventuellt tillfredsställts och det 

avgör vilket ämne eleverna föredrar lektionen efter lunch.  

 

Matsalsmiljön 

 

Eleverna och lärarna tycker att det kan vara hög ljudnivå i matsalen. Vid tillfällen då det 

kan vara hög ljudnivå är till exempel när många elever tar mat samtidigt eller när elever och 

skolpersonal kommer och går. Skolmåltiden är viktig både för elevernas hälsa och deras 

välbefinnande. Lärarna och andra vuxna som äter med eleverna har en möjlighet att vara 

bra förebilder under måltiderna. Om personalen på skolan har en gemensam bild av hur de 

vill att miljön kring måltiderna ska se ut kan alla arbeta gemensamt för att det ska bli så. På 

båda skolorna finns det alltid vuxna som äter med eleverna vilket bidrar till en trygg och 

välkomnande miljö (Livsmedelsverket 2013) På den ena skolan har de fått nya bord som 

ska hjälpa till att dämpa ljudet från bestick och glas och på den andra skolan har de satt upp 

mjuka tavlor för att få ett mer behagligt ljud.  

 

Enligt Livsmedelsverket (2013) är det viktigt att alla elever får äta på regelbundna tider och i 

lugn och ro. Som tidigare nämnt anser både elever och lärare att ljudnivån ofta är hög i 

matsalen och enligt Livsmedelsverket kan det leda till att många elever äter sämre. Så verkar 

dock inte fallet vara på dessa två skolor då de flesta elever inte känner sig störda av det höga 

ljudet i matsalen. De elever som svarar att de blir störda i matsalen är främst flickor. Både 

lärare och elever menar att när eleverna väl sitter ner sjunker oftast ljudnivån något. På den 

lilla skolan menar lärarna att ljudnivån i matsalen beror på att de flesta eleverna för samtal 

vid borden. Det är dock inget som stör varken eleverna eller lärarna utom vid vissa enstaka 

fall då lärarna, enligt Josefine, kan behöva tysta ner sina elever något. De flesta eleverna 

tycker sig kunna äta i lugn och ro under större delen av tiden de befinner sig i matsalen. 
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Diskussion 

 

Nedan följer en diskussion om vad vi fått reda på i vår undersökning samt varför det ser ut 

som det gör. Vi kommer att diskutera både resultat och metod utifrån våra inledande 

frågeställningar:  

 

Hur påverkar elevernas lunchvanor lektionerna? 

 

Vilka faktorer påverkar elevernas lunchvanor? 

 

Resultatdiskussion 

 

Eleverna äter överlag bra och vi tror också att de skulle äta bättre och bli mer mätta om det 

fanns två maträtter att välja mellan varje dag. En av eleverna hade som förslag att det alltid 

skulle kunna serveras en vegetarisk rätt och en kötträtt att välja mellan. Vi blev dock 

positivt överraskade av att så många elever faktiskt tycker om skolmaten.  

 

Det fanns en betydande skillnad mellan vad pojkarna svarade och vad flickorna svarade på 

frågan Äter du dig mätt? Av pojkarna svarade ungefär 92 % att de oftast eller alltid äter sig 

mätta i skolan. Av flickorna svarade cirka 10 % färre att de alltid eller oftast brukar äta sig 

mätta, ungefär 82 %. Ingen av pojkarna svarade att de aldrig åt sig mätta. Motsvarande 

siffra för flickor var cirka 2 %. Cirka 8 % av pojkarna äter sig sällan mätta och för flickor är 

resultatet dubbelt, 16 %. Detta är oroväckande. Alla elever bör äta sig mätta i skolan för att 

orka med hela skoldagen. Flickorna anser dessutom i större utsträckning än pojkarna att de 

har tillräckligt med tid att äta lunch. Hur kan det då komma sig att pojkarna, som tycker sig 

ha mindre tid att äta lunch på, hinner äta sig mätta oftare än vad flickorna gör? En hypotes 

vi har efter vår verksamhetsförlagda utbildning är att pojkar har mer bråttom ut efter 

lunchen än vad flickor har. Flickor kan i vissa fall sitta kvar i matsalen och prata nästan hela 

lunchrasten. Kanske är det även så att flickor bryr sig mycket om vad deras klasskamrater 

tycker och då inte riktigt vågar smaka på maten medan pojkar bryr sig mindre och äter för 

att de verkligen är hungriga. 

