EXAMENSARBETE
Våren 2012
Gastronomiprogrammet
Mat och måltidskunskap

Matrådens påverkan på
skolmaten
– en studie om matrådens funktion i
Halmstad kommun

Food council’s at school – how are they affecting school meals
- on the function school food council’s in the county of Halmstad

Författare
Evelina Österblad
Handledare
Torben Olsson

Sammanfattning
I Halmstad kommun finns det riktlinjer som säger att det bör finnas någon form av matråd
på samtliga skolor i kommunen. Matrådet fungerar som en plattform där elever och
representanter från olika personalgrupper möts och diskuterar ämnen som berör elevernas
mat- och måltidssituation.
Syftet med den här studien är därmed att ta reda på hur matråden på tre olika skolor i
Halmstad kommun arbetar idag och om arbetet är uppskattat av avnämarna. Riktlinjerna,
innefattar politiska beslut, som ska följas men kommunen vet i dagens läge inte hur
matrådens arbete fungerar och därför behövs en utredning kring detta.
För att ta reda på hur matrådets arbete fungerar har ett antal nyckelpersoner med
anknytning till skolorna intervjuats, sammanlagt 14 personer har deltagit i undersökningen.
Intervjuerna kompletterades av två olika enkätundersökningar där både elever och
föräldrars åsikter kring skolans matråd samlats in.
Måltidsarbetet visade sig skilja markant mellan skolorna då det inte fanns matråd på alla
skolor och personal och lärare hade olika inställning till måltidsarbetet. På den skola där
matrådet fungerade bra kände sig eleverna delaktiga i måltidsarbetet på skolan och personal
och elever var engagerade i måltidsarbetet. Var det tvärt om, att måltidsarbetet inte
fungerade, kände varken föräldrar eller elever sig delaktiga i arbetet. De politiska riktlinjerna,
som anger att matråden bör finnas, var inte kända av alla respondenter och därmed sker
måltidsarbetet inte enligt riktlinjerna.
Kan inte eleverna påverka måltiden i skolan genom matrådet sker det för eleverna ingen
synbar förändring och matrådets arbete fungerar inte som det ska. Det är viktigt att eleverna
får möjlighet till att vara med och påverka maten och de får därmed känna sig delaktiga i
skolans arbete. Är både personal och elever engagerade i måltidsarbetet finns en tydlig
möjlighet att påverka. Finns viljan är ingenting omöjligt, och detta visar en av skolorna tydligt
i den här studien.
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Förord
Den här studien hade inte gått att genomföra om det inte varit för Halmstad kommun, som
dels har varit en ekonomisk hjälp samt att jag via kommunen kommit i kontakt med många
människor som hjälp mig och stöttat mig på vägen i mitt arbete. Ett stort tack vill jag ge dig,
Kristina Rosendahl, för att du har tagit dig tid att svara på alla mina frågor och varit en stor
hjälp i mitt arbete då det inte alltid är så lätt att orientera sig i kommunens olika förgrenande
organ.
Jag vill även tacka min handledare, Torben Olsson, samt Viktoria Olsson och övrig personal
på Högskolan Kristianstad och alla andra som hjälpt mig och ställt upp då det verkligen har
behövts.
Utan min familj, som har låtit mig skriva på arbetet sena kvällar och låtit mig arbeta i lugn
och ro, hade det här arbetet aldrig kunnat slutföras.
Ett stort tack vill jag även ge till personal på skolorna, elever, föräldrar och alla andra som
deltagit i studien, då det utan er inte hade varit möjligt att genomföra arbetet. Alla
människor jag kommit i kontakt med under arbetets gång har alla varit vänliga och
tillmötesgående och det har uppskattats något enormt.
Tack!
2012-04-19
Evelina Österblad

6

Arbetets innehåll
Inledning: I detta stycke ges information om ämnet matråd, och stycket ger även en inblick
i vad uppsatsen handlar om. Indelningen beskriver varför studien görs, vad det egentliga
problemet är med det valda ämnet matråd, och matrådets påverkan på skolmaten.

Syfte och frågeställning: Studiens syfte presenteras samt även de frågeställningar som
skall besvaras under arbetets gång.

Bakgrund: Några studier som handlar om ämnet matråd och elevinflytande presenteras i
avsnittet bakgrund, samt att mer fakta presenteras som har med matråd att göra. Genom att
titta på resultat från tidigare studier kan den här studiens resultat sättas in i ett större
sammanhang, samt jämföras med resultat från tidigare studier.

Material och metod: Avsnittet behandlar hur arbetet har utförts och vad som har gjorts
för att få den övergripande frågeställningen besvarad. Etiska överväganden och det bortfall
som förekommit i studien redovisas. Här presenteras vilka skolor som deltar i
undersökningen. De metoder som använts, enkätundersökningar och intervjuer, förklaras
och motiveras.

Resultat: I resultatdelen presenteras samtliga resultat som kommit fram från alla
undersökningar. Resultaten presenteras på så sätt att frågorna från frågeställningen
besvaras i avgränsande stycken. Resultaten är en sammanvävning från
enkätundersökningarna samt intervjuerna. Under varje kapitel finns även en form av
sammanfattning som knyter ihop ämnet och tar upp det viktigaste som presenterats från
varje fråga.

Diskussion: Studiens resultat diskuteras, i fråga för fråga från frågeställningen. Här
diskuteras resultaten i förhållande till det presenterade materialet i bakgrunden och
inledningen för att sätta in studiens resultat i ett större sammanhang. Tidigare studier har
kunnat användas för att relatera till den här studiens resultat och samband kan ses. Studiens
relevans till ämnet mat och måltidskunskap diskuteras och i metoddiskussionen diskuteras
det kring huruvida utförandet av studien är korrekt eller inte.

Slutsats: Utifrån det presenterade resultatet och diskussionerna i arbetet har några
slutsatser kunnat dras samtidigt som det diskuteras kring vad som kan göras bättre inom
ämnet matråd i framtiden och vad man kan tänka på. Här finns även ett avsnitt med
uppmuntran till fortsatta studier där författaren ger rekommendationer kring framtida
studiers innehåll.
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Inledning
Det är viktigt att barn får i sig rätt mat samt att de är fysiskt aktiva under skolgången så att
de blir piggare och orkar prestera och lära sig nya saker i skolan. Viktiga förutsättningar för
att barnen ska vilja äta är att måltidsmiljön ska vara trivsam och lugn samt att det ska finnas
tillräckligt mycket tid utsatt för lunch så att eleverna kan avnjuta sin mat utan stress
(Livsmedelsverket, 2007). Eleverna har rätt att kunna påverka sin utbildning och få mer
inflytande över den. För att främja elevernas påverkan ska deras arbete underlättas och
stödjas på så sätt att utbildningen vidareutvecklas (SFS 2010:800).
När det gäller den allmänna strukturen för maten och måltidssituationen har barn och
ungdomsnämnden i Halmstads kommun tagit fram riktlinjer för just detta i en så kallad
inriktning. Inriktningen antyder att det är viktigt att eleverna får bra mat i skolan för att de
ska kunna orka gå i skolan en hel dag. Bra mat i kombination med undervisning ska enligt
barn och ungdomsnämnden få eleverna att äta maten samt ge kunskaper i hur man kan äta
rätt (Halmstad kommun, 2012).
För att få eleverna mer engagerade i skolans mat och måltider stipuleras i inriktningen att
det ska finnas ett matråd på varje skola. Matrådet fungerar som en plattform där elever och
representanter från olika personalgrupper möts och diskuterar ämnen som berör elevernas
mat- och måltidssituation. (Halmstad kommun, 2012)
Barn- och ungdomsnämndens inriktning har inneburit att många skolor i Halmstad kommun
har fått starka rekommendationer om att de ska ha matråd. Med detta som bakgrund blir
det intressant för kommunen att få en bild av hur matråden arbetar praktiskt och vad elever,
lärare och föräldrar tycker om matrådens funktion.
Det finns därmed behov av en granskning av matråden, ett arbete som faller väl in under
den måltidsutredning Halmstad kommun genomför under våren 2012 i syfte att se över
kommunens måltidsservice.
Utredningar görs för att man söker kunskap, och det behöver alltid inte innebära att det
problem man ska undersöka är ett befintligt problem utan kan istället vara en kunskapslucka
som behöver fyllas ut. Den nya kunskapen kan komma att användas i syfte att förändra eller
utveckla det befintliga i verksamheten (Patel & Davidson, 2011). I samråd med Kristina
Rosendahl, utredningssekreterare Halmstads kommun, och handledaren Torben Olsson,
Högskolan Kristianstad, har frågeställningen och syftet gällande kandidatuppsatsen tagit
form. Då kommunens utredning är omfattande berör det här arbetet ett ämne som
kommunen inte behandlar direkt i sitt utredningsarbete men som är relevant i
sammanhanget och kopplat till ämnet mat- och måltidskunskap så som det undervisas vid,
Gastronomiprogrammet Högskolan Kristianstad, där ämnet är ett växande kunskaps- och
forskningsområde. I området ingår bland annat didaktik, livsmedelsvetenskap, nutrition och
hälsa, matkultur och kommunikation av mat- och måltider. Ämnet är tvärvetenskapligt i sin
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natur men har vetenskaplig förankring främst i de samhällsvetenskapliga disciplinerna men
samtidigt även med starka inslag av naturvetenskapligt orienterad kunskap.
Genom att intervjua ett antal personer som har anknytning till skolorna i Halmstad kommun,
så som lärare, rektorer, elever och måltidspersonal, ville den inledande intervjustudien
besvara frågan om matrådens aktuella funktion. För att belysa vad eleverna och deras
föräldrar ansåg om matråden utfördes ytterligare en studie, denna gång i form av en
enkätundersökning där sammanlagt cirka 150 personer deltog. Syftet var att få reda på om
de tyckte att de kunde påverka skolans måltidsarbete och om de kände sig delaktiga i
utvecklingen.

Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att belysa matrådens arbete och effekten av detta på mat- och
måltidssituationen vid tre skolor i Halmstad kommun.
Den övergripande frågeställningen;
Hur fungerar matrådets arbete och påverkar detta arbete maten och måltidssituationen?
Underliggande frågor som bidrar till att frågeställningen blir besvarad:
- Hur arbetar matråden?
- Vad är avsikten med matråden?
- Vilka formella lagar/direktiv styr matrådet?
- Vilka möjligheter finns för matrådet att påverka mat- och måltidssituationen?
- Hur påverkar matrådet mat- och måltidssituationen?
- Vad anses det om matrådets funktion?
- Hur tycker elever/lärare/föräldrar att det fungerar med nuvarande system, gällande
matråd?

Bakgrund
I Sverige serveras det i alla skolor gratis skollunch till alla elever, och detta är någonting som
är unikt när man jämför med andra länder. I övriga länder, bortsett från Finland som också
har gratis skollunch, får elever och föräldrar betala för skollunchen, i den mån det serveras
skollunch (Harper & Wells, 2007).
Den enskilde eleven ska enligt skollagen ges tid och möjlighet att få påverka sin utbildning
och skolgång. Det ska även ges chans för eleven att i gemenskap med andra elever vid
sammanslutningar arbeta med frågor som berör deras inflytande över utbildningen.
Sammanslutningarna ska även vara stödjande och underlättande på så sätt att de får ledigt
från skolarbete under tiden de möts. (SFS 2010:800)
Ett matråd är ett råd med representanter från olika yrkeskategorier inom skolans ramar. I
rådet bör det finnas någon eller några representanter från skolans ledningspersonal (så som
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rektor), lärare, personal från köket, klassrepresentanter, skolsköterskan och om det är
möjligt även föräldrar (Wesslén, 2012). Ett matråd arbetar med frågor som behandlar
skolans mat och måltidsfrågor och här ges eleverna möjlighet att få komma med idéer som
kan påverka måltidssituationen på skolan.
Klassvis kan eleverna diskutera olika frågor som berör klassen och skolan vilket kallas för
klassråd (detta kan ibland även fungera som mentorstid, som eleverna har regelbundet varje
vecka och där de gör saker tillsammans i klassen). Från klassen deltar sedan någon elev, en
så kallad klassrepresentant, i matrådet eller elevrådet. Detta är ett exempel på representativ
demokrati, och det innebär att en eller några personer representerar en helhet. Ofta kan det
äga rum någon form av röstning i klassråden där det är majoriteten som avgör och det
förslaget kan sedan komma att tas upp i elevrådet eller matrådet av klassrepresentanten. I
elevrådet/matrådet representeras samtliga klasser som finns på skolan och där deltar
representanter från skolan, exempelvis lärare och rektor. (Lindborg, Lundgren & Nybäck
2007)
På en del skolor finns det inrättat matråd som arbetar för att måltiden till eleverna alltid ska
vara bra. De skolor som inte har speciellt utsatt matråd kan istället ha elevråd,
föräldraföreningar eller andra grupper som då arbetar med att diskutera mat och måltid. När
råden träffas (oavsett om det är matråd eller elevråd) kan ämnen som ljudnivå och miljö i
matsalen vara väl diskuterade (Livsmedelsverket, 2007). Skolans matråd kan exempelvis
arbeta med frågor som handlar om skolcafeterians utbud, provsmakning av nya rätter,
matsalsmiljön med mera (Wesslén, 2012).
För att göra det lättare för skolor att få eleverna att kunna påverka maten som serveras har
Örebro kommun i samarbete med Karlskoga kommun och Degefors kommun arbetat fram
ett styrdokument gällande matråden. Dokumentet ska fungera som en guide för skolorna för
att få mer information om hur ett matråd arbetar (Lindborg et al. 2007).
En av anledningarna till att det är bra med matråd på skolorna är att eleverna blir delaktiga i
skolans utveckling genom att de får vara med och påverka maten och måltidsmiljön.
I styrdokumentet gällande matråden presenteras en studie gjord av organisationen
Skolmatens Vänner där resultatet visade att det antal elever som hade en mer positiv
inställning till måltiden på de skolor som hade matråd var högre än på de skolor som inte
hade matråd. Å andra sidan visade det sig att matråden bara var fullt fungerande på fyra av
tio grundskolor, vilket innebär att 60% av alla matråd inte är fungerande (Lindborg et al.
2007).

Regeringen, med landsbygdminister Eskil Erlandsson i spetsen, satsar stort på den svenska
matkulturen. Sverige- det nya matlandet är framtidens plattform för livsmedelsföretagarna.
Här ska alla inom de så kallade food-service sektorn, från storkök till restauranger, känna sig
delaktiga i utvecklingen. Skolornas arbete med maten har också uppmärksammats.
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Landsbygdsdepartementet tar upp detta i Ett levande matland där det på Vederslövs skola,
strax utanför Växjö, har arbetats mycket med maten och föräldrarna har haft stor
delaktighet i arbetet. Måltidssituationen förbättrades på grund av att det fanns ett matråd
på skolan (Landsbygdsdepartementet, 2010). Ett annat exempel är Östergårdsskolan i
Halmstad som fått diverse priser för sitt måltidsarbete. Bland annat har de år 2010 blivit
utsedda till årets bästa skolrestaurang i Halland, samt att de år 2010 kommit till final i NCFF’s
utmärkelse om Sveriges bästa Matråd (Andersson, 2012).

