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Abstract 

Det är allt vanligare att skolelever hoppar över lunchen som serveras i skolmatsalen. Avstår de 

lunchen på grund av maten eller har miljön i matsalen någon inverkan? Syftet med uppsatsen är 

att undersöka hur skolmaten och matsalsmiljön påverkar eleverna när de väljer om de ska äta 

skollunch eller inte. Syftet är också att belysa vilka faktorer i matsalsmiljön som påverkar mest 

huruvida eleverna väljer att äta lunch eller inte. Studien avser även att undersöka om eleverna 

upplever att de har möjlighet att påverka skolmaten och miljön i matsalen. Genom att studera 

två skolor syftar arbetet till att se om storleken på matsalen har något samband med andelen 

elever som äter skollunch. Vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning, i form av 

enkät, bland elever i årskurs 9 på två skolor i södra Sverige, sammanlagt har 176 elever 

besvarat enkäten. Resultatet visade att storleken på matsalen har stor betydelse för om eleverna 

ska uppleva sin lunch som avkopplande och rogivande. Eleverna upplever att en större matsal 

ger högre ljudnivåer, långa köer, mer stök, vilka är betydande faktorer då eleverna avgör om de 

ska äta skollunch eller inte. Vidare ansåg eleverna att de har liten möjlighet att påverka maten 

och miljön i matsalen. 

 

Ämnesord: skollunch, matsalsmiljö, kost, skola, buller, stress, elevinflytande 
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Förord 
I skrivandets stund läser vi sista terminen på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Vi 

valde att genomföra denna uppsats tillsammans, vilket i synnerhet grundar sig i vårt 

gemensamma intresse för elevers fysiska och psykiska hälsa. 

 

Vi vill tacka de rektorer, berörda lärare och elever på de två skolor där vi genomfört vår 

undersökning. Utan deras medverkan hade det inte varit möjligt för oss att genomföra denna 

studie. Dessutom vill vi tillägna ett tack till Magnus Blixt, som har varit vår handledare under 

arbetets gång. 

 

Vi hoppas att denna uppsats kan komma till användning för att förbättra situationen i dagens 

skolmatsalar. Vi har konstaterat att genom att jobba nära eleverna kan vi som lärare framhålla 

sambandet mellan goda resultat i skolarbetet och bra skolmat. Vi vill även tydliggöra att en 

trivsam och lugn matsalsmiljö också tyder på att skolan kan vara med och grundlägga goda 

och sunda matvanor. Skolmat är inte bara ett måste, utan framför allt en stor möjlighet! 

 

Kristianstad den 24 november 2005 

Cecilia Mårtensson och Johanna Thurn 
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1. Inledning 

I dagens skola förknippar många elever matsituationen med stress, en stökig matsal med köer 

och krav på att äta upp snabbt. Att nästa matlag med elever kommer eller att skolrestaurangen 

stänger stressar också eleverna. De ska under lunchen ha möjlighet att hämta böcker, förflytta 

sig till nästa lektionssal, prata om något annat än studierna samt få tid över till en paus. Att ha 

den tid som krävs för att matglädje ska kunna uppstå finns oftast inte (Hamnholm et al., 

2001). Flera av landets skolmatsalar är bullriga och lokalerna är slitna, kala och inte särskilt 

trivsamma. Tidskriften Arbetsliv skriver i en artikel att 200 arbetsskador, kopplat till buller, 

anmäldes under 2004 av personal inom grund- och förskola, vilket innebär att ungefär var 

sjunde bullerskada uppstår i skolan (Thornblad, 2005). 

 

Det ligger i vårt intresse att undersöka hur skolmaten och matsalsmiljön påverkar eleverna när 

de väljer att äta skolmaten eller inte. Kan storleken på matsalen ha någon inverkan på 

elevernas matlust? Elevernas skolmiljö såsom skolmatsalen bör studeras, dels med tanke på 

att de tillbringar en stor del av sin tid i skolan men också för att skolmiljön kan innebära stor 

betydelse för elevernas inlärning. I Lpo 94 står att: ”Skolans uppdrag är att skapa en god miljö 

för utveckling och lärande” (Lpo 94, s. 8). 

 

Eleverna bör ha ett visst inflytande, både när det gäller deras skolmat och miljön i matsalen, 

detta för att eleverna ska trivas och känna trygghet, vilket också kan ha betydelse för 

intagandet av skollunchen. I Lpo 94s riktlinjer står att: ”Alla som arbetar i skolan ska främja 

elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön” (Lpo 94, s. 15). Därför kommer undersökningen dessutom att behandla huruvida 

eleverna anser sig ha något inflytande då det gäller skollunchen och matsalsmiljön. 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att i första hand studera hur skolmaten och matsalsmiljön 

påverkar eleverna när de väljer att äta skollunch eller inte. Vidare att få fram vilka faktorer i 

matsalsmiljön som påverkar mest huruvida eleverna väljer att äta skollunch eller inte. Samt 

om det finns något samband mellan storleken på matsalen och andelen elever som äter 

skollunch. Vidare är vi även intresserade av att undersöka om eleverna har möjlighet att 

påverka skolmaten och miljön i matsalen. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden syftar till att presentera den vetenskapliga förankringen till vårt ämne. Vi 

presenterar tidigare forskning om skolmaten idag, matsalsmiljö och ansvaret för skolmaten 

och miljön i matsalen. 

 

2.1 Skolmaten i dagens skolor 

Peter Wilhelmsson tar i sin bok, Friskare liv med rätt kost + vitaminer och mineraler, upp 

vikten av att äta en näringsriktig kost. Han menar att: 

Maten är inte bara något att slänga i sig för att fylla magen eller att trösta sig med, 
utan den är grundstommen för en god hälsa och ett friskt liv. (Wilhelmsson, 1997. s. 
14) 

 

2.1.1 Riktlinjer för skollunch 

Statens livsmedelsverk (2001) har gått ut med riktlinjer för skolluncher. Innehållet i 

riktlinjerna utgör exempelvis rekommendationer för tallriksmodellen, som ska ge måltiden 

rätt proportioner och fördelning av de olika näringsämnena. Även serveringsordning och 

komposition av salladsbordet berörs i riktlinjerna. Statens livsmedelsverk (2001) inleder 

”Riktlinjer för skolluncher” med följande citat: 

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, orka arbeta och gå i 
skolan. Elever som äter en tillräcklig lunch orkar koncentrera sig under lektionerna 
och har därför bättre förutsättningar för att prestera bra i skolan. Skollunchen är 
därför en viktig resurs i skolarbetet. Idealet är att skollunchen ska vara så tilltalande 
att varken elever eller den vuxna skolpersonalen väljer andra alternativ till lunch. Då 
kan skolrestaurangen bli en positiv mötesplats för hela skolan. En riktigt bra 
skollunch är både god, hälsosam och lustfylld! (Statens livsmedelsverk & Centrum 
för Tillämpad Näringslära, 2001, s. 3) 

 

Skollunchen är för många elever den enda lagade måltiden under dagen. Av detta skäl ställs 

högre krav på måltidens innehåll av vissa näringsämnen. Enligt de svenska 

näringsrekommendationerna bör skollunchen ge 25–35 procent av det dagliga energiintaget. 

Eleverna bör erbjudas minst två olika lagade rätter till lunch, då ett bredare utbud ökar 

sannolikheten att alla elever äter av skollunchen. I dagens skola finns krav på alternativ till 

den ordinarie maten från flera grupper av människor, som av olika skäl inte äter vissa 

livsmedel. Det kan bland annat bero på etiska, medicinska, etniska eller religiösa skäl, som 
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dessa människor inte kan äta den vanliga skolmaten. Skolrestaurangen skall därför även 

kunna erbjuda särskilda specialrätter vid sidan av den ordinarie maten (Statens livsmedelsverk 

& Centrum för tillämpad näringslära, 2001). 

 

2.1.2 Hur riktlinjerna ska användas 

Riktlinjer för skolluncher har sänts ut i form av broschyr till alla landets 

skolmåltidsverksamheter och verksamhetschefer. Rekommendationerna till skollunchen har 

utarbetats som stöd vid upphandling och inköp av livsmedel samt vid planering av matsedlar. 

En avsikt med riktlinjerna är att påverka kvalitetssäkringen av skolmåltiderna i samband med 

upphandling (Statens livsmedelsverk & Centrum för tillämpad näringslära, 2001). 

 

Enligt Skolmatens Vänner, som är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

och de bondeägda livsmedelsföretagen, uppges att i Sverige serveras dagligen 4,8 miljoner 

måltider i landets olika storhushåll, vilket visar storhushållens betydande roll för våra 

matvanor. Storhushållens arbete är också att se till att personalen har god kompetens inom 

områdena kostekonomi samt mat och hälsa (Skolmatens Vänner, 2005a). 
 

Eva Callmer, nutritionist, är en av dem som arbetat fram riktlinjerna från Livsmedelsverket. 

Hon menar att riktlinjerna ska kunna användas för flera olika syften och av yrkesgrupper som 

ligger på olika kunskapsnivå när det gäller mat och näringslära. Att komponera en bra 

skolmatsedel, utifrån de knappa resurser som ställs till förfogande, kan vara en svår uppgift. 

Dessa riktlinjer kan ses som ett hjälpmedel för det arbetet. De kan till exempel användas vid 

planering av matsedlar och tillagning av måltider. Riktlinjerna kan även vara ett redskap för 

kvalitetssäkring av måltidsproduktionen på den enskilda skolan men utgör också ett underlag 

för utformning av kostpolitiska mål i kommunen. (Statens livsmedelsverk & Centrum för 

tillämpad näringslära, 2001). 

 

2.1.3 Skollunchen i siffror 

Skolmatens Vänner har också utfört undersökningar gällande kostnader för skollunchen. 

Livsmedlen i varje portion skolmat kostar i genomsnitt ungefär 8.50 kronor. I summan ingår 

kostnader för livsmedel, personal, transporter och övriga förnödenheter. Eventuella intäkter 

från servering och leveranser är borttagna. Totalt sett utgör kostnader för skolmat cirka 6 
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procent av kommunernas samlade utbildningsbudget, mjölk utgör ungefär 0,2 procent av 

skolornas totala utbildningsbudget. Uppgifterna kommer från respektive kommun. 

Kommunerna är skyldiga att varje år rapportera sina kostnader enligt ett bestämt formulär till 

Statistiska Centralbyrån (Skolmatens Vänner, 2005a). 

 

2.1.4 Elevers uppfattning om skolmat 

Eleverna får inte i sig tillräckligt med energi och näring under sin skoldag. Det finns en 

rekommendation från Statens livsmedelverk som säger att eleverna ska få i sig cirka 1/3 av all 

sin energi och näring vid skollunchen (Statens livsmedelsverk & Centrum för tillämpad 

näringslära, 2001). 

 

I en undersökning från år 2000, om högstadielevers lunchvanor, framgick det att eleverna får i 

sig i genomsnitt cirka 70 procent av den energi de borde vid skollunchen. Enligt 

undersökningen var det knappt hälften av eleverna som uppgav att de åt lunch varje dag och 

85 procent som åt lunch i skolan 3-5 dagar i veckan (Becker, 2000). 

 

I en senare undersökning från 2004 gjord av Analysföretaget United Minds, framgick även 

där att många elever slarvar med skolmaten. Av de tillfrågade eleverna mellan 12-18 år, 

uppger 28 procent att de brukar hoppa över skollunchen en gång per vecka eller oftare. På 

frågan varför de inte äter skollunchen har eleverna överlag svarat att de inte tycker om 

skolmaten (United Minds, 2004). 

 

2.1.5 Betydelsen av matens upplägg och innehåll 

Att det är viktigt att maten smakar gott är en självklarhet skriver Skolmatens Vänner. Men det 

är också viktigt att maten ser god och aptitlig ut samt att den luktar inbjudande, annars kan 

matupplevelsen lätt bli förstörd (Skolmatens Vänner, 2005a). 