 

Från början var vårt syfte att ta reda på hur eleverna känner sig under eftermiddagarna. 

Genom vår undersökning fick vi dock reda på att de flesta eleverna känner sig tröttast precis 

innan lunch, något som lärarna också håller med om. Enligt både lärare och elever känner 

sig eleverna dessutom som tröttast precis innan skoldagen är slut. När eleverna går långa 

dagar i skolan är det viktigt att de ätit ordentligt under lunchen, i annat fall orkar de inte 

med hela skoldagen. De flesta elever tycker sig dock oftast orka med hela skoldagen. 

Förvånansvärt nog var elever och lärare inte fullt överens om att eleverna orkar med hela 

skoldagen. Samtliga lärare menade att vissa dagar var för långa för eleverna att orka med 

utan ett mellanmål under eftermiddagen. Konflikter och bråk uppstod ofta under den sista 

lektionen på dagen. Många elever har dock svarat att de oftast orkar med hela skoldagen, 

det vill säga inte riktigt varje dag. Att lärarnas och elevernas svar var så pass olika kan ha 
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att göra med hur eleverna tolkat enkätfrågan. De upplever sig orka med hela skoldagen men 

tänker förmodligen inte på att prestationsförmågan är som lägst under de sista timmarna.  

 

Det är inte endast elevernas lunchvanor som påverkar skoldagens lektioner. Om eleverna 

äter frukost eller inte har också en stor betydelse för om de orkar med alla lektioner innan 

skollunchen. Även elevernas sömnvanor kan ha betydelse för hur de presterar under 

skoldagen.  

 

För att göra skoldagarna så effektiva som möjligt är det bra att tänka på vilka lektioner som 

ligger precis innan lunch och sist på dagen. Det skulle eventuellt vara bra att ha något 

praktiskt precis innan lunch eller något ämne som inte kräver att eleverna sitter stilla och 

koncentrerar sig. Att variera så att samma ämne inte alltid ligger precis innan lunch eller sist 

på dagen kan vara en bra idé då de lektioner när eleverna är tröttast inte blir speciellt 

effektiva. På en av skolorna vi var på hade en klass slöjd sista lektionen den dagen de gick 

längst i skolan och då blev det enligt läraren alltid konflikter.  

  

En del av eleverna har negativa förväntningar på maten och skolmaten framställs inte 

speciellt positivt i media. Vi tror att lärare och föräldrar behöver hjälpas åt och ge eleverna 

mer positiva förväntningar på skolmaten. De kan prata om varför det är så viktigt för 

eleverna att äta även om dem inte är vana vid maten eller om det är något de inte gillar. Vår 

erfarenhet är att man i skolan oftast lyfter fram det som är dåligt med skolmaten och inte det 

som är bra. Genom att lyfta det som är bra kan man höja förväntningarna hos eleverna.  

 

Två av faktorerna som påverkar eleverna under skolmåltiden är kompisar som sitter och 

väntar och att det ofta kommer och går personal och elever hela tiden i matsalen. Genom 

enkäten och intervjuerna har vi fått veta att det ibland kan vara hög ljudnivå i matsalen. 

Ändå svarar eleverna att de kan äta i lugn och ro och att de har tillräckligt med tid på sig i 

matsalen. Trots att eleverna tycker att ljudnivån i matsalen är hög verkar det inte vara det 

som påverkar om de kan äta i lugn och ro. Endast ett fåtal elever beskriver väntande 

kompisar och mycket rörelse i matsalen som bidragande faktorer till en störig miljö medan 

majoriteten av eleverna tycker matsalsmiljön är bra. Att många elever tycker att ljudnivån 

är hög kan bero på att eleverna själva anser sig sitta och konversera och det kan då bli högre 

ljudnivå eftersom de inte endast pratar med den som sitter mitt emot. 