Utförda studier med koppling till matråd och elevinflytande
En undersökning gjord 2010, av Konculic och Nilsson-Björck, syftade till att undersöka när
eleverna ansåg sig ha inflytande över skolan och vad de hade inflytande över.
Undersökningen visade att eleverna bland annat fick chansen att påverka saker genom
elevrådet och klassrådet. Studien visade att eleverna gärna ville ha inflytande över bland
annat maten men på skolan fanns redan ett matråd. Det som togs upp i matrådet verkade
inte åtgärdas och eleverna trodde att det hade att göra med ekonomin, då det kan vara dyrt
att förbättra kvalitén på maten. Det är möjligt att på olika sätt ge elever inflytande i skolans
praktiska arbete. Eleverna kan få vara med och planera lektionerna, eller vad lektionerna ska
innehålla, tillsammans med ansvarig lärare. En studie av Bornefalk och Eriksson (2009) som
riktar sig till att undersöka hur eleverna kan få inflytande i ämnet hem- och
konsumentkunskap visar att trots att lärarna tycker att eleverna får stor möjlighet att
påverka lektionernas utformning anser eleverna att de inte har något inflytande alls
(Bornefalk & Eriksson. 2009).
En orsak till att elever ska kunna få inflytande på skolan, som ett antal lärare har uttryckt
det, är att eleverna måste ha en förmåga att ta eget ansvar. I samband med att eleverna får
större inflytande lär de sig mer om att ta eget ansvar. Detta presenterar en studie som riktat
in sig på att undersöka vad lärare tycker om elevers inflytande på skolan (Stenson. 2002).
Elevernas inflytande beror inte enbart på eleverna själva utan även på lärarna på skolan. Är
inte lärarna lyhörda och respektfulla gentemot elevernas åsikter och tankar får eleverna inte
någon större chans att ha något inflytande (Molin & Röriksson, 2005). Generellt ges eleverna
större möjlighet att påverka saker som kanske inte spelar så stor roll för skolans arbete, men
när det gäller undervisningen får eleverna inte lika stor möjlighet till inflytande eller chans
att påverka upplägg och innehåll (Molin & Röriksson, 2005). En studie, som syftar till att
undersöka gymnasieelevers vilja och möjlighet att kunna påverka undervisning och skolmat,
visar att skolmaten är det eleverna gärna vill påverka men det finns knappt några
möjligheter för dem att påverka den. Eleverna ansåg att de hade större möjlighet att bland
annat påverka undervisningsformerna, vilka läromedel som skulle användas och vilka läxor
de skulle få än att påverka skolmaten (Andersson, 2010).
Tikkanen och Urho (2009) presenterar en modell för hur måltidsupplägget i skolan kan se ut
och vad man bör tänka på för att det ska bli så trevligt som möjligt för eleverna baserad på
en undersökning som granskat vad som har mest betydelse vid en måltid och vad som
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påverkar måltiden i skolan. En av faktorerna som påverkar måltiden är skolrestaurangens
miljö. Restaurangen bör ha något speciellt namn, och inte bara matsal, vilket medför att det
känns mer inbjudande att komma dit. Miljön i restaurangen måste vara lugn och behaglig
och eleverna ska inte behöva stå och vänta i kö under den korta tid de har lunchrast
(Tikkanen & Urho, 2009). Är eleverna nöjda med matsalsmiljön i skolan kan eleverna känna
sig tillfreds med det som serveras i matsalen, och därmed känner eleverna inte något större
behov av att vilja påverka maten (Larsson & Wetterlind, 2011).

Material och metod
Examensarbetet innefattar en kvalitativ undersökning i form av intervjuer och en kvantitativ
undersökning i form av en enkätundersökning. En kvalitativ undersökning innebär i den
aktuella studien att data samlas in i form av djupare intervjuer samt att informationen
analyseras och tolkas. Den kvantitativa undersökningen har utförts i syfte att mäta elevers
och föräldrars attityder till maten och matråden via en enkätundersökning, och en mängd
data har samlats in och bearbetats statistiskt (Patel & Davidson, 2011).
Studiens resultat ska bistå en utredning och det är därför viktigt att i möjligaste mån få en
bred kunskapsbild vad gäller matråden och dess funktion vilket fås genom att ta reda på hur
personer av olika karaktär, olika befattningar inom skolan, ställer sig i frågan.
För att undvika att intervjuaren påverkar resultatet så har skolorna själva valt vilka personer
som kan medverka i studien på så sätt att rektorn eller annan personal på respektive skola
kontaktades och därefter bestämdes vilka personer som kunde vara lämpliga att intervjua.

Empirinära forskningsansats
För att studien ska ha en tydlig teoretisk förankring har den grundade teorin, Grounded
Theory, som skapades av amerikanarna Glaser och Strauss använts. Grounded Theory
används i syfte att främst utgå från insamlat material, empirin, och därefter slå an en teori i
det man undersöker (Patel & Davidson, 2011). Här bestäms forskningsfrågan först men den
är öppen och kan därmed komma att ändra sig under arbetets gång och ramarna för arbetet
är inte fasta. Det insamlade materialet läses igenom många gånger för att författaren ska få
en uppfattning om gemensamheter och likheter i resultatet (Patel & Davidson, 2011).

Studiens sammanhang, de studerade skolorna
Fyllingeskolan, som tillhör skolområde Söder, Furulundsskolan, som tillhör skolområde
Centrum, och Getingeskolan, som tillhör skolområde Norra, är de skolor i Halmstad kommun
som deltar i undersökningen. De valdes ut för att ge en bild av förhållandena på de stora
skolorna där det går elever i klasserna F-9. Dessutom tillhör de olika skolområden vilket kan
sägas bredda urvalet (se bilaga 1- beskrivning av skolorna). När det gäller valet av klasser
som deltar i enkätundersökningen motiveras valet av att klasserna valdes ut efter samtal
med personal, rektor eller person med annan befattning. Det framgick att eleverna var
uppdelade i råden, som pratar om maten och måltiden, och för att då få en så bred bild som
möjligt var det lämpligt att årskurs 5 och årskurs 8 deltog i enkätundersökningen. Endast en
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klass per årskurs skulle studeras och då alla tre skolor hade fler än en klass i varje årskurs var
det upp till rektorn att bestämma vilka enskilda klasser som skulle delta.
På Furulundsskolan hade årskurs 8 blivit sammanslaget och därför deltog egentligen två
klasser i årskurs 8 från den här skolan.

Intervjuundersökning med skolpersonal och elevrepresentanter
Den kvalitativa undersökningen har utförts i form av intervjuer. Vid intervjuerna med
personal eller elever på skolan har intervjun utförts på plats i skolan. Elever, lärare,
skolmåltidspersonal och rektorer har bland annat intervjuats. Även andra personer så som
kostchef, kostekonom och måltidsinspiratör som arbetar för Halmstads kommun har
intervjuats vid personligt möte.
Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att det konstruerades ett antal frågor
innan samtliga intervjuer och under intervjuerna utgick undersökningsledaren från
frågeformulären som var rangordnade i en viss ordning. Respondenten fick därmed stor
frihet att formulera sitt svar (Patel & Davidson 2011). Frågorna hade anknytning till den
aktuella studiens frågeställning och syfte (se syfte och frågeställning). Intervjufrågorna
konstruerades på så sätt att respondenterna fick svara med egna ord och vid en del frågor
krävdes följdfrågor så som varför är det så och kan du motivera ditt svar och liknande på
grund av att respondenten inte varit tydlig nog i sitt första svar.
Frågeformuläret hade hög grad av standardisering och strukturering då i stort sett samma
mall användes vid samtliga intervjuer, men samtliga frågor användes inte vid alla intervjuer
utan frågorna valdes ut beroende på vem skulle intervjuas (Se bilaga 2- intervjuunderlag).
Med hög grad av standardisering menas det att frågorna har bearbetats och ställts i en väl
vald inbördes ordning. Med hög grad av strukturering menas det istället att intervjupersonen
fått fritt spelrum att tolka frågorna utefter sin egen uppfattning och erfarenhet (Patel &
Davidson 2011). Intervjuerna var av karaktären semistrukturerade, då det konstruerades
frågor och teman som skulle beröras och sedan fick intervjupersonen fritt tolka och utforma
sina egna svar. Frågeformulären skapades på ett liknande sett för att det skulle underlätta
analysen och sammanställningen av resultaten. Under intervjuerna antecknade personligen
undersökningsledaren det som respondenten svarade. Samtliga anteckningar från
intervjuerna förtydligades efter varje enskild intervju med hjälp av Office programmets Word
(Patel & Davidson 2011). Varje intervju tog cirka 30-45 minuter att genomföra.
Bearbetningen av intervjuerna gick till på så sätt att de först skrevs ut på datorn och därefter
lästes samtliga intervjuer igenom ett antal gånger. Då undersökningsledaren fått en
överblick över vad samtliga svarat och hur de motiverar sina svar sammanställdes resultaten
i en text som presenterar en sammanvävning av svaren (Patel & Davidson 2011). I resultatet
finns inte presenterat några namn på respondenterna utan enbart den titel som respektive
person har, ex rektor, kostekonom och elev kopplat till personens svar. Det gjordes för att
det kunde ge en intressant bild i just det sammanhanget.
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Intervjudeltagarna
Rektorn använde sig av en form av strategiskt urval för att utse personer, som var lämpliga
att intervjuas i detta sammanhang. Det strategiska urvalet gick till på så sätt att
undersökningsledaren, efter att ha gjort en bedömning över vilka olika yrkesgrupper som
skulle vara lämpligt att komma i kontakt med, vände sig till rektorn som i sin tur fick
bestämma vem som kunde vara representant för respektive yrkesgrupp (Trost, 1994).
Yrkeskategorierna bestod av måltidspersonal, lärare, elever och rektor.
Eleven som deltog i studien behövde sitta med i matrådet, och därmed inte bestämt i vilken
klass den eleven går i eller om det skulle vara en tjej eller kille. Skolan, och rektorn,
bestämde vilken elev som kunde vara lämplig att delta i undersökningen. Någon
representant från skolköken, som självklart blir berört av matrådets arbete, intervjuades.
Utöver dessa personer finns det även någon lärarrepresentant från skolan med i matrådet,
och denne intervjuades också.
Se bilaga 1 för närmare beskrivning av deltagarnas fördelning på skolorna.
Även andra personer, som inte jobbar på skolan, deltog i undersökningen med motivering
att:
Kostchefen, Joakim Lindh, är måltidschefen inom kommunen och han har hand all mat inom
den offentliga sektorn.
Måltidsinspiratören, Jennie Andersson, arbetar med ett projekt där hon besöker skolor runt
om i Halmstads Kommun och hjälper skolköken att utvecklas och har i sitt arbete ofta
kommit i kontakt med matråden på skolorna.
Kostekonomen, Eva Kjörling, arbetar som beställare av skolmaten och hon har på det sättet
kontakt med skolorna runt om i kommunen.

Enkätundersökning av barn och föräldrar
Den kvantitativa undersökningen har utförts i form av två enkätundersökningar där den ena
riktade sig till elever och den andra till respektive elevers föräldrar. Sammanlagt sex klasser
deltog i undersökningen och därmed fick alla föräldrar, vars barn gick i någon av klasserna
chans att svara på enkäten (se bilaga 1- beskrivning av skolorna). Fyllingeskolans och
Furulundsskolans deltagande klasser valdes ut av respektive rektor. På Getingeskolan
gjordes ett slumpmässigt urval av vilken klass från årskurs fem och åtta som skulle delta, då
det var skolkontoret som på egen hand valde någon av klasserna. Urvalet kan kategoriseras
som systematiskt urval, då deltagarna valts ut från en lista av individerna, klasslistorna (Patel
& Davidson 2011).
Samtliga deltagare i undersökningen var anonyma. Det innebar att det inte sparades några
uppgifter om deltagarna, så som namn, nummer eller andra uppgifter som gjorde det möjligt
att identifiera personerna (Patel & Davidson 2011).
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Enkätfrågorna skapades med hjälp av Enkätboken (Trost, 1994) men formulerades på egen
hand. Frågorna hade olika slag av variabler. Någon av frågorna i enkäterna hade
svarsalternativ av variabeln ordinalskala, där deltagaren fick välja ett av svarsalternativen
som var rangordnade i en viss ordning men där finns inga givna lika stora intervall mellan
alternativen (Trost, 1994). Exempel på en sådan fråga som var med i enkäten är; ”Hur tycker
du att ni har det idag i matsalen?”, där svarsalternativen gick från jättebra till jättedåligt.
Övriga frågor var av variabeln nominalskal, där det inte finns någon nödvändig given ordning
mellan värdena (Trost, 1994). Exempel på en sådan fråga som var med i enkäten är; ”Vet du
vad ett matråd är?”, där svarsalternativen var Ja eller Nej.
Konstruktionen av frågorna var enligt det upplägg som togs upp i boken vilket innebar att
frågorna konstruerades på så sätt att alla deltagare skulle känna sig delaktiga i
undersökningen och ingen skulle känna sig utpekad eller förnärmad av frågorna. Frågorna
ställdes med anknytning till den frågeställning och det syfte som kandidatuppsatsen har.
Enkäterna skiljer sig något åt mellan Getingeskolan och övriga skolor beroende på att
skolorna arbetade olika med frågor som relaterar till maten. För att resultaten skulle vara
jämförbara med varandra hade enkäterna hög grad av strukturering samt hög grad av
standardisering. Frågorna innehöll fasta svarsalternativ, i form av kryssfrågor där deltagarna
enbart fick välja sitt svar av de svarsalternativ som fanns. En del frågor var även av hög
standardiseringsgrad men låg struktureringsgrad då dessa frågor fick besvaras på egen hand
med egen valda ord (Patel & Davidson 2011). Då det snabbt framkommit att man inte har ett
matråd på Getingeskolan, så som man har på de andra skolorna, omformulerades några
frågor och någon fråga togs helt bort från deras enkät. (Se bilaga 3- Getingeskolans
elevenkät och 4- enkätundersökning Fyllinge och Furulund)
På Fyllingeskolan och Furulundsskolan fick eleverna först hem, den 28 mars 2012, ett kuvert
till föräldrarna innehållande ett informationsbrev gällande elevernas deltagande i
undersökningen, ett svarskuvert, ett missiv och en enkät till föräldrarna som de skulle svara
på (Se bilaga 5-8).
Missivet är ett medföljande brev där det ges information till deltagarna om enkäten. Här
brukar det även vara lämpligt att förklara vad undersökning syftar till och varför den utförs,
samt att det i vissa fall förklaras om det framgår en belöning till de som deltar (Patel &
Davidson 2011). Den 29 och 30 mars utfördes enkätundersökningen som eleverna deltog i
vid ett tillfälle då alla elever i klassen var samlade under skoltid då undersökningsledaren var
på plats och delade ut enkäten och var med då eleverna fyllde i den. Undersökningen tog
cirka 10-15 minuter per klass att genomföra.
Föräldrarna vars elever gick på Fyllingeskolan eller Furulundsskolan fick därefter antingen
skicka enkäten till undersökningsledare, i bifogat svarskuvert, eller låta barnen ta med det till
skolan där ansvarig lärare samlade in de till undersökningsledaren till den dag
enkätundersökningen utfördes i klassen.
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Elever och föräldrar som hade anknytning till Getingeskolan fick allting hemskickat till sig via
posten, och brevet skickades ut under vecka 13 (28-30 mars). Brevet de fick innehöll ett
missiv till respektive enkät (en till elevernas och en till föräldrarnas enkät) två enkäter (en till
elever och en till föräldrar) samt ett svarskuvert (Se bilaga 3 samt 9-11). Samtliga fick sedan
skicka in sina enkäter med det bifogade svarskuvertet senast den 5 april.
Sammanställningen av enkätundersökningen som föräldrarna deltog i gjordes den 10 och 11
april vilket innebar att de svar som skickats in för sent inte kom med i sammanställningen.
Sammanställningen av enkäterna gjordes med hjälp av Microsoft Office Excel 2007.
Bearbetningen och sammanställningen av resultaten från enkätundersökningen var av
karaktären deskriptiv statistik då det i siffror har angetts resultat för respektive fråga för att
på detta sätt kunna svara på den övergripande forskningsfrågan (Patel & Davidson 2011).
Svaren skrevs in i programmet fråga för fråga för respektive klass och vad tjejer/kvinnor
respektive killar/män svarat. Antalet svar per fråga sammanställdes antingen totalt med alla
skolor/klasser oavsett kön eller så delades svaren in i kategorier i form av klasser och skolor
och ibland visas även skillnader mellan män/kvinnor.

