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Abstract
Title: Lunchlesson - A study about the pedagogic meal in two elementary schools in 

Sweden. 

The purpose of the study is to get a deeper understanding in how the teachers work with 

the students during the pedagogic meal. This by observing teachers during the school-

lunch and see which pedagogic activities takes place. The paper intends to investigate 

how teachers relate to, and act according to the guidelines that are applicable to the 

educational meal by both the Swedish government and the schools.

The study was conducted with the help of observations studies in two elementary 

schools. The two municipalities looks different on the pedagogic meal. At both schools 

the survey was conducted in the school canteen. Both schools were examined during a 

week with five consecutive days. The study shows that when teachers exercise the 

pedagogic meal they take on one of four teacher role. These four roles ranged from adult 

to pupil oriented and varied in their level of interaction with the students.

Nyckelord
den pedagogiska måltiden, skollunch, skolmåltid, matlandskap, lärarrollen 

Tack
Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, 
darüber muss man schweigen.

Ett stort tack till er som hjälpt mig med denna uppsats. Speciellt MJ. 
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1 INTRODUKTION
1.1 Inledning

I Sverige ses skollunchen som ett tillfälle för lärande något som kallas för ”den pedagogiska 

måltiden”. Denna uppsats kommer titta på hur lärare agerar i skolmåltids-situationen och hur de 

använder sig av den pedagogiska måltiden som ett redskap för lärande. Den pedagogiska måltiden 

är ett fenomen som varit aktivt i svenska skolor sedan en lång tid tillbaka med den är inte 

lagstadgad. Detta leder till att skolorna i Sverige har olika sätt att arbeta på när det gäller den 

pedagogiska måltiden, det är upp till varje kommun att sätta sina egna preferenser menar 

(Livsmedelsverket 2007).

Fokus ligger idag inte enbart på att utveckla elevernas ämneskompetens, utan även en stor del 

andra kunskaper ingår i skolans ansvar. Ett av dessa ansvar är att ge eleverna mat så att de orkar 

med att ta in all den information som lärs ut under dagen (Livsmedelsverket 2007). Enligt 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är pedagogens uppgift att ha 

omsorg om individens välbefinnande samt fostra eleverna i hälso- och livsstilsfrågor. Vilket 

Livsmedelsverket (2007) menar kan göras genom att använda sig av den pedagogiska måltiden som 

redskap. Detta innebär att även måltiderna, som är en del av skolans verksamhet, skall omfattas av 

läroplanen och ingå som en del i lärarens pedagogiska arbete. 

Läroplanen uttrycker tydligt att eleverna ska få tillgodogöra sig kunskaper om god hälsa och 

hållbar utveckling. Denna uppsats menar att den pedagogiska måltiden i skolan bör ses ur ett 

helhetsperspektiv där den pedagogiska måltiden bör användas, som vilken annan resurs som helst 

för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. 
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2 Syfte

Det övergripande syftet med studien är att studera hur lärare använder sig av den pedagogiska 

måltiden som ett redskap för lärande. Detta med utgångspunkt i Livsmedelsverkets riktlinjer samt 

två kommuners rutiner kring den pedagogiska måltiden. Studien ämnar undersöka dessa rutiner i 

två matsalar i grundskolan.

De två kommuner som undersöks ser olika på frågan kring den pedagogiska måltiden vilket 

beskrivs närmare i kapitel 7. 

2.1 Frågeställningar

• Hur använder lärarna den pedagogiska måltiden som ett verktyg för lärande under skollunchen?

• Vilka skillnader kan ses mellan de olika skolorna när det gäller hur lärarna använder sig av den 

pedagogiska måltiden?
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2.2 Avgränsningar

Studien är en fallstudie som fokuserar på att försöka förstå hur den pedagogiska måltiden fungerar i 

utvalda kommuner och skolor. Uppsatsen begränsar sig till två kommuner och två skolor för att på 

ett tidsrealistiskt sätt kunna bearbeta och analysera det insamlade materialet. Den pedagogiska 

måltiden och hur pedagogerna använder sig av den pedagogiska måltiden som ett verktyg för 

lärande, är det som uppsatsen ämnar att undersöka och det är mot detta som frågorna riktar sig. 

Undersökningen av denna studie grundar sig på de observationsstudier som genomfördes på de 

båda skolorna.

Det begrepp som till största del behandlas och diskuteras är den pedagogiska måltiden och dess 

riktlinjer i den svenska skolan. För att undersökningen skulle kunna genomföras inom rimlig tid 

och därtill ge några överskådliga resultat, krävdes det en avgränsning i det omfattande 

källmaterialet som finns kring området.

2.2 Förväntat kunskapsbidrag

Uppsatsen har genom att besvara sina frågor bidragit med kunskap både inom det praktiska och 

inom det teoretiska området. Det förväntade bidraget inom det praktiska området är det som har 

tillkommit genom observationerna. Vilket kan besvara frågor om hur pedagogerna använder sig av 

den pedagogiska måltiden som ett verktyg för lärande. Förväntat kunskapsbidrag inom det 

teoretiska området består av en genomgång av tidigare forskning som finns på området. 
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3 Bakgrund 

Under detta kapitel som kallas för bakgrund presenteras litteratur och forskning som är relevant för 

undersökningen. Inledningsvis behandlas historiken kring skollunchens framväxt och dagens 

riktlinjer kring skollunchen. Vidare ges en överblick över den pedagogiska måltiden. Därpå 

presenteras annan forskning och fakta som är relevant för undersökningen.

3.1 Skollunchen

I Sverige har vi serverat gratis skolmat finansierad av skattepengar i över 60 år. Förutom Sverige är 

det bara ett fåtal övriga länder som serverar gratis skollunch (SkolmatSverige 2014). Detta gör den 

svenska skolmaten unik i ett världsomfattande perspektiv, detta öppnar för ett antal intressanta 

forskningsfrågor. 

Under andra delen av 1800-talet fick barn tillgång till ett mål mat i skolan. Det var på denna tid 

endast de fattiga som fick ett mål mat och maten serverades bara i vissa områden i landet. Målet var 

att ge mat till svältande barn och det som serverades var ofta gröt och mjölk (SkolmatSverige 

2014). 

År 1945 lades grunden till den skolmatsverksamhet som vi har idag det kom en lag som sa att 

skolan skulle få ekonomiskt stöd för att servera lagad mat med vissa krav på 

näringssammansättning. Några år senare menade befolkningskomissionen att barns hälsa påverkade 

skolarbetet. Detta bidrog till riksdagens beslut att ge alla kommuner pengar för skolmat (Jacobsson 

& Nordlund 1993). Ett skäl till detta var att:

Skolans uppgift inte enbart var att förmedla kunskaper utan även att utveckla 
eleverna allsidigt såväl andligt som kroppsligt. Statens institut för folkhälsan 
pekade också på kopplingen mellan skolmåltiderna och barnens hälsa 
(Jacobson & Nordlund 1993 s. 4).

I början saknade Sverige ett gemensamt mål gällande sina skolluncher det saknades också en 

lagstiftning, vilket ledde till att kommunerna hade det övergripande ansvaret. Med tiden 

upprättades en ansvarig för skolmats-frågor vilket var positivt för då hade kommunerna någon att 
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vända sig till när de hade eventuella frågor (Halling m.fl. 1990). I slutet av 60-talet gick 

verksamheten över till kommunerna och de statliga bidragen upphörde (SkolmatSverige 2014). År 

1973 var alla verksamheter för servering av skollunch uppbyggda i kommunerna och år 1985 blev 

enligt lag kommunerna skyldiga att erbjuda alla elever med skolplikt kostnadsfria skolmåltider 

(Utbildningsdepartementet 1997).  

Varje år serveras det cirka 260 miljoner måltider i den svenska skolan och då är inte förskolan 

inräknat. En portion i grundskolan kostade 2012 9,80 kronor i snitt (per inskriven elev), 

gymnasiematen var något dyrare och kostade i snitt 11,24 kronor (Skolmatens vänner 2014). 

Förutom i Sverige är det bara två länder till där det serveras gratis skolmat och det är Finland och 

Estland (SkolmatSverige 2014). 

Den svenska skollunchen har under de senaste tjugofem åren varit föremål för olika reformer. 

Bland annat med 2011 då den nya skollagen trädde i kraft. Med den nya skollagen kompletterades 

kravet på kostnadsfria skolluncher även med ett kvalitetskrav på näringsinnehåll (Skolmatssverige 

2014).

På 1900-talet blev det vanligare att äta utanför hemmet. När barnen spenderade mer tid på skolorna 

blev det också ett viktigare ansvar för de svenska skolorna att förse eleverna med mat. Ansvaret för 

att ge barnen mat skiftade från hemmet till skolorna (Trubek 2012). Ansvaret för att ge barnen mat 

vilar alltså nu både på hemmet och skolan. Ett modernt exempel på hur detta kan spegla sig i 

verkligheten är en av flera appar för smartphones som finns i Sverige. En av dessa appar är till för 

föräldrarnas skull så de slipper servera samma mat i hemmet som skolan serverade vid lunch 

(Egerup Produktion AB). Således kan denna app fungera som ett komplement till skolornas 

lunchmenyer. Skolornas menyer finns även ofta tillgängliga online på skolans hemsida eller 

liknande.

Till vilken grad olika utbildnings institutioner ansvarar för att ge barn mat varierar stort mellan 

olika kulturer (Trubek 2012). I Sverige har vi tagit ett ovanligt stort ansvar när det gäller att ge våra 

barn mat genom att servera gratis skolmat. Således genom att se på skolmaten kan vi öka vår 

förståelse angående uppdelningen av ansvar för barns matvanor, mellan offentliga och privata 

områden. 
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3.2 Riktlinjer för skolmåltider

Under åren som gått har skollunchen varit omgiven av olika regler och riktlinjer. År 1981 gjordes 

Livsmedelsverket ansvarig för de närings rekommendationer som gällde för skolmåltiderna 

(Halling m.fl. 1990). Den senaste versionen av ”bra mat för skolan” publicerades 2007 och är 

grundad på de svenska näringsrekommendationerna från 2005 (Livsmedelsverket 2007). Dessa 

riktlinjer är inte obligatoriska med bör följas. Enligt dessa riktlinjer så ska skolmåltiden bestå av en 

lagad huvudrätt, råa eller kokade grönsaker, mjölk eller vatten att dricka och bröd med margarin. 

Eleverna bör ha två rätter att välja mellan plus ett vegetariskt alternativ. Det rekommenderas även 

att maten är näringsmässigt beräknad, där en portion ska stå för 30 % av den dagliga energi som en 

elev behöver. Ett annat mål är att eleverna ska ha mellan 100-125 gram frukt och grönsaker till 

deras skollunch varje dag. Andra råd är att skolmaten bör serveras i en trevlig och lugn miljö och 

att eleverna inte ska behöva stressa sig igenom sin måltid. Skolorna ska inte heller servera något 

godis, glass, bakelser, läsk eller liknande. Det står även i riktlinjerna att lärarna ska uppmuntras till 

att äta med eleverna, vilket kallas för pedagogiska måltider (Livsmedelsverket 2007). 