  

Som tidigare nämnt har eleverna skilda åsikter om lektionerna efter lunch. Detta kan bero 

på att pojkarna känner att idrott och matematik kräver mycket av dem och vill då helst ha 

dessa ämnen när de känner sig pigga. För att uppnå målet att klara av en krävande lektion 

vill pojkarna vara så pigga som möjligt. De anser sig ha bäst chanser för detta direkt efter 

lunch. Om de istället skulle ha till exempel idrott precis innan lunch vet de att risken att 

misslyckas under lektionen är större eftersom deras primära mål då är att få i sig föda. 

Flickorna vill inte ha idrott precis efter lunch vilket kan bero på att det inte är lika många 

flickor som äter sig mätta under lunchen som andelen pojkar. Flickorna kan då känna sig 

hungriga och fokusera för mycket på sitt primära behov istället för idrotten.  
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En av kommunerna vi besökte under vår undersökning erbjöd under en kort period 

elevernas föräldrar att komma och smaka på skolmaten. Varje målsman har fått information 

om när de är välkomna till skolorna för att provsmaka maten. Vid ett besök i skolmatsalen 

ombads föräldrarna att svara på några få frågor om hur de upplevde maten. När vi pratade 

med en lärare om detta berättade hon att det inte hade varit en enda förälder där och smakat 

på maten. Vi anser att detta hade varit ett bra tillfälle för föräldrar att komma till skolan och 

smaka på maten för att kunna bilda en egen uppfattning om hur det ser ut på skolan. Då kan 

föräldrarna diskutera med sina barn och hur de upplever maten och även uppmuntra 

eleverna till att våga smaka på mat de inte är vana vid. Föräldrarna kan även peka på att det 

är viktigt att äta sig mätt under lunchen för att orka med hela skoldagen. Då skillnaden 

mellan pojkarnas och flickornas matvanor var så pass stor bör särskilt flickornas föräldrar 

lägga mycket energi på detta. Att det finns flickor i undersökningen som aldrig äter sig 

mätta under skollunchen är ett problem som bör åtgärdas. För att orka med en hel skoldag 

måste varje elev få i sig näring och energi under skollunchen.  

 

Metoddiskussion 

 

Vi valde att göra både enkäter och intervjuer eftersom att studien ville undersöka hur elever 

och lärare tänker och känner inför skolmaten. Att först göra enkäterna med eleverna var ett 

bra val eftersom att vi då kunde utforma en genomtänkt och bra intervjuguide till lärarna. 

Studien har uppnått förväntat syfte och vi fick även nya infallsvinklar inom ämnet. Om 

studien istället hade inriktat sig på att intervjua elever hade vi inte fått samma bredd i 

undersökningen. Många elever ställer med stor sannolikhet hellre upp på en 

enkätundersökning än en intervju. Genom en kort enkätundersökning, som alla i klassen får 

göra, minskar pressen på eleverna och vad de ska svara. Att använda oss av observation 

som en metod var aldrig ett alternativ då det skulle ha tagit allt för lång tid att vara på 

skolorna vid flera tillfällen för att observera.  

 

Som nämnt under metodkritiken tror vi att resultatet hade sett något annorlunda ut om 

samma undersökning hade gjorts på våren, eftersom att det då är ljust ute och eleverna är 

oftast piggare under sommarhalvåret. 

 

Med en av grupperna som gjorde enkäten användes iPads istället för datorer och detta 

upplevdes som enklare för eleverna jämfört med den gruppen som använde datorer. Det kan 

bero på att iPads är lättare att hantera och att eleverna tycker direkt på skärmen istället för 

att skrolla och bläddra med datamusen. Det blir även lättare för eleverna att se på iPaden 

och den liknar mer en mobil, vilket de flesta elever idag är vana att använda. I en av 

klasserna fick alla elever varsin dator så att de kunde göra enkäten samtidigt. De eleverna 

hade mycket datorvana och det gick väldigt smidigt för dem att fylla i enkäten och de 

behövde inte speciellt mycket hjälp.  
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Första frågan som ställdes i enkäten berörde elevernas frukostvanor. Frågans utformning 

såg ut enligt följande: Äter du frukost varje dag? En sådan fråga skulle eventuellt behövas 

justeras något eftersom alla inte tolkar frukost på samma sätt. Vissa elever kan med stor 

sannolikhet ha tolka frukost som endast ett äpple eller ett halvt knäckebröd, vilket du inte 

står dig på särskilt länge. Därmed skulle frågan behöva specificeras om undersökningen 

skulle göras om på nytt.   