Bortfall
Samtliga personer som tillfrågats att ställa upp på en intervju har alla svarat ja, och alla
intervjuer har utförts utan något bortfall.
Vid det tillfälle då eleverna fick svara på enkäten i skolan var det ett antal elever som inte
deltog i studien. Tre elever, en från Fyllingeskolan och två från Furulundsskolan, valde att
inte delta i undersökningen. Ytterligare två elever från Fyllingeskolan var frånvarande den
dagen undersökningen utfördes, och en elevs deltagande blev struket då eleven inte tidigare
fått information om undersökningen.
Bortfallet från de enkäter som skickades hem till elever och föräldrar från Getingeskolan var
relativt stort. Över hälften av samtliga utskickade enkäter kom inte tillbaka till
undersökningsledaren. Då deltagandet var anonymt var det inte möjligt att skicka ut en
påminnelse om att de glömt svara på enkäten. Tiden var även knapp och det var mycket
uppskattat att det kom in så pass många svar som det gjorde då de inte fick så lång tid på sig
att svara på enkäten.
Bortfallet från enkäterna som föräldrarna fått från sina barn var inte lika stort som bortfallet
från Getingeskolan. Men även här var det inte möjligt att skicka ut påminnelse då
deltagandet var anonymt samt att tiden var knapp.
På det stora hela har det trots bortfallet framkommit ett brett resultat som visar på hur
situationen ser ut idag med matråden och resultatet har trots bortfallet en stadig grund att
stå på.

Etiska ställningstaganden
Eleverna, som var under 18 år och som blev intervjuade, behövde målsmans skriftliga
godkännande för att de skulle få delta i undersökningen (Se bilaga 12- godkännande).
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Godkännandedokumentet skickades ut till de berörda föräldrarna som då fick skriva på och
skicka tillbaka dokumentet till Stadskontoret, avdelningen som haft hand om
måltidsutredningen.
Studiens etiska överväganden har gjorts utefter de fyra huvudkraven; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga deltagare
underrättades, innan utförd undersökning, om undersökningen samt vad syftet med
undersökningen var. Deltagandet var för alla frivilligt och de fick själva välja om de ville delta
eller inte och kunde när som helst avbryta sin medverkan i studien. Den information som
dessförinnan hunnit samlas in kunde dock användas i studien. De personuppgifter som kan
koppla samman resultatet med deltagarna har behandlats konfidentiellt och kan på så sätt
inte identifieras av utomstående individer. Studiens insamlade material användes enbart
denna specifika undersökning och delades inte ut i icke- vetenskapliga syften (Patel &
Davidson 2011).

Resultat
Resultaten från intervjuerna och enkätundersökningarna presenteras på så sätt att varje
fråga från frågeställningen besvaras så att en sammanvävning av intervjuer och enkäter
presenteras. Under respektive fråga finns först tolkningen och sammanställningen av svaren
från intervjuerna och därefter presenteras resultaten från enkäterna med hänvisning till den
aktuella frågan i enkäten. Frågorna som tas upp i resultatdelen har presenterats i stycket
syfte och frågeställning (sidan 9) och följer denna ordning i hela arbetet.
Fyllingeskolan har matråd för eleverna i årskurs 4-9. Furulundsskolan har inget specifikt
matråd utan frågor som handlar om mat diskuteras i elevrådet i klasserna 1-5 och 6-9, och
då går man ut med information till klasserna innan elevrådsmötet för att klasserna då ska
kunna diskutera det ämnet som kommer upp till elevrådet. På den skolan har man alltså två
olika elevråd. När det gäller Getingeskolan så har de inte heller ett speciellt matråd utan
visar det sig att det finns ett önskemål om att diskutera matfrågor tas detta upp i klassråden
och sedan i korridorsråden som sedan tar frågan vidare till elevrådet.

Bakgrundsfaktorer från enkätundersökningen
Sammanlagt tillfrågades 142 elever och deras föräldrar (45 elever på Fyllingeskolan, 44
elever på Furulundsskolan och 52 elever på Getingeskolan) att delta i undersökningen.
Av de tillfrågade deltog 98 elever sammanräknat från skolorna (se figur 1, bilaga 13enkätresultat) och 55 föräldrar (se figur 2, bilaga 13)
Eleverna fick frågan ”vet du vad ett matråd är” och enbart nio av sammanlagt 98 elever
svarade att de inte visste vad ett matråd var (se figur 3, bilaga 13). På Fyllingeskolan var det
enbart en elev som inte visste vad ett matråd var. Nästan alla eleverna visste med andra ord
vad ett matråd var. Föräldrarna, som fick frågan ”vet du/tror du som förälder att de har
matråd på skolan”, tror sig många veta att det finns ett matråd på skolan, då 32 personer av
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sammanlagt 55 svarat Ja på frågan. Kvinnorna var över lag mer positivt inställda till matråd
än vad männen var (se figur 4, bilaga 13)

Hur arbetar matråden?
Nedan presenteras en sammanställning av samtliga intervjusvar som anger hur matråden
arbetar:
Oavsett om matrådet är ett eget råd eller om det är en del av elevrådet går arbetssättet till
på liknande sätt. Eleverna, som representerar klasserna, tar upp de viktiga frågorna som
sedan kommer att diskuteras i klassrådet gemensamt med alla i klassen. I klassen kan de
sedan diskutera och komma fram till hur de tillsammans ställer sig i frågan.
Fyllingeskolan arbetar nu för att ge matsalen ett namn, som ska göra det mer inbjudande för
elever och personal att komma dit och äta.
”Nu jobbar de med namn på restaurangen. Då bollas det idéer från elever till matråd och till
köket.” (Produktionsansvarig Fyllingeskolan) Den här processen kommer att ta lite tid då alla
klassers åsikter ska samlas in och sedan ska köket titta på namnförslagen samtidigt som
lärarna i matrådet ska gå igenom det.
I matrådet tas det upp frågor som eleverna kanske funderar över eller saker som de skulle
vilja ändra på, och det är då saker som har en anknytning till maten eller matsalen på skolan.
Det är enbart deltagarna i rådet som diskuterar huruvida någonting är genomförbart eller
inte. Klassrepresentanterna kommer med förslag och idéer från respektive klass vilket tas
upp i matrådet/elevrådet. På Fyllingeskolan och Getingeskolan har eleverna, klassvis, chans
att tillsammans diskutera vad de vill ska tas upp på det kommande matrådet/elevrådet
under den så kallade mentorstimmen. Varje klass har mentorstimme någon gång i veckan
och under den här tiden brukar eleverna få möjlighet att diskutera aktuella ämnen.
Vid klassrådstillfällena får eleverna på Furulundsskolan diskutera ämnen som ska tas upp i
matrådet.
Klasserna får oftast, innan det är dags för matråd, information om vilka frågor som ska
diskuteras i matrådet vilket gör att eleverna hinner diskutera frågorna klassvis. Varje klass
har någon representant, vilket brukar vara en elev till antalet, som sedan för vidare
information från klassen till matrådet och vice versa.
”Det är bra att eleven som deltar kan föra fram åsikter, det som kommit fram i klassen ska
kunna framföras i elevrådet ex.” (rektor, man, Furulundsskolan)
Det ska alltid finnas någon representant från varje grupp, antingen om det handlar om
elever eller personal på skolan. Självfallet deltar någon som representerar köket, kan inte
produktionsledaren närvara deltar någon annan i dess ställe, som exempelvis
områdeschefen som arbetar för måltidsservice. Den personal som deltar i matråden kan vara
hemkunskapsläraren eller någon lärare/ansvarig för andra ämnen. Det är önskvärt att
rektorn deltar i råden, men det är inte självklart att rektorn ska delta varje gång. Istället blir
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någon från ledningen oftast ditkallad då matrådet önskar en sådan persons närvaro.
Exempelvis kan det vara en diskussion om pengar eller någonting som rektorn kan säga till
om.
Åldersfördelningen i matråden ser något olika ut. Getingeskolan som inte har något matråd
har istället klassråd och elevråd. Furulundsskolan har ett matråd som ingår i elevrådet samt
att de har fördelat matrådet på så sätt att årskurs 1-5 har ett råd och årskurs 6-9 har ett eget
råd. Fyllingeskolan har istället ett och samma råd för samtliga elever i årskurs 4-9.
Att det sker en bra kontakt mellan elever och personal på skolan är väldigt viktigt för
utvecklingen. Alla ska känna sig delaktiga i besluten och det verkar de göra, åtminstone de
som intervjuats påstår detta. Då det sker en diskussion i matrådet måste det även ske ett
beslutsfattande. Antingen så är det någon ur personalen som helt sätter stop för
diskussionen genom att fastställa ett beslut eller kan det vara så att förslagen inte är rimliga,
och därmed inte genomförbara, och en diskussion äger aldrig rum för att måltidspersonal
kan förklara hur det ligger till.
”Vissa grejer går kanske inte att införa, ex. pizza, men då säger personal ifrån.” (elev
Furulundsskolan)
På Fyllingeskolan har de i regel aldrig behövt kalla in någon från måltidsservice då förslagen
från eleverna och besluten från matråden varit så pass ”försiktiga” att det har kunnat gå att
lösas inom skolan med den personal som finns där.
Skulle det vara så att utomstående personal behöver kopplas in brukar det handla om
pengar.
”När det handlar om ekonomifrågor måste andra parter kopplas in. T.ex. BUF, rektorer,
måltidsservice m.m. alltså bara när det är pengar inblandat” (elevstöd, Fyllingeskolan).
I övrigt kan oftast personalen på skolan åtgärda det mesta.
Vid alla tillfällen då det är matråd skrivs det alltid ett protokoll gällande det som tagits upp
och det som bestämts. Nämnvärt är det att säga att protokollet skrivs av den sekreterare
som sitter med i matrådet.
”Det är uppbyggt som vilket råd som helst. Har; ordföranden, sekreterare…” (rektor, kvinna,
Furulundsskolan)
Det finns därmed någon som styr upp mötet och någon som antecknar, och i övrigt torde det
finnas andra personer som ansvarar för diverse andra saker.
Matrådsmötet brukar gå till på så sätt att först går man igenom gamla punkter från
föregående matråd för att se vad klasserna kommit fram till, om det varit så att
klassrepresentanterna fick med sig någon fråga de skulle diskutera i klassen. Därefter går
rådet igenom nya punkter som kommit upp från köket eller från klassrepresentanterna.
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Avslutningsvis får representanterna troligtvis med sig några frågor som de ska ta upp i
klassen för vidare diskussion.
Furulundsskolan har i regel matrådsmöte en gång/termin. På Fyllingeskolan önskar man ha
matråd fler gånger än vad man har idag.
”Tanken är väl att vi ska ha det en gång/månad men det har ej lyckats. Det är svårt att få
ihop det så ofta, då alla klasser har fullt upp.” (hemkunskapslärare Fyllingeskolan)
På Getingeskolan ges det möjlighet för eleverna att lyfta frågor, som handlar om maten, i
elevrådet som äger rum ungefär en gång per månad.
Enligt måltidsinspiratören diskuterar matråden inte bara innehållet i någon rätt utan
matrådets främsta uppgift är att diskutera helheten!
”Maten på tallriken men även miljön, ex. ljudnivån, diskuteras.” (måltidsinspiratör)

Skulle du vilja vara med i matrådet?
Nedan presenteras resultaten från enkätfrågan om eleverna ville vara med i matrådet.
Resultatet anses ha en koppling till den övergripande frågan; ”Hur arbetar matråden?”.
Resultatet visade att eleverna över lag, 64 av 91 elever, angav att de inte ville vara med i
matrådet/ i ett matråd. Enbart 2 elever angav att de för tillfället redan är med i matrådet,
och det var en elev från vardera deltagande klass på Fyllingeskolan. 21 elever angav att de
skulle kunna tänka sig att vara med i ett matråd (se figur 5, bilaga 3)