Livsmedelsverket uppmanar alltså skolorna till att använda sig av den pedagogiska måltiden.  

De här riktlinjerna introducerades 2007 och sedan dess har de även blivit utvärderade. Bland annat 

genom en enkät som skickats ut till dietister i alla kommuner. Resultaten ifrån utvärderingen 

indikerar att de flesta administrativa dietisterna var väl medvetna om riktlinjerna. Även om 

riktlinjerna följs olika mycket på skolorna i Sverige så uppgav de flesta dietisterna att riktlinjerna 

har förbättrat kvalitén på skollunchen. De hävdade vidare att riktlinjerna har förbättrat förståelsen 

för hur viktig skolmaten är för eleverna. I alla fall hos personalen som arbetar med skolmaten 

däremot mindre bland andra grupper som lärare, skolledare, politiker och föräldrar. Eleverna själva 

har inte heller något större koll på dessa riktlinjer (Brugård Konde & Carlbom Härd 2009). 
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3.3 Den pedagogiska måltiden 

Att servera skolmat är inte skolans huvudsakliga uppgift. Även om skolan ofta anses vara en plats 

där man främjar bra hälsa och även utbildar eleverna inom hälsa. Detta kan ofta associeras med att 

skolan serverar nyttig och hälsosam kost till eleverna (Morrison 1996). Morrison (1996) menar att 

även om barnens matvanor egentligen är något privat och något som sköts av familjen, bör eleverna 

genom skolans vägledning lära sig vad, när och hur de äter. 

I Sverige ser vi skollunchen som ett tillfälle för undervisning. De svenska skolorna vill ge eleverna 

hälsosamma matvanor (Johansson m.fl. 2009). Idéen om att betrakta skollunchen som ett tillfälle 

för undervisning belystes bland annat i en rapport från regeringen 1972, i denna rapport ansågs det 

att barn behöver se vuxna i en matsituation, eftersom barn lär sig genom att imitera vuxna 

(Socialdepartementet 2002). Lärare ute på skolorna i landet blev inspirerade av denna rapport och 

började äta med eleverna, något som idag refereras till den pedagogiska måltiden (Sepp m.fl. 

2006). Sepp, Abrahamsson och Fjellström genomförde (2006) en studie där målet var att undersöka 

förskolepersonalens åsikter kring mat och måltider som en del av den dagliga verksamheten. De 

ville undersöka om den pedagogiska måltiden var ett etablerat fenomen och vad det betydde för 

personalen. Deras undersökning visade att en stor del av personalen hade en tydlig bild av vad den 

pedagogiska måltiden betydde. De menade att den pedagogiska måltiden innebär att personalen ska 

framstå som ett gott exempel, genom att visa vilka normer som gäller vid måltiden. De ska visa 

barnen att maten är god och ätbar samt stödja och hjälpa barnen. Den pedagogiska måltiden ansågs 

inte vara en pedagogisk verksamhet utan istället uppfattades den som en paus ifrån den vanliga 

verksamheten. 

År 2005 utarbetades några så kallade riktlinjer för måltiderna i skolan. Regeringen gav 

livsmedelsverket i uppgift att arbeta fram riktlinjer till hur skolan ska arbeta för bra måltider. Om 

pedagogerna och eleverna äter tillsammans kan personalen på skolorna förmedla en positiv attityd 

till skolmaten. Det ger även chansen till gemenskap och samtal. Den pedagogiska lunchen kan 
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användas för att diskutera saker som inte rör det man annars pratar om i klassrummet 

(Livsmedelsverket 2007). 

Den pedagogiska måltiden kan studeras utifrån olika infallsvinklar. Även om den pedagogiska 

måltiden ses som ett tillfälle för att lära ut och sker i en miljö som är anpassad för lärande, så 

fokuserar inte denna uppsatsen på lärarnas utbildning eller pedagogiska sinne. Istället ligger fokus 

på hur lärarna använder sig av den pedagogiska måltiden som ett redskap, precis som andra 

resurser i skolans sfär. Detta enligt den definition som är gjord av livsmedelsverket. Enligt 

livsmedelsverket (2007) är målet med den pedagogiska måltiden att lärare och elever ska spendera 

tid med varandra i en måltidssituation. Samtidigt ses även den pedagogiska måltiden som ett 

tillfälle för lärande. Precis som pedagogerna vid förskolan var inne på tidigare i texten så menar 

livsmedelsverket att lärarna ska föregå med gott exempel och lära eleverna om mat och hälsosam 

kost. Lärarnas ses som förebilder och förväntas prata positivt om skollunchen samt lära eleverna 

om vikten av att äta en bra lunch. Riktlinjerna säger också att även äldre barn behöver en vuxen 

persons närvaro, eftersom en vuxens närvaro resulterar i en lugnare måltidsmiljö (Livsmedelsverket 

2007). 

Denna pedagogiska måltid har även en dubbel funktion, det är meningen att den ska leda till en 

trevlig stund mellan de människor som äter maten tillsammans. Samtidigt som att denna måltid ska 

vara lärorik för eleven. Den pedagogiska måltiden har därför element av både utbildning och 

omsorg, vilket kan kallas för ”edu-care” (Johansson m.fl 2001). Den pedagogiska måltiden betyder 

att det är lärare som äter med eleverna. Medan man i till exempel Finland har ett alternativ till detta 

en så kallad ”utökad pedagogisk strategi” som innebär att skolmatsals personalen deltar i att utbilda 

barnen. Genom att besöka klassrummen och prata om hälsosam mat. 

Enligt en rikstäckande undersökning som utförts av SkolmatsSverige (Patterson m.fl. 2012) har 

cirka 78 % av skolorna klara riktlinjer när det gäller den pedagogiska måltiden. För de flesta av 

dessa skolor betyder detta att skolpersonalen ska äta lunch vid samma bord som eleverna vid en 

pedagogisk måltid. På de flesta skolorna gick det åtminstone en vuxen per 25 elever. 
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3.4 Politiska mål 

År 2002 lade regeringen fram en proposition till riksdagen. Målet med denna proposition var att ge 

alla invånare i Sverige lika förutsättningar för god hälsa. Propositionen var ett förslag till att stifta 

nationella mål för folkhälsan (Socialdepartementet 2002). Utifrån detta förslag beslutade sedan 

regeringen 2003 om nya regler gällande folkhälsan. Flera nya folkhälsopolitiska mål skapades med 

det övergripande målet att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela landets befolkning 

(Statens folkhälsoinstitut 2005). 

År 2006 fattade Sveriges riksdag ett nytt beslut rörande folkhälsan. Beslutet gällde konsumtionen 

av livsmedel i offentlig sektor. Målet var att år 2010 så skall den offentliga konsumtionen till 25 

procent bestå av ekologiskt producerade livsmedel (regeringen 2005). Riksdagen säger så här om 

detta mål på 25 procent:

”För att stimulera en positiv utveckling av marknaden och en hållbar utveckling 

bör konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor öka. 
Inriktningen bör vara att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel 

skall avse ekologiska livsmedel år 2010” (regeringen 2005). 

Detta är ett av flera mål som omger livsmedelssektorn och därigenom skolmaten. 

3.5 Mat och hälsa i grund- och gymnasieskola 

Fostran och utbildning vid måltiden börjar redan i förskolan, där ungefär åtta av tio av landets barn 

är inskrivna. Denna fostran fortsätter sedan i grund- och gymnasieskolan. Enligt Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, är skolans uppdrag att 

uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor för eleverna. Enligt läroplanen är det skolans ansvar att 

varje elever efter grundskolan:
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”...har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt 

har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan” (Skolverket 2006 
s. 10).

Följande förslag lades fram av Barnombudsmannen:

”...regeringen och skolverket bör förstärka mat- och hälsoundervisningen i grund 
och gymnasieskolans kursplaner (Barnombudsmannen 2006 s. 8).”

Även i den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står det angivet att skolan ska ansvara så att 

eleverna efter genomgått grundskola ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Här utgör skolmåltiderna ett värdefullt 

pedagogiskt verktyg kring skolans uppdrag att lära eleverna om livsstil, miljö och hälsa. 

Skolmåltiderna i gymnasieskolan ska även tillgodose en bra miljö eftersom stress och buller i 

matsalen kan försämra elevernas matvanor. Saker som bråk och mobbning kan leda till att vissa 

eleverna inte vill äta i skolan (Livsmedelsverket 2007). Enligt rapporten ”bra mat i skolan” menar 

livsmedelsverket att dessa problem med bråk och mobbning bör uppmärksammas av 

elevskyddsombuden. I årskurs 7-9 och i gymnasieskolan utses elevskyddsombud som ska företräda 

eleverna i dessa frågor. Vilket innebär att dessa ombud ska bevaka elevernas arbetsmiljö, rapportera 

brister och föra fram synpunkter och önskemål till skolans arbetsmiljöansvariga (Livsmedelsverket 

2007).
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4 Tidigare forskning

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras som på olika sätt är relaterad till ämnet. 

Särskilt relevant för denna studie är till exempel de artiklar som behandlar begreppen matlandskap 

och commensality. 

4.1 Eleverna och skolmaten 

Enligt Martins (2006) handlar goda matvanor inte om att lära sig äta mat som är nyttig utan det 

handlar om att upprätta en relation till många olika livsmedel och på detta sätt få en varierad kost. 

Det finns studier gjorda som visar vilka av lärarens handlingar som är viktigast för att försöka få 

eleverna att äta fler maträtter. Exponerings-baserade metoder kan öka elevernas smak för olika 

maträtter (Martins 2006). Vid användande av belöningsmetoder ökar godkännandet för den mat 

som används som belöning men minskar istället för den rätt som den paras ihop med (Martins 

2006). I en studie gjord av Hendy (1999), visade det sig att erbjuda olika val är den metod som 

används flitigast i jämförelse med att till exempel använda belöningsmetoder eller försöka insistera 

på att eleverna ska smaka av en viss maträtt. Med belöning menas att eleverna får en belöning om 

de äter den maten som serveras. Det skulle till exempel kunna vara en dessert efter huvudrätten. 