 

Enligt en studie om matglädje, som Lantbrukets undersökningsinstitut genomfört på 

gymnasieelever, är maträtter som är tydliga och där innehållet är lättare att känna igen 

populärare än mat som är otydlig i form av grytor och röror, där det är svårt att se vilka 

råvaror som ingår i rätten. Studien visade också att det var många elever som inte var helt 

nöjda med vilka rätter som serverades och hur olika rätter smakade. Eleverna hade dock stor 
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förståelse för att skolmaten inte kan bli som mat på en fin restaurang på grund av att 

kostnaderna inte får vara för höga. Skolmåltidspersonalen på dessa skolor ansåg däremot att 

maten var god och trodde att det var andra faktorer, som till exempel miljön och stressen, som 

bidrog till elevernas uppfattning (Hamnholm et al., 2001). 

 

Omväxling har också visat sig vara viktigt för att stimulera matglädjen i skolmatsalen. Det 

gäller både miljön i matsalen, matsedeln och de olika tillbehören. Enligt United Minds 

elevundersökning, som endast riktade sig till elever mellan 12 och 18 år, visade det sig att 36 

procent ansåg att skolmaten var omväxlande. Drygt 25 procent av de äldre eleverna ansåg att 

maten var omväxlande. Att exempelvis få möjlighet att välja mellan olika rätter, att få välja 

vilken mjölk samt att kunna välja olika kryddor till maten kan göra att matsedeln upplevs som 

mycket mer omväxlande och varierande (United Minds, 2004). 
 

I United Minds undersökning framkom betydelsen av att maten är snyggt upplagd. Endast 25 

procent av eleverna höll med om att skolmaten är snyggt upplagd. Orsaken till elevernas 

upplevelse visade sig ha flera orsaker. En var att måltidspersonalen hade svårt att hinna torka 

upp och hålla rent på grund av personalbrist. En annan var att eleverna själva inte alltid tog 

ansvar för miljön i skolrestaurangen (United Minds, 2004). 

 

2.2 Matsalsmiljön 

En kartläggning av matsituationen för skolelever från 1999, visar att mellan 13 och 44 procent 

av högstadie- och gymnasieelever upplever skolmaten som dålig eller mycket dålig. Analyser 

har visat att uppfattningar om dålig skolmat kan innebära ett samband med matsalsmiljön. 

Dålig skolmat behöver alltså inte betyda att maten har dålig kvalitet utan på att eleverna inte 

får äta sig mätta eller på att miljön i matsalen upplevs som stressig, bullrig och otrivsam 

(Andersson, 1999). 

 

2.2.1 Grundläggande faktorer för trivseln i matsalen 

Folkhälsoinstitutet och Statens Livsmedelsverk menar att miljön i skolmatsalen är mycket 

viktig för trivseln i skolan. Det handlar om att miljön innefattar färger och belysning men 

också hur möbleringen är utformad samt hur bullrigt det är. Viktigt är också hur logistiken 

fungerar i matsalen, från det att eleverna kommer in i lokalen till dess att de lämnar den. Ett 
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av de främsta målen är att eleverna ska äta enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och 

att lunchen ska ätas i lugn och ro och i en bra miljö. En bra miljö i matsalen kännetecknas av 

trevlig utsmyckning, bra akustik och lämplig avskärmning. De uppmanar också skolpersonal 

att inreda skolmatsalen så att den erbjuder en stimulerande och trivsam miljö. 

Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket menar också att flera sinnen spelar in då 

skollunchen upplevs. Maten ska se aptitlig ut, dofta gott och miljön ska vara trevlig och 

rogivande. Människorna som rör sig i matsalen ska vara trevliga, för att eleven ska uppfatta 

måltiden som något positivt (Statens livsmedelsverk & Folkhälsoinstitutet, 2000). 

 

Att miljön i matsalen, i stor utsträckning, bestämmer om eleverna äter skollunchen eller inte 

visar en äldre undersökning av högstadieelevers kostvanor från 1997. Undersökningen visade 

att 34 procent av eleverna hade något att klaga på när det gällde matsalsmiljön. De elever som 

alltid eller nästan alltid åt lunchen ansåg däremot att maten smakade bra och upplevde 

matsalsmiljön som avkopplande och trevlig (Nordlund & Jacobson, 1997). 

 

Enligt en studie om matglädje, som Lantbrukets undersökningsinstitut genomfört på 

gymnasier, anser elever att det är viktigt med trivseln i skolmatsalen. Men det stämmer inte 

särskilt väl överens med elevernas bild av miljön i skolmatsalen. De flesta av eleverna tycker 

inte att deras skolmatsal är snygg och hemtrevlig. Mindre än 3 av 10 instämmer i det 

påståendet. Men trots att matsalen inte uppfattas som hemtrevlig så uppfattas den inte heller 

som ofräsch och smutsig. Över hälften tycker att skolmatsalen är fräsch och ren (Hamnholm 

et al., 2001). 

 

Skolmatens Vänner har gett ut broschyren Kost och chef – inspiration för dig som arbetar 

med maten i skolan. I broschyren ges en del tips på hur matsalen bör inredas för att öka 

trivseln. Att organisera noggrant i matsalen, så att de ätande i så liten utsträckning som 

möjligt störs av köer och spring, är en fördel menar Skolmatens Vänner. Exempelvis bör 

matkön placeras utanför matsalen, där den stör de ätande mindre. Vid planering och 

schemaläggning är det av stor betydelse att anpassa mattiden så att det finns tid att äta i minst 

20 minuter för alla elever. För att skapa trivsel i matsalen är det också viktigt att eleverna lätt 

kan orientera sig i lokalen. Bästa lösningen är att blanda rektangulära och runda bord i en väl 

genomtänkt möblering för att skapa harmoni i lokalen. Att sitta bekvämt är viktigt för att 

maten ska upplevas positiv och att det finns tillräckligt många stolar i förhållande till 

matgäster. Skolmatens Vänner skriver också om ljuset i matsalen. Lysrörsbelysning har en 
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tendens att förvränga färgupplevelsen vilket kan innebära en förödande inverkan på utseendet 

av maten som serveras. De menar att glödlampor normalt sätt får mat att se godare ut. Andra 

faktorer som duk och blommor på bordet visar omtanke om matgästen. Värmeljus under den 

mörka årstiden kan bidra till en trivsam miljö. Även tallrikar och glas bör väljas med omsorg 

för att maten ska se god ut (Skolmatens Vänner, 2005a). 

 

Det finns regler för arbetsmiljön i arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljölagen och i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande matsalsmiljön. Skolverket och Arbetsmiljöverket 

betonar bland annat vikten av mindre matrum för ökad trivsel. Det viktigaste i matsalsmiljön 

är att se till att lokalen är utformad så den ger eleverna avkoppling från skolarbetet. En del 

elever föredrar att äta skollunchen i mindre matrum framför en enda stor skolmatsal för att få 

en mer avkopplande måltidsmiljö. Med en bra inredning finns det möjlighet att sänka 

ljudnivån i en stor matsal och skapa en mer avkopplande miljö. När en matsal planeras är det 

viktigt att se till att det finns tillräckligt med plats vid utlämningsdisken för att undvika köer 

och trängsel. För elever som har med sig egen mat bör det finnas utrymme och möjlighet åt 

sådana alternativ. Detta problem får lösas och varieras utifrån skolans förutsättningar 

(Arbetsmiljöverket, 2005). 

 

2.2.2 Stress i matsalen 

Barnombudsmannen definierar stress på följande sätt: ”Stress eller negativ stress kan 

definieras som en obalans mellan de påfrestningar en människa utsätts för och de resurser och 

den kompetens han eller hon har för att klara av situationen” (Barnombudsmannen, 2003, s 9). 

 

Alvar Lindberg skriver i Stressboken, att stress beror på obalans mellan personliga faktorer 

och faktorer i miljön. De sociala och psykiska kraven är inte i balans med individens förmåga 

(Lindberg, 1990). 

 

Ylva Ellneby påpekar i boken Om barn och stress och vad vi kan gör åt det, att många elever 

upplever matsalsmiljön som tröttande och stressande. Skollunchen som egentligen borde vara 

en paus med avkoppling från skolarbetet, kan i många fall upplevas som ett stressmoment. 

Elever som upplever skollunchen som stressig avstår från att äta skollunch i högre 

utsträckning än andra. Om eleverna avstår från skollunchen får detta hälsomässiga 

konsekvenser vilket i sin tur leder till ett lidande skolarbete (Ellneby, 1999). 
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Enligt en undersökning om matglädje, som Lantbrukets undersökningsinstitut genomfört på 

gymnasier visar resultatet att eleverna upplever miljön i skolmatsalen som stressande, vilket 

får följden att de inte anser sig bli mätta. På många skolor är köerna till matsalen långa, vilket 

i sin tur leder till negativ stress. Undersökningen visar att orsakerna till de långa köerna beror 

på självservering, dåligt flöde i restaurangen och antalet serveringsplatser (Hamnholm et al., 

2001). 

 

Att de långa köerna, trängseln och den höga ljudnivån skapar stress i matsalen visar även 

analysföretaget United Minds undersökning på högstadielever. Drygt 40 procent av eleverna 

anser att det förekommer långa köer och trängsel i matsalen, medan 20 procent upplever att 

skolmatsalen är en förhållandevis avslappnad och lugn miljö. Ungefär 40 procent av eleverna 

i United Minds undersökning upplever stress i skolmatsalen. Flickorna upplever stressen i 

matsalen i större utsträckning jämfört med pojkarna (United Minds, 2004). 

 

2.2.3 Buller i matsalen 

I Socialstyrelsens allmänna råd från 1996 framgår att buller definieras som icke önskvärt ljud 

och att det därför kan orsaka olika typer av hälsoeffekter som hörselskada, stressreaktioner 

samt psykisk trötthet. Buller kan också påverka talkommunikation och inlärning negativt. Ett 

samtal i normalt röstläge på 1 meters avstånd brukar ge en ljudnivå på cirka 65 decibel. Om 

omgivningens ljudnivå ökar över cirka 55 decibel försvåras gradvis möjligheterna att uppfatta 

samtal i normalt röstläge (Socialstyrelsen, 1996:7). 

 

Exponeringen av buller är en vanlig faktor i arbetsmiljön, som i samband med andra faktorer 

kan ha inverkan på hörselnedsättning, hälsa, inlärning och arbetsförmåga. Buller upplevs ofta 

som störande, särskilt vid mentalt och intellektuellt krävande arbetssituationer. Vid de 

tillfällen då vi har ett ökat krav på mentala och intellektuella prestationer kan bullret skapa 

svårigheter att uppfylla detta. Skolan är en av de arbetsmiljöer i vårt samhälle som särskilt 

skapats för kognitivt arbete, som till exempel inlärning och minne (Brüel & Kjaer, 2001). 

 

I ett resultat från Barnombudsmannens undersökning från 2004 framgick att generella 

riktvärden för buller i skolmatsalar saknas. Eftersom elever och lärare vistas i skolmatsalen en 

relativt kort tid under skoldagen så kan man inte direkt betrakta ljudnivåerna som 
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hörselskadliga. Däremot kan bullret i vissa matsalar vara så högt att det kan påverka 

talkommunikationen negativt, särskilt för elever med hörselskador och för barn med sämre 

språkförståelse (Barnombudsmannen, 2004). 

 

Undersökningar tyder på att en bullrig och stressande måltidssituation kan medföra att många 

elever inte får den matro som krävs för att de ska vilja äta av skolmaten. United Minds 

elevundersökning från 2004 visar att många upplever matsalen som bullrig och stökig. Mer än 

60 procent håller med om att det är hög ljudnivå och bullrigt i matsalen. En femtedel är 

neutrala och knappt en femtedel håller inte med. Något fler flickor än pojkar uppfattar 

matsalen som bullrig (United Minds, 2004). 

 

Anders Lundin et al., gjorde en mätning under 2004, på uppdrag av Arbets- och miljömedicin, 

ljudnivån i 12 av skolmatsalarna i Stockholms län, som presenteras i Buller i 12 skolmatsalar. 

För att undersöka elevernas upplevelse av skollunchen och matsalsbullret användes enkäter. 