Resumé
Samtliga matråd, elevråd eller annat råd som diskuterar ämnet mat arbetar i princip på
samma sätt. Alla dessa råd byggs även upp på samma sätt, då de har samma struktur. Där
finns alltid en ordförande och en sekreterare med vid varje möte. Mötets upplägg brukar
vara sådant att först tas det upp och gås igenom gamla frågor som kanske har diskuterats
ute i klassrummen från det förra matrådsmötet. Har eleverna någonting att tillägga i det sker
en diskussion mellan deltagarna. När det är färdigt går man igenom nya punkter som kommit
upp på agendan, vilka bland annat kan ha kommit från köket eller någon annan som önskat
att ta upp en diskussionsfråga. Frågorna diskuteras och eventuellt kan ett beslut fattas. I
vissa fall kan klassrepresentanterna få med sig några frågor tillbaka till klassen för vidare
diskussion. Vid ett matrådsmöte ska det alltid finnas med representanter från varje grupp.
Exempelvis ska det alltid finnas med elever, någon lärare, gärna någon från skolans ledning
samt någon representant från skolköket vid matrådens möten. I enkätundersökningen där
eleverna deltog frågades det om de skulle kunna tänka sig att vara med i ett matråd, om de
inte redan gjorde det. 64 av sammanlagt 91 elever ansåg att de inte kunde tänka sig att vara
med i ett matråd. Enbart 21 elever ansåg däremot att de gärna skulle kunna tänka sig att
ställa upp vid ett matrådsmöte.
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Vad är avsikten med matråden?
Respondenterna ansåg att det främsta syftet med matråden är att ge eleverna inflytande
och delaktighet i sin skolgång. Det är bra att eleverna ges chans att få påverka saker som har
med skolan att göra. Samtidigt kan det vara bra för eleverna att få mer inblick i hur det
fungerar egentligen, exempelvis med matlagningen och inköpen. De får mer perspektiv på
saker och ting.
”Även insikt i hur ”maten blir till” om man säger så.”(hemkunskapslärare Fyllingeskolan)
Har man ett matråd är det viktigt att det syns ett resultat, att det syns att matrådet fungerar
annars kommer rådet inte till sin fulla rätt.
Det är bra att det kommer fram synpunkter och genom det här sättet att arbeta, genom att
använda matråd, får lärare och ledningen på skolan information om vad eleverna tycker och
tänker. Då matrådet ska vara ett demokratiskt råd får eleverna här lära sig om demokrati och
hur de ska förhålla sig till andra genom att visa respekt.
”För att barn och elever ska utvecklas till demokratiska människor är detta ett bra verktyg.”
(rektor, man, Furulundsskolan)
Matrådet är även till för att reda ut frågetecken, och ge svar på konkreta frågor som
eleverna ställer. Ibland kan det vara negativa synpunkter de har att komma med och då är
det bra att detta lyfts fram istället för att det bildas osämja mellan elever och
måltidspersonal.
”Det är viktigt att diskutera allt. Istället för att ”kriga” i matsalen om maten till exempel är
dålig. Då får personalen reda på åsikterna istället för att det rinner ut i sanden.”
(kostekonom)
Eleverna som är med i matrådet fungerar som en informationslänk mellan klassen och
matrådet där ny information ständigt uppdateras. Uppdraget innefattar ansvar vilket kanske
kan få eleverna att känna sig än mer delaktiga i skolans arbete.
Matrådet fungerar nog som en bra länk i kommunikationen mellan lärare och elever.
Fungerar då matrådet så kan det bidra till en bättre stämning på skolan.
”Jag tror att det är ett bra första steg till en ”tillsammanskänsla” på skolan mellan lärare och
elever.” (kostchefen)
En stor del av deltagarna anser att det är viktigt att alla ska kunna träffas och diskutera
ämnet mat, och ett matråd är en utmärkt plattform för det. Det viktigaste är ändå att det blir
en diskussion. Positiv som negativ kritik är alltid bra i sådana lägen. De negativa åsikterna
kan måltidspersonalen ta till sig och förbättra, medans den positiva kritiken kan få
personalen att känna sig mer motiverade till sitt arbete.
”Kunden måste ha en arena där de får berätta om vad de tycker, både positiva och negativa
saker.” (kostchef)
De elever som intervjuats tycker att det är lärorikt med matråd, och det är bra att vara med i
ett matråd.
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”Man lär sig att säga vad man tycker!” (elev Fyllingeskolan). Detta är naturligtvis väldigt
positivt och som det nämnts tidigare är det en lärandeprocess att visa respekt och det
handlar också om att säga vad man tycker.
De flestas uppfattning var att på de skolor det finns matråd får eleverna lära sig mer om
uppbyggnad, alltså hur olika råd är uppbyggda. Eleverna som sitter med i matråden får även
lära sig hur det fungerar i ett möte, och man visar respekt mot varandra och talar en i taget.
Den demokratiska processen kommer de därmed i kontakt med genom matråden.
”Elever ska lära sig att fungera i ett samhälle, och det är viktigt att de får kunskap.” (rektor,
man, Furulundsskolan)
Kunskap får de via matråden på grund av att maten diskuteras och de får en tydligare bild
över vad det egentligen är dem äter. Kunskapsinsamlingen är möjlig då personal från
matsalen ska delta vid mötena och de kan då direkt svara på frågor som har med maten att
göra vilket leder till att eleverna får en annan bild av hur det ligger till. Det blir inte bara så
att eleverna vill ändra någonting utan att det istället förklaras vad det innebär och att det
faktiskt kostar pengar att göra saker.
På Furulundsskolan nämnde två av respondenterna att det skulle kunna vara ett bra syfte
med att ha matråd men då de inte direkt har ett konkret matråd på skolan fungerar inte
matrådet riktigt som det är tänkt. Exempelvis skulle eleverna fått mer inblick i matens
sammansättning och allt i kring, samt att ingenting är gratis.
”Hade man haft matråd på riktigt så hade eleverna fått mer uppfattning om kostnader och
allmänt” samt att ”det borde vara demokratiskt med matråd”. (Rektor, kvinna,
Furulundsskolan)

Varför tror du att ni har matråd på skolan?
Nedan presenteras resultaten från enkätfrågan om varför eleverna trodde att man hade
matråd på skolan. Resultatet anses ha en koppling till den övergripande frågan; ”Vad är det
för avsikt med matråden?”.
I frågan, om anledning till att skolorna har matråd, fick eleverna chans att välja fler alternativ
än enbart ett av dem. Därför är procentsatsen inte jämförbar med antalet elever som svarat
på frågan. Resultatet visar sammanställningen av alla elevers svar, oavsett skola eller klass.
Resultatet visade att till 84% trodde eleverna att den främsta anledningen till att man har
matråd är ”för att man ska få chans att påverka maten och matsalen”.
De som valde alternativet annat fick med egna ord svara på frågan varför de trodde att de
hade matråd på skolan och de motiverade sina svar med att maten inte är god, man får vara
med och göra sin röst hörd, att man kan berätta saker som man kan ändra på samt att
barnen också får bestämma vad maten blir (se figur 6, bilaga 13)

Resumé
Det främsta svaret som gavs på frågan om det fanns något lärandesyfte med matråden var
att de elever som deltog i matråden fick vara med och lära sig mer om hur ett råd är
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uppbyggt samt hur det går till vid ett möte. Det är viktigt att alla deltagare känner sig
delaktiga samt att det visas respekt till varandra och att man pratar en i taget.
Matrådets huvudsakliga syfte visade sig vara för att få eleverna att känna sig delaktiga så att
de kan känna att de har en chans att påverka maten eller måltidssituationen. Det är viktigt
att eleverna ges möjlighet att få påverka maten och detta är ett bra sätt att kunna öka
elevernas delaktighet. Matrådets procedur är en form av demokratisk process vilket också är
bra för eleverna att få uppleva då det behövs en viss form av struktur. Då frågan; Varför tror
du att ni har matråd på skolan, ställdes till samtliga elever gavs det som svar att den främsta
anledningen till att det finns matråd är för att eleverna ska få en chans att påverka maten
och matsalen.

Vilka formella lagar/direktiv styr matrådet?
Nedan presenteras en sammanställning av samtliga intervjusvar som anger om det finns
några formella lagar eller direktiv som styr matrådet:
Överlag anser respondenterna att det inte finns några som helst formella lagar som styr
matrådets arbete. I skollagen finns nämnvärt en paragraf som tar upp elevernas inflytande
på sin skolgång och det är sammankopplat med matråden i det här fallet.
Endast en person var säker på att det inte fanns någon lag som behandlade ämnet matråd
medans övriga personer egentligen inte vågade svara på om det fanns eller inte fanns någon
sådan lag.
En del visste att det fanns direktiv i form av riktlinjer som Barn och ungdomsförvaltningen
hade tagit fram, och det gällde främst personer som inte direkt jobbar på skolan. När det
gäller den ledning som skolan har, rektor etc., visade det sig att dessa inte var direkt insatta i
ämnet på det viset att de kunde svara på frågan. Den främsta bilden som gavs från dem var
att det varken fanns direktiv eller lagar som tar upp ämnet matråd. Men som en liten
parentes bör det nämnas att riktlinjerna, som barn och ungdomsförvaltningen tagit fram,
ändå på något sätt var kända men att de inte anpassades i det praktiska arbetet.
”Det är kanske inte ett krav men det är i alla fall en stark rekommendation att man ska ha
matråd. Det finns starka viljor om att matråd ska finnas på en högre nivå, till exempel att
politiker tycker det.” (Rektor, kvinna, Furulundsskolan)
Enligt kostekonomen, som jobbar på Barn- och ungdomsförvaltningen, har informationen
om riktlinjerna delgivits alla berörda parter inom kommunen, och skolorna ska då alltså
enligt detta resonemang ha tillgång till de riktlinjer som är satta. Enligt riktlinjen ska skolorna
ha ett matråd eller något annat råd där eleverna kan få diskutera maten.
”Det är väl inget krav men vi ser helst att de har matråd på skolorna.” (kostekonom)
Med andra ord är det en stark rekommendation att skolorna ska ha matråd, men
informationen kanske inte har nått enda fram. Enligt all personal som intervjuats som jobbar
på skolorna finns det inte heller några regler på skolan som styr hur matrådet ska arbeta. På
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grund av detta kan skolorna ha olika upplägg vad gäller dessa råd. En del skolor har ett
speciellt utvalt matråd med representanter från klassen medan andra skolor kan ha ett
matråd som fungerar som en del av elevrådet, det är då samma klassrepresentanter som är
med i matrådet som i elevrådet.
Enbart en person tog upp det arbete som lagts ner på att ta fram bra information gällande
matråden från Örebro kommun. Där har man jobbat för att få fram bra riktlinjer för hur
matrådet kan arbeta, och dit kan man ansöka om man vill bli skolan med bäst matglädje.
”NSFF har tagit fram en hel pärm gällande matråden” (måltidsinspiratör).
Östergårdsskolan i Halmstad fick tilldelat detta pris för bästa skolmat år 2010.

Resumé
Där finns riktlinjer som barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram som behandlar ämnet
matråd. Dessa riktlinjer känner i stort sett inte någon personal från skolan till utan det är
främst utomstående, kommunalt anställda personer som känner till dessa. Ingen var helt
säker på om där fanns någon lag som tog upp ämnet matråd men där var inte heller någon
som vågade svara på att där inte fanns en sådan lag. På respektive skola finns där inga
generella regler eller riktlinjer för hur matrådet ska arbete eller vilka som ska delta vid
mötena.

Vilka möjligheter finns för matrådet att påverka mat- och
måltidssituationen?
Nedan presenteras en sammanställning av samtliga intervjusvar som anger vilka möjligheter
det finns för matrådet att påverka mat- och måltidssituationen:
Eleverna, från Fyllingeskolan och Furulundsskolan, som blivit intervjuade och som är med i
matrådet ansåg att de hade stora möjligheter att få komma med idéer vid de tillfällen det
var matrådsmöte. Då det är många elevers åsikter som ska komma fram medför det att
många idéer lyfts fram vid varje mötestillfälle. Det ges möjlighet att ta upp i princip vad man
vill i matråden, allting som sägs, alla önskemål som får uttryck, kanske inte används senare.
”Jo det fungerar väl, men man tar ej tag i saker!” (elev Furulundsskolan)
Matrådet fungerar när det gäller arbetssättet och diskussionerna i rådet, men när det gäller
efterarbetet verkar det inte fungera på alla skolor, och utmärkande är Furulundsskolan.
Känner eleverna sig delaktiga i skolans arbete är det lättare att matrådets arbete blir mer
seriöst och engagemanget blir starkare. Samtidigt som engagemanget, från alla parter,
måste finnas så måste även idéerna vara rimliga. Kommer det hela tiden fram orimliga idéer
som absolut inte går att genomföra blir det så att matrådet inte alls har någon påverkan på
skolmaten eller skolmatsmiljön för att kraven inte går att uppfylla.

24

Sju av samtliga 14 respondenter tog på ett eller annat sätt upp ämnet ekonomi när frågan
ställdes hur matrådet kan påverka maten och vad det är som styr att besluten går att
genomföra.
De frågor som kommer upp i matrådet har oftast olika karaktär. Men många av frågorna är
av ekonomisk betydelse. Samtidigt är det så att köken har en stram budget som de måste
följa till punkt och pricka. Där finns inga pengar att hämta för att helt plötsligt vilja ändra på
någonting radikalt.
”Budgeten som köket har måste följas, och det kan då i vissa lägen bli tråkigt, vilket medför
att man måste prata ordentligt med eleverna så att de förstår.” (produktionsledare
Fyllingeskolan)
Detta får till följd att elevernas idéer ofta inte går att verkställa då personalen följer
budgeten. Men är det däremot ett förslag som går att verkställas som håller sig inom
budgetens ramar planeras det naturligtvis att det genomförs. De ekonomiska frågorna kan
inte eleverna vara med och påverka på något sätt. Skolan får en viss summa pengar som ska
räcka till maten. Istället är det då rektorn och eventuellt måltidsservice (en del av
servicekontoret, arbetar med måltider, IT- tjänster, städning och dylikt inom kommunen)
som kopplas in och får därmed diskutera frågan då pengarna avgör.
På Furulundsskolan vill man att eleverna ska få mer delaktighet i skolans utveckling. Det
hade exempelvis varit bra om matrådet hade fungerat som det skulle och enligt en av
rektorerna finns det redan generella roller, som vissa har och som har betydelse i matrådets
beslutande i frågorna som tas upp. Eleverna ges enbart möjlighet att påverka maten genom
önskematsedeln, som sker med jämna mellanrum. I övriga frågor beslutar antingen rektorn
eller annan personal, och när det gäller maten är det husmor (produktionsledaren) som har
det slutgiltiga ordet. Till följd av detta får eleverna inte det inflytande som önskas.
”Det blir på grund av det inte så mkt diskussioner” (rektor, kvinna, Furulundsskolan).
I frågan om matrådets funktion på skolan tyckte en av rektorerna att det absolut inte
satsades på matrådet, och att det inte fanns något direkt engagemang. Eleverna visar enligt
samma person att de inte vill utveckla matrådet, det finns inget engagemang där heller.
”Det satsas inte så mycket på matrådet. Det handlar lite grann om viljor, det finns inte så
starka viljor för att matrådet ska utvecklas. Det finns ingen ork och tiden är knapp.” (rektor,
kvinna, Furulundsskolan)
Det skapas inte tillräckligt med möjligheter för eleverna att påverka. Matrådet har enligt
denna person inte någon som helst möjlighet att påverka måltidssituationen som upplägget
ser ut idag. Eleverna kan komma med många förslag och idéer man det lyssnas inte alltid på
de och därför får eleverna försöka ett antal gånger till personalen kanske förstår att eleverna
verkligen vill satsa på en viss sak eller ändra på någonting specifikt.

Resumé
Alla elever har en möjlighet att få diskuterar ämnet mat och måltid, antingen i matrådet eller
elevrådet/klassrådet, men att genomföra beslut och uppfylla elevernas önskemål är inte lika
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lätt infriat. Många respondenter nämnde att ekonomin kan vara en anledning till att
elevernas förslag inte alltid kan gå att förverkligas, då både köket och skolan har en något
stram budget att hålla sig efter går det inte att ändra på en massa saker så lätt. Om
personalen på skolan är engagerad i måltidsarbetet och vill utveckla maten och
måltidsmiljön har matrådet en större möjlighet att faktiskt verkliggöra mångas önskemål.
Eleverna känner sig inte lika tillmötesgående om personalen inte engagerar sig och eleven på
Furulundsskolan ansåg att de i matrådet fick ta upp samma sak flera gånger för att
personalen skulle lyssna på dem.