 

På frågan Finns det fler än en maträtt att välja på? i enkäten, se bilaga 1, fanns endast 

svarsalternativen ja och nej. Det skapade vissa problem för en del elever då det ibland 

serverades mer än en maträtt på skolorna. De dagar då soppa stod på menyn serverades det 

nämligen, vid vissa tillfällen, ytterligare en soppa att välja på. Skulle undersökningen gjorts 

om hade vi valt att lägga till ibland som ytterligare ett svarsalternativ till den här frågan.  

 

Skolmaten är just nu ett mycket aktuellt ämne som ständigt nämns i tv och media. Kockar 

och matföretag engagerar sig i barns och elevers skolmat och flera exempel finns som tv-

program och tävlingar för att förbättra maten på skolorna. Ett exempel är en tävling som 

Kungsörnen och Felix tillsammans engagerat där skolkockar och skolkök tävlar mot 

varnadra. Syftet med tävlingen är att bidra till bättre skolmat (Skolmatens Vänner 2014).  

 

Fler skolor och kommuner satsar på att laga sin skolmat från grunden och använda fler 

ekologiska produkter. Arla har till exempel en tävling som heter Arla Guldko som beskrivs 

som matbranchens Oscar. Syftet med tävlingen är att lyfta fram förebilder som arbetar med 

hållbarhet och matglädje. En av kategorierna som ingår i tävlingen är Bästa Matglädjeskola 

(Arla 2014) 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Det kan finnas många olika faktorer som påverkar elevers skolprestationer. Hur mycket eller 

lite de äter under skollunchen kan vara en faktor men ytterligare två faktorer kan vara sömn- 

och frukostvanor. Antalet timmar elever sover varje natt och när på dygnet de går och lägger 

sig kan ha stor inverkan på koncentration och motivation i skolan. Frukostvanor är också en 

viktig del för att kunna prestera i skolan då kroppen behöver ny energi efter en natts sömn. 

Säkert finns fler faktorer som inverkar på varje elevs förmåga att fungera bra i skolan. 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som 

läser vår sista termin och håller på att skriva ett 

examensarbete om elevers lunchvanor. Vi kommer under 

vecka 50 att besöka ert barns klass för att göra en enkel 

enkät-undersökning. Ert barns medverkan i vår forskning/undersökning är 

givetvis frivillig och kommer att vara helt anonym. Det är endast vi två och 

eventuellt vår handledare som kommer att titta på svaren på de enkäter vi lämnar 

ut och det kommer inte att finnas någon information på dessa som gör det 

möjligt att spåra personen som svarat på frågorna. Efter avslutad forskning 

kommer enkäterna att raderas. 

 

Om ni inte vill att ert barn medverkar i enkät-undersökningen kan ni gärna 

meddela det till klassläraren. Undersökningen är som sagt helt anonym och 

frivillig!    

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Fransson (Mejl: af222bs@student.lnu.se) 

Wicktoria Atle (Mejl: wh222aa@student.lnu.se) 

mailto:af222bs@studnet.lnu.se
mailto:wh222aa@student.lnu.se
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Matsalen och miljön: 

 

Hur upplever du ljudnivån i matsalen? 

 

Hur upplever du miljön i matsalen? 

 

Äter du alltid med eleverna? 

 

Vad tycker du om tiden ni äter lunch?  

 

Upplever du att du och din klass har tillräckligt med tid för att kunna äta i lugn och ro?  

 

 

Maten: 

 

Hur upplever du maten? 

 

Hur tycker du att eleverna äter? 

 

 

Eleverna: 

 

När på dagen tycker du att dina elever är piggast/tröttast? 

 

När på dagen tycker du att dina elever är mest fokuserade?  

 

Hur tycker du att eleverna är lektionen innan/precis efter lunch?  

  

Märker du någon skillnad på eleverna de dagar det är mat som de flesta tycker om och de 

dagar det är mat de flesta inte tycker om?  

 

Upplever du att dina elever orkar med hela skoldagen?  

 

 

 