Undersökningen visade på ett samband mellan hur eleverna upplevde matsalsbullret och om 

huruvida de åt av skollunchen eller inte. De elever, som på ett eller annat sätt avstod från 

skollunchen, var i högre utsträckning trötta, hade magproblem och ont i huvudet. Bullret i 

matsalen kan motverka att elever uppnår den lugna matsituation som är viktig för att eleverna 

ska få en stunds avkoppling i en för övrigt stressande skolmiljö (Lundin et al., 2005:2). 

 

I undersökningen av bullret i 12 skolmatsalar i Stockholms län under 2004, kunde bullret 

förklaras som en kombination av följande faktorer: 

• Antalet barn som äter samtidigt 

• Ålderssammansättning och livlighet hos eleverna 

• Hur matsituationen organiseras i övrigt, t ex köer, regler, vuxennärvaro 

• Matsalens akustiska förhållanden 

• Utformning av inredning med mera, till exempel skrapande stolar, klirrande bestick 

• Bakgrundsbuller från diskrum kan i vissa fall höja den allmänna bullernivån. 

 

Rapporten ger också exempel på olika åtgärder för att sänka ljudnivån i matsalen. Ett exempel 

på detta är att avskärma matsalen med bullerskärmar för att skapa en lugnare och mer 

småskalig matsalsmiljö för eleverna. En annan åtgärd kunde vara att sänka det maximala 

antalet elever per kvadratmeter golvyta för att minska ljudnivån (Lundin et al., 2005:2). 
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2.3 Ansvaret för maten och miljön i matsalen 

2.3.1 Skolans roll 

Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet menar att det är kommunerna som har ansvar för att 

servera avgiftsfria skolluncher så länge skolplikt råder, det vill säga till och med grundskolan. 

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka resurser som satsas på måltidsverksamheten. 

Det har lett till stora skillnader, ibland även mellan skolor inom samma kommun. En enkät 

gjord av Skolmatens Vänner visar att 2 av 10 kostchefer uppger att ansvariga politiker tänker 

mer på pengarna än kvaliteten på maten i förskolan och skolan. Det kan innebära att populära 

rätter väljs bort i besparingssyfte. Helst ska det inte gå åt mer mat än nödvändigt. Barnen får 

gå hungriga och blir trötta och okoncentrerade på eftermiddagen. Trånga matsalar ses som ett 

problem, vilket gör att barn i stora årskullar kan få trängas, äta snabbt och vid fel tidpunkt 

under hela skoltiden (Statens Livsmedelsverk & Folkhälsoinstitutet, 2000). 

 

Skolmatens Vänner anser att det är politiker som har kvalitetsansvaret och som sköter det 

finansiella till skolmatverksamheten. Vidare är det kökspersonalen som har produktions- och 

distributionsansvar och som lagar maten och ser till att den kommer fram till eleverna. De 

som har ansvaret för skolmaten och som ser till att eleverna får de bästa förutsättningarna är 

måltidspersonal, lärare, föräldrar och elever (Skolmatens Vänner, 2005a). 

 

2.3.2 Elevinflytande 

Delaktighet och inflytande i samhället brukar betraktas som en grundläggande förutsättning 

för folkhälsan (Regeringens proposition 2002/03:35). Arbetslivsinstitutet och 

Arbetsmiljöverket har tillsammans gjort en broschyr, Arbetsmiljön i skolan från 2003, i 

samråd med Elevorganisationen där de bland annat tar upp vad eleverna har för rättigheter. 

Broschyren tar också upp att eleverna ska rustas till att fungera som aktiva, demokratiska 

medborgare och måste därför få tillämpa demokrati i skolan. I grund och botten handlar det 

om att skapa en skola där alla känner att de blir respekterade och har makt över sin egen 

situation (Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket, 2003). 

 

Fungerande matråd är ett sätt att ge eleverna påverkansmöjlighet och förutsättningar till 

delaktighet. Men även andra åtgärder som utsmyckning av matsalen och miljöarbete omkring 
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mat kan vara områden som ger delaktighet (Statens Livsmedelsverk & Folkhälsoinstitutet, 

2000). 

 

Barnombudsmannen tar upp vikten av att lyfta fram arbetsmiljön i skolan. Skolan borde 

kunna spela en viktig roll i unga människors möjligheter att delta i kommunala frågor. Det är 

också ett bra sätt för samhället att dra nytta av elevernas kompetens. Dessutom kan 

underlagen till de kommunala frågorna mycket väl omformas till de olika ämnena i 

skolundervisningen. Genom att på så sätt knyta, för eleverna, aktuella samhällsfrågor till 

undervisningen skulle undervisningen utvecklas på barnens och ungdomarnas villkor, 

samtidigt som deras möjligheter att komma till tals i kommunala beslut skulle öka 

(Barnombudsmannen, 1997:21). 

 

2.3.3 Arbetsmiljölagen 

Det finns föreskrifter som reglerar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön i 

skolan. Arbetsmiljölagen reglerar arbetsmiljön på alla arbetsplatser även i skolan och 

skolmatsalen. Enligt arbetsmiljölagen ska eleverna genom elevskyddsombud få vara delaktiga 

i arbetsmiljöarbetet på skolan. Det är eleverna som ska utse elevskyddsombuden men det är 

rektorn på skolan som ska se till att de får utbildning i arbetsmiljö och tid till sitt uppdrag. 

Eleverna omfattas av de flesta bestämmelserna i arbetsmiljölagen och av föreskrifterna 

(Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket, 2003). 
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3. Problemformulering 

I vår strävan att uppnå vårt syfte kommer vi att utgå ifrån följande tre frågeställningar: 

 

1 – Vilka faktorer i matsalsmiljön är mest avgörande, när eleverna väljer att äta skollunch 

eller inte? 

2 – Finns det något samband mellan storleken på matsalen och antalet elever som äter maten? 

3 – Har eleverna något inflytande när det gäller skollunchen och miljön i matsalen? 

 

4. Metod 

4.1 Urval 

Vår undersökning har skett på två högstadieskolor, en belägen i södra Småland och en i 

nordöstra Skåne. Undersökningsgruppen bestod av 193 elever i årskurs 9. Anledningen till att 

vi valt att göra undersökningen på just dessa två skolor, beror på att de har helt olika 

matsalsförhållanden. Den ena skolan har ett speciellt koncept med en mindre matsal i varje 

arbetslag, totalt fyra, där en klass åt gången äter. Medan den andra skolan har ett mer vanligt 

utförande med en större matsal där alla klasser äter tillsammans. Med tanke på att tiden har 

varit begränsad, anser vi att det inte funnits möjlighet att göra en mer omfattande 

undersökning. Därmed är vi medvetna om att resultatet inte kan generalisera vad alla elever i 

årskurs 9 tycker, utan resultatet speglar vad årskurs 9 eleverna, på just dessa två skolor, har 

för åsikter. Att lämna ut enkäten till elever i årskurs 9, betraktade vi som det bästa alternativet 

för vår undersökning. Valet av årskurs grundades på att eleverna i årskurs 9 har störst 

erfarenhet av sin skola, med tanke på att de redan gått där i två år. Hade vi istället valt att rikta 

oss till elever från årskurs 7 i vår undersökning, hade vi kanske fått bristfälliga svar då 

eleverna inte hunnit bilda sig en uppfattning om skolan. Vi har även intervjuat två personer, 

en från respektive skola, för att få en mer grundlig information om situationen i 

skolmatsalarna. Från skolan med den mindre matsalen har vi intervjuat ”Skolvärdinnan” och 

på skolan med den större matsalen har vi intervjuat ”Husmor”. 
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4.2 Val av datainsamlingsmetod 

Huvudsyftet med den här uppsatsen har varit att, genom en enkätundersökning, undersöka vad 

högstadieelever anser om skolmaten, matsalsmiljön samt om huruvida miljön har någon 

inverkan på om de äter skollunch eller inte. Genom att undersöka elever från två olika skolor, 

med två helt skilda matsalsförhållanden, vill vi även se om storleken på matsalen har något 

samband med antalet elever som äter skolmaten. Vi har också valt att ta reda på om eleverna 

har möjlighet att påverka skolmaten och miljön i matsalen. Vi har därmed, i första hand, 

bestämt oss för att göra en kvantitativ undersökning i form av enkät (se bilaga 2 och 3). 

Fördelen med att använda enkät är att frågorna blir standardiserade, det vill säga att alla 

personer svarar på exakt samma frågor och i samma ordning (Patel & Davidsson, 1994). Runa 

Patel & Bo Davidsson (1994) anser vidare att en enkätundersökning främjar elevernas 

anonymitet och att resultatet inte, i lika stor utsträckning som vid intervju, kan påverkas av att 

eleverna inverkar på varandras svar. För att erhålla så många åsikter som möjligt lämpade sig 

en enkätundersökning bättre, än att utföra intervjuer på en utvald grupp elever. Vid 

utformning av enkätfrågorna har vi konstruerat frågorna på egen hand, men vi har delvis 

inspirerats av tidigare uppsatser och undersökningar med liknande ämne. När enkäten 

konstruerades anammades Patel & Davidssons (1994) anvisning, då de menar att variationen 

av svarsalternativ är viktig för att personen, som ska svara på enkäten, ska behålla sin 

motivation och inte heller fastna i ett visst svarsmönster. Vi har även genomfört en kvalitativ 

undersökningsmetod, då vi har intervjuat två personer, som har den större delen av ansvaret, i 

respektive skolmatsal. Anledningen till att vi även genomförde intervjuer, var att vi ville få en 

helhetsbild av hur det såg ut och fungerade i skolmatsalen på respektive skolor. 

 

4.3 Pilotundersökning 

För att kontrollera om vår enkät var utformad på det sätt som den var ämnad till och att den 

uppfattades på det sätt som vi uppfattade den då vi konstruerade den, lämnade vi först ut 

enkäten till fyra elever i årskurs 8. Det är lätt att fastna i ett visst tankesätt när man sitter och 

arbetar med en text, vilket kan göra att saker som för oss känns självklara i själva verket inte 

är så självklara för andra. Genom att först testa enkäten, enligt Patel & Davidsson (1994), på 

elever som i så stor utsträckning som möjligt liknade undersökningsgruppen, kunde vi se om 

frågorna mätte det de avsåg att mäta, det vill säga få en uppfattning om frågornas validitet. Då 
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inte någon av de fyra eleverna hade problem med att läsa eller förstå innehållet i enkäten 

konstaterade vi att den var klar att användas. 

 

4.4 Databearbetning 

Undersökningen genomfördes på två högstadieskolor i södra Småland respektive nordöstra 

Skåne. Till att börja med kontaktades rektorn på de båda skolorna, vi berättade om vår 

undersökning och fick deras tillåtelse att dela ut enkäten, till skolornas elever i årskurs 9. Efter 

godkännande ifrån rektorn kontaktades de lärare, vars lektioner vi skulle besöka då enkäten 

skulle delas ut. Lärarna förvarnades om vårt kommande besök samtidigt som vi därmed 

kontrollerade att undersökningen inte ägde rum vid en olämplig tidpunkt. På grund av att en av 

de sju klasserna var på prao, den första undersökningsveckan, bestämde vi oss för att göra 

undersökningen vid tre olika tillfällen. Vid första besökstillfället på ”skolan med den mindre 

matsalen” delades enkäten ut till tre årskurs 9 klasser, sammanlagt till 77 elever, under det 

andra tillfället utfördes undersökningen i den kvarstående klassen på 27 elever. Vid besöket på 

”skolan med den större matsalen” delades enkäten ut till tre årskurs 9 klasser, sammanlagt till 

72 elever. Vid samtliga undersökningstillfällen informerades eleverna om undersökningens 

generella syfte och eleverna försäkrades om att deltagandet var frivilligt och att 

undersökningen var anonym, det vill säga att inget av det de skrev skulle kunna spåras till dem. 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt lämnades enkäterna ut och samlades in vid 

samma besökstillfälle. Vid tillfällena, då enkätundersökningen genomfördes i de olika 

klasserna, noterades bortfallet av elever, det vill säga hur många som var frånvarande eller av 

annan anledning inte deltog i undersökningen. Vid besöken på de båda skolorna intervjuades 

även ”Husmor”, på skolan med den större matsalen och ”Skolvärdinnan” på skolan med den 

mindre matsalen. Intervjuerna genomfördes med öppna frågor vars svar användes för att 

presentera matsalssituationen på de båda skolorna (se kapitel 4.7). 