Hur påverkar matrådet mat- och måltidssituationen?
Nedan presenteras en sammanställning av samtliga intervjusvar som anger hur matrådet
påverkar mat- och måltidssituationen:
Enligt måltidspersonalen, från köket, på Fyllingeskolan vill eleverna ständigt påpeka att de
gärna vill ha annan sallad till maten. Det populäraste alternativet är att de önskar få ”vanlig
sallad”, alltså tomat, gurka och isbergssallad.
”Elever vill ha tomat och gurka men det är dyrt och onödigt, svårt för köket att ta in.”
(produktionsledare Fyllingeskolan)
Måltidspersonalen förklarar sedan detta vid matråden och alla som sitter med förstår att det
inte alltid går att köpa in dessa varor då det kostar pengar. Dialogen mellan köket och
eleverna fungerar på det sättet väldigt bra, och eleverna uppskattar att någon från köket
sitter med och förklarar vissa saker som kanske är självklara för eleverna, så som med
salladen.
I stort sett alla intervjuade påstår att elevernas största chans att få påverka maten är vid de
tillfällen då de har önskemat på skolan. Och detta har alla tre skolorna (Fyllinge, Furulund
och Getinge). Det framkom inte någonting negativt om önskematen på någon skola, utan det
fungerar bra och är uppskattat av de flesta.
På Getingeskolan arbetas det för att ge eleverna mer baskunskap om kost och livsstil och på
så sätt finns det fler som får en bredare kunskap om mat och det tycker de är väldigt viktigt.
Hemkunskapen skulle i så fall vara det ämne som eleverna hade fått mer kunskap om sådana
frågor som kanske kan dyka upp vid diskussioner om maten i det rådande elevrådet. För att
på så sätt undkomma alla frågor som dykt upp om att de vill ha mer kryddor och, speciellt
salt, för att själv kunna krydda maten i matsalen, kan detta vara en bra ambition värd att
jobba för. Skulle det visa sig att eleverna på Getingeskolan ytterligare vill diskutera frågor
som berör maten kommer det att skapas ett matråd.
”Lyfts det fram mycket frågor om maten startar man istället upp ett matråd, för då visar det
ju sig att det behövs ett matråd” (rektor, kvinna, Getingeskolan).
Furulundsskolan har enbart matråd vid de tillfällena då det är tänkt att det ska vara matråd,
vilket brukar vara 2 gånger per termin. Idag arbetas det inte på något sätt som ger matrådet
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mer plats och chans att påverka maten. ”Skulle kunna ha matråd oftare. Man skulle kanske
kunna dela på eleverna så att matråd är för sig och elevråd är för sig.” (matrådsansvarig
Furulundsskolan)
Fyllingeskolan har matråd vid de utsatta tillfällena samt att de har extra matråd vid speciella
tillfällen och när det känns att det behövs.
”På senaste tiden har matrådet fått mer plats och chans att påverka måltidssituationen.”
(hemkunskapslärare Fyllingeskolan)
Tiden är alltid en aspekt, och det är svårt att få samlat alla elever som ska vara med i
matrådet för att lektionerna ligger så pass utspridda och det är inte lätt att hitta ett tillfälle
då alla kan vara med och diskutera.

Resumé
Vill både elever och personal på skolan förändra mat- och måltidssituationen kan de göra
detta via matrådet, förutsatt att alla är engagerade. Elevernas största möjlighet att få
påverka maten är vid de tillfällen då de har önskemat på skolan. Respondenterna tyckte att
det fungerar jättebra med önskematen och eleverna får tydligt se resultatet av deras
önskningar till skillnad från vissa andra förslag som inte verkliggörs via matråden.
Det sker över lag bra kommunikation mellan måltidspersonal och elever, då eleverna kan
prata direkt med personalen om de skulle vilja påpeka någonting.

Vad anses det om resultatet av matrådets funktion?
Nedan presenteras en sammanställning av samtliga intervjusvar som har med resultatet av
matrådets funktion att göra:
Matrådets arbete på Fyllingeskolan har under den senaste tiden synts då det gjorts en del
förändringar i matsalen, eller restaurangen som de numer vill kalla det. Restaurangens
logistik är inte den bästa tänkbara, då det där är lyhört och folk strömmar genom
restaurangen vilket gör att det inte är lugn och ro för matgästerna. Ljudnivån var mycket
högre då än vad den är idag. På grund av att många elever och lärare sagt till om miljön i
matsalen har det arbetats en hel del för att komma dit där de är idag, och mycket är tack och
vara matrådets arbete. Idag finns där uppsatta segel och där finns även uppsatt nya
akustikväggar för att ljudnivån ska bli lägre och miljön i restaurangen ska bli trevligare.
Resultatet av matrådets arbete är med goda tecken klart synliga för alla, både elever och
personal på skolan.
Måltidspersonalen anser att matrådet är ett bra forum för att på ett enkelt sätt kunna
kommunicera med både elever och lärare.
”Det är ända sättet att kommunicera elever, köket och personal/lärare på en och samma
gång. Annars är det bara från kökets sida kontakt med antingen elever eller lärare till
vardags.” (produktionsledare Fyllingeskolan)
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På Getingeskolan har det tidigare funnits ett väldigt aktivt matråd och måltidssituationen har
enligt rektorerna blivit mycket bättre. Nu är ljudnivån mycket lägre och där är mer trivsamt
nu än vad det var innan. Även maten har blivit mycket bättre.
”Matrådet fungerade som en del när det var dåligt i matsalen. Det tog ca 2 år för att få till
det bra! Stort steg framåt!” (rektor, man, Getingeskolan).
Matrådets arbete på Furulundsskolan fungerar, enligt de flesta av de intervjuade, bra. Dock
tycker de alla att matrådet kan ges mer plats samt mer möjlighet att påverka
måltidssituationen på skolan. Den elev som intervjuades tyckte att det var ett jättebra forum
att diskutera saker samt ta upp problem, men diskussionerna leder ingen vart och ingenting
verkställs. Funktionen av matrådet används inte till fullo och enligt de själva behöver
eleverna kanske ta upp samma sak, samma idé flera gånger för att personalen ska förstå att
det ska tas på allvar.
Matrådets protokoll som skrivs vid mötena får enligt uppgifter, från de intervjuade på
Furulundsskolan och Getingeskolan, alla elever samt föräldrar ta del av då det dels
informeras om vad som tagits upp på mötet i klassen samt att protokollet läggs ut på
fronter, ett nätbaserat forum som även föräldrarna har åtkomst till. På Getingeskolan har
man även föräldraråd där föräldrarna ges chans att diskutera olika frågor.
Föräldrarna, vars barn går på Fyllingeskolan, får via föräldraföreningen reda på hur
måltidsarbetet fungerar på skolan och då vad som tas upp i matrådet. Föräldraföreningen
ska i princip fungera som ett vanligt råd där föräldrarna får chans att diskutera frågor och ta
upp problem som kan dyka upp.
Uppföljning med andra utomstående så som kostekonomen eller måltidsinspiratören sker
inte. Enligt kostekonomen önskas det att sådan uppföljning sker och enligt riktlinjerna ska
det ske.
”Vill var delaktig i avstämning och vill få reda på. Detta står även i riktlinjerna, att jag ska få
reda på det!” (kostekonom).
Kostchefen å andra sidan får matrådsprotokollen skickat till sig så han har alltid tillgång till
dem. Områdeschefen, för respektive skolområde, deltar enligt uppgifter vid matrådsmötena
och dessa informerar sedan kostchefen om vad som tagits upp vid mötet då kostchefen
personligen inte deltar där.

Hur tycker du som elev att ni har det idag i matsalen?
Nedan presenteras resultaten från enkätfrågan om hur eleverna tyckte att de hade det idag i
matsalen. Resultatet anses ha en koppling till den övergripande frågan; ”resultatet av
matrådets funktion”.
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Syftet med frågan var att få reda på om eleverna var nöjda med hur situationen såg ut för de
i matsalen, hur miljön var och om de var nöjda med maten, ett helhetsbetyg med andra ord.
Majoriteten av eleverna på Furulundsskolan, 40%, ansåg att de inte var särskilt nöjda med
situationen matsalen på skolan (se figur 7, sid 29). Getingeskolans elever anser precis som
eleverna på Furulundsskolan att deras situation i matsalen inte är särskilt bra då majoriteten
av eleverna, 47%, svarat så (se figur 8, sid 29). På Fyllingeskolan var majoriteten av eleverna,
62%, nöjda över sin måltidssituation i skolan då de angivit att situationen i matsalen är bra
(se figur 9, sid 30).
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Figur 7. Figuren visar angivet i procent det antal elever som tyckte situationen i matsalen var
bra/dålig på Furulundsskolan. 40% av eleverna tyckte att det var ”sådär”.

Eleverna motiverade sina svar med att maten inte alltid är bra och man blir inte mätt, ibland
är det långa köer till maten och ibland kan det vara högljutt och stökigt i matsalen.

Figur 8. Figuren visar angivet i procent det antal elever som tyckte situationen i matsalen var
bra/dålig på Getingeskolan. 47% tyckte att situationen i matsalen var sådär.

29

En del av eleverna påpekade att de ville ha bättre mat på skolan och ibland kan det vara
högljutt och stökigt i matsalen, medans andra tyckte att det brukar vara lugnt och skönt i
matsalen och att maten är bra.

Fyllingeskolan
jättedåligt
inte bra 3% jättebra
0%
10%
sådär
25%

jättebra
bra
sådär
inte bra
jättedåligt
bra
62%

Figur 9. Figuren visar angivet i procent det antal elever som tyckte situationen i matsalen var
bra/dålig på Fyllingeskolan. 62% tyckte att det var ”bra”.

Eleverna påpekade främst att maten för det mesta är god och miljön i matsalen har blivit
bättre då det införskaffats ljuddämpare till väggarna och ljudnivån är inte lika hög men om
alla pratar i mun på varandra kan det bli högt ljud. Ibland kan det även finnas mat kvar på
borden och det är inte trevligt att sitta och äta vid.

Hur delaktig är du, som förälder, i matrådets/elevernas måltidsarbete på
skolan?
Nedan presenteras resultaten från enkätfrågan i vilken grad föräldrarna ansåg att de var
delaktiga i matrådets/elevrådets måltidsarbete på skolan. Resultatet anses ha en koppling till
den övergripande frågan; ”resultatet av matrådets funktion”. Majoriteten av föräldrarna på
Furulundsskolan och Fyllingeskolan, 82%, ansåg att de inte alls kände sig delaktiga i
matrådets arbete på skolan samtidigt som enbart 9% av föräldrarna kände sig lite delaktiga
(se figur 10, sid 31). Samtliga föräldrar på Getingeskolan, 15 stycken, angav att de inte alls
känner sig delaktiga i elevernas måltidsarbete på skolan då de fick frågan ”hur delaktiga de
är i elevernas måltidsarbete på skolan”.
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Figur 10. Figuren visar hur stor andel av föräldrarna som känner sig delaktiga i matrådets arbete på
Fyllingeskolan och Furulundsskolan. Största andelen av föräldrarna, 82%, har svarat att de inte alls
känner sig delaktiga i matrådets arbete.

Resumé
På Fyllingeskolan har matrådet aktivt arbetat för att få till en bättre måltidsmiljö genom att
där satts upp segel samt akustikväggar. Matrådets arbete är synligt för alla och resultaten är
omtyckta av alla. När det gäller Getingeskolan har där funnits ett matråd men idag arbetas
där inte så mycket med måltiderna på grund av att det anses att eleverna inte vill utveckla
något mer då det redan är bra så som det är. Furulundsskolans matråd kommer inte helt till
sin rätt. Matrådets arbete syns inte direkt på skolan och elever måste trycka på hårt för att
andra ska lyssna på deras idéer. Samtliga elever har tillgång till protokollen och får ständigt
information om vad det är som händer på skolan. Fyllingeskolans föräldrar har till och med
en föräldraförening där föräldrarna får chans att diskutera olika frågor som till exempel
maten. Trots detta är det 82% av föräldrarna som tycker att de inte alls är delaktiga i
matrådets arbete på skolan, samt att alla föräldrar från Getingeskolan som deltagit i
enkätundersökningen påstår att de inte alls känner sig delaktiga i elevernas måltidsarbete.
Om man ser hur måltidssituationen ser ut idag för eleverna i skolan tycker enbart eleverna
på Furulundsskolan till största del att deras måltidssituation inte är bra då 29% av eleverna
svarat så. På Getingeskolan tycker eleverna till 47% att det är sådär och 62% av eleverna från
Fyllingeskolan tycker att de har en bra måltidssituation i skolan.

Hur tycker elever/lärare/föräldrar att det fungerar med nuvarande
system, gällande matråd?
Nedan presenteras en sammanställning av samtliga intervjusvar som anger hur
elever/lärare/föräldrar tycker att det fungerar med nuvarande system gällande matråd:
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Över lag tyckte de flesta att det är bra med matråd och att det någorlunda fungerar som det
ska idag. På Fyllingeskolan är man mycket nöjda över att matrådet har arbetat mycket med
måltidsmiljön och gjort den bättre, någon påpekade att det kanske kan vara bra om rektorn
kan sitta med vid något matrådsmöte men annars fungerar det bra. På Furulundsskolan är
man också över lag nöjda med att man har ett matråd. Men enligt de flesta finns det mycket
som går att göras bättre. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att ha matråd oftare.
”Att man kontinuerligt försöker få in matrådsmöte, med jämna mellanrum. Inte så att det
blir så att man har ett matrådsmöte bara för att man ska ha det utan det ska gå lite tid
emellan så att det hinner dyka upp nya saker” (rektor, kvinna, Furulundsskolan).
Alla påpekar att den struktur som matrådet har är viktig för elevernas utveckling, och det är
bra att de lär sig saker genom detta. Samt att de får möjlighet att diskutera och komma med
idéer som kan komma att påverka maten eller måltidsmiljön. I huvudsak ska mötena inte äga
rum för ofta, då det lätt kan leda till att eleverna till slut inte har någonting att säga utan att
det i stället blir så att man försöker hitta någonting att klaga på.
Nämnvärt är att den ena rektorn på Furulundsskolan tyckte att det system som de har idag,
gällande matråden inte är det optimala. Därmed blir det inget direkt resultat från matrådets
arbete.
”Hade kunnat vara jättebra men så är det inte” (rektor, kvinna, Furulundsskolan). Det ges
inte möjlighet för eleverna att riktigt delta i utvecklingen och varken ledningen eller
personalen vill lägga ner så mycket mer tid på matrådet mer än vad de gör idag. Men
samtidigt så har det inte på något sätt klagats direkt till personal om att matrådet inte
fungerar så de tycker att det fungerar okej så som de arbetar och därmed utförs ingen direkt
förändring i systemet.
Enligt både kostchef och måltidsinspiratör är matrådet ett utmärkt forum att få eleverna att
känna sig mer delaktiga i måltidsarbetet på skolan. Inte nog med att de får lära sig mer om
hur ett möte går till så får de mer inblick i hur maten köps in och vad maten egentligen
består av.
Rektorerna på Getingeskolan ansåg att måltidsarbetet som äger rum fungerar bra, men det
sker inte direkt något omfattande arbete just nu då det före detta matrådet arbetade med
att förbättra måltidssituationen.
Trots att matrådet fungerar bra så finns det alltid någonting man skulle kunna utveckla.
Speciellt en av de intervjuade påpekade att skolan skulle behöva ta tag i matrådet mer, och
lägga ner mer tid på det.
”Det borde helt enkelt ligga naturligt för skolan att man har matråd med jämna mellanrum,
och att kanske rektorn kallar till matråd. Finns det inget intresse från personal/ledning på
skolan fungerar ingenting.” (kostchef).
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På Fyllingeskolan har måltidsinspiratören arbetat en del för att förbättra måltidssituationen
och detta nämndes av respondenter från Fyllinge då dennes arbete verkligen uppskattas och
de tyckte att det var väldigt bra att det fanns en sådan person, en sådan tjänst som arbetar
med skolornas mat och måltidssituation då detta verkligen behövs. Måltidsinspiratörens
arbete förbättrade skolans måltidstänkande och de arbetar idag på det sätt de
rekommenderades att göra av måltidsinspiratören.