I en serie av studier gjorda av Hendy & Raudenbush (2000) visade det sig att en passiv inställning 

från läraren var ineffektiv för att uppmuntra eleverna till att pröva nya maträtter. Medan ett 

entusiastiskt tillvägagångssätt, där läraren pratar om maten och berättar hur gott det är var bra för 

att få eleverna att prova nya rätter. En brittisk studie av Moore, Tapper & Murphy (2010) har tittat 

på vilka strategier som är mest vanliga inom grundskolan för att ge eleverna mat. Metoderna som 

användes var observationer och intervjuer med personalen i matsalen. Den teknik som var vanligast 

till att få eleverna att äta var verbal uppmuntran. Att prata med eleverna och att prata om maten 

med eleverna. Detta var ingen komplicerade teknik utan handlade mer om att uppmuntra eleverna 

genom att till exempel säga; försök äta lite mer, pröva detta och så vidare. Det fanns även vissa 

regler som gällde till exempel ingen efterrätt före huvudrätten var uppäten. Genomtänkta modeller 

för att få eleverna att äta var ovanligt. Den största delen av personalen litade på sina erfarenheter 

som mödrar och därmed verkade det som om de inte hade fått någon formell utbildning i hur man 

11



kan uppmuntra eleverna att äta. Dessutom var upprätthållandet av ett gott beteende i matsalen 

högre prioriterat än att försöka få inflytande i vad eleverna åt (Moore m. fl 2010). 

I en nordisk studie där man frågade elever i åldern 14-17 om vilka personer som påverkar deras 

hälsosamma matvanor fick svaret ”lärare” lägst av de olika svarsalternativen. Svenska och norska 

ungdomar påverkas i högre grad högre av sina lärare än vad danska och finska elever gör. Av detta 

drar författarna slutsatsen att utvecklingen av skolmåltiden måste börja med förändringar i 

hälsoutbildningen (Fjellström & Palojoki 2012). Ett sätt skulle kunna vara att försöka kombinera 

hemkunskapen mer med skollunchen för att försöka påverka elevernas ätande. Prell, Berg, Jonsson 

och Lissner (2005) visade med sin studie att om hemkunskapen fokuserade mer på fisk ökade 

konsumtionen av fisk bland eleverna i matsalen. 

4.2 Elevernas måltidssituation 

Det finns bara ett fåtal studier som har tittat på den sociala betydelsen som mat har för barn 

(Ludvigsen 2009). Wesslen och Fjellström (2002) studerade förskolebarns upplevelse av mat med 

hjälp av fokusgruppintervjuer. Barnen förknippade måltiden med olika regler och normer och de 

var väl medvetna om vad de fick och inte fick göra i måltidssituationen. En amerikansk studie av 

Nelms (1997) studerade hur vårdgivare uppförde sig vid måltiderna och fann på liknande sätt att 

detta ”regel sättande” tog upp en stor del av samspelet mellan barn och vuxna. En brittisk studie har 

dessutom upptäckt att vuxna har en hög grad av kontroll och rutiner kring sina matintag både vad 

gäller det som äts och hur mycket som äts (Robinson 2000). 

I många kulturer delas ofta livsmedel in i binära kategorier detta gäller även barn (Roos 2002). 

Wesslen & Fjellström (2002) fann att förskolebarn föredrog att diskutera de livsmedel som var 

omtyckta mer än de som de inte gillade. Barnen kategoriserade även mat i olika kategorier som 

”mat” och ”inte mat”, till exempel godis, tårta och glass var inte mat. Detta är liknande den 

klassificering av livsmedel som hälsosamma och ohälsosamma som har hittats i olika studier på 

barn och ungdomar (Harrisson & Jackson 2009; Roos 2002). Både en brittisk studie (Ludvigsen 

2009) och en amerikansk studie (Roos 2002) har funnit att livsmedel som innehåller mycket socker, 

salt och fett, alltså livsmedel som kan klassificeras som ”ohälsosamma” ofta kategoriseras som 

”barnmat”. Denna barnmat skiljer sig därmed kulturellt ifrån så kallad ”vuxenmat” (Ludvigsen 

2009; Roos 2002). 
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Johansson m. fl (2009) menar att även om barnen pratar väl om sin skolmåltid så föredrog de flesta 

att äta hemma på grund av olika sociala sammanhang. De tyckte maten smakade bättre och de 

menade även att de hade ett större inflytande över vad som serverades hemma. Att elever föredrar 

den hemlagade maten har också belysts i två tidigare studier gjorde på svenska tonåringar (Ekström 

& Sandberg 2010; Wesslen 2000). 

Baserad på elevers självrapporterade kostbeteende kring skolluncher genomförde Tikkanen (2009) 

en analys på finska 6:e - 9:e klasser. Två olika grupper hittades: ”Elever som har en positiv 

inställning till skolans måltider och lärande”, som bland annat har definierats av eleverna genom att 

de äter mer, äter liknande mat hemma och försöker äta hälsosamt. Den andra gruppen var: 

”Lättpåverkade elever som har negativ inställning till skolmat”, denna grupp kännetecknades bland 

annat av att eleverna tyckte maten var olik den som serverades hemma. Studiens resultat tyder på 

att information om sunda matvanor och näringsinformation bör ges till både elever och föräldrar 

(Tikkanen 2009).
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4.3 Matlandskap 

Dagens elever kommer i kontakt med livsmedel i olika miljöer. Livsmedelsmiljöer kan illustreras 

genom det engelska begreppet ”foodscape” som kan översättas till det svenska begreppet 

matlandskap. Denna tanke kan även appliceras på miljön i en skolmatsal. Begreppet ”foodscape” 

kan användas på olika sätt (Mikkelsen 2011). Johansson m. fl definierar matlandskap i relation till 

elevernas ätande som ”de platser och sammanhang där barn äter och kommer i kontakt med mat 

och betydelser och föreningar som är anslutna till dem” (Johansson m. fl s. 30 2009). Enligt 

Mikkelsen (2011) är matlandskap ett ramverk som gör det möjligt för forskare att analysera hur 

mat, platser och människor är sammankopplade och hur de samverkar. Han menar att detta koncept 

är speciellt lämpligt för att förstå institutionella ”äta-ute” tillfällen, till exempel i skolan. Mikkelsen 

definierar begreppet så här: ”det fysiska, organisatoriska och sociokulturella utrymme där kunder/

gäster möter måltider, mat och mat- relaterade frågor” (Mikkelsen 2011 s. 215). 

Att äta mat i skolan innebär att äta med både lärare och andra elever. En idé som är nyttigt när man 

studerar dessa relationer är engelskans ”commensality” som står för att dela mat tillsammans med 

någon. Dessa relationer inkluderar de man äter tillsammans med men även de man inte äter med. 

Att äta mat tillsammans med någon för med sig en social karta över olika roller, referenser, grupper, 

status och sociala nätverk. Commensala cirklar särskiljer vilka vi väljer att äta med och vilka vi 

väljer att inte äta med, det sker alltså en avgränsning mellan vi och dem. Denna ide beskriver de 

människor som äter tillsammans vid en specifik måltid. Den mest vanliga gruppen är familjen och 

olika kamratgrupper (Sobal 2000). 

Det finns olika typer av commensality. Skolmåltiden räknas till den institutionella gruppen som kan 

ställas i kontrast till den inhemska som förekommer i en privat miljö, oftast i hemmet. Enligt 

Grignon (2001) är den institutionella delen hierarkisk och speglar institutionens klassificeringar, till 

exempel kön, ålder och status. Den institutionella delen av begreppet exemplifieras i en studie av 

Adolfsson, Matsson och Sydner (2010). De har tittat på commensality i förhållande till personer 

som lider av en utvecklingsstörning. Forskarna fann denna typen av commensality när deltagarna 

deltog i en daglig aktivitetsgrupp, där de hade sin lunch. Denna typ av commensality innebar 

middag på en fast plats vid ett specifikt bord. Personalen utgjorde en grund i denna måltid eftersom 

de åt med deltagarna och skulle visa hur man beter sig vid ett matbord. 
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4.4 Elevernas matvanor

En viktig och återkommande fråga när det gäller barn och elevers matvanor de senaste decennierna 

har varit associerad med övervikt. Andelen överviktiga och feta barn har ökat under modern tid och 

det har blivit en global epidemi (Janssen 2005). En svensk internationell livsmedelsundersökning 

(Enghardt m. fl 2006) på barn i fyra års åldern och på barn i mellanstadiet visade att (beroende på 

åldersgrupp) mellan 17 till 23 procent av barnen var överviktiga, 1 till 4 procent av dem var feta. 

Elevers kostvanor är en stor och viktig faktor i utvecklingen av övervikt och fetma (Janssen m.fl. 

2005). Olika studier har visat att barns matpreferenser är starkt förknippade med deras matvanor 

och barn föredrar ofta livsmedel som är feta och söta (Cooke 2007). Eleverna i Enghardts 

undersökning får cirka 25 procent av sitt dagliga energiintag ifrån livsmedel som läsk, godis, chips, 

glass, kakor, kex och så vidare (Enghardt m. fl 2006). 

I Sverige omfattar rekommendationer ifrån Livsmedelsverket inte bara råd om näringsintag utan 

också råd kring måltidsmönster. Livsmedelsverket rekommenderar tre huvudmåltider och en till tre 

mellanmål varje dag för både barn och vuxna (Livsmedelsverket 2005). I den nationella 

livsmedelsundersökning som Enghardt genomförde visade det sig att de flesta av eleverna 

rapporterades ha ett ”vanligt” måltidsmönster med frukost, skollunch och middag varje dag. 

Undersökningen undersökte däremot inte hur elevernas måltidsmönster såg ut på helger eller 

mellan måltiderna (Becker & Enghardt 2004). Däremot har internationella studier visat både ett 

minskande av småätande (Nicklas m.fl. 2004) samt ett ökande av småätande (Husby m.fl. 2009). 

Dessa motstridiga resultat kan bero på hur ordet snacks eller tilltugg har definierats i studierna 

(Nicklas m.fl. 2004). Förutom skollunch serverar även vissa skolor frukost och mellanmål. Enligt 

Skolmat-Sveriges rapport serverar ungefär 63 % av de deltagande skolorna frukost och cirka 78 % 

serverade mellanmål till några eller alla elever (Patterson m.fl 2012). 

Hur eleverna äter i skolan har varit i fokus i vissa svenska och skandinaviska studier de senaste 

åren. I den tidigare nämnda svenska internationella livsmedelsundersökning, visade det sig att det 

blir vanligare att skippa skollunchen när eleverna når årskurs fem, 77 % av eleverna i årskurs fem 

åt skollunch varje dag, vilket kan jämföras med 91 % av eleverna i årskurs två (Becker & Enghardt 

2004). Dessa resultat kan jämföras med en liknande studie gjorda på elever i 15 till 16 års åldern. 

Där det har visat sig att 76 % av pojkarna och 70 % flickorna åt skollunch varje dag (Sjöberg m.fl. 