 

4.5 Etiska överväganden 

Forskning är av stor betydelse för samhällets, men även för individens, utveckling. Vid 

forskning är det även viktigt att följa de etiska principer som finns för att skydda alla inom 

forskningens alla områden. Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning har 

forskningsetiska principer utarbetats. Principerna utgör riktlinjer för granskning av 

forskningsprojekt inom området för humaniora och samhällsvetenskap, men de är även 
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avsedda att vägleda den enskilde forskaren vid planering av projekt. Eftersom problem kan 

variera från fall till fall, är principerna mer avsedda som en vägvisare och syftet är att de ska 

ge underlag för forskarens egna tankar och insikter i sitt ansvarstagande (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra allmänna huvudkrav på forskningen, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera respondenterna om projektets syfte, 

deras roll i projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta uppfylldes genom att, tillsammans med undersökningsformuläret, ge eleverna ett 

följebrev (se Bilaga 1). I följebrevet framgick det klart och tydligt vad resultatet skulle 

användas till, att undersökningen var frivillig samt att vi garanterade deras anonymitet. Det 

framgick även information om enkätens utformning och hur de rent praktisk skulle fylla i den. 

Detta meddelades som sagt via ett följebrev men också muntligt då enkäten lämnades ut. 

 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren skall erhålla respondenternas samtycke. I vissa fall 

bör samtycke även erhållas från förälder eller vårdnadshavare. Det kan då handla om ifall 

respondenterna är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Då 

undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etisk känslig karaktär kan samtycke 

erhållas av företrädare för respondenterna, så som skolledning, lärare eller arbetsgivare 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfylldes genom att, dels som ovan, att vi informerade 

eleverna och fick deras samtycke genom att vi fick tillbaka en ifylld enkät, men också genom 

att vi informerade rektorn och de inblandade lärarna och fick deras medgivande. Med tanke på 

att undersökningen genomfördes i årskurs 9, innebar det att det kunde förekomma elever som 

ännu inte fyllt femton år. I samråd med rektorn och inblandade lärare kom vi överrens om att 

deras medgivande var tillräckligt, eftersom undersökningen inte berörde elevernas privatliv 

eller var av etiskt känslig karaktär, att deltagandet var anonymt och därtill att eleverna vid 

undersökningstillfället själv kunde avstå om de inte ville deltaga. 

 

Konfidentialitetskravet innefattar ett skydd av respondenternas identitet. All information om 

respondenterna ska antecknas, skyddas och förvaras på ett sådant sätt att enskilda människor 

inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Då vår undersökning var helt 

anonym finns det ingen möjlighet att identifiera någon av respondenterna. Att eleverna är 
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anonyma innebär att det varken finns namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering i 

enkäten (Patel & Davidsson, 1994). Dessutom förvaras enkäterna så att ingen obehörig har 

tillgång till dem. 

 

Nyttjandekravet behandlar principen att insamlad information, om enskilda personer, endast 

får användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta kommer att tillgodoses 

genom att vi som författare, sammanställer och analyserar det insamlade materialet och 

använder det endast i denna uppsats. När undersökningen är klar och uppsatsen är godkänd, 

kommer vi att arkivera allt insamlat material. 

 

Alla etiska överväganden ligger i projektledarens ansvar (i detta fall vårt). Projektledaren 

ansvarar ”[…] för att all berörd personal är förtrogen med de forskningsetiska principerna och 

för att insamling och lagring av personuppgifter sker på ett betryggande sätt.” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.16). 

 

4.6 Bortfall 

Undersökningen omfattade totalt 193 elever från årskurs 9, varav totalt 176 besvarade 

enkäten. Av dessa 176 var det 104 elever från skolan med den mindre matsalen och 72 elever 

från skolan med den större matsalen. Siffrorna pekar på att vi får ett visst bortfall. Göran 

Ejlertsson (2005) menar att då en person inte har möjlighet att deltaga eller kanske rent av 

vägrar deltaga i den avsedda undersökningen, så handlar detta om ett externt bortfall. Då 

respondenten har deltagit i undersökningen, men på något sätt inte genomfört den fullständigt 

på alla frågor, handlar det istället om ett internt bortfall. I vår enkätundersökning fick vi ett 

externt bortfall på 17 elever, vilka var elever som av någon anledning var frånvarande vid 

undersökningstillfället. 

 

4.7 Bakgrundsfakta om undersökningsskolorna 

Vi har nedan valt att presentera de två skolorna som ”Skolan med mindre matsal och färre 

antal ätande elever” samt ”Skolan med större matsal och fler antal ätande elever”. För att få så 

mycket information som möjligt om situationen i de båda skolornas matsalar, tog vi kontakt 

med ansvarig personal. På skolan med den mindre matsalen talade vi med en av de fyra 

skolvärdinnorna och på skolan med den större matsalen talade vi med husmor på skolan. 
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4.7.1 Skolan med mindre matsal och färre antal ätande elever 

Skolan är en högstadieskola belägen i en kommun med cirka 12 000 invånare och har totalt 

368 elever. Skolan är indelad i 4 olika arbetslag, som vart och ett består av en klass ur årskurs 

7, en klass ur årskurs 8, en klass ur årskurs 9, sju till tio lärare samt en skolvärdinna. Varje 

arbetslag har sin egen matsal, som rymmer cirka 35 personer, vilket innebär att enbart en klass 

åt gången äter samtidigt. Enligt Skolvärdinnan är tanken att skapa en bättre matro, med lägre 

ljudnivå samt mindre köer och trängsel. Skolvärdinnan anser att personalen får en närmre 

kontakt med eleverna, dels för att de äter i samma matsal, men även med tanke på att de 

träffar ett fåtal elever åt gången. Skolvärdinnan anser även att de har bättre kontroll på hur 

mycket eleverna äter, samt vilka elever som alltför ofta hoppar över lunchen och som därmed 

kanske behöver hjälp av någon, att få insyn i hur viktig skollunchen är. 

 

Maten lagas i ett större kök, som ligger i byggnaden intill skolan (där även en låg- och 

mellanstadieskola äter) och portioneras sedan ut till de mindre matsalarna. Eleverna lägger 

själv upp sin mat, som består av en huvudrätt samt en salladsbuffé, som varierar från dag till 

dag. Skolvärdinnan påpekar att det, på elevernas begäran, inte är någon blandad sallad utan de 

får själv komponera ihop det de önskar. Till maten serveras dagligen mellanmjölk såväl som 

vatten och eleverna har även obegränsad tillgång till knäckebröd. Vatten har eleverna även 

tillgång till under hela dagen. Matsalen har eleverna till sitt förfogande under hela skoldagen, 

den används som grupprum samt som en allmän samlingsplats. Matsalen är utsmyckad med 

målningar och figurer, som tillverkats på till exempel slöjd- och bildlektioner, för att få den att 

se hemtrevlig ut. 

 

På skolan finns ett matråd där eleverna har möjlighet att påverka situationen i matsalen. 

Matrådet sammankallar en till två gånger per termin och består av skolvärdinnorna från de 

olika arbetslagen, kostchefen och personalen från köket samt två elevrepresentanter från varje 

klass. Där har eleverna möjlighet att komma med förslag om förbättringar av maten och 

matsalen. Önskemål om maträtter är det vanligaste ämnet som berörs. Skolvärdinnan anser att 

matrådet fungerar bra, givetvis händer det att eleverna ”vill ha mer pizza” och ”hamburgare 

oftare”, men många gånger har eleverna rimliga förslag att komma med. 

 

När varje klass äter finns alltid en lärare på plats i matsalen, som fungerar som en form av 

matvakt. Ingen av eleverna får gå in i matsalen och ta mat förrän matvakten ger dem tillåtelse. 
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De flesta lärare äter tillsammans med eleverna, antingen den mat som serveras eller medhavd 

mat. På så sätt får som sagt lärarna bättre kontakt med eleverna, enligt Skolvärdinnan. 

 

Matsalen är rymlig och består av både runda och rektangulära bord. Längs med ytterväggarna 

finns stora fönsterpartier som släpper in mycket ljus, vilket gör att matsalen uppfattas som ljus 

och behaglig. På för- och sensommaren, då solen skiner, kan det dock bli ganska varmt i 

lokalen. Med tanke på att lokalen är mindre än en vanlig skolmatsal och att ett färre antal 

elever äter samtidigt så är ljudnivån behaglig. Ett störmoment är att stolarna saknar tassar, 

vilket gör att det hörs tydligt när de dras fram och tillbaka på golvet. 

 

4.7.2 Skolan med större matsal och fler antal ätande elever 

Skolan är en högstadieskola belägen i en kommun med cirka 9 600 invånare och har totalt 333 

elever. Skolan är treparallellig, det vill säga det finns 3 klasser i varje årskurs, totalt 9 klasser. 

I matsalen äter högstadieeleverna tillsammans med elever från en närliggande 

mellanstadieskola. Storleken på matsalen där eleverna vistas är cirka 200 kvadratmeter, vilket 

Husmor på skolan anser som normalstort för en matsal. Den kan ibland upplevas som liten, 

framförallt vid de tillfällen då ett större antal elever från båda skolorna äter samtidigt. 

Skolmaten tillagas i ett större kök intill matsalen. Den transporteras även ut till fyra andra 

skolor i kommunen. Som dryck till maten kan eleverna välja på mellanmjölk, standardmjölk 

samt vatten. Saft som tidigare fanns som alternativ har tagits bort. Skolan har ett varierat och 

rikligt salladsbord vilket är väldigt omtyckt bland eleverna, menar Husmor. 

 

Eleverna har ett visst inflytande på skollunchen via skolans matråd, som består av Husmor, 

kökspersonal och en elev från varje årskurs. Vid ett tillfälle per termin kan eleverna, genom 

matrådet, föra fram sina åsikter om skolmaten och det gäller framförallt önskemål om själva 

maten. Veckomatsedlarna komponeras två gånger om året med förslag från det så kallade 

matrådet. Miljön i matsalen diskuteras sällan, även om det skulle behövas oftare, förklarar 

Husmor. 

 

Vaktmästaren på skolan fungerar som matvakt i matsalen. Hans uppgift är att försöka skapa 

mindre köer genom att låta eleverna vänta i kapprummet tills kön till matdisken minskat och 

han försöker skapa lugnare miljö genom att säga till eleverna då ljudnivån stiger i matsalen. 

Det förekommer att lärarna äter lunch i skolmatsalen men detta sker mer sällan enligt Husmor 
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på skolan. Lärarna har några olika alternativ att välja på då det gäller lunchen. För en kostnad 

av 15 kr får lärarna äta skollunchen om de äter tillsammans med eleverna. Betalar de 45 kr får 

de äta lunchen i ett speciellt personalmatrum. Men många tar med sig mat hemifrån och äter 

på lärarrummet. 

 

Många stolar och bord, av mindre modell, står tätt i matsalen med mindre utrymme att röra 

sig på som följd. Utsmyckningen i matsalen är sparsam, men en del äldre målningar och 

figurer som eleverna själva tillverkat på slöjdtimmarna finns. Att matsalen upplevs som sliten 

kan bero på att matsalen är en hårt belastad lokal, menar Husmor. Skolans matsal används 

exempelvis då och då som samlingslokal för lärarna vid konferenser och möten, eftersom 

skolan saknar en sådan lokal. 

 

Ljudnivån i matsalen kan ibland vara lite väl hög, vilket leder till att eleverna får mindre lugn 

och ro. Husmor har observerat ett samband mellan antalet elever i matsalen och hur fort 

skolmaten intas av eleverna. Vid de tillfällen då ett större antal elever vistas i matsalen sitter 

eleverna sällan längre än 5 minuter vid borden. Miljön kring måltidsverksamheten kan bli 

bättre, menar Husmor på skolan. Hon har som önskemål att skolan ska köpa in mer 

ljuddämpande stolar och mer ljudisolerande material i taket. Matsalen är bullrig och stökig, 

som i vilken skola som helst, menar Husmor. 