Tycker du att du som elev har en chans att påverka maten på skolan?
Nedan presenteras resultaten från enkätfrågan om eleverna tycker att de har en chans att
påverka maten på skolan. Resultatet anses ha en koppling till den övergripande frågan; ”hur
tycker elever/lärare/föräldrar att det fungerar med nuvarande system, gällande matråden?”.
Eleverna på Furulundsskolan och Getingeskolan visade sig inte alls kunna påverka maten då
majoriteten av eleverna angett att de inte har en chans att påverka maten på skolan. 74% av
eleverna på Furulundsskolan (se figur 11, sid 33) och 93% av eleverna på Getingeskolan
ansåg att de inte kunde påverka maten (se figur 12, sid 34). Eleverna på Fyllingeskolan var
något positivare till att de har en chans att påverka maten på skolan då majoriteten av
eleverna, 47%, angett att de har en chans att påverka maten på skolan (se figur 13, sid 34).

Furulundsskolan
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Figur 11. Figuren visar den andel av eleverna på Furulundsskolan som tycker att de har/inte har en
chans att påverka maten på skolan. Största andelen elever, 74%, ansåg att de inte hade en chans att
påverka maten på Furulundsskolan.

De elever på Furulundsskolan som svarat Nej, jag har ingen möjlighet att påverka maten, har
gett kommentarerna att trots att de försöker ändra på saker händer det ingenting och detta
trodde eleverna främst berodde på att skolan har en budget de måste följa. På skolan har de
nästan aldrig något matrådsmöte och eleverna vet inte vem som är med i matrådet. Maten
är inte heller alltid omtyckt av eleverna.
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Figur 12. Majoriteten av eleverna, 93%, ansåg att de inte hade en chans att påverka maten på
Getingeskolan.

Enbart fyra av de elever på Getingeskolan som angivit att de inte hade en möjlighet att
påverka maten motiverade sina svar. Eleverna påpekade att de inte har något matråd på
skolan och att lärare och rektorer inte lyssnar på eleverna. Skolan lagar sin mat och eleverna
tror inte att de kan ändra på detta.
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Figur 13. Figuren anger andelen elever som anser att de har/har inte möjlighet att påverka maten på
Fyllingeskolan. Största andelen elever, 47%, ansåg att de hade en chans att påverka maten.

De elever på Fyllingeskolan som svarat Nej, jag har ingen möjlighet att påverka maten, har
motiverat sina svar med att det är matråden som kan påverka maten och har man inga idéer
eller förslag är det inte lätt att påverka maten och det är sällan sådana tillfällen ges.
De elever på Fyllingeskolan som svarat Ja, jag har möjlighet att påverka maten, har motiverat
sina svar med att de genom önskematen bland annat får vara med och rösta fram vad de ska
äta. Genom matrådet har eleverna en möjlighet att påverka maten då de kan prata med den
klassrepresentant som är med i matrådet som sedan kan berätta för de andra i matrådet att
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vad respektive klass tycker. Eleverna kan påpeka saker men allt handlar om demokrati och
att hålla sig inom utsatt budget.

Har du som förälder möjlighet att påverka ditt barns måltid i skolan?
Nedan presenteras resultaten från enkätfrågan om föräldrarna tycker att de har en chans att
påverka sitt barns måltid på skolan. Resultatet anses ha en koppling till den övergripande
frågan; ”hur tycker elever/lärare/föräldrar att det fungerar med nuvarande system, gällande
matråden?”. Frågan syftar till att ge svar på om föräldrarna exempelvis kan påverka hur
måltiderna i skolan äts, hur miljön är i matsalen eller vad det är för slags mat som serveras.
Föräldrarna på Getingeskolan var i regel mer negativt inställda till att de hade en möjlighet
att påverka måltiden då sex av 15 föräldrar svarat att de inte har någon möjlighet påverka
barnens måltid i skolan samtidigt som fem av dessa 15 inte visste vad de skulle svara (se
figur 14). De flesta föräldrarna ansåg att de hade en liten möjlighet att påverka barnens
måltid i skolan då sammanlagt 15 av 61 föräldrar valde det alternativet (se figur 14).

Figur 14. Figuren visar hur stor möjlighet föräldrarna har att påverka barnens måltid på skolan, på
respektive skola. Till största del kände föräldrarna att de hade en liten möjlighet att påverka sitt
barns måltid i skolan.

Skulle du som förälder vilja påverka ditt barns måltidssituation mer?
Nedan presenteras resultaten från enkätfrågan om föräldrarna tycker att de vill påverka sitt
barns måltidssituation mer än vad de gör idag. Resultatet anses ha en koppling till den
övergripande frågan; ”hur tycker elever/lärare/föräldrar att det fungerar med nuvarande
system, gällande matråden?”.
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Majoriteten av föräldrarna vill gärna påverka sitt barns måltidssituation mer än vad de gör
idag och 51% av föräldrarna angav detta samtidigt som enbart 10% av föräldrarna inte ville
påverka sitt barns måltidssituation mer (se figur 15)

Figur 15. Figuren visar angivet i procent den andel av föräldrarna, på de undersökta skolorna, som vill
påverka sitt barns måltidssituation i skolan mer.

De som har svarat ja, jag vill påverka mer, har gjort följande motiveringar;
En del av de föräldrar som svarat ja på frågan har påpekat att måltiderna ska ätas i en trevlig
miljö och att maten ska vara god och näringsrik. Någon förälder tyckte inte att föräldrarna
fick insyn i matrådet mer än att de endast hör vad barnen berättar. Många av barnen verkar
klaga både på maten och miljön. Det hade varit jättebra om skolan bjuder in föräldrarna till
att vara delaktiga. Barnen måste äta maten och det hade varit önskvärt om maten hade varit
närproducerad och inte bestå av så mycket halvfabrikat. Om det är så att barnen har något
problem med maten, till exempel att de inte tål vissa saker eller att de har diabetes, önskar
föräldrarna att de får vara än mer delaktiga i kosthållningen.
Det är bra att man ska kunna diskutera saker tillsammans, elever och berörd personal från
skolan samt att personalen i matsalen utgör en viktig del av eleverna måltider.
De som svarat nej, jag vill inte påverka mer, kanske eller vet inte har gjort följande
motiveringar;
De som svarade nej tyckte att de genom de forum som finns, exempelvis föräldraförening,
påverka måltiden och att det redan där görs ett bra arbete. En av deltagarna svarade
måltidssituationer brukar vara svåra att påverka och menade att det är svårt som förälder
att påverka. En del ansåg att de redan nu litade på skolans personal och eleverna i matrådet i
samarbete med måltidsinspiratören och att de gör ett bra jobb. Andra påpekade att deras
barn redan var nöjda med maten och måltidsmiljön så de kände inget behov av att påverka.
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Resumé
Samtliga som intervjuats ansåg att de över lag var någorlunda nöjda med det måltidsarbete
som ägde rum på skolan. Enbart på Furulundsskolan var det önskvärt att matrådet kunde
utvecklats mer för att det skulle bli mer användbart med matråd. Det påpekades då att
matrådsmötena kunde ske något oftare än vad de gör idag. Resultatet från enkäten visar en
annan sida av frågan. Av Furulundsskolans deltagande elever var det 74% som inte tyckte att
de kunde påverka maten på skolan, en liknande siffra visades från samma fråga men när det
gällde Getingeskolans elever då det istället var 93% som inte tyckte att de kunde påverka
maten. På Fyllingeskolan däremot var det största andelen av eleverna, 47%, som hade svarat
att de visst kunde påverka maten på skolan. När det gällde föräldrarna från Fyllingeskolan
ansåg de flesta att de hade en liten chans att påverka elevernas måltidssituation. Föräldrarna
från Furulundsskolan ansåg även de till största del att de hade en liten chans att påverka
men på Getingeskolan var föräldrarna något mer negativt inställda, där de flesta hade svarat
att de absolut inte hade någon möjlighet eller att de inte hade så stor möjlighet att påverka
måltiden på skolan. Resultaten visar att 51% av föräldrarna gärna vill påverka elevernas
måltidssituation mer än vad de gör idag. Måltidsinspiratörens arbete uppskattas av de som
fått ta del av dennes arbete, och denna tjänst är väl eftertraktad.
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Diskussion
Resultatdiskussion
Enligt forskningsansatsen Grounded Theory ska en lokal teori av problemet visas efter
analyser, men därmed kan det finnas många olika teorier och dessa är kopplade till det
problem som undersökts (Patel & Davidson, 2011). Nedan presenteras, i respektive fråga,
den relevanta orsak och förklaring över det som undersökts.

Hur fungerar matrådets arbete och påverkar dess arbete maten och
måltidssituationen?
De skolor som deltar i studien arbetar på olika sätt med måltiderna. Fyllingeskolan har ett
fast matråd, Furulundsskolan har ett matråd som ingår i elevrådet och Getingeskolan har
inget matråd alls utan de diskuterar frågor som berör måltiden i klassråden respektive
elevrådet om det skulle behövas. Det är mycket bra att det finns forum som matråd, då det
finns möjlighet till att diskutera frågor som har med maten och måltidssituationen i skolan
att göra. Vare sig föräldrar och elever alltid känner sig helt tillfreds gällande måltidsarbetet
på skolorna skulle de gärna önska att få påverka maten mer på skolan, och en stor del av
föräldrarna känner sig inte alls delaktiga i matrådens arbete, eller skolans måltidsarbete,
trots att det framkommit att samtliga föräldrar på något sätt har en chans att påverka eller
få ta del av den information som tas upp vid ett matrådsmöte. En av skolorna var speciellt
utmärkande; på Furulundsskolan redovisas inga som helst resultat från matrådets arbete,
förutom önskematen som eleverna önskar. Eleverna ansåg över lag att miljön i matsalen inte
alltid var den bästa, med undantag av eleverna på Fyllingeskolan där eleverna tyckte att
miljön i matsalen var bra.
Hur stor möjlighet matrådet egentligen har handlar i slutändan om i hur stor utsträckning
eleverna och personalen är aktiva i matrådet. Visas det inte något engagemang eller att det
inte kommer fram önskemål från rådets deltagare kommer matråden inte att kunna fungera.
Svenska elever är flest till antalet att äta skollunch till skillnad från andra länders skolelever
(Harper & Wells, 2007) och därför är det viktigt att eleverna också får en möjlighet att
påverka maten. I kombination med att eleverna visar intresse måste personalen ge matrådet
mer tid än vad som i vissa fall görs idag. Är samtlig personal på skolan införstådd med att det
behövs ett matråd och att det är viktigt för eleverna att de får chans att vara delaktiga i
skolans arbete kan måltidssituationen komma att bli påverkad. Det har visat sig att är
eleverna nöjda med matsalsmiljön kan det även vara så att de är nöjda med maten som
serveras på skolan och det bör i och med detta ha skett ett gediget arbete med maten och
måltidsmiljön i de fallen (Larsson & Wetterlind, 2011).
Den här studien indikerar hur mycket matrådet kan påverka måltiden på skolan. Fungerar då
inte matrådet syns det inte heller någon utveckling. Då matrådet ständigt arbetar med
maten och måltidsmiljön märker elever detta och klimatet i matsalen blir därmed mycket
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bättre, och som exempel har matrådet på Fyllingeskolan aktivt arbetet för att förändra
måltidsmiljön vilket elever och personal idag märker av i matsalen. Samma sak gäller den
inflytande och påverkandemöjlighet eleverna får genom matråden, har man inte matråd på
skolan är det klart att de inte känner sig delaktiga i måltidsarbetet men visar det sig att
matrådet fungerar tycker eleverna att de i alla fall har en större möjlighet att få påverka sin
måltidssituation.

Hur arbetar matråden?
Strukturen på matråden/elevråden är desamma oavsett skola. Minst en representant från
klassen deltar i dessa råd och diskuterar då frågor med övriga deltagare och ska på så sätt stå
för samtliga åsikter från den klass de representerar. Vid varje matrådsmöte finns det med
representanter från olika yrkesgrupper utöver de elever som är med. Där ska finnas med
lärare, måltidspersonal och någon från ledningen vilket kan vara rektorn (Lindborg et al.
2007. Wesslén, 2012). Det anges även i det styrdokument som behandlar matrådet att
skolsköterskan ska vara närvarande vid matrådsmötena (Lindborg et al. 2007) men detta
sker inte idag. Då skolsköterskan arbetar för att främja elevernas hälsa borde det vara
relevant att hon/han är med i matrådet. Vid varje möte i matrådet diskuteras ett antal frågor
som har en viss anknytning till maten eller måltidsmiljön i skolan (Livsmedelsverket, 2007.
Wesslén, 2012. Lindborg et al. 2007). Om matrådet arbetar aktivt kan måltidssituationen
förbättras (Landsbygdsdepartementet, 2010). I möjligaste mån går det även att fatta ett
beslut i någon fråga men går det inte får klassrepresentanterna ta med sig någon fråga
tillbaka till klassen för ytterligare diskussion. Dessa frågor tar man sedan upp på nästa möte
för att kolla om det kommit fram någonting nytt. Att det sker en sådan diskussion, mellan
elever och lärare, som det gör i matråden är viktigt för elevernas utveckling (Bornefalk et al
2009), och det är därför bra om det alltid finns lärare eller andra vuxna representerade vid
matrådsmötena. Många elever vill gärna påverka mat- och måltidsmiljön men största
majoriteten av eleverna skulle inte kunna tänka sig att vara med i matrådet och ofta kan det
kanske ha att göra med att man inte vet hur man arbetar i matrådet eller vad man ska säga
där. Liknande har Bornefalk och Eriksons (2009) studie påvisat, att i de fall elever saknar
kunskap borde de bli upplysta och får mer kunskap.

Vad är avsikten med matråden?
Det främsta syftet med matråden är att eleverna ska få större delaktighet i skolans arbete
samt att eleverna främst ansåg att orsaken till att man har matråd är för att man ska få en
chans att påverka maten och matsalen. Om eleverna känner sig delaktiga i skolans arbete
blir miljön allmänt mycket trevligare på skolan, då elever känner gemenskap med andra samt
att de trivs bättre (Molin & Röriksson 2005). Genom att ha matråd får eleverna även lära sig
hur en demokratisk process går till och hur ett beslutsfattande organ arbetar. Matråden ska
även inspirera eleverna att lära sig mer om maten, då ingenting är gratis, samt att de får veta
mer om hur maten egentligen tillagas. Eleverna får även lära sig hur viktigt det är att
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respektera varandra och låta alla få uttrycka sina åsikter. Syftet med matråd är även att ge
eleverna inflytande över mat- och måltidsmiljön men kan det vara så att eleverna enbart i
viss utsträckning får bestämma om de mindre viktiga frågorna i matrådet. Det är kanske så
här på de skolor där matrådet inte riktigt har så stor påverkan, på grund av att de enbart får
påverka saker som inte berör helheten (Molin & Röriksson 2005). Inflytande kan eleverna få
på olika sätt, i grupp kan de bland annat i klassråd eller annat råd få inflytande av över sin
skoltid (Stenson, 2002).