2003). Nyare studier ibland nordiska ungdomar (14-17 år) visar att 76 % av flickorna och 86 % av 
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pojkarna sa att de äter i skolan varje dag (Kainulainen m.fl. 2012). Av de som faktiskt äter 

skolunchen, kan det antas att alla av dem inte äter alla delar av den. Detta bekräftas i en studie på 

elever i årskurs 7-9 från Finland, där de också serverar gratis skoluncher precis som i Sverige. De 

flesta av eleverna åt ifrån huvudrätten (95 %), 50 % drack mjölk, 47 % åt sallad och 58 % hade 

även bröd till sin måltid. Pojkar åt mer av huvudrätten och av de olika delarna i lunchen, förutom 

sallader, som konsumerades mer av flickorna (Tikkanen & Urho 2009). I en Europeisk studie där 

frukt och grönsaks intaget vid skolor undersöktes visade det sig att Sverige var ett av de länder där 

eleverna äter flest grönsaker vid skollunchen (Yngve 2005). 

Studier som undersöker barns faktiska konsumtion och näringsintag i skolan är få. Det finns 

däremot en del information om näringskvalitén på maten som serveras i skolan. Innan lagen om 

näringsrik skolmat infördes, gjorde SkolmatSverige en undersökning kring kvalitén på maten i 

svenska skolor (Patterson m. fl 2012). Svarsfrekvensen för den första enkäten var 27 % och täckte 

val av livsmedel, tillhandahållande, hur lämplig maten var rent näringsmässigt samt om maten var 

säker och hygienisk. När det gäller näringsinnehållet fokuserade undersökningen främst på innehåll 

av D-vitamin, järn, kvalité på fett och fibrer. Detta eftersom dessa näringsämnen tidigare har 

saknats i elevernas näringsintag (Enghardt & Barbieri 2006). I undersökningen framkom följande 

resultat; 34 % av skolorna uppfyllde kriterierna för Vitamin D, 71 % för järn, 27 % för kvalitén på 

fett och 66 % för kvalitén på fiber. Endast 6 % av skolorna uppfyllde alla av dessa kriterier och 

cirka 49 % av skolorna använde sig av näringsmässigt beräknande menyer. Eftersom detta var 

kriterier innan den nya skollagen antogs, är det möjligt att situationen ser annorlunda ut idag. När 

svenska ungdomar själva får frågan om hur man ska göra skollunchen hälsosammare handlar det 

ofta om svar som berör grönsaker och sallader. Ofta förslag på hur dessa ska tillagas samt önskemål 

om mindre fett i de livsmedel som serveras (Kainulainen m. fl 2012). 
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5 Teoretisk ansats

5.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Säljö (2000) beskriver lärande ur 

ett sociokulturellt perspektiv, vilket kan ses som att lärande sker i samspel med andra. Enligt Säljö 

(2000) är människan starkt beroende av kommunikation och samspel för att utvecklas och lära. Det 

är genom denna interaktion mellan människor som kunskap skapas och förvaltas (Säljö 2000). 

Genom Säljös teorier om lärande kan ett samband ses med måltiden i skolan. Eftersom skollunchen 

är en situation där eleverna tillsammans med andra kan få möjlighet till samspel och 

kommunikation. 

Vidare menar Säljö (2000) att lärande inte bara sker vid bestämda eller planerade situationer utan 

det sker överallt. Mycket av det vi människor lär oss sker alltså inte vid tillfällen då syftet är att lära 

sig något (Säljö 2000). Vidare diskuterar Säljö (2000) om hur vi som människor använder olika 

redskap för lärande. Dessa redskap blir och är en del av vår kultur. Här skiljer han på fysiska och 

intellektuella redskap. Med fysiska redskap menas materiella föremål som vi kan behöva vid till 

exempel mätning, räkning och så vidare. Ett exempel ifrån denna uppsats studie kan vara de 

verktyg som används för att äta mat. Med intellektuellt redskap menas bland annat språket vi 

använder och vårt eget tänkande. Detta kan i denna studie vara att eleverna kommunicerar med 

varandra och lärarna under måltiden. Samtidigt som pedagogerna kanske utmanar eleverna genom 

frågor och samtal (Säljö 2000). Säljö menar att dessa fysiska och intellektuella redskap gör det 

möjligt att förstå och handla i nya situationer. När vi lär oss nya saker har vi lärt oss använda dessa 

redskap, både fysiska och intellektuella på ett meningsfullt sätt (Säljö 2000). 
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5.2 Socialkonstruktionism

Studien tar även en viss grund i socialkonstruktionistisk teori men med en sociokulturell 

forskningsansats. Ända sedan Berger och Luckmann (1966) publicerade sitt nu klassiska arbete The 

Social Construction of Reality har konstruktionismen förvandlats till en rad olika metoder inom 

många olika forskningsområden (Gubrium & Holstein 2008).  Det finns fortfarande några viktiga 

antaganden som ligger till grund för socialkonstruktionism. Burr (2003 s. 2-5) listar fyra viktiga 

antaganden som socialkonstruktion: ”A critical stance toward taken-for-granted knowledge”, 

”historical and cultural specifity”, ”knowledge is sustained by social processes” och ”knowledge 

and social action go togehter”. Det första antagandet som kan översättas till att ha en kritiskt 

hållning mot kunskaps som tas för given, innebär ett ifrågasättande av de sätt som vi människor 

förstår världen. Hur människan kategoriserar världen motsvarar inte alltid den verklighet som vi 

lever i. Tvärtom är många av dessa sociala konstruktioner som tas för givna skapade av människan. 

Det andra antagandet handlar om historisk och kulturell specificitet. Vilket innebär att på det sätt vi 

ser och förstår världen är en produkt av en viss kultur eller en specifik händelse i historien. Det 

tredje antagandet handlar om att kunskap uppehålls av olika sociala processer, vilket betyder att 

människors gemensamma kunskap om världen uppstår och upprätthålls genom socialt samspel 

mellan människor. Det fjärde och sista antagandet handlar om att kunskap och sociala åtgärder går 

ihop, vilket tyder på att vi människor agerar i överensstämmelse med våra vanliga sätt att förstå 

världen (Burr 2003 s. 2-5). 

Även om detta är saker som socialkonstruktionister har gemensamt (Burr 2003), finns det också 

teoretiska, metodologiska och empiriska skillnader (Gubrium & Holstein 2008). Därför är det 

viktigt att ange var denna uppsats placerar sig inom detta myller av idéer och metoder.  En av de 

skillnader som kan göras är om man ser socialkonstruktionism i en antingen ontologisk eller 

epistemisk mening. I en epistemisk mening så innebär socialkonstruktionism att så fort vi börjar 

prata eller tänka om vår värld, så representerar det vi tänker och säger världen. Alltså samtal och 

diskussion involverar byggandet av hur världen ser ut. När man däremot gör ett ontologiskt 

påstående, gör vi ett påstående om hur världen verkligen ser ut (Edley 2001). Detta kan sättas i 

relation till den pågående debatten inom teorin för socialkonstruktionism om relativism och realism 

som status för verkligheten. Dessa två bör inte ses som två olika delar eftersom de överlappar 

varandra menar (Burr 2003). Men om det nu ska bestämmas några villkor, så menar kritisk realism 

att våra uppfattningar kan ge oss kunskap om världen medan relativism säger att det inte finns 
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någon given sanning och därför är alla perspektiv lika giltiga. Edley (2001) menar att debatten har 

varit omgiven av flera missförstånd. För det första förnekar de flesta relativister inte att det 

föreligger en verklig värld utanför våra samtal om denna (Burr 2003). När Berger och Luckmann 

(1966) menade att verkligheten skapas i sociala interaktioner, så menade de tron vi har om 

verkligheten (Liebrucks 2001). Denna uppsats kommer vila på en kunskapsteoretisk relativism, 

vilket innebär att den kunskap och de idéer som människan har om världen är konstruerade. Ur en 

ontologisk synvinkel så förnekar inte heller uppsatsen att det finns en verklig värld, men beroende 

på olika kulturella bakgrunder och begreppsramar kan det finnas olika representationer av hur 

denna värld ser ut. 

Med det sagt så har Wenneberg (2001) tagit upp problemet med att socialkonstruktionister är oklara 

i om de representerar en ontologisk idealism eller inte, även om de ofta påstår att de har den 

synpunkten. Ontologisk idealism innebär att den sociala verkligheten skapas från våra 

uppfattningar och kunskap om den. Med andra ord, vi tror på sociala fakta och sociala institutioner. 

För att något ska existera måste det upplevas. Detta bildar en kontrast till så kallad ontologisk 

objektivism där något existerar oavsett om någon uppfattar det eller inte. Wenneberg exemplifierar 

detta resonemang med hjälp av det nutida penningsystemet. Pengar fungerar som ett 

betalningsmedel eftersom vi tror på systemet, detta är enligt Wenneberg ett socialt faktum som är 

ontologiskt subjektivt. Enligt Wenneberg är ontologisk idealism rimlig när den tillämpas på den 

sociala verkligheten. 

Denna uppsats behandlar människors konstruerade kunskap, det vill säga sunt förnuft och vad 

människor vet är verklighet. Uppsatsen kommer därför inte lägga lika stor vikt vid människors 

teoretiska kunskap eller kunskap ur en empirisk mening. Arbetet inom socialkonstruktionism 

handlar både om vad som konstrueras och om hur det byggs (Gubrium & Holstein 2008). Enligt 

Wortham (2008), som har tittat på hur socialkonstruktionism har använts inom området för 

utbildning. Har frågan om vad som konstruerats varit viktig. Hur ett objekt konstrueras kan 

representeras av individuell social identitet, individuellt lärande och social fördelning. Frågan om 

hur till exempel mekanismen för konstruktion, kan innebära interaktion, lokala meningssystem eller 

praxis och varaktig social organisation (Wortham 2008). Eftersom skollunchen kan ses som ett 

tillfälle för lärande (Gullberg 2006; Livsmedelsverket 2007), har denna uppsats inspirerats av 
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utbildnings konstruktionism (Wortham 2008), som ser på både hur och vad som är konstruerat i 

samband med skolunchen, där flera objekt och mekanismer räknas in. 

5.3 Tolkande reproduktion 

En teori som är nyttig att uppmärksamma i denna uppsats när det gäller elever och skolluncher är 

Corsaro’s teorier. Corsaro (2005) är kritisk till teorier som ser barnens sociala utveckling som ett 

enskilt förlopp. Han menar istället att individuell utveckling är inbäddad i de kollektiva 

aktiviteterna som att förhandla, dela och skapa en kultur med vuxna och andra elever. Som ett 

alternativ till socialisering har Corsaro lanserat begreppet tolkande reproduktion. Tolkningen 

representerar elevernas kreativitet och deltagande i samhället, eftersom de använder sig av lämplig 

information ifrån de vuxnas värld och sedan använder det i sina egna kamratgrupper. Reproduktion 

står för att eleverna bidrar till kulturell produktion och förändring. Samtidigt så begränsas barn och 

elever av samhället menar Corsaro. Denna teori fokuserar på språk och barns deltagande i den 

kulturella rutinen, där rutiner (vilka är vanliga och tas för giva) ger barn trygghet och gemensam 

förståelse som gör att de känner sig som en del av en samhällsgrupp (Corsaro 2005). 