 

Husmor tillägger att rektorn på skolan ursäktar situationen i skolmatsalen med att det pågår en 

kostutredning vars syfte är att höja kvaliteten på måltidsverksamheten. Det pågår även inom 

skolförvaltningen en planering inför att modernisera skollokalerna. Hon tillägger också att, 

som ett försök i att motverka den ökade konsumtionen av socker, har skolkiosken tagit 

beslutet att inte sälja godis och läsk, vilket är positivt för att få fler elever att äta av skolmaten, 

istället för att stilla sin hunger på sötsaker. 

 

5. Resultat 

I kommande avsnitt redovisas resultatet av enkätundersökningen. För att på ett överskådligt 

sätt visa resultatet, redovisas det med hjälp av diagram. Från skolan med den mindre matsalen 

har 104 elever besvarat enkäten och från skolan med den större matsalen har 72 elever 

besvarat enkäten. Svaren har översatts i procentform och har avrundats till närmsta heltal. I 

diagrammen kan vi tydligt se vad eleverna från de två skolorna har svarat. 
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Fråga 1. Hur ofta äter Du skolmaten som serveras i Din skolmatsal? 

56

33

8
3

58

13 16 13

0

10

20

30

40

50

60

70

Alltid 3-4
dagar/vecka

1-2
dagar/vecka

Aldrig

Pr
oc

en
t

Elever med liten matsal

Elever med stor matsal

 
Figur 1. Hur ofta äter eleverna skolmaten som serveras i matsalen? 

 

Enligt figur 1, framkommer det att större delen av eleverna, på de båda skolorna, regelbundet 

äter maten som serveras i matsalen. Dock är det fler elever från skolan med den mindre 

matsalen som äter 3-4 dagar i veckan. Detta visar att 89 procent av eleverna från skolan med 

den mindre matsalen äter 3-4 dagar i veckan eller alltid, motsvarande 71 procent av eleverna 

från skolan med den större matsalen. Eleverna från skolan med den större matsalen hoppar 

oftare över skollunchen eller äter enbart 1-2 dagar i veckan, jämfört med eleverna från skolan 

med den mindre matsalen. 

 

Fråga 2. Vad tycker Du om skolmaten som serveras i Din skolmatsal? 
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Figur 2. Vad tycker eleverna om skolmaten som serveras i skolmatsalen? 

 

Diagrammet visar att eleverna på skolan med den mindre matsalen i större utsträckning 

uppskattar den mat som serveras, hela 67 procent anser att skolmaten är bra eller mycket bra. 
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Då vi ser till skolan med den större matsalen är det hela 71 procent av eleverna som uppfattar 

maten som dålig eller mycket dålig. 

 

Fråga 3. Hur stor betydelse har följande faktorer när Du väljer om Du ska äta lunch 

eller inte? 

Nedan följer sju olika faktorer som eleverna har fått ta ställning till i enkäten och som de har 

graderat efter hur stor betydelse de har, när de väljer om de ska äta skollunchen eller inte. 

64

33

2 1

71

18

4 7

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Mycket stor
betydelse

Stor
betydelse

Mindre
betydelse

Ingen
betydelse

Pr
oc

en
t

Elever med liten matsal

Elever med stor matsal

 
Figur 3. Hur stor betydelse har smaken på maten? 

 

Enligt figur 3 är smaken på maten en viktig faktor för eleverna, på båda skolorna, då de väljer 

om de ska äta skollunchen eller inte. Över 60 respektive 70 procent av eleverna anser att det 

har mycket stor betydelse. 
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Figur 4. Hur stor betydelse har det att eleverna får ta maten själv? 

 

Mer än hälften av eleverna på skolan med den mindre matsalen menar att det har mycket stor 

betydelse att få ta maten själv, följt av 34 procent som anser att det har stor betydelse. Även 
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eleverna från skolan med den större matsalen betraktar det som en viktig faktor, 40 procent 

anser att det har mycket stor betydelse medan 35 procent anser att det har stor betydelse.  
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Figur 5. Hur stor betydelse har det att det finns olika rätter att välja mellan? 

 

Enligt figur 5 är det fler elever på skolan med den större matsalen som anser att 

valmöjligheten på olika rätter har stor betydelse, 57 procent jämfört med 45 procent från 

skolan med den mindre. Av eleverna på skolan med den mindre matsalen är det 25 procent 

som menar att det har mycket stor betydelse följt av skolan med den större matsalen, där 22 

procent anser att det har mycket stor betydelse. 
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Figur 6. Hur stor betydelse har ljudnivån i matsalen? 

 

Att ljudnivån skulle ha någon större inverkan då högstadieelever väljer om de ska äta 

skollunch eller inte, anser inte eleverna med den mindre matsalen. Där är det 65 procent av 

eleverna som menar att det har mindre eller ingen betydelse alls om det är hög eller låg 

ljudnivå i matsalen, de äter ändå. På skolan med den större matsalen är det däremot 40 
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procent som anser att det har stor betydelse följt av 40 procent som anser att det har mindre 

betydelse. 
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Figur 7. Hur stor betydelse har längden på kön till maten? 

 

Denna faktor har de båda skolorna delade meningar om. Från skolan med den större matsalen 

är det påtagliga 92 procent som anser att det har stor eller mycket stor betydelse om huruvida 

kön till matsalen är lång eller kort. Jämförelsevis är det 73 procent av eleverna från skolan 

med den mindre matsalen som anser att kön har mindre eller ingen betydelse alls. 
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Figur 8. Hur stor betydelse har bemötandet från personalen? 

 

Bemötandet från personalen är en betydelsefull faktor då eleverna från skolan med den större 

matsalen väljer om de ska äta eller inte, hela 58 procent anser att det har mycket stor 

betydelse. Från skolan med den mindre matsalen är det flest elever som betraktar att det har 

stor betydelse, 42 procent. 
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Figur 9. Hur stor betydelse har renligheten i matsalen? 

 

Att renligheten har betydelse är de båda skolorna överrens om. Över 50 procent av eleverna, 

från båda skolorna, menar att det har mycket stor betydelse, följt av 35 respektive 25 procent 

som betraktar det som att det har stor betydelse. 

 

Fråga 4. Anser Du att lunchrasten är tillräckligt lång för att Du ska kunna äta i lugn och 

ro? 
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Figur 10. Anser eleverna att de har tillräckligt lång lunchrast för att de ska kunna äta i lugn och ro? 

 

Majoriteten av högstadieeleverna, från båda skolorna, anser att de oftast har tillräckligt med 

tid för att kunna äta i lugn och ro. På skolan med den mindre matsalen är det 24 procent, 

jämfört med 6 procent av eleverna från skolan med den större matsalen, som menar att de 

alltid har tillräckligt lång lunchrast. På skolan med den större matsalen är det oroväckande 36 

procent som anser att de aldrig kan sitta ner och äta i lugn och ro. 
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Fråga 5. Upplever Du lunchen i matsalen som avkopplande och trevlig? 
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Figur 11. Upplever eleverna lunchen som avkopplande och trevlig? 

 

Om huruvida lunchen uppfattas som avkopplande och trevlig har de båda skolorna skilda 

uppfattningar om. På skolan med den mindre matsalen menar majoriteten av eleverna att 

lunchen nästan alltid är avkopplande och trevlig, 70 procent. Detta i jämförelse med eleverna 

från skolan med den större matsalen där majoriteten anser att de nästan aldrig upplever 

lunchen som avkopplande och trevlig, 53 procent. 

 

Fråga 6. Hur stor betydelse har följande faktorer då Du avgör om Du upplever måltiden 

som avkopplande och trevlig? 

Nedan följer fem olika faktorer som eleverna har fått ta ställning till i enkäten och som de har 

graderat efter hur stor betydelse de har, när de avgör om måltiden upplevs som avkopplande 

och trevlig. 
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Figur 12. Hur stor betydelse har ljudnivån i avgörandet om måltiden ska upplevas som avkopplande och trevlig? 

 

Många elever från skolan med den större matsalen anser att ljudnivån har mycket stor 

betydelse för att lunchen ska upplevas som avkopplande och trevlig, hela 40 procent. Att det 
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har stor betydelse är det ungefär lika många från de båda skolorna som anser, 34 respektive 37 

procent. Dock är det så många som 39 procent av eleverna från skolan med den mindre 

matsalen som menar att ljudnivån har mindre betydelse. 
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Figur 13. Hur stor betydelse har stress och kort mattid i avgörandet om måltiden ska upplevas som avkopplande 

och trevlig? 

 

Från skolan med den större matsalen är det 64 procent jämfört med 27 procent från skolan 

med den mindre matsalen, som anser att stress och kort mattid har mycket stor betydelse för 

att måltiden ska upplevas som avkopplande och trevlig. Från skolan med den mindre matsalen 

är det vidare 41 procent som anser att det har stor betydelse, följt av 29 procent som menar att 

det har mindre betydelse. 
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Figur 14. Hur stor betydelse har stök och bråk i avgörandet om måltiden ska upplevas som avkopplande och 

trevlig? 

 

Enligt figur 14 är det 47 procent av eleverna från skolan med den större matsalen, jämfört 

med 20 procent från skolan med den mindre matsalen, som menar att stök och bråk har 

mycket stor betydelse för att måltiden ska upplevas som avkopplande och trevlig. Att det har 

stor betydelse är de båda skolorna någorlunda överens om, 33 respektive 37 procent har svarat 
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det. Dock är det hela 40 procent av eleverna från skolan med den mindre matsalen som anser 

att det har mindre betydelse. 
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Figur 15. Hur stor betydelse har köer i avgörandet om måltiden ska upplevas som avkopplande och trevlig? 

 

Att köer har betydelse i avgörandet om måltiden ska upplevas som avkopplande och trevlig 

har många elever från skolan med den större matsalen poängterat. Så många som 84 procent 

av eleverna anser att det har stor eller mycket stor betydelse. Till skillnad från eleverna på 

skolan med den mindre matsalen, där 77 procent anser att det har mindre eller ingen betydelse 

alls. 
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Figur 16. Hur stor betydelse har trängsel i avgörandet om måltiden ska upplevas som avkopplande och trevlig? 

 

Enligt figur 16 är det fler elever från skolan med den större matsalen som anser att trängsel 

har betydelse för om måltiden ska upplevas som avkopplande och trevlig. Där är det 76 

procent som menar att det har stor eller mycket stor betydelse. På skolan med den mindre 

matsalen är det endast 43 procent som anser att det har stor eller mycket stor betydelse, där är 

det fler som menar att det har mindre betydelse, 45 procent. 
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Fråga 7. Hur stor betydelse har följande faktorer för att matsalen ska upplevas som 

trevlig? 

Nedan följer fyra olika faktorer som eleverna har fått ta ställning till i enkäten och som de har 

graderat efter hur stor betydelse de har för att matsalen ska upplevas som trevlig. 
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Figur 17. Hur stor betydelse har utsmyckning som dukar och blommor på borden? 

 

Utsmyckning med blommor och dukar är det 34 procent från skolan med den mindre 

matsalen, följt av 43 procent från skolan med den större matsalen, som anser att det har stor 

betydelse. Majoriteten från skolan med den mindre matsalen anser dock att det har mindre 

eller ingen betydelse alls. 
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Figur 18. Hur stor betydelse har det att matsalen har mycket fönster som släpper in ljus? 

 

Majoriteten, 73 procent, av eleverna från skolan med den mindre matsalen anser att det har 

stor eller mycket stor betydelse att matsalen har mycket fönsterpartier. Likaså menar eleverna 

från skolan med den större matsalen, 72 procent. 
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Figur 19. Hur stor betydelse har det att det finns trevlig matsalspersonal? 