Vilka formella lagar/direktiv styr matrådet?
Någon lag som reglerar matrådens funktion finns i dagsläget inte. Skollagen säger dock att
elever ska ges inflytande på sin utbildning samt att de ska ha delaktighet i skolans arbete
(SFS 2010:800). Det är politikernas ansvar att kvaliteten på skolorna är bra, samtidigt som de
bestämmer hur mycket pengar skolorna får och detta är ramarna för hur matrådet kan
arbeta (Wesslén, 2012). I Halmstad kommun finns även en riktlinje som säger att varje skola
bör ha ett matråd för att eleverna ska ges möjlighet att diskutera samt påverka maten på
skolorna (Halmstad kommun, 2012). Det visade sig att riktlinjen från barn- och
ungdomsnämnden inte åtföljdes av alla skolor, men att alla skolor ska ha hört talas om den
då det ska ha delats ut information om riktlinjerna till samtlig personal och alla rektorer på
skolorna om att de ska följas. Man kan fundera på hur kommunikationen sker mellan
beslutsfattare och verkställare. Förhoppningsvis påverkar inte detta i någon större
utsträckning skolans utveckling eller elevernas skolgång. Där finns även ett styrdokument,
som man i Örebro kommun tagit fram, som ska hjälpa skolorna att arbeta med matråden
och hur ett matråd kan fungera samt vilka frågor matråden diskutera (Lindborg et al. 2007).
Styrdokumentet kanske skulle vara användbart för samtliga skolor i Halmstad kommun för
att matråden ska fungera och för att matrådets arbete ska kännas roligt och användbart.

Vilka möjligheter finns för matrådet att påverka mat- och måltidssituationen?
Ofta går man i samma mönster som man gjort tidigare och vid de undersökta skolorna
arbetas det i nuläget inte speciellt mycket med att ge matråden större möjlighet att få
påverka måltidssituationen eller maten för den delen. Detta är inte alltid dåligt, men i vissa
fall kan det vara bra att stämma av med elever och kanske även föräldrar för att se hur
måltidsarbetet fungerar på skolan. Är elever och personal intresserade av att påverka matoch måltidssituationen har matrådet en väldigt stor möjlighet att få påverka det, förutsatt
att de idéer eller åtgärdsförslag som tas upp i matrådet är relevanta och genomförbara. Har
eleverna inte möjlighet att påverka maten på skolan fallerar hela funktionen med matråd.
Samtliga elever har lika stor möjlighet att diskutera frågor som berör maten men på alla
skolor är det inte lika lätt att få någonting åtgärdat eller ändrat. Andersson (2010) visar i sin
studie att eleverna vill mycket, de vill gärna påverka skolmaten men de har ingen som helst
möjlighet att göra detta, och en grundförutsättning för att matrådet ska fungera är att
eleverna vill påverka men också att matrådet kan påverka maten på skolan. Det som även
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avgör i hur stor utsträckning de kan påverka är hur mogna eleverna är och hur pass
ansvarstagande de är. Ju större ansvar de kan ha ju mer inflytande kan de få (Stenson, 2002).
I de flesta fallen är det ekonomin som styr om besluten går att genomföras eller inte. Både
köket och skolan har en tillsatt budget som måste följas. Många tror att det är frågan om
pengar som avgör om deras förlag till utveckling stoppas (Konculic & Nilsson- Björck 2010).
För att underlätta och göra det möjligt för eleverna att få större chans att påverka maten så
behövs det någon form av mall för att matrådets arbete ska flyta på och för att samtliga
elever ska tycka att det är roligt med matråd (Lindborg et al. 2007). Det kan tyckas självklart
att det alltid ska finnas någon form av matråd där eleverna ska ha möjlighet att ventilera och
uttrycka sina åsikter.
Om matrådet inte har stor chans att påverka maten eller måltidssituationen kan det bero på
att personalen som deltar i matrådet har bestämda åsikter vad gäller ekonomin och maten
och därför kan det bromsa in elevernas engagemang då de redan vet att det dem säger inte
åtgärdas. Det matråd där både personal och elever är mycket aktiva har däremot en väldigt
stor påverkan på måltiden, vilket leder till att matrådet i större utsträckning kan påverka
mycket av det eleverna önskar. Vid de tillfällen eleverna får påverka och vara delaktiga i
beslut och utveckling medför det att de känner sig större och viktigare samt att eleverna
gärna presterar mer om de vet att de kan påverka någonting (Konculic & Nilsson- Björck
2010).

Hur påverkar matrådet mat- och måltidssituationen?
Matrådet har i studien visats kunna arbeta för en bättre måltidsmiljö, som exempel då det
framkommit mycket klagomål angående miljön i skolmatsalen/restaurangen och då ett
aktivt matråd på ett bra sätt kunnat åtgärda detta. Har skolan inget matråd diskuteras
frågorna om maten istället i annat forum, så som elevråd (Livsmedelsverket, 2007). Visar det
sig att en större del av eleverna vill påverka måltidssituationen kan de påverka detta genom
att vara aktiva och ta upp detta med personal på skolan, samt lyfta fram frågorna i elevrådet
eller något annat råd. Elevernas anses ha störst chans att få påverka maten på skolan genom
önskematen, då de under en viss tid får önska vilken mat som ska serveras i skolan. Detta
system verkar vara jättebra då samtliga elever på det här sättet får en större chans att
påverka maten, istället för att de kan komma med förslag till matrådet om andra saker och
sedan låta det vara upp till personalen att ta ett slutgiltigt beslut. Eleverna ska ges möjlighet
att få påverka sin skolgång (SFS 2010:800) och det här påverkar i allra högsta grad det. Till
viss del kopplas nog matrådet in i den process då önskematen ska diskuteras men trots detta
är det enbart eleverna som önskar maten. Måltidspersonalen behöver troligtvis göra en
övervägning över vad som går att serveras om man tänker sig att eleverna kanske önskar
pizza eller någonting liknande. Det är viktigt att samtliga parter som kommer i kontakt med
skolmaten ska få vara med och utveckla den om det är så att den inte är bra
(Landsbygdsdepartementet, 2010).
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Vad anses det om resultatet av matrådets funktion?
Är matrådet aktivt är även resultatet märkbart. Vid de perioder då skolorna serverar
elevernas önskemat syns matrådets arbete direkt och eleverna känner då större delaktighet i
måltidsarbetet. Föräldrarna känner sig över lag inte delaktiga i skolornas måltidsarbeten
trots att det framkommit att där på något sätt finns möjlighet för föräldrarna att ta del av
det som diskuteras i matråden. Samtliga protokoll läggs ut på ett internetbaserat forum,
Fronter, där föräldrarna ska kunna gå in och läsa allt eller så finns även möjligheten att, i den
mån det finns, i föräldrarådet eller föräldraföreningen diskutera ämnet mat och måltid eller
andra ämnen som är relaterade till skolan (Livsmedelsverket, 2007). Föräldrarnas delaktighet
i matrådets arbete kan medverka till att eleverna känner sig mer nöjda med måltiderna i
skolan, och det betyder mycket för barnen att deras föräldrar är aktiva i skolans arbete
(Wesslén, 2012). Uppföljning om vad som sker på skolan, gällande måltidsarbetet, sker inte i
någon större utsträckning i dagens läge med utomstående, så som kostekonomen, trots att
det i barn- och ungdomsnämndens riktlinjer anges att detta ska ske (Halmstad kommun,
2012). Skulle det vara så att matrådet beslutat om någonting som rektorn på egen hand inte
kan åtgärda kan måltidsservice komma att behöva kopplas in då det exempelvis kan handla
om ekonomi. Måltidsservice har enligt min uppfattning en stor möjlighet att påverka
matrådens arbete då det numer finns en speciellt tillsatt tjänst, måltidsinspiratören, som ska
hjälpa skolorna att arbeta för en bättre måltidsmiljö och det här kan säkert vara uppskattat
av många och skolorna vill nog mer än gärna ta emot sådan hjälp.
De elever som tyckte att de hade en bra måltidssituation i skolan var i största del de eleverna
som arbetade med ett väl fungerande matråd och det var över 60% av eleverna från den
skolan som ansåg sig ha en bra måltidssituation i skolan. På de andra skolorna var eleverna
inte lika nöjda med måltidssituationen. Måltidsmiljön ska enligt livsmedelsverket vara lugn
och trivsam så att eleverna kan äta utan att behöva stressa (Livsmedelsverket, 2007), men
enligt vissa elever är det inte så, och ofta är det höga ljud och kort tid till att äta. Det blir allt
tydligare att se sambanden mellan att ett bra fungerande matråd ger en bra måltidsmiljö,
men skolan kan arbeta mer med miljön och detta har konstaterats i en undersökning där
eleverna fått tycka till om vad som är viktigt i matsalen (Tikkanen et al. 2009).

Hur tycker elever/lärare/föräldrar att det fungerar med nuvarande system,
gällande matråd?
I största mån var samtliga deltagare från Fyllingeskolan mest positiva till hur måltidsarbetet
gick till på skolan, jämfört med övriga skolor, då både elever, personal och föräldrar påstår
att måltidssituationen är bra. Det finns alltid någonting man kan förbättra, trots att det
mesta fungerar bra, och någonting som påpekats starkt var att föräldrarna önskade få större
chans att påverka elevernas måltidssituation, då de idag enbart till viss del ansåg att de hade
möjlighet att påverka barnens måltid i skolan. Det är tydligt att den skola som inte har
matråd har till största del inte heller gett föräldrarna någon större möjlighet att påverka
måltidssituationen i skolan. Yngre elever kan över lag även känna sig tryggare om föräldrar
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har mer inflytande över skolans beslut (Molin & Röriksson 2005) vilket kan bidra till att
eleverna också känner sig mer delaktiga.
De personer som inte varit nöjda över maten eller måltidssituationen angav att de hoppades
att maten skulle bli bättre. Måltidsarbetet kan uteslutande inte alltid vara alla till lags, men
många gånger kan det brista i arbetet. Ledningen, rektorerna, anser att måltidssituationen
på respektive skola är bra men elevernas åsikter är det motsatta. Liknande tendenser har
även Bornefalk och Eriksson (2009) påvisat i sin studie om elevinflytande i skolan. Många
elever vill gärna att personalen ska börja lyssna mer på vad de har att säga och att mycket av
det dem vill få sagt faktiskt är bra synpunkter (Molin & Röriksson 2005). Här går det att se
tendenser i den mån eleverna har möjlighet att påverka, enligt tidigare uppgifter kan inte
eleverna på samtliga skolor påverka måltiderna i samma utsträckning och enbart på en skola
tyckte eleverna att de hade en möjlighet att påverka. Övriga elever ansåg att det inte
lyssnades på deras åsikter samt att den budget skolan har måste strikt följas. Med enkla
medel borde det gå att göra någonting åt saken, bara intresset från personalen finns där.
Måltidsinspiratörens arbete behövs verkligen ute i skolorna och alla uppskattar dennes
arbete då de får ta del av nya saker och lära sig hur man kan arbeta, dels med matrådet men
även med måltiderna. På Fyllingeskolan är man nöjd över hur matrådet arbetar och detta
kan kanske vara tack och vare måltidsinspiratören.

Metoddiskussion
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur matråden fungerar idag. Det ingick även
att ta reda på vad de berörda parterna ansåg om matråd och om de tyckte att de hade en
möjlighet att påverka situationen. För att kunna besvara frågan behövdes det göra två olika
undersökningar. Det gjordes en kvalitativ samt en kvantitativ undersökning då
forskningsfrågan var så pass bred. Den kvalitativa undersökningen var intervjuerna. Genom
att det utfördes intervjuer med personer som har en viss anknytning till matrådet gavs det
en tydligare och djupare bild över hur de själva upplever situationen och hur matrådet
fungerar. Då intervjuerna utfördes av en och samma person var det väldigt tidskrävande, och
ett önskemål från början var att fler skolor skulle beröras av studien, men då det inte fanns
så mycket tid för en så stor studie fick det bli enbart tre skolor som ingick i studien. Såhär i
efterhand funderas det kring huruvida det hade underlättat att spela in samtliga intervjuer
eller inte. Genom inspelning av intervjuerna hade det inte behövt antecknas så mycket vid
intervjutillfället, men därigenom hade det tillkommit en hel del efterarbete då allt som sagts
behöver skrivas ut (Patel & Davidson 2011).
För att få veta vad ett antal föräldrar och en större mängd elever tycker om matråden var
det enda alternativet att göra en enkätundersökning, som därför fick stå för den kvantitativa
undersökningen. Genom att använda sig av enkäter var det otroligt mycket lättare att på
kort tid få in många svar. För att även komma i kontakt med föräldrarna var det ett bra
tillvägagångssätt att skicka hem enkäterna till dem. Troligtvis hade inte någon annan
undersökningsmetod givit svar på det som efterfrågades i den utsträckning som det nu
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faktiskt gjorde. Reliabiliteten är, enligt författaren, hög i det här arbetet, med förklaringen
att reliabilitet handlar om att man undersöker någonting med rätt arbetsmetod som gör att
metoden medför att man får in relevanta svar och i rätt utsträckning (Thurén, 2007). I det
här fallet har det i princip inte funnits något annat tillvägagångssätt. Eventuellt skulle det ha
gått bra med en observation av hur matrådet arbetar, då observationer kan vara
strukturerade där man känner till att det förekommer ett visst mönster eller beteende eller
ostrukturerade observationer där syftet är att inhämta så mycket information som möjligt
om allting (Patel & Davidson 2011). Forskningsfrågan som syftar till att ta reda på vad ett
matråd gör kan kännas något vag då en sådan observation aldrig ägt rum.
För att få ett bredare resultat för hur matråden arbetar i Halmstad kommun skulle kanske
fler personer deltagit i studien, att fler intervjuer hade ägt rum och en större mängd skulle
fått ta del av enkätundersökningen, men trots detta anser författaren att det resultat som
framkommit har en hög grad av validitet. Då validiteten avser att forskningsfrågan har blivit
besvarad på ett eller annat sätt och att man inte tagit reda på fakta som inte har med
forskningsfrågan att göra (Thurén, 2007).

Studiens koppling till ämnet mat och måltidskunskap
Ämnet mat och måltidskunskap ger förutsättningar till en breddad och fördjupad syn på
många olika måltidssituationer. Utifrån perspektivet ”Mat för många” studeras situationer
där en större mängd människor äter vid samma tidpunkt och de serveras samma mat, tycker
jag verkligen är mat för många. Den här typen av måltidssituationer kan vara mycket
komplexa till sin natur då det är så många som berörs av en och samma måltid. Skolans
viktigaste uppgift borde ändå vara att främja elevernas utveckling och göra så att samtliga
elever får möjlighet till inflytande och delaktighet. Det arbete som skolor utför gör att den
hållbara utvecklingen går framåt. Hållbar utveckling kan definieras som "en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov” och som FN definierat under 1980-talet (Skolverket, 2011).
Skolornas arbete berörs naturligtvis av detta då undervisningen i skolan ska leda till att den
sociala utvecklingen går framåt. Hållbar utveckling kan i allra högsta grad också beröra
ämnet mat och måltid då vårt levnadssätt kommer att sätta ett avtryck och det kommer att
märkas i framtiden. Om man tittar tillbaka lever vi ju inte på samma sätt och har samma
kosthållning då som nu. Vill man främja den hållbara utvecklingen kan det vara hög tid att
tänka på vad man stoppar i sig och hur maten framställts. Skolan har en viss pedagogisk roll
och kan ha ett aktivt måltidsarbete, och enligt min mening är det viktigt att det köps in bra
råvaror samt att tillagningen är skonsam så att samtliga näringsämnen finns kvar i
produkterna då eleverna ska äta. I och med att vi har skolplikt i Sverige kan inte barnen
själva välja om de ska gå till skolan eller inte och därför är det av yttersta vikt att det finns
bra mat i skolan som eleverna kan äta sig mätta och prestera väl av.
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Slutsats
Den grad av påverkan som personal, elever och föräldrar har på maten och
måltidssituationen genom bland annat matrådet skiljer sig markant mellan skolorna i den
här studien och resultatet visar att matrådets arbete kan behöva ses över ytterligare.
 De lärare och annan personal som sitter med i matrådet tyckte att matrådets
måltidsarbete överlag fungerar bra. Däremot har en stor del av eleverna som deltagit
i studien påstått att de inte känner sig delaktiga i måltidsarbetet på skolan. Någon
enstaka elev vet inte vad ett matråd är.
 En majoritet av föräldrarna ansåg att de gärna skulle vilja påverka deras barns
måltidssituation mer. Enligt de lärare och rektorer som deltagit i studien, så finns det
ett forum för föräldrarna där de kan komma med åsikter gällande barnens skolgång
men denna möjlighet att påverka verkar i praktiken inte fungera så väl.
 Majoriteten av de som intervjuats kände inte till aktuella mål och riktlinjer gällande
matrådets arbete som kommunen har och som skolorna ska följa.
 Matrådets aktiva arbete har att göra med hur engagemanget ser ut på skolan, finns
det en engagerad personal har matrådet automatiskt chans att påverka maten och
matsalsmiljön mer än om personalen är likgiltig i frågan.
 Måltidsinspiratörens arbete är väl omtyckt samt eftertraktat. På den skola som
deltagit i studien där denna har arbetat har måltidssituationen blivit väldigt bra. En
sådan tjänst är väl värd att satsa på.