Enligt Corsaro är barndomen en socialt konstruerad period i vilken barn lever sina liv och för 

barnen själva är detta en begränsad period i deras liv. Samtidigt så är barndomen en permanent 

strukturell form och en del av samhället, till exempel en kategori precis som klass, kön och ålder. 

Sammanfattningsvis menar Corsaro att denna nya teori låter barn vara aktiva deltagare i sina egna 

liv och aktiva personer som konstruerar sin egen kultur medan de bidrar till produktionen av den 

vuxna världen. Avslutningsvis menar han att barndomen ska ses som en strukturell form (Corsaro 

2005). 
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6 Metod och material

Under denna rubrik redovisas först den metod som har valts för denna studie. Sedan med vilket 

redskap denna metod ska genomföras, vilket har varit observationer. Vidare gås metodkritik och 

urval igenom. Därefter beskrivs hur undersökningen har genomförts. Slutligen beskrivs hur de 

etiska reglerna som finns vid forskning har följts. 

6.1 Val av metod

Undersökningen till denna uppsats har genomförts med en kvalitativ metod med hjälp av 

observationer då syftet var att studera lärare i måltidssituationer. Syftet med att använda sig av 

observationer är att beskriva och tolka olika sociala och kulturella strukturer, mönster och 

processer. Det handlar om att göra observationer och intervjuer för att kunna beskriva och klargöra 

människors olika mönster (Angrosion 2008). Om man jämför med kvantitativa undersökningar som 

bygger på enkäter och statistik, så ger kvalitativa studier ett annat djup och en bredare bild av vanor 

och attityder (Angrosion 2008). 

6.3 Metodkritik

Observationer ger en möjlighet till att lyssna på vad som sägs med även att observera vad som görs. 

Genom att observera skollunchen i skolmatsalen har det både observerats samtal och beteenden. 

Angrosion (2008) menar att om man studerar en grupp människor på nära håll får man en djupare 

bild av hur de agerar, vilket man senare kan studera och analysera. 

Den observations studie som ligger till grund för denna undersökningen har givetvis även sina 

brister. En observationsstudie ställer höga krav på observatören, alla sinnen måste vara närvarande. 

Det finns även andra ”fallgropar” med denna metod. Till exempel om de som studeras är medvetna 

om att de blir observerade kan detta leda till att de förändrar sitt agerande (Roxell & Tiby 2006). 
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6.4 Urval

För att rekrytera skolor till studien, kontaktades ansvariga föreståndare i två olika kommuner i 

södra Sverige. Den ena kommunen har cirka 30 000 invånare och den andra cirka 130 000. 

Ansvariga på de båda kommunerna kontaktade skolor med ett erbjudande om att delta i denna 

studie. Ett kriterium var att skolorna helst skulle vara heterogena i sina egenskaper när det gäller till 

exempel storlek och plats. De två första skolorna som svarade att de ville delta fick ingå i studien 

eftersom de uppfyllde dessa önskvärda kriterium.

Skolorna kommer kallas för skola ett respektive skola två. Båda skolorna var grundskolor som 

undervisade elever från årskurs sju till nio. Skola ett är belägen i en mindre stad i en av 

kommunerna, medan skola två är belägen i en större stad. Båda skolorna serverade skollunch som 

var tillagad på plats i skolan. Totalt var det 52 lärare som observerades under denna studie. 

Kompletterande frågor ställdes till de som arbetade i matsalen, personerna som valdes till att svara 

på frågorna valdes ut slumpmässigt. 

6.5 Genomförande

Vid båda skolorna som undersöktes genomfördes observationerna i skolmatsalen. Båda skolorna 

undersöktes under en vecka var, fem dagar i följd. Ett observationsschema togs fram med hjälp av 

Patton (2002) och användes för att underlätta fältanteckningarna under observationerna. 

Observationsschemat hjälpte till att hålla koll på tidpunkt, inblandade personer, hur något inträffat, 

vad som hände och så vidare. Även allmänna synpunkter och matsalens miljö noterades. 

Observationerna ägde rum från det att matsalen öppnade tills den stängde, vilket resulterade i 

ungefär 15 timmar vid de två skolorna. Det är vanligt att observationer varar längre än detta men 

Patton menar att varaktigheten av observationerna måste bero på syftet med studien och att 

observationerna endast får pågå ”tillräckligt länge” för att få jobbet gjort (Patton 2002 s. 275). Efter 

en vecka på varje skola kunde tydliga mönster ses men för att kunna bekräfta resultaten 

genomfördes även kortare intervjuer med personalen som jobbade i matsalarna. 

Innan de verkliga observationerna ägde rum genomfördes en pilotstudie på en annan skola i en 

annan stad. Pilotstudien genomfördes vid ett tillfälle och efteråt analyserades resultaten. Resultatet 

ifrån pilotstudien användes sedan för att vägleda de ”riktiga” observationerna. I början av 
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datainsamlingen var iakttagelserna vid de två skolorna öppna till sin karaktär, för att avgöra vad 

som var speciellt viktigt att observera på just den specifika skolan. Detta tillvägagångssättet 

rekommenderas av Patton, som menar att allt inte kan observeras och att forskaren i fältarbetet hela 

tiden måste bedöma vad som bör noteras (Patton 2002 s. 302). Detta val om vad som ska iakttas är 

naturligtvis upp till forskaren. Det är det enda sättet att begränsa forskningsområdet, och enligt 

Silverman (2006) är inte detta ett problem. I allmänhet fokuserade observationerna på hur lärarna 

använde sig av den pedagogiska måltiden som ett redskap för lärande och hur interaktionen mellan 

pedagogerna och eleverna såg ut, både i form av tal och icke-verbala aktiviteter. 

Under observationerna togs det korta fältanteckningar. Anteckningarna var av beskrivande slag 

med kortare analyser. Silverman (2006 s. 92) menar att när man skriver i fält noterar man också att 

analysera dem. Patton (2002 s. 304) betonar vikten av att separera beskrivningarna från tolkningar 

och därför bör dessa noteras separat i anteckningarna.

Något bör även sägas om den egna forskarollen vid observationerna. Vid observationerna användes 

en etnografisk ansats som bland annat utmärks av att forskaren är en tyst observatör som är med i 

vardagen och helt enkelt observerar vad som händer (Hammarsley & Atkinson 1995). 
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6.6 Etiska ställningstagande 

Att använda sig av metoden observation ställer höga etiska krav på forskaren som studerar 

situationen, en viss aktsamhet till materialet är viktig. Trots detta dilemma är det av stor vikt att 

observatören skriver ned det som verkligen pågår, eftersom det utgör en viktig del av det empiriska 

materialet (Holme & Solvang 1977). Det svenska Vetenskapsrådet (2006) menar att det är näst intill 

oetiskt att inte göra undersökningar eftersom det hindrar samhället ifrån att utvecklas. Forskarens 

egna moral är av stor vikt eftersom att dennes principer för etiska ställningstagande är avgörande 

för karaktären på studien. Så länge undersökningen inte är av personlig karaktär samt görs under 

arbetstid och har rektorns tillåtelse är det okej menar Vetenskapsrådet (2006). Det viktiga här är 

även att specifikt presentera ett syfte med det valda forskningsområdet. 

Studien är medveten om de fyra punkter som vetenskapsrådet tagit fram och förhåller sig till dessa 

enligt följande:

Informationskravet

I det brev som skickades ut till skolorna där de frågades om de ville medverka i studien beskrevs 

syftet med studien (se bilaga B). Det berättades att resultatet skulle presenteras vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Även metoden och tillvägagångssättet beskrevs. 

Samtyckeskravet

På skolorna var det rektorerna som gav klartecken till att studien kunde genomföras. Det ingår i 

samtyckeskravet att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande och att de när de vill kan 

avbryta sitt deltagande. Studien syftar på att observera lärarna i deras arbete med den pedagogiska 

måltiden och inte eleverna.

Konfidentialitetskravet

Deltagarna i denna studie är helt anonyma. Författaren anger inga namn och har ingen 

bakgrundsfakta om de olika deltagarna. Ofta vet inte ens författaren till studien vad den berörda 
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personen heter. De observerade personerna kan känna sig trygga i att deras identitet inte går att 

upptäcka i denna uppsats. 

Nyttjandekravet 

I brevet som skickades till de berörda skolorna skrevs det att resultatet i denna uppsats endast ska 

användas till detta arbete. Det material som samlats in ska inte användas till något annat än vad 

som kommit överens om. 

6.7 Semistrukturerade intervjuer

Baserat på pilotstudierna bestämdes det att kortare intervjuer skulle genomföras. Intervjuerna 

baseras på observationerna och var korta och informella. Intervjuerna ska ses som ett komplement 

till observationerna och är alltså inte den bärande faktorn för denna uppsats. De användes mer för 

att försöka förstå vad det var som forskaren hade observerat. 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjumetod, vilket betyder att en intervjuguide 

användes där speciella frågor på förhand hade utformats för respondenterna. Även om studien 

använder sig av en intervjuguide så hade intervjupersonerna en stor frihet i att utforma sina egna 

svar. Studien valde även att ställa alla frågor i samma ordning till alla utfrågade. När frågorna 

utformades användes Esaiasson (2012) detta för att kunna konstruera frågorna så de passade 

undersökningen så bra som möjligt. Frågorna bör vara lätta att förstå, korta, inga krångliga 

akademiska ord samt vara öppna och leda till breda svar (Esaiasson 2012). Esaiasson menar att det 

även är viktigt i vilken ordning du ställer frågorna, börja med de enkla, i mitten ska man använda 

sig av de tematiska frågorna och i slutet de mer direkta.
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7 Resultat

I detta kapitel finner ni den del av studien som visar vilka resultat som framkommit under 

undersökningen. Syftet med undersökningen var att undersöka hur pedagogerna använder sig av 

den pedagogiska måltiden som redskap för lärande. Detta kapitel börjar med en mer beskrivande 

del där matlandskapet och de två kommunernas riktlinjer beskrivs. Eftersom observationerna 

skedde i två olika kommuner och på två olika skolor, så kommer dessa kallas kommun ett, skola 

ett, kommun två och skola två. 

Studien försöker analysera lärarnas beteende i matsalen. För att underlätta detta delades lärarnas 

beteende in i olika grupper.

7.1 Matlandskapet

I båda matsalarna som observerades var det självbetjäning som gällde, det erbjöds en till två rätter 

att välja mellan plus ett vegetariskt alternativ. Med undantag ifrån varmrätterna erbjöds eleverna 

också mjölk eller vatten att dricka, samt en salladsbar med knäckebröd och margarin. Lunchen 

pågick mellan 10.45 - 13.00 på skola ett och mellan 11.00 - 12.45 på skola två. På grund av viss 

variation i antalet minuter som luncherna varade så varierade observationstimmarna något. Båda 

skolorna hade tilldelat eleverna en specifik tid att äta mellan. Längden på lunchen varierade något 

men 20-30 minuter var det vanligaste. Eleverna åt klassvis tillsammans med sina kamrater. 