 

Hälften av eleverna, på de båda skolorna, anser att bemötandet från matsalspersonalen har 

mycket stor betydelse på om matsalen upplevs som trevlig. Vidare anser 37 respektive 20 

procent att det åtminstone har stor betydelse. 
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Figur 20. Hur stor betydelse har det att det är rent och snyggt? 

 

Då det gäller renligheten är skolorna överens. Att det ska vara rent och snyggt för att besöket i 

matsalen ska betraktas som trevligt är en självklarhet, 65 procent av eleverna på de båda 

skolorna anser att renligheten har mycket stor betydelse. 

 

Fråga 8 skiljer sig något åt på enkäten till de två skolorna. För att frågan skulle belysa 

situationen på de olika skolorna fick vi anpassa frågan efter matsalsförhållandet. Nedan visar 

vi därför två resultat på fråga 8, först resultatet från skolan med den mindre matsalen, följt av 

resultatet från skolan med den större matsalen. 
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Fråga 8. Din skola är lite speciell då den har flera mindre matsalar och att Ni äter en 

klass i taget. 

a) Tycker Du att det är bättre att äta i en mindre matsal? Varför/Varför inte? 

97%

3%

Ja
Nej

 
Figur 21. Elever som tycker det är bättre att äta i en mindre matsal 

 

Eleverna på skolan med den mindre matsalen är väldigt positiva till de matsalsförhållanden 

som råder. Hela 97 procent trivs bättre med den mindre matsalen. De menar att det blir ett 

lugnare klimat med mindre stök. Att det blir mer plats, inte lika mycket folk, mindre köer och 

bättre kontakt med personalen, är ytterligare faktorer som nämns. 

 

b) Tycker Du att det är bättre att äta en klass i taget? Varför/Varför inte? 

99%

1%

Ja
Nej

 
Figur 22. Elever som tycker det är bättre att äta en klass i taget 

 

Idén att äta en klass i taget är något som hela 99 procent av eleverna stödjer. De anser att det 

blir trevligare stämning, lugnt och skönt, inte lika stressigt och mindre folk. Eleverna 

poängterar även att det blir en bättre gemenskap, att de lättare lär känna sina klasskamrater, 

men också att det skapar en bättre kontakt med klasserna i årskurs 7 och 8. 
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Fråga 8. På Din skola äter eleverna tillsammans med andra klasser, i en större matsal. 

a) Skulle Du hellre vilja äta i en mindre matsal? Varför/Varför inte? 

 

71%

29%

Ja

Nej

 
Figur 23. Elever som hellre skulle äta i en mindre matsal 

 

Av eleverna på skolan med den större matsalen är det 71 procent som skulle föredra att äta i 

en mindre matsal. Eleverna anser att det borde ge ett bättre klimat, med mindre folk och 

mindre köer. Ljudnivån borde bli lägre och att det skulle bli behagligare och lugnare att äta. 

 

b) Skulle Du hellre vilja äta en klass i taget? Varför/Varför inte? 

58%

42% Ja

Nej

 
Figur 24. Elever som hellre skulle äta en klass i taget 

 

Mer än hälften av eleverna på skolan med den större matsalen skulle hellre vilja äta en klass i 

taget. De påpekade att även det, precis som mindre matsal, skulle göra det mer behagligt i 

matsalen. Att det skulle kännas tryggt att bara äta med elever som man känner. Det skulle 

innebära mindre stök då det enbart var ett fåtal elever åt gången. Av de 42 procent som 

föredrar att äta med andra klasser, var det elever som hade åsikter som att de hade kompisar i 

andra klasser som de ville sitta med i matsalen. 
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Fråga 9. Känner Du att Du som elev har möjlighet att påverka matsedeln respektive hur 

det ser ut i matsalen? 
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Figur 25. Hur stor möjlighet har eleverna att påverka matsedeln? 

 

På skolan med den större matsalen anser sig eleverna ha större möjlighet att påverka 

matsedeln än vad eleverna på skolan med den mindre matsalen anser sig ha. Det är inte så 

många av eleverna, på de båda skolorna, som menar att de har stor möjlighet att påverka 

matsedeln, men ändå är det 46 procent följt av 60 procent som anser sig ha en liten möjlighet 

åtminstone. Trots allt är det även 46 procent från skolan med den mindre matsalen som 

känner att de inte har någon som helst möjlighet att påverka matsedeln, följt av 26 procent 

från skolan med den större matsalen. 
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Figur 26. Hur stor möjlighet har eleverna att påverka hur det ser ut i matsalen? 

 

Vidare hur det ser ut i matsalen anser sig eleverna från skolan med den mindre matsalen ha 

större möjlighet att påverka, än eleverna från skolan med den större matsalen. Med lika 

siffror, 20 procent, känner eleverna från båda skolorna att de har stor möjlighet att påverka 

utseendet i matsalen. Övervägande känner dock eleverna att de har liten möjlighet att påverka 
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utseendet, 56 procent av eleverna från skolan med den mindre matsalen och 45 procent av 

eleverna från skolan med den större matsalen. Resterande 24 respektive 35 procent anser sig 

inte ha någon som helst möjlighet att påverka hur det ser ut i matsalen. 

 

Fråga 10. Vad skulle Du vilja ändra på då det gäller maten och trivseln i Din matsal? 
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Figur 27. Vad skulle eleverna vilja ändra på? 

 

Tillslut fick eleverna möjligheten att berätta vad de ville ändra på då det gällde maten och 

trivseln i matsalen. Överlag var det många som inte ville ändra på något, över hälften av 

eleverna från båda skolorna ansåg att det inte fanns något att ändra på. Bland de 33 respektive 

39 procent, som gav förslag på förändringar, var det många som påpekade att potatisen som 

serverades inte var någon höjdare. Likaså kom det fram åsikter om att de inte alltid kunde äta 

sig mätta, speciellt då det var soppdagar. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Inom forskningen finns det olika metoder att komma fram till ett resultat. En kvalitativ metod 

används för att få reda på egenskaper och en kvantitativ metod används för att dra logiska 

slutsatser om en specifik händelse eller fenomen. I denna uppsats har vi främst valt att 

använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod, i form av enkäter, för att få ett större 

urval. Genom att undersöka eleverna i årskurs 9 på två olika högstadieskolor ville vi ta reda 

på om det fanns skillnader hur eleverna uppfattar matsituationen beroende på miljön och 

storleken på matsalen. 

 

Vi valde att genomföra en kvantitativ undersökningsmetod, men har nu i efterhand konstaterat 

att det, i vissa aspekter, hade varit bra att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Genom intervjuer hade vi, till exempel kunnat få en djupare inblick i vilka faktorer, i 

matsalsmiljön, som påverkar mest huruvida eleverna väljer att äta skollunch eller inte. 

Framförallt hade möjligheten till följdfrågor kunnat ge de tillfrågade en möjlighet att utveckla 

sina svar. En av nackdelarna med att använda sig av enkäter är just att det försvårar 

möjligheten att ställa följdfrågor, för på så sätt få en djupare förklaring till att respondenterna 

väljer som de gör, något som vi upptäckte då vi skulle analysera enkäten. Trots fördelarna 

med att kunna ställa följdfrågor, tror vi inte att vi hade fått något annorlunda resultat om vi 

använt oss av intervjuer. Anledningen till att vi valde att använda en kvalitativ metod då vi 

intervjuade Skolvärdinnan och Husmor, berodde på att vi ansåg att det skulle ge oss mer 

information om vi förde en öppen dialog. 

 

Av totalt 193 elever fick vi respons från 176 stycken, vilket gav oss ett bortfall på 17 elever. 

Vi har funderat på hur vi kunnat gå tillväga för att minska bortfallet ytterligare, men att 

undvika ett bortfall helt känns som en omöjlighet. Givetvis hade vi kunnat notera vilka elever 

som fyllt i enkäten och sedan sett till att de elever, som av någon anledning var frånvarande, 

hade fått möjlighet att fylla i den vid ett annat tillfälle. Detta hade dock inneburit att 

respondenterna inte kunnat vara anonyma, vilket de har rätt till. Enligt Ejlertsson (1996) bör 

en väl förberedd och genomförd enkätundersökning ha en svarsfrekvens på cirka 90 procent. I 

vår undersökning uppnådde vi en svarsfrekvens på 91 procent, vilket vi anser vara en mycket 

bra siffra. 
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Eftersom vi ville vara säkra på att inte få något bortfall i onödan, valde vi att själva dela ut 

och samla in enkäterna. Fördelen med att låta läraren ha ansvaret för blanketterna är att 

undersökningen inte behöver störa undervisningen i onödan. 

 

Vi upplevde under arbetets gång med uppsatsen, både för och nackdelar med att arbeta två 

och två. Fördelarna var att vi fick bådas synvinklar på ämnet och fick därmed djupare 

kunskap inom området. Nackdelen med att vara två var att det tog lång tid att tolka och 

bearbeta vårt material, men samtidigt kan resultatet ha blivit bättre genomarbetat på detta sätt. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

På många av enkätfrågorna är svaren snarlika, mellan de båda skolorna, medan de på en del 

skiljer sig i hög grad. Vad det kan beror på ska vi nedan göra en analys av. 

 

6.2.1 Elevernas uppfattning om skolmat 

Att majoriteten av eleverna på de båda skolorna äter skollunch regelbundet framkommer 

tydligt i resultatet. Över hälften av eleverna på de båda skolorna uppger att de äter skollunch 

varje dag, men det är desto fler elever från skolan med den större matsalen som hoppar över 

lunchen eller enbart äter 1-2 dagar i veckan. Detta kan ha ett samband med att det är fler 

elever, som anser att maten på skolan med den större matsalen, är dålig eller mycket dålig. 

Där är det över hälften av eleverna, 71 procent, som menar att skollunchen är dålig eller 

mycket dålig. Många gånger är det en förutsättning att maten upplevs som bra, för att man ska 

äta den. Enligt United Minds elevundersökning (2004) har det visat sig att det finns en mängd 

olika faktorer som avgör om maten är bra eller dålig, inte bara smaken på maten utan också 

hur maten läggs upp och betydelsen av att maten är omväxlande. Andersson (1999) har en 

annan uppfattning då han menar att primäranalyser har visat att ”dålig” skolmat är starkt 

relaterad till matsalsmiljön. Dålig skolmat behöver därför inte betyda att maten har dålig 

kvalitet, utan på att eleverna inte får äta sig mätta. Att eleverna upplever skolmaten som dålig 

kan bero på att miljön i matsalen upplevs som stressig, bullrig och otrivsam. 
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6.2.2 Faktorer som har betydelse då eleverna väljer om de ska äta lunch eller ej 

Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket (2000) menar att flera sinnen spelar in då 

skollunchen upplevs. Det ska dofta gott, se aptitligt ut och miljön ska vara trevlig och 

rogivande. Människorna som rör sig i matsalen ska vara trevliga för att eleven ska uppfatta 

måltiden som något positivt. Detta kan vi relatera till vår studie, där de faktorer som har mest 

betydelse då eleverna väljer om de ska äta lunch eller inte är, på de båda skolorna, hur maten 

smakar samt att det är rent och snyggt i matsalen. På båda skolorna har bemötandet från 

personal, att det finns olika rätter att välja mellan och att eleverna får ta maten själv, också 

stor betydelse. På skolan med den större matsalen har även faktorer som ljudnivån och 

längden på matsalskön stor betydelse, till skillnad från skolan med den mindre matsalen som 

anser dessa faktorer som mindre betydelsefulla. Som vi ser det får kanske elever, från skolan 

med den mindre matsalen, inte uppleva hög ljudnivå eller långa matsalsköer så ofta och 

uppfattar därför inte det som någon betydelsefull faktor. Det är kanske faktorer som eleverna, 

från skolan med den större matsalen, dagligen får brottas med och därmed har större 

anledning att påpeka det som betydelsefulla faktorer, menar vi. 