Framtidsutsikter
För att matrådsarbetet ska fungera optimalt på samtliga skolor i Halmstad kommun bör
riktlinjerna kring måltidsarbetet ses över och göras tydligare eller åtminstone att de tydligare
förmedlas till skolorna som eventuellt kan vara med hjälp av handledning eller uppmuntran.
Eventuellt ska ett styrdokument tas fram som pekar på hur matråden ska arbeta och detta
dokument bör fungera som en handlingsplan för skolan. Tidsmässigt skulle det underlätta för
samtliga personer då de inte har så mycket tid som de hade önskat att de hade.
Potentialen att utveckla måltiderna finns absolut på de deltagande skolorna, då både
personal och elever vill detta. Men allting måste fungera och är det inte engagemanget som
saknas kan det kanske vara att det inte finns tillräckligt med tid för personalen att lägga ner
mycket jobb på att vara med vid matrådsmötena. För att underlätta för matråden och
skolorna skulle deras ekonomiska budget troligtvis behöva göras större och de skulle behöva
friare tyglar att styra mer över pengarna. Är det så att det inte är ett ekonomiskt problem
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skulle det troligtvis rekommenderas någon form av utbildning inom hållbar utveckling för att
både elever och personal ska behaga arbetet på skolan.
Inte att förglömma är de lärare och elever som gör att matrådens arbete fungerar. Dessa
eldsjälar är guld värda och de borde verkligen tas vara på, samt att deras arbete bör
uppskattas och synas mer än vad det gör idag.

Uppmuntran till fortsatta studier
För att kunna dra en generell bild över matrådens funktion på samtliga skolor i Halmstad
kommun skulle en liknande studie behöva göras i en mycket större utsträckning med fler
deltagande elever, personal samt föräldrar.
Studien visade att kommunikationen mellan de som bestämmer och de som utför kanske
inte är så bra och detta borde ses över, då skolornas arbeten kan missgynnas av detta.
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Bilagor
Bilaga 1- beskrivning av skolorna

Fyllingeskolan
Fyllingeskolan är en skola som ligger i södra Halmstad och tillhör därför skolområde söder.
På den här skolan går det ca 450 elever fördelat på 24 klasser i årskurserna F-9. Eleverna som
går på skolan bor främst i det närliggande bostadsområdet Fyllinge, men även andra elever
utanför detta område har valt att söka sig till skolan. På skolan finns det även ett stort
spektra med elever som representerar olika kulturer och nationaliteter. På Fyllingeskolan
arbetar två rektorer; Magnus Rudgard som har hand om åk. 4-9 och Helén Smith som har
hand om åk. F-3. (Hansson, 2012)
Ingen av dessa rektorer intervjuades vid ett personligt möte. Magnus Rudgard fick över
telefon svara på några frågor som berörde matrådets arbete på skolan.
När det gäller övriga undersökningsdeltagare valdes de ut i enlighet med motiveringen
kompletterat med rektorns förslag på personer lämpade att delta i undersökningen.
De som intervjuades var;
 Hemkunskapslärare, kvinna.
 Stöd för elever med särskilda behov, kvinna.
 Elev från årskurs 8, tjej.
 Produktionsledare, ledare i köket, kvinna.
När det gäller enkätundersökningen deltog elever och föräldrar i klass 5c och klass 8c.

Furulundsskolan
Furulundsskolan som ligger i centrala Halmstad tillhör skolkontor centrum. Här går
sammanlagt runt 440 elever i årskurserna F-9. (Hero, 2012)
På Furulundsskolan arbetar minst två
rektorer. Jag har kommit i kontakt Dick Hero och Rosa Kolhammar som båda ansvarar för
skolans alla årskurser.
Med samma motivering till skolan som intervjuats:
 Rektor, man.
 Rektor, kvinna.
 Elev från årskurs 9, kille.
 Skolvärd, man.
 Produktionsledare, kvinna.
När det gäller enkätundersökningen deltog elever och föräldrar i klass 5b och 8a och b
(sammanslagna)

Getingeskolan
Getingeskolan ligger ca 2 mil norr om Halmstad och tillhör därmed skolkontor norr. På
skolan går det sammanlagt ca 200 elever i årskurs F-5, och ca 400 elever i årskurs 6-9.
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Getingeskolan har en vision om att vara en skola där alla kan känna sig trygga med sig själva
samt känna gemenskap med andra på skolan. Respekt är också viktigt att man har för andra
samtidigt som man blir respekterad. Och en viktig del är även att man ska känna glädje inför
skoldagen. De barn som går i de äldre årskurserna (6-9) är inte enbart elever från Getinge,
som det för det mesta är i årskurserna F-5, utan här går även elever från närliggande
byar/orter så som Kvibille och Haverdal. (Landin, 2012)
På Getingeskolan intervjuades enbart två rektorer, varav en var kvinna och en var man,
genom personligt möte vid ett och samma intervjutillfälle. Klass 5a och klass 83 deltog i
enkätundersökningen, där elever och föräldrar fick svara på varsin enkät.
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Bilaga 2- intervjuunderlag

Preliminära frågor till intervjuerna
1. Hur påverkar matrådet mat och måltidssituation?
Har det skett tydliga förändringar på skolan/ i matsalen?
Hur tycker du att måltidssituationen ser ut idag för elever/personal? (ser det ut så med hjälp av
matrådet?)
Hur ser arbetsprocessen ut då matrådets beslut ska verkställas?
Hur skulle du beskriva matrådets påverkan inom er verksamhet (på skolan)?
På vilket sätt används matrådets beslut i utvecklingssyfte?

2. Vilka möjligheter har matrådet att påverka mat och måltidssituationen?
På vilket/vilka sätt är det möjligt för matrådet att kunna påverka maten eller måltidssituationen?
Hur tycker du att matrådets funktion används?
Hur arbetas det med att ge matrådet ”plats”?
Hur påverkas möjligheterna i matrådet av deltagarna i rådet?

3. Vilka formella lagar/direktiv styr matrådet?
Finns det någon lag (ex. skollagen)/ direktiv som tar upp styrning av matråd?
Är det ett krav att skolorna måste ha matråd?
Vem får/ska var med i ett matråd?
Finns det några kommunala beslut (enbart halmstad kommun) som behandlar ämnet matråd?
Hur utformas ett matråd, vem bestämmer?
Har skolan egna regler vad gäller matråden?

4. Resultatet av matrådets funktion? (perspektiv: rektor, lärare,
måltidspersonal, elever, föräldrar, politiker, kommuntjänstemän?)
Vem får ta del av den information som tas upp i matråden? (diskussionerna och uppföljning, resultat)
Hur arbetas det med att verkställa besluten?
Är alla beslut/förslag nyttiga för verksamheten?
Finns det någon process som styr huruvida resultatet/besluten är genomförbara? Hur går det till i
sådana fall?
Sker det någon form av avstämning/uppföljning med ”utomstående” (föräldrar, politiker,
kommuntjänstemän)?

5. Hur tycker elever/lärare/föräldrar att det fungerar med nuvarande system,
gällande matråd?
Tycker du att det lyssnas på dina åsikter? (på vilket sätt)
Får ”alla” komma till tals? Är alla delaktiga, trots att man inte personligen sitter med i matrådet?
Har föräldrarna någon påverkan i matrådet? Får de/behöver de säga vad de tycker?
Hur tycker du att matrådet fungerar? (bra/dåligt varför?)
Känner alla till matrådet? (att det finns/inte finns) Varför/hur då?
Används matrådet rätt, enligt din mening? (varför tycker du så?)

6. Vad gör ett matråd?
Vet du vad ett matråd gör? (deltar du vid mötena) (utv. Och förklara)
På vilket sätt arbetar matrådet så att måltiden/måltidssituationen blir påverkad?
Hur sker beslutstagandet i matrådet?
Vem ingår i matråden? Blir man som elev/deltagare utvald? (och hur i så fall)
51

Hur ser ett matråds möte ut?
Hur integreras en större mängd elever i matrådets arbete?
Hur ofta sker mötena?

7. Vad är det för avsikt med att ha matråd?
Varför har ni matråd på skolan? (vilket syfte)
Vem har fått er att ha matråd? Vem har beslutat det? (varför)
Finns det något lärandesyfte med matråden? (tänker på de elever som är med och andra elever som
påverkas av matrådet)
Vad tycker du om att ha matråd? (positivt/negativt och varför?)

8. Hur påverkas den faktiska matlagningen av matråden?
Hur arbetar ni med matråden? Deltar ni i mötena?
Sker det bra kommunikation mellan elever och köket?
Hur följs besluten från matråden upp med er i köket? (bra eller dåligt)
Fungerar systemet bra med matråden?

9. Finns det någon form av hälsoarbete i samband med matråden, när det
gäller elevernas utveckling?
Behövs matråden för att eleverna ska utvecklas (som individer)?
På vilket sätt främjas elevernas hälsa genom arbete med matråd?
Hur påverkas elevernas förhållningssätt till maten (av matråden)?

10. Hur arbetar utomstående kommunalt anställda för att främja arbetet
gällande matråden?
Hur kommer du i kontakt med matråden? (om du gör det)
Kan du som kostekonom/kostchef/måltidsinspiratör påverka matrådets arbete?
Finns det någonting du skulle vilja ändra på med matråden, någonting som inte fungerar idag?
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Bilaga 3 – getingeskolans elevenkät

Enkät till elever
Kryssa i dina svar i rutorna nedan, och på vissa frågor så ska du svara med egna ord.
1. Är du
Kille
Tjej
2. Vilken skola går du på?
……………………………………
3. Vilken klass går du i?
Åk 5
Åk 8
4. Vet du vad ett matråd, eller annat ”råd” där maten diskuteras är?
Ja
Nej
(har du svarat nej kan du hoppa till fråga 7)
5. Varför har man matråd? (går bra att kryssa i fler alternativ)
För att man måste ha det
För att det är roligt med matråd
För att man ska få chans att påverka maten och matsalen
Annat : ………………………………………………………………………………………….
6. Skulle du vilja vara med i ett matråd?
Ja
Nej
Jag är redan med i matrådet
7. Hur tycker du att ni har det idag i matsalen?
Jättebra
Bra
Sådär
Inte bra
Jättedåligt
Varför tycker du det? (Motivera gärna ditt svar):
……………………………..……………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………....
8. Tycker du att du har en chans att påverka maten på skolan?
Ja
Nej
Motivera gärna ditt svar:
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
9. Har du några andra synpunkter gällande maten eller matrådet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
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Bilaga 4- enkätundersökning Fyllinge och Furulund

Enkät till elever
Kryssa i dina svar i rutorna nedan, och på vissa frågor så ska du svara med egna ord.

1. Är du
Kille
Tjej

2. Vilken skola går du på?
……………………………………
3. Vilken klass går du i? (t.ex. åk 6, åk 9.)
……………………………………
4. Vet du vad ett matråd är?
Ja
Nej
(har du svarat nej kan du hoppa till fråga 8)

5. Varför tror du att ni har matråd på skolan? (går bra att kryssa i fler alternativ)
För att man måste ha det
För att det är roligt med matråd
För att man ska få chans att påverka maten och matsalen
Annat : ………………………………………………………………………………………….

6. Skulle du vilja vara med i matrådet?
Ja
Nej
Jag är redan med i matrådet

7. Tycker du att det är bra att matrådet finns på skolan?
Ja
Nej
Om du har svarat nej: varför inte?
………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………..
………………………………………..

8. Hur tycker du att ni har det idag i matsalen?
Jättebra
Bra
Sådär
Inte bra
Jättedåligt
Varför tycker du det? (Motivera gärna ditt svar):
……………………………..……………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………....
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9. Tycker du att du har en chans att påverka maten på skolan?
Ja
Nej
Motivera gärna ditt svar:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

10. Har du några andra synpunkter gällande maten eller matrådet?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bilaga 5- enkät föräldrar Furulundsskolan

Enkät till förälder som har barn på Furulundsskolan
Kryssa i ditt svar i rutorna nedan, om där inte finns utrymme för att du ska svara med egna
ord. (när det frågas efter vilken klass ditt barn går i så syftas det på det barn som även har
deltagit i enkätundersökningen på skolan, finns information om detta i det medföljande
informationsbrevet)
Är du
Man
Kvinna
Hur gammal är du?
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
I vilken klass går ditt barn i på Furulundsskolan?
årskurs 5
årskurs 8
Vet du att de på Furulundsskolan har matråd?
Ja
Nej
Hur delaktig är du i matrådets arbete på skolan?
Inte alls delaktig
Lite delaktig
Väldigt delaktig
Varken eller, jag är inte intresserad
Vet ej
Har du möjlighet att påverka ditt barns måltid i skolan? (ex. hur måltiden äts, hur miljön är
eller vad det är för mat som serveras)
Nej, absolut ingen möjlighet
Nej, ingen stor möjlighet
Varken eller
Ja, lite möjlighet
Ja, stor möjlighet
Vet ej
Skulle du som förälder vilja påverka ditt barns måltidssituation mer?
Ja
Kanske
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Nej
Vet ej
Varför vill du/vill du inte kunna påverka?:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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Bilaga 6- enkät förälder fyllingeskolan

Enkät till förälder som har barn på Fyllingeskolan
Kryssa i ditt svar i rutorna nedan, om där inte finns utrymme för att du ska svara med egna
ord. (när det frågas efter vilken klass ditt barn går i så syftas det på det barn som även har
deltagit i enkätundersökningen på skolan, finns information om detta i det medföljande
informationsbrevet)
Är du
Man
Kvinna
Hur gammal är du?
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
I vilken klass går ditt barn i på Fyllingeskolan?
årskurs 5
årskurs 8
Vet du att de på Fyllingeskolan har matråd?
Ja
Nej
Hur delaktig är du i matrådets arbete på skolan?
Inte alls delaktig
Lite delaktig
Väldigt delaktig
Varken eller, jag är inte