Pedagogiska måltider praktiserades men som det har tagits upp tidigare i texten skiljer sig de båda 

skolorna åt. Båda matsalarna såg ganska lika ut och hade en traditionell inredning. 

7.2 Studien 

Resultatet resulterade i fyra olika lärarroller, som varierade i deras nivå av samverkan med eleverna 

och vilka varierade från hur inriktade lärarna var på kollegor eller elever. Dessa lärarroller bör ses 

som analytiska konstruktioner och resultatet var därför mer eller mindre tydligt i observationerna. 

Lärarna kan givetvis ta sig an olika roller och befattningar inom dessa roller beroende på 
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situationen i matsalarna. Alla fyra roller har två olika sidor, en som är mer elev inriktad och en som 

var mer vuxen inriktad. 

7.3 Riktlinjer för pedagogisk måltid kommun ett

Barn och utbildningsförvaltningen ska enligt kommunen tillämpa enhetliga regler för pedagogiska 

måltider. Därför att de påstår att gemensamma riktlinjer främjar och uppmuntrar samvaron mellan 

vuxna och barn i deras verksamhet. Vidare skriver de att:

”Med pedagogisk måltid avses att den anställde under betald arbetstid äter 

tillsammans med barn och elever och samtidigt har ett tillsynsansvar under 
måltiden. Den pedagogiska måltiden planeras därför in i personalens ordinarie 

arbetsschema. Rast och vila tas ut på annan tid i enlighet med 
arbetstidslagen” (kommun ett, 2011 s. 3).

Vidare menar kommunen att syftet med de pedagogiska måltiderna är att ge tillfälle till samvaro 

mellan vuxna och barn. Måltiden bidrar till att ge barnen en positiv upplevelse av måltider och en 

naturlig inställning till mat. Barn behöver vuxna som förebilder och stöd. Att sitta vid samma bord 

och äta samma mat ger tillfälle till samtal (kommun ett 2011). Andra syften som nämns när det 

gäller pedagogiska måltider i grundskola och fritidshem är bland annat; Ge elever kunskap om vad 

en måltid ska bestå av, lära eleverna hänsyn och respekt för varandra och om eleverna äter bra finns 

bra förutsättningar för arbetstro och lugn i klassrummet och inlärningen fungerar bättre (kommun 

ett 2011). Antalet personer som äter pedagogisk måltid ska baseras på behov. En lämplig 

utgångspunkt är enligt kommunen en person per bord, en person per grupp eller en person per 

klass. Rektorerna är de som ansvarar för att en schemaläggning för de pedagogiska måltiderna tas 

fram.

För pedagogen innebär den pedagogiska måltiden en del uppgifter: 

• ”Pedagogisk måltid innebär att man äter med en grupp elever samtidigt som 

man har tillsynsskyldighet för övriga elever i matrummet eller matsalen. 

• Personalen ska sitta med barnen, ej tillsammans med andra vuxna, helst 1 

vuxen/bord och max 2 vuxna/bord.
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• Personalen äter den pedagogiska måltiden inom ordinarie arbetstid. 

Eventuell rast ska förläggas på annan tid.

• Medhavd mat äts inte tillsammans med elever utan på rasten.

• Rektor ansvarar för att tillsynsansvaret fullgörs även om personalen väljer att 
inte äta pedagogisk måltid (lämpligen genom vaktschema).”

! ! ! ! ! ! ! !
            (Kommun ett, 2011 s. 5)

Kostnaden för de pedagogiska måltiderna subventioneras för att personalen ska främjas till att äta 

pedagogisk måltid. Kostnaden debiteras huvudsakligen via löneavdrag (kommun ett 2011). 

7.4 Riktlinjer för pedagogisk måltid kommun två

Lik som kommun ett har kommun två liknande riktlinjer när det gäller den pedagogiska måltiden. 

Måltiden ska vara en trevlig stund, främja samverkan mellan vuxna och elever och så vidare. Den 

stora skillnaden är att denna kommunen ser den pedagogiska måltiden som ett arbetsredskap som 

ska vara kostnadsfritt. I skrivelsen om riktlinjer för den pedagogiska måltiden kan man läsa 

följande:

”Den pedagogiska lunchen ingår i pedagogernas arbetstid och maten kan då ses 

som ett arbetsredskap. Den som genom överenskommelse med förskolechef/
rektor ska medverka vid lunchen har kostnadsfri och beskattningsfri lunch. 

Lunchen bör vara minst 20 minuter” (kommun två 2014 s. 1). 

Vidare menar de att gratis lunch är en skattepliktig förmån och medför beskattning av den anställde 

och kostnader för arbetsgivaren. Detta ska inte förekomma i denna kommunens verksamhet 

(kommun två 2014). 
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7.6 Den sociala lärarrollen 

Den sociala lärarrollen gör skollunchen till ett tillfälle för social kontakt med eleverna, vilket leder 

till en hög grav av samverkan med eleverna. Medan andra lärarroller använder fler monologer eller 

talar mindre med eleverna, använder den sociala läraren dialoger när de samtalar med eleverna. 

Vissa av lärarna använde sig även av skämt för att samverka med eleverna. Det som främst 

separerade den vuxen-orienterade sociala läraren från den elev-orienterade läraren var på vilket sätt 

pedagogen pratade med eleverna. Ett exempel kunde vara att läraren valde ett ämne som hen visste 

att eleven var intresserad av. När läraren valde detta ämne verkade det som att eleverna blev mer 

intresserade av vad läraren hade att säga. Det kunde även förekomma att läraren valde ett ämne 

som inte var lika intressant för eleven vilket ofta fick en negativ effekt på samtalets fortsatta 

utveckling. 

”En lärare samtalar med en elev och pratar om nästkommande lektion. Man 

märkte tydligt att eleven inte tyckte detta var så roligt att lyssna på. Samtalet 
avslutas kort därefter och läraren byter samtalsämne” (Fältanteckning, dag tre, 

skola ett). 

I kontrast till detta, den elev-orienterade lärarens roll var att relatera till eleverna när hen pratade 

med dem. Följande exempel ifrån observationen visar hur pedagogen visade intresse för eleverna 

vid samtalet med dem:

”En kvinnlig lärare och några pojkar sitter tillsammans och äter vid ett bord. 

Läraren har en konversation med pojkarna samtidigt som de äter, hon frågar dem 
vad de har haft för sig den senaste tiden och vad de ska göra på 

sommarlovet” (Fältanteckning, dag två, skola två). 
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7.7 Den utbildande lärarrollen

Den utbildande lärarrollen var den vanligaste förekommande under observationerna. Denna 

lärarroll hade en mellannivå mellan samverkan med eleverna och strävade efter att utbilda dem i 

allmänhet och om mat och speciellt måltider. Den vuxen-orienterade rollen försökte överföra 

kunskap och normer på ett auktoritärt sätt. Där det oftast var en monolog istället för dialog. Medan 

den elev-orienterade rollen mer använde sig av dialoger för att försöka förklara saker för eleverna. 

Den utbildande lärarrollen applicerar olika regler och förehavanden. Eleverna belönades för gott 

uppförande eller tillrättavisades för oönskat beteende. Följande är ett exempel på hur den 

utbildande lärarollen fungerade: 

”En elev går mot sitt bord efter att ha tillverkat någon slags trippel smörgås (det 

serverades bröd denna dagen) Eleven stoppas på vägen av en av lärarna. 
Läraren: ”Får du lov att ta tre mackor?” Eleven: Nej. Läraren: ”Varför gör du det 

då?” Utan att svara går pojken tillbaka till sitt bord. Läraren följer efter och säger: 
”Är det för att du tar så mycket smör på mackorna, så du måste ta tre för att det 

inte ska synas?” Eleven fortsätter att äta sin smörgås utan att svara läraren. 
Läraren säger: ”Nästa gång ta inte fler än vad du egentligen får.” Eleven fortsätter 

att äta sin smörgås utan att svara och läraren går därifrån” (Fältanteckning, dag 
fem, skola ett). 

Den utbildande lärarrollen försökte också påverka vad och hur mycket eleverna åt. När eleverna tog 

sin mat, fick de veta att de bör ta en portion som hade rätt storlek och var balanserad på ett bra sätt 

vad gäller de olika komponenterna i en måltid, med ett speciellt fokus på grönsaker. Det var ofta 

den vuxen-orienterade lärarrollen som påpekade detta, vilket kan ses i följande exempel: 

”En elev har tagit till sig av maten och sätter sig vid bordet, då en lärare kommer 
fram och kommenterar saknaden av grönsaker. Läraren säger något i stil med 

”du vet väl att grönsaker är godis”. Både eleven och läraren ler (Fältanteckning, 
dag 1, skola ett).

Något som observerades var att lärarna som åt i skolmatsalen ofta åt mycket grönsaker och sallader. 

Att försöka få eleverna att äta på ett specifikt sätt observerades också, som i denna observationen:
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”En lärare försöker uppmuntra en elev till att ta en större portion genom att säga 

”du behöver äta mer om du ska orka med resten av dagen” (Fältanteckningar, 
dag 4, skola två). 

Skollunchen användes också som ett tillfälle för eleverna att hjälpa till med vissa sysslor i 

måltidssituationen, det kunde till exempel vara att torka av borden och ställa tillbaka sin egen 

smutsdisk. Följande observation exemplifierar när en av lärarna hjälper till med en av dessa sysslor 

och använder sig av en elev-orienterad lärarstil: 

”En elev håller på att skura av en del av golvet som blivit smutsigt. En lärare visar 
hur det ska gå till och säger sen: ”Titta hur bra det gick när man hjälps 

åt” (Fältanteckning, dag fem, skola ett). 

Även miljön i skolmatsalen användes för att utbilda eleverna. Ett exempel är affischer som hängde 

på väggarna som hade olika hälsosamma budskap. En av skolorna hade en skylt som visade mat i 

optimala proportioner, när det gäller protein, kolhydrater och grönsaker, så att eleverna skulle veta 

hur mycket av varje komponent de borde äta. Båda skolorna hade även något form av ”matråd” där 

elever och personal kunde diskutera skollunchen tillsammans. 