 

6.2.3 Stress i matsalen 

Majoriteten av eleverna från de båda skolorna anser att de oftast har tillräckligt med tid för 

och kunna äta i lugn och ro. Vi anser dock att det är alldeles för många elever, 36 procent, 

från skolan med den större matsalen, som aldrig känner att de kan äta i lugn och ro. Detta tror 

vi kan anknytas till att de ofta får stå i kö, innan de får sin mat och att de sedan får stressa för 

att hinna äta upp den, innan lunchrasten är slut. Enligt Lantbrukets undersökningsinstituts 

(Hamnholm et al., 2001) studie, genomförd på gymnasier, visar resultatet att eleverna 

upplever miljön i skolmatsalen som stressande. På många skolor är köerna till matsalen långa, 

vilket i sin tur leder till negativ stress. Undersökningen visar att orsakerna till de långa köerna 

beror på självservering, dåligt flöde i restaurangen och antalet serveringsplatser. Att de långa 

köerna, trängseln och den höga ljudnivån skapar stress i matsalen bekräftas även av United 

Minds (2004) undersökning på högstadielever. Vidare till frågan om huruvida eleverna 

upplever lunchen som avkopplande och trevlig är det övervägande positivt bland eleverna på 

skolan med den mindre matsalen, där 87 procent nästan alltid eller alltid upplever måltiden 

som avkopplande och trevlig. Detta till skillnad från eleverna på skolan med den större 

matsalen, där 76 procent nästan aldrig eller aldrig upplever lunchen som avkopplande och 

trevlig. Även denna situation kan ha att göra med att eleverna, på skolan med den större 
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matsalen, känner sig stressade och tidspressade då de ska äta. Likaså att ljudnivån och 

matköerna kan få eleverna att känna stress och oro, vilket kan påverka intrycket och känslan 

av lunchen. För att se tillbaka på skolan med den mindre matsalen, anser vi att anledningen 

till att så många elever uppfattar lunchen som avkopplande och trevlig kan bero på att 

ljudnivån där är mer behaglig eftersom det vistas mindre folk i lokalen. Likaså att eleverna 

inte erfar lika mycket köer som eleverna på skolan med den större matsalen. 

 

6.2.4 Faktorer för att lunchen ska upplevas som avkopplande och trevlig  

För att undersöka vilka faktorer som i själva verket har betydelse för att lunchen ska upplevas 

som avkopplande och trevlig för eleverna, gav vi dem exempel på olika faktorer som de sedan 

skulle ta ställning till. Det visade sig att eleverna från skolan med den större matsalen, anser 

att ljudnivån, stress, kort mattid, matköer, trängsel samt stök och bråk, är faktorer som har stor 

eller mycket stor betydelse på om lunchen ska upplevas som avkopplande och trevlig. 

Resultatet kunde vi koppla till Arbets- och miljömedicins (2004) studie, som visade på ett 

samband mellan hur eleverna upplevde matsalsbullret och om huruvida de åt av skollunchen 

eller inte. De elever som på ett eller annat sätt avstod från skollunchen var i högre 

utsträckning trötta, hade huvudvärk och magbesvär. Bullret i matsalen kan motverka att 

eleverna uppnår den lugna matsituation som är önskvärd för att eleverna ska återhämta sig 

från en i övrigt stressande skolmiljö. Av eleverna på skolan med den mindre matsalen anser 

majoriteten att stress och kort mattid har stor betydelse, men då det gäller de andra faktorerna 

menar de att de har mindre betydelse för att lunchen ska uppfattas som avkopplande och 

trevlig. Vår uppfattning är att det handlar om att eleverna, på skolan med den mindre 

matsalen, inte har samma erfarenhet av de olika faktorerna, som trängsel, hög ljudnivå, köer 

och att de därför inte ser dem som betydelsefulla faktorer. 

 

6.2.5 Faktorer för att matsalen ska upplevas som trevlig 

Eleverna blev även ombedda att ta ställning till vilka faktorer som hade betydelse för att 

matsalen skulle kännas trevlig. På denna fråga såg vi inga större skillnader på de olika 

skolorna, vi anser att det är ganska självklara saker som gör att matsalen upplevs som trevlig. 

Det som över hälften av eleverna, på båda skolorna, anser har mycket stor betydelse, är att det 

ska vara rent och snyggt samt att personalen ska vara trevlig. Vidare ansåg närmre hälften av 

eleverna, på skolan med den större matsalen, att utsmyckningar, som blommor och dukar, 
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samt att matsalen är utrustad med mycket fönster som släpper in ljus, är av stor betydelse för 

att matsalen ska kännas trevlig. På skolan med den mindre matsalen är det ungefär lika många 

som anser att det har stor betydelse, som dem som anser att det har mindre betydelse, med 

utsmyckningar som blommor och dukar. Skolmatens Vänner (2005a) poängterar att blommor 

och dukar på borden visar omtanke om matgästerna. Vidare menar majoriteten av eleverna, på 

skolan med den mindre matsalen, att stora fönster partier har stor eller mycket stor betydelse 

för trevnaden i matsalen. 

 

6.2.6 Betydelsen av storleken på matsalen samt att äta en klass i taget 

Ett av huvudsyftena i vår undersökning var att se om storleken på matsalen hade någon 

betydelse för eleverna och deras matvanor. En av frågorna belyste huruvida eleverna 

uppskattade respektive skulle föredra, att äta i en mindre matsal. Av eleverna på skolan med 

den mindre matsalen, är det hela 97 procent som anser att det är bättre att äta i en liten matsal. 

De är med andra ord nöjda med det koncept som förekommer, där skolan valt att använda fyra 

mindre matsalar istället för en stor. Likaså är det 99 procent av eleverna som anser att det är 

bättre att äta en klass i taget. De menar att det ger en lugnare atmosfär med mindre stök och 

köer. Eleverna tror att de får en bättre kontakt med lärarna, likväl som de lär känna varandra i 

klassen bättre. Det blir inte lika stressigt och oroligt att äta då det finns gott om plats och då 

eleverna som sagt känner alla runt omkring. Arbetsmiljöverket (2005) menar att många 

föredrar exempelvis flera mindre matrum framför en enda stor skolmatsal för att få en lugnare 

måltidsmiljö. Efter att vi gjort besök i matsalen under lunchtimmen, förstår vi vad eleverna 

menar. Det är en helt annan stämning, mycket lugnare och tystare, känns till och med som om 

maten blir godare på grund av miljön runt omkring. Det blir svårare att äta med störande oljud 

omkring sig. Vi samtycker därför med Ellneby (1999) då hon påpekar att skollunchen, som 

borde vara en vilopaus från skolarbetet, kan upplevas som ett stressmoment. Om elever 

upplever matsalsmiljön som stressig avstår de i vissa fall från att äta skollunch. Även United 

Minds (2004) undersökningar tyder på att en bullrig och stressande måltidssituation kan 

medföra att många elever inte får den matro som krävs för att de ska vilja äta av skolmaten. 

 

Vår studie syftar även till att undersöka vad eleverna, på skolan med den större matsalen, hade 

för åsikter om att äta i en större respektive mindre matsal samt att äta en klass i taget. Vi bör 

dock ta hänsyn till att svaren speglar hur eleverna tror att det skulle vara, eftersom de idag äter 

i en stor matsal med fler klasser åt gången. På skolan med den större matsalen är det många 
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elever som hellre skulle vilja äta i en mindre, 71 procent. Vidare är det 58 procent som skulle 

föredra att äta en klass i taget. De tror att det skulle bli ett bättre klimat i matsalen, att 

ljudnivån skulle bli lägre och att de skulle slippa trängas och stå i kö. Det skulle kännas tryggt 

att bara äta med sina klasskamrater som eleverna känner och det skulle innebära mindre stök 

med färre elever. Aspekten som en del av de återstående 42 procenten påpekar är att de har 

kompisar i andra klasser som de vill sitta med och äta lunch tillsammans med. Då vi även har 

besökt denna skola och suttit med i denna stora matsal, finner vi förståelse för de elever som 

hellre skulle föredra en mindre matsal och att äta en klass i taget. Ljudnivån är väldigt hög, 

det är mycket folk på samma gång, långa köer som ibland skapar en del konflikter och 

oroligheter. Vi upplevde matsalen som trång med många bord och stolar som stod tätt, vilket 

gjorde att vi och eleverna fick lite utrymme att röra oss på. 

 

Efter besöken i de båda matsalarna visade det sig att matsalens utformning, med till exempel 

möblering, var av betydelse för hur mycket stress som uppstår i matsalen, eftersom dålig 

planering leder till trängsel och kö som i sin tur leder till hög ljudnivå och stress. Våra 

erfarenheter av matsalsmiljön stämmer väl överens med Arbetsmiljöverkets (2005) betoning 

på att en bra inredning kan sänka ljudnivån i en stor matsal och skapa en mer avkopplande 

miljö. När en matsal planeras är det viktigt att se till att det finns tillräckligt med plats vid 

utlämningsdisken så att köer och trängsel undviks. Lundin et al. (2005) betonar också att 

ljudnivåer i matsalar påverkas av akustiken i lokalen, matserveringens placering, lokalens 

storlek och hur många barn som vistas där samtidigt. I en lokal där barnen sitter tätt intill 

varandra är bidraget av direkt ljud stort. Det gör att lokalen upplevs som bullrig trots en 

relativt bra akustisk behandling. 

 

6.2.7 Elevernas inflytande 

Att eleverna får vara med och bestämma gällande både maten och miljön i matsalen är viktigt 

för att de ska känna att de har inflytande och möjlighet att påverka. Arbetslivsinstitutet och 

Arbetsmiljöverket (2003) menar att det handlar om att skapa en skola där alla känner att de 

blir respekterade och har makt över sin egen situation. I vår undersökning anser 

Skolvärdinnan och Husmor att eleverna har relativt bra inflytande genom det matråd som 

finns på de båda skolorna, där kan de komma med önskemål gällande maten. Skolvärdinnan 

menade att eleverna, på skolan med den mindre matsalen, även kunde komma med önskemål 

gällande utseendet och trivseln i matsalen. Eleverna känner inte att de har så stor möjlighet att 
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påverka maten. Det är fler elever på skolan med den större matsalen som anser att de har liten 

möjlighet att påverka matsedeln, än på skolan med den mindre matsalen. På skolan med den 

mindre matsalen är det desto fler som anser att de inte har någon möjlighet alls att påverka 

matsedeln. Tvärtom är det då det handlar om att kunna påverka hur det ser ut i matsalen. Där 

är det fler, på skolan med den mindre matsalen, som anser att de har liten möjlighet att 

påverka. Desto fler är det, från skolan med den större matsalen, som anser att de inte har 

någon som helst möjlighet att påverka. Idealet med skollunchen är att den ska vara så pass 

tilltalande och avkopplande att inga elever hoppar över lunchen eller väljer andra alternativ 

till lunch. Därför är det av största betydelse att eleverna har stort inflytande över skollunchen 

och matsalsmiljön. Det finns olika sätt att ge eleverna ökat inflytande över skollunchen. 

Statens Livsmedelsverk & Folkhälsoinstitutet (2000) menar att ett fungerande matråd är ett 

sätt att ge eleverna påverkansmöjlighet och förutsättningar till delaktighet. Men även andra 

åtgärder som utsmyckning av matsalen och miljöarbete omkring mat kan vara områden som 

ger delaktighet. 

 

6.2.8 Förslag till förbättring av skollunchen och matsalsmiljön 

Slutligen fick eleverna möjlighet att påpeka vad de ville ändra på i sin matsal. Trots att 

många, tidigare i enkäten, ansett att saker och ting var dåliga så var det inte många som ville 

förändra något när de väl fick möjlighet. Eller rättare sagt, de ville ändra på saker men skrev 

inte vad de ville ändra på. Över hälften av eleverna, på de båda skolorna, ville inte ändra på 

något. De övriga som ville förändra något, skrev bland annat att de inte var nöjda med 

potatisen som serverades, att den var plastig och kändes konstgjord. Någon elev påpekade 

även att de inte alltid kunde äta sig mätta då det var soppdagar. Färgglad inredning, runda 

bord och utsmyckning på borden, var också exempel på förslag till en förbättrad matsalsmiljö. 