7.8 Den undvikande lärarollen 

Den undvikande lärarrollen agerar på ett sätt som inte är associerat med riktlinjerna för den 

pedagogiska måltiden. Denna lärarroll är lika med en låg nivå av samverkan med eleverna, rollen 

använde sig av ett mer passivt tillvägagångssätt. Ett enkelt exempel kunde vara att de inte ser till att 

eleverna får i sig de komponenter av måltiden som de bör. En annan observation var att den 

undvikande läraren oftast åt med de andra lärarna istället för med eleverna. Detta beteende kan 

klassificeras som elev-orienterat när läraren gör det som de tror är bäst för eleven, till exempel 

genom att försöka skapa en bättre atmosfär för eleverna genom att inte vara med i deras 

måltidssituation. Den vuxen-orienterade läraren väljer helt enkelt att undvika sina uppgifter som de 

förväntas utföra under den pedagogiska måltiden. 

Ett annat exempel på vad som identifierade den undvikande lärarrollen var att de placerade sig 

ytterst vid bordet eller lämnade utrymme mellan dem och eleverna. De brukade inte prata med 
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varken kollegor eller elever under måltiden. När de satt med eleverna så fördes nästan inga samtal 

med dem. Följande är ett exempel på hur den undvikande lärarollen kunde se ut: 

”När alla elever har satt sig så går läraren för att ta mat. Läraren sätter sig ytterst 

vid ett bord där det redan sitter några elever. Läraren lämnar två platser i mellan 
sig och eleverna, under måltiden sker inget samtal mellan läraren och eleverna. 

Läraren äter i tystnad samtidigt som hen håller utkik i lokalen” (Fältanteckning, 
dag 4, skola två). 

De flesta lärarna som tillhörde denna kategori tittade ofta runt i lokalen och följde elever med 

blicken. De flesta lärarna som tillhörde denna kategorin valde att prata så lite som möjligt. Det 

hände att de inte pratade med någon alls under deras vistelse i matsalen. Inom denna kategori 

visade lärarna inte eleverna vilka normer eller regler som gäller under lunchen. Följande 

observation är ett exempel på den undvikande lärarrollen:

”När eleverna lämnar bordet, sitter läraren kvar, tittar på sin tallrik utan att lyfta 
blicken. När läraren ätit klart, gick hen och ställde sin disk i disken. Läraren går 

tillbaka till bordet där deras klass suttit, ställer undan kryddor, ketchup och glas 
som lämnats kvar. Läraren ställer även in stolarna åt eleverna” (Fältanteckning, 

dag 1, skola ett). 
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7.9 Den vaktande lärarrollen 

Under observationerna på skola ett upptäcks ytterligare en lärarroll nämligen den vaktande 

lärarrollen. Det bör sägas att denna grupp var i minoritet. Dessa lärare åt inte i matsalen under sin 

schemalagda tid, utan valde istället att vakta matsalen. Denna lärarroll ställde sig ofta precis 

innanför dörren och släppte in en klass i taget. Elever från andra klasser fick vänta på sin tur. Den 

plats där maten serverades var placerad ganska direkt innanför dörren till matsalen, och denna del 

av matsalen kunde man inte se ifrån den del där borden var placerade. När eleverna tog mat fick 

bara ett specifikt antal elever plats mellan dörren och serveringen. Vilket fick till följd att läraren 

stod vid dörren och släppte in några elever åt gången, samtidigt som hen hade uppsikt över eleverna 

som tog mat. Klasserna hade ofta ganska kort tid på sig att äta vilket fick till följd att den vaktande 

lärarollen för eleverna att skynda sig även om alla elever vid ett bord inte ätit upp. Om en elev vid 

något tillfälle hade glömt att plocka undan sin disk efter sig gick läraren fram till elever och såg till 

att detta gjordes. Den vaktande lärarrollen samtalade lite med eleverna, oftast var det bara korta 

meningar där läraren tillrättavisade eleverna. Följande observation är ett exempel på den vaktande 

lärarrollen:

”När eleverna tar mat försöker sig två elever att tränga sig före i kön, läraren 

säger till eleverna att gå och ställa sig sist i kön och där vänta på sin tur. När 
läraren fört eleverna till sist i kön, ställer sig hen vid dörren och ser till så att inte 

fler elever tränger sig före. Läraren kontrollerar även så att elever som inte tillhör 
klassen smiter in i matsalen” (Fältanteckning, dag 2, skola ett). 
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7.10 Samtalet 

Under tiden för de utförda observationerna var det många samtal som observerades. Pedagogernas 

roll i dessa samtal varierade. Enligt de riktlinjer som Livsmedelsverket (2007) har tagit fram ingår 

det i den pedagogiska måltiden att stödja samtalet. Det som framgick under observationerna var att 

den utbildande lärarollen och den sociala lärarrollen var noga med att alla elever kring bordet skulle 

få bidra i konversationerna. Att den som talar ska få prata färdigt och att eleverna ska lyssna även 

på varandra. Det var tydligt att pedagogerna försökte fördela samtalet så att inte bara någon elev 

pratade hela tiden. Lärarna ställde motfrågor för att försöka få eleverna att utveckla sitt 

resonemang. 

Vid måltiderna pratas ofta om den mat som man äter, hur den smakar och så vidare. De lärare som 

samtalade med eleverna försökte även styra samtalen till att handla om elevens eller elevernas 

intressen. Det verkar ofta vara spontana samtal som förs. Det hände ofta att de pratade om vad som 

har hänt under dagen, eller någon speciell händelse av nyhetsvärde. 

Något som observerades under studien var att eleverna tycker om att berätta historier. Det hände 

vid några tillfällen att eleverna berättade historier under skollunchen. Eleverna pratade även om 

skolmaten i termer kring nyttig och onyttiga mat, precis som i andra studier kring elever och mat 

(se kapitel 4.2). Eleverna gjorde även en uppdelning mellan mat som serverades i skolan och mat 

som serverades hemma, de flesta föredrog maten hemma. Vilket också har varit resultatet vid andra 

studier kring ämnet, till exempel (Wesslén 2000).
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8 Analys

8.1 Hur använder lärarna den pedagogiska måltiden som ett verktyg för lärande 
under skollunchen?

Skollunchen ses som ett tillfälle för lärande, detta moment kallas för den pedagogiska måltiden 

(Livsmedelsverket 2007). Det betyder att lärarna äter med eleverna och på så sätt bildas en 

gemenskap mellan dessa. Denna uppsats har undersökt hur den pedagogiska måltiden praktiseras i 

verkligheten, med fokus på hur lärarna använder sig av den pedagogiska måltiden under 

skollunchen. Under observationsstudierna så trädde fyra ledande lärarroller fram. Dessa fyra roller 

varierade från vuxen- till elev-orienterade och som varierade i deras samverkan med eleverna. I 

linje med den teoretiska diskussionen i kapitel 5, är det viktigt att betona att dessa roller är 

analytiska konstruktioner och därmed representerar de inte den observerade individens roll som 

lärare i övrigt. Lärare kan ta sig olika roller beroende på situationen, det vill säga att dessa roller 

bör ses som tagna i sitt sammanhang, i den sociala situation som i de observerades. Det finns 

många faktorer som kan bidra till att en lärares beteende till exempel lokala styrdokument, 

undervisnings filosofi, officiella handlingar, olika idéer om vad som egentligen är pedagogisk 

måltid och så vidare. I denna observation var det dock bara fokus på hur lärarna integrerar med 

eleverna i förhållande till den pedagogiska måltiden och de riktlinjer som har definierats av 

Livsmedelsverket. De fyra olika lärarrollerna visar tydligt hur pedagogerna använder sig av den 

pedagogiska måltiden som redskap för lärande och besvarar därför även en av studiens 

frågeställningar. 

I Livsmedelsverkets rapport Bra mat i skolan framgår det att samtal om maten kan bidra till barns 

lärande om var maten kommer ifrån. Dessa samtal kan även handla om andra saker till exempel hur 

maten smakar (Livsmedelsverket 2007). Åhslund (1996) menar att genom att tala med barnen om 

vad det är i maten och varifrån den kommer så är det en måltid med pedagogiskt innehåll. Många 

av de observerade lärarna i studien bidrar genom sitt deltagande i skollunchen till att gynna 

elevernas övergripande lärande. Bland annat genom att ge en positiv bild av måltiden och finnas 

där för att bidra till en trevlig stund. Att prata med eleverna och föra ett samtal med dem bidrar 

enligt Åhslund (1996) till ett lärande. Detta kan kopplas till Säljös teorier om lärande. Eftersom 

Säljö menar att lärande sker i samspel med andra, och att människan är starkt beroende av 

kommunikation och samspel för att utvecklas och lära (Säljö 2000).
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Studien kan anta att elever har olika erfarenheter vad gäller skolans matlandskap beroende på 

vilken lärarroll en lärare använder sig av när de genomför en pedagogisk måltid. Den sällskapliga 

rollen kan förväntas göra skollunchen till ett socialt tillfälle. Att lärarna pratar med eleverna kan 

bidra till att eleverna utbildas i att delta i dialoger. Den utbildande lärarens roll kan förväntas hålla 

ordning i matsalarna och att utbilda eleverna. När det gäller att hålla ordning och tillämpa regler i 

matsalarna, är den vuxen-orienterade utbildande lärarollens sätt att överföra normer och regler till 

eleverna i en en-vägs dialog ett sätt. Medan den elev-orienterade utbildande lärarrollen mer 

mötande och förklarande sida är ett annat sätt att utföra den pedagogiska måltiden. Enligt tidigare 

forskning av Wesslén (se kapitel 4) kan det vara så att elever har lättare att förstå med hjälp av 

dialoger och att se saken ifrån deras perspektiv. Däremot har tidigare studier visat att elever 

förknippar mat med konflikter och disciplin, samt regler och normer (Wesslén 2002). 

När eleverna ska utbildas i måltidssituationer är det tillräckligt att lärare fungerar som förebilder 

(Hendy 1999). Tidigare forskning och författarens egna observationer tyder också på att eleverna 

bör erbjudas olika rätter och en varierad kost, även en viss frihet i att välja i stället för att bli 

påtvingade till att äta av en viss komponent. Påtvingad konsumtion kan leda till negativa effekter 

där eleverna avstår mat istället för att äta mer. Resultatet i denna undersökning visar på att om den 

pedagogiska måltiden ska vara pedagogisk måste lärarna vara närvarande och aktiva i 

måltidssituationen, vilket betyder att de inte får ta på sig rollen som den undvikande läraren.  

Självklart är det svårt att finna den ”allmänna kunskap” som matlandskapet i skolan bidrar med. 

Ändå är det intressant att titta på hur elever resonerar kring mat och hur dessa allmänna kunskaper 

om mat blir konstruerade i skolan i samband med att eleverna äter med sina kamrater. Enligt 

Corsaro’s tankar (2005) om tolkande reproduktion använder sig elever av idéer från den vuxna 

världen, men de använder också dessa idéer kreativt inom deras inbördes kultur. Därför bidrar 

eleverna till en slags kulturell produktion och förändring. Detta kan exemplifieras om man tittar på 

tillämpningen av regler. Eleverna lägger beslag på reglerna som de vuxna använder och som 

tillämpas i matsalarna. Sen använder de dessa regler bland sina jämnåriga även om inte någon 

lärare finns med, samtidigt så talar de även om att bryta dem. Det är alltså inte helt enkelt att 

acceptera reglerna. Eleverna identifierade sig dessutom med andra elever och differentierade sig 

ifrån vuxna (Corsaro 2005). Samtidigt fanns det även en stark hierarkisk inställning bland eleverna, 
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till exempel mellan olika åldersgrupper. Vilket kan kopplas till engelskans commensality (se kapitel 

4). 