 

6.3 Framtida förbättringar av matsalsmiljön 

Under hösten 2005 ska regeringen fatta beslut om skärpta regler för skolmaten. Skolminister 

Ibrahim Baylan, presenterade olika utvecklingsområden för skolmåltiderna. Ett av områdena 

behandlade skolans ansvar, till exempel att all mat som serveras inom skolväsendet bör följa 

svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets riktlinjer. Uppföljningen av 

skolmatens kvalitet behöver förbättras, menar Baylan. Måltidsverksamheten ska därför ingå 
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som en obligatorisk del i skolornas kvalitetsredovisningar (Skolmatens Vänner, 2005b). 

 

För att minska på matsalsbullret finns det numera olika behandlingar i form av mätinstrument 

som varnar för höga ljudnivåer. SoundEar, som är ett mätinstrument, hängs på väggen cirka 

1,5-2 meter från golvet. Apparaten indikerar ljudnivån där den är upphängd. Så länge 

ljudnivån är acceptabel lyser den gröna ytterkonturen av örat. När ljudnivån börjar bli hög, 

tänds också den gula innerkonturen och när inställt värde överskrids lyser dessutom örats mitt 

rött. SoundEar används i till exempel skolor, förskolor, gym, diskotek och restauranger. 

Apparaten är ständigt inkopplad och dess pedagogiska design gör att den uppmärksammas 

och är lätt att förstå (Jemthälsan, 2005). 

 

6.4 Framtida forskning 

Intressant för eventuell framtida forskning kring vårt arbete skulle vara att fortsätta söka 

kunskap om miljön i skolan, för att se hur den på olika sätt påverkar eleverna. Ett förslag är 

att ställa miljön i matsalen i relation till elevernas studieresultat för att se om det finns något 

samband med intagandet av skollunchen och prestationen i skolan. I detta sammanhang skulle 

det exempelvis vara intressant att studera effekten av att hoppa över skollunchen. Vidare 

anser vi att forskning kring genusperspektivet i detta sammanhang skulle vara intressant. Att 

studera om det finns några eventuella skillnader mellan könen när det gäller intagandet av 

skollunchen i matsalen och eventuell inverkan på studieresultatet. 



 48

7. Sammanfattning 

Matsituationen i dagens skola förknippas ofta med stress, höga ljudnivåer och trängsel. 

Konsekvenserna av situationen gör att elever väljer att avstå från skollunchen. Den 

vetenskapliga förankringen till detta tyder på att elever inte får i sig tillräckligt med energi och 

näring under sin skoldag samt att miljön i matsalen har stor betydelse för om eleverna väljer 

att äta skollunch eller inte. Undersökningar visar att faktorer som köer, trängsel och höga 

ljudnivåer skapar stress för eleverna i matsalen. Syftet med studien är att undersöka hur 

skolmaten och matsalsmiljön påverkar eleverna när de väljer om de ska äta skollunch eller 

inte, samt att belysa vilka faktorer i matsalsmiljön som påverkar mest. Studien avser även att 

undersöka om eleverna upplever att de har möjlighet att påverka skolmaten och miljön i 

matsalen. Genom att studera två skolor syftar arbetet till att se om storleken på matsalen har 

något samband med andelen elever som äter skollunch. Vi valde att genomföra en kvantitativ 

undersökningsmetod, i form av enkäter, bland elever i årskurs 9. Sammanlagt besvarade 176 

elever enkäten. Resultatet pekar på, att en stor andel elever menar att skolmaten är dålig. Trots 

det så äter majoriteten av eleverna skollunch, alltid eller 3-4 dagar i veckan. Vilket tyder på 

att anledningen till att eleverna förkastar skolmaten inte självklart handlar om maten i sig, 

utan om andra förhållanden runt omkring, exempelvis miljön. Eleverna känner sig ofta 

stressade på grund av ljudnivån, köer, trängsel och stök som råder i matsalen, då den oftast 

besöks av mycket folk på en och samma gång. Genom undersökningen kan vi urskilja att 

detta är faktorer som har stor betydelse för eleverna då de analyserar sin lunchsituation i 

skolan. Studien tyder på att en mindre matsal förbättrar dessa orosmoment. En mindre matsal 

leder till mindre antal elever på en och samma yta, ljudnivån sjunker, köer blir mindre och 

bieffekter som trängsel och stök förekommer mer sällan. Eleverna upplever att en mindre 

matsal skapar en bättre förutsättning för skollunchen. 
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Bilaga 1 – Följebrev 

 

 
 

Enkätundersökning av högstadieelever 
 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som 
läser vår sista termin på lärarprogrammet. Under 
denna termin ska vi skriva ett examensarbete där vi 
har valt att undersöka vad högstadieelever tycker om 
skollunchen och om miljön i matsalen. 
 
Vi vore tacksamma om Du kunde ta dig tid och 
besvara några enkla frågor. Att fylla i enkäten är helt 
frivilligt men för att vår undersökning ska bli så bra 
som möjligt så hoppas vi att Du ställer upp. Din 
medverkan kommer att vara anonym, vilket innebär 
att ingen kommer att kunna se vad just Du har svarat.  
 
Den här enkäten kommer att delas ut till alla elever i 
årskurs 9 på Din skola. Frågorna är utformade med 
olika svarsalternativ men varje fråga besvaras endast 
med ett kryss. På en del av frågorna ska du skriva 
själv, var vänlig och skriv så tydligt och utförligt Du 
kan. 
 
 

Fråga gärna om det är något Du undrar över. 
 

Tack på förhand! 
 
 

Johanna Thurn  Cecilia Mårtensson 
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Bilaga 2 – Enkät till eleverna på skolan med den mindre matsalen 

 
1. Hur ofta äter Du skolmaten som serveras i Din matsal? 
 
Alltid   3-4 dagar/veckan  1-2 dagar/veckan  Aldrig  
 
 
 
2. Vad tycker Du om skolmaten som serveras i Din matsal? 
 
Mycket bra       Bra  Dålig   Mycket dålig  
 
 
 
3. Hur stor betydelse har följande faktorer när Du väljer om Du ska äta lunch eller inte?
(Om det är något annat som Du tycker har betydelse, när Du ska äta, så var vänlig och skriv det på Annat.) 
 
    Mycket stor Stor  Mindre              Ingen 
    betydelse  betydelse  betydelse               betydelse
 
Smaken på maten:         

Att man får ta maten själv:        

Att det finns olika rätter att 
välja mellan:          

Ljudnivån i matsalen:         

Längden på kön till maten:        

Bemötandet från personalen:        

Renligheten i matsalen:         

Annat, vad?........................... 

……………………………..        
 
 
 
4. Anser Du att lunchrasten är tillräckligt lång för att Du ska kunna äta i lugn och ro? 
 
Alltid   Oftast   Aldrig  
 
 
 
5. Upplever Du lunchen i matsalen som avkopplande och trevlig? 
 
Alltid   Nästan alltid   Nästan aldrig   Aldrig  
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6. Hur stor betydelse har följande faktorer då Du avgör om Du upplever måltiden som 
avkopplande och trevlig? (Om Du har någon annan anledning än följande så skriv det på Annat.) 
 
    Mycket stor Stor  Mindre              Ingen 
    betydelse  betydelse  betydelse               betydelse
 

Hög ljudnivå:          

Stressigt – kort mattid:         

Stökigt och bråkigt:         

Köer:           

Trängsel:          

Annat, vad?.................................  

………………...……………….        
 
 
 
7. Hur stor betydelse har följande faktorer för att matsalen ska upplevas som trevlig? 
(Om Du tycker att det finns något annat som gör, eller skulle göra, matsalen trevlig så skriv det på Annat.) 
 
    Mycket stor Stor  Mindre              Ingen 
    betydelse  betydelse  betydelse               betydelse
 
Utsmyckningar som dukar och  
blommor på borden:         

Att matsalen har mycket fönster 
som släpper in ljus:         

Trevlig matsalspersonal:         

Att det är rent och snyggt:         

Annat, vad?................................. 
…………………………………        
 
 
 
8. Din skola är lite speciell då den har flera mindre matsalar och att Ni äter en klass i 
taget. Vad tycker Du om detta upplägg? 
        Ja Nej 
Jag tycker att det är bättre att äta i en mindre matsal:     
Varför/Varför inte?...................................................................... 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
        Ja Nej 
Jag tycker att det är bättre att äta en klass i taget:     
Varför/Varför inte?...................................................................... 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….  
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9. Känner Du att Du som elev har möjlighet att påverka: 
 
    Stor möjlighet Liten möjlighet Ingen möjlighet 
Matsedeln?        

Hur det ser ut i matsalen?       
 
 
 
10. Vad skulle Du vilja ändra på då det gäller maten och trivseln i Din matsal? 
 
Inget   

Annat…   

Vad?........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………............ 
 
 
 
Övrigt! Skriv gärna fritt om det är något du vill tillägga. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Tack för Din medverkan!  
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Bilaga 3 – Enkät till eleverna på skolan med den större matsalen 

 
1. Hur ofta äter Du skolmaten som serveras i Din matsal? 
 
Alltid   3-4 dagar/veckan  1-2 dagar/veckan  Aldrig  
 
 
 
2. Vad tycker Du om skolmaten som serveras i Din matsal? 
 
Mycket bra       Bra  Dålig   Mycket dålig  
 
 
 
3. Hur stor betydelse har följande faktorer när Du väljer om Du ska äta lunch eller inte?
(Om det är något annat som Du tycker har betydelse, när Du ska äta, så var vänlig och skriv det på Annat.) 
 
    Mycket stor Stor  Mindre              Ingen 
    betydelse  betydelse  betydelse               betydelse
 
Smaken på maten:         

Att man får ta maten själv:        

Att det finns olika rätter att 
välja mellan:          

Ljudnivån i matsalen:         

Längden på kön till maten:        

Bemötandet från personalen:        

Renligheten i matsalen:         

Annat, vad?........................... 

……………………………..        
 
 
 
4. Anser Du att lunchrasten är tillräckligt lång för att Du ska kunna äta i lugn och ro? 
 
Alltid   Oftast   Aldrig  
 
 
 
5. Upplever Du lunchen i matsalen som avkopplande och trevlig? 
 
Alltid   Nästan alltid   Nästan aldrig   Aldrig  
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6. Hur stor betydelse har följande faktorer då Du avgör om Du upplever måltiden som 
avkopplande och trevlig? (Om Du har någon annan anledning än följande så skriv det på Annat.) 
 
    Mycket stor Stor  Mindre              Ingen 
    betydelse  betydelse  betydelse               betydelse
 

Hög ljudnivå:          

Stressigt – kort mattid:         

Stökigt och bråkigt:         

Köer:           

Trängsel:          

Annat, vad?.................................  

………………...……………….        
 
 
 
7. Hur stor betydelse har följande faktorer för att matsalen ska upplevas som trevlig? 
(Om Du tycker att det finns något annat som gör, eller skulle göra, matsalen trevlig så skriv det på Annat.) 
 
    Mycket stor Stor  Mindre              Ingen 
    betydelse  betydelse  betydelse               betydelse
 
Utsmyckningar som dukar och  
blommor på borden:         

Att matsalen har mycket fönster 
som släpper in ljus:         

Trevlig matsalspersonal:         

Att det är rent och snyggt:         

Annat, vad?................................. 
…………………………………        
 
 
 
8. På Din skola äter eleverna tillsammans med andra klasser, i en större matsal. 
 
        Ja Nej 
Jag skulle hellre vilja äta i en mindre matsal:     
Varför/Varför inte?...................................................................... 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
        Ja Nej 
Jag skulle hellre vilja äta en klass i taget:      
Varför/Varför inte?...................................................................... 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….  
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9. Känner Du att Du som elev har möjlighet att påverka: 
 
    Stor möjlighet Liten möjlighet Ingen möjlighet 
Matsedeln?        

Hur det ser ut i matsalen?       
 
 
 
10. Vad skulle Du vilja ändra på då det gäller maten och trivseln i Din matsal? 
 
Inget   

Annat…   

Vad?........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………............ 
 
 
 
Övrigt! Skriv gärna fritt om det är något du vill tillägga. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Tack för Din medverkan!  