8.2 Vilka skillnader kan ses mellan de olika skolorna när det gäller hur lärarna 
använder sig av den pedagogiska måltiden?

Riktlinjerna för de båda kommunerna kring den pedagogiska skiljer sig egentligen bara när det 

gäller en punkt och det är hur man ser på kostnaden för den pedagogiska måltiden. Problemet är att 

det är frivilligt att äta pedagogisk lunch, en del lärare väljer att vara matvakt och äter sedan lunch 

på sin rast. Lunchtiden kolliderar ibland med lärarnas rast beroende på hur schemaläggningen ser 

ut. Vilket betyder att på skolor med få anställda faller det mer tid på varje lärare jämfört med större 

skolor. Tidigare i uppsatsen har riktlinjerna för de båda kommunerna beskrivits, den ena kommunen 

subventionerar kostnaden för den pedagogiska måltiden för att personalen ska främjas till att äta 

pedagogisk måltid. Men pedagogerna måste fortfarande betala för sin måltid. Den andra 

kommunen ser den pedagogiska lunchen mer som ett arbetsredskap som ingår i lärarnas arbetstid. 

Vilket får resultatet att den pedagogen som är schemalagd att delta under måltiden får en 

kostnadsfri och beskattningsfri lunch. 

Vid de observationer som gjordes på skola ett kan man även se ytterligare en lärarroll nämligen, 

den vaktande läraren. Den vaktande läraren symboliseras av en lärare som inte sitter ner och äter 

med eleverna, hen går istället runt i matsalen. När kontakt med eleverna sker handlar det oftast om 

en monolog, där läraren tillrättavisar eleven. Detta innebär att den pedagogiska lunchen inte 

utnyttjas på det sätt som Livsmedelsverket rekommenderar i sina riktlinjer (2007). I dessa riktlinjer 

står det tydligt att vid den pedagogiska måltiden äter lärare och elever tillsammans. I stället för att 

äta med eleverna läggs i detta fall större vikt vid att vakta i matsalen. Vilket betyder att lärarna gick 

runt i matsalen under sin schemalagda tid och kontrollerade ordningen genom att uppmana eleverna 

att sänka volymen med mera. I enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer och även skolans egna (se 

kapitel 7), att vara ett gott socialt föredöme för eleverna, lyckas de inte fullt ut eftersom den mesta 

socialiseringen sker genom monologer. De vaktande lärarna deltog knappt i någon konversation 

med eleverna. Detta bidrar inte till gemenskap vilket Jacobson & Nordlund (1997) menar att 

måltiden bör göra. Gemenskapen och måltidsmiljön ger elever möjlighet att lägga en bra grund till 

goda matvanor. Elevernas ätande påverkas av miljön i matlandskapet vilket har betydelse för om 

och hur mycket eleverna äter (Jacobson & Nordlund 1997). De menar även att en helhetsbild där 
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maten, miljön och mötet med andra människor ingår, styr över hur eleverna upplever deras 

måltidssituation. 
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9 Diskussion

9.1 Resultatdiskussion 

Sedan den fria skollunchen infördes har denna offentliga måltid varit ett ämne som ofta debatterats 

(Gullberg 2004). Detta är något som märkts under arbetet med denna uppsats när material och 

tidigare forskning har undersökts. Under arbetet med denna uppsats har jag förstått att skolmaten 

har blivit en universell symbol för välfärd. Skollunchen ses i de båda skolorna som en förutsättning 

för själva utbildningen, det vill säga att ge eleverna mat är en förutsättning för lärande. Samtidigt 

verkar det som att det är svårt att leva upp till de riktlinjer, som Livsmedelsverket och regeringen 

sätter på skolorna.  

Studien visar att när lärare utövar den pedagogiska måltiden tar på sig en av fyra lärarroller, 

nämligen ”den sociala lärarollen”, ”den utbildande lärarollen”, ”den undvikande lärarollen” eller 

”den vaktande lärarrollen”. Dessa fyra roller varierade från vuxen- till elev-orienterade och 

varierade i deras nivå av samverkan med eleverna. Studien tyder även på att eleverna använder sig 

av idéer och uppfattningar från vuxenvärlden och samhället som helhet som de sedan använder 

bland sina jämnåriga kamrater i skolans matlandskap. 

Resultatet i studien visar att det är långt ifrån alla lärare som agerar enligt Livsmedelsverkets 

riktlinjer kring den pedagogiska måltiden. En del av lärarna åt inte tillsammans med eleverna 

istället hade de en vaktande position i matsalen. Andra lärare satt helt tysta under måltiden och 

pratade inte alls med eleverna. Där till ska sägas att de flesta av lärarna i stor utsträckning följer 

Livsmedelsverkets riktlinjer. Detta gäller lärarna inom kategorierna ”den sociala” och ”den 

utbildande”. De föregick med gott exempel kring bordsskick, sociala kompetenser, samt att 

förmedla positiva värderingar om maten som serveras vilket är viktigt menar (Livsmedelsverket, 

2007; Jacobsson & Nordlund, 1997; Johnsson m.fl. 2000). Vid observationerna upplevdes 

stämningen vid de bord som dessa lärare var placerade vid som positiv. Att inte alla lärare följer de 

riktlinjer som både skolor och Livsmedelsverket har satt upp tolkar jag som att mer fokus kring 

skollunchen och den pedagogiska måltiden behövs. Kanske bör mat och hälsoundervisning stärkas i 

blivande lärares utbildningar. 
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Pedagogernas arbetssituation under den pedagogiska måltiden har visat sig vara komplex. Detta är 

något som framgår under de gjorda observationerna. Det är många olika bollar som lärarna måste 

hålla i luften under samma gång. Dels de praktiska bitarna som att se till så att det råder lugn och 

ordning i matsalen, samtidigt som de ska bedriva en pedagogisk verksamhet. Där de ska utmana 

eleverna i kommunikation, social träning, med mera. Samtidigt som de ska äta och få i sig den 

näring de behöver för att fortsätta jobba resten av dagen. Av resultatet att döma skulle jag vilja 

påstå att den pedagogiska måltiden som verktyg för lärande är en viktig resurs för skolorna. 

Lärarna får en möjlighet att etablera en relation med eleverna utanför klassrummet. Vad skulle 

hända med den pedagogiska måltiden om lärarna bestämmer sig för att inte äta med eleverna? Då 

missar vi hela grundtanken med den pedagogiska måltiden, där de vuxna ska vara förebilder för 

eleverna. Det var just elevernas behov av förebilder till en sund inställning av mat som gjorde att 

den pedagogiska måltiden uppstod i från första början (Sepp & Abrahamsson 2006). Även 

Livsmedelsverket (2007) poängterar att eleverna tar efter de vuxnas handlingar. Kan man 

fortfarande kalla det en pedagogisk måltid om inte pedagogerna äter tillsammans med eleverna? 

Inte om man tittar på de direktiv som Livsmedelsverket (2007) anger i sin rapport. Man kan även 

ställa sig frågan varför inte den pedagogiska måltiden ses som en lika viktig resurs om andra 

verktyg för lärande. 
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9.2 Metoddiskussion

Studien genomfördes med observationer och kompletterande intervjuer. Observationerna syftade 

till att ge förstahandserfarenhet av inställningen och rutinerna kring den pedagogiska måltiden. Det 

kan hävdas att det skulle ha genomförts fler intervjuer med personalen på skolan och att även 

lärarna skulle ha intervjuas. Eftersom tiden var begränsad, bedömdes det att observationerna var 

viktigare att utföra än intervjuerna. Avsikten med studien var huvudsakligen att fokusera på hur 

lärare faktiskt beter sig under den pedagogiska måltiden. I intervjuer får forskaren endast tillgång 

till vad lärarna säger att de gör under den pedagogiska måltiden och tidigare studier har visat att 

lärare inte alltid handlar enligt sin tro när det gäller måltidssituationer (Sepp m.fl 2006). För att 

kompensera för brisen på intervjuer med lärarna, genomfördes informella intervjuer med personal i 

skolmatsalarna. Men i framtida studier skulle det vara intressant att även intervjua lärarna mer 

noggrant för att kunna studera intentionerna bakom deras handlingar under den pedagogiska 

måltiden. 

När du utför observationer, finns det alltid en risk att de människor som observeras kan förändra 

sitt beteende (Patton 2002). De relativt korta observationer som har genomförts under denna studie 

måste också ses om en begränsning. Däremot menar Patton (2002) att längden på observationerna 

ska beslutas utifrån tid och resurser i relation till informationsbehovet, syftet av studien och de 

frågor som ställs. Skolorna besöktes under en vecka var, vilket gjorde att vissa kompletterande 

frågor behövde ställas. Avsikten med att välja två olika skolor var för att de såg olika på kostnaden 

för den pedagogiska måltiden, vilket var intressant att undersöka. Vilket förmodligen också gav ett 

mer varierat resultat. 
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Bilagor

Bilaga A Observationsprotokoll 

Var och när:

Vem:

Tid in: Tid ut:

Äter: Äter inte:

Med elever Står stilla

Blandat Går runt

Med kollegor Pratar med elever

Samma mat Pratar med kollegor

Var och när:

Vem:

Tid in: Tid ut:

Äter: Äter inte:

Med elever Står stilla

Blandat Går runt

Med kollegor Pratar med elever

Samma mat Pratar med kollegor
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Bilaga B Exempel på Observationsprotokoll
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Bilaga C Informationsbrev

Hej!

Mitt namn är Oliver Andersson och jag studerar till lärare och gör nu min sista termin vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska skriva mitt examensarbete inom utbildningsvetenskap och har 

valt att skriva en studie om den pedagogiska måltiden. Syftet med studien är att studera den 

pedagogiska måltiden och lärare i måltidssituationen med utgångspunkt i Livsmedelsverkets 

riktlinjer kring den pedagogiska måltiden. 

Studien kommer att utföras genom observationer och intervjuer. Största möjliga konfidentialitet 

eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras 

så att det bara är åtkomligt för mig. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på 

Linnéuniversitetet eller i annan form av publicering kommer uppsatsen att avidentifieras så att det 

inte går att koppla resultatet till enskilda skolor eller individer. Ni tillfrågas härmed om deltagande i 

denna undersökning. Tack på förhand!

Vänligen, 

Oliver Andersson

Kontaktuppgifter:

oanhu09@student.lnu.se 
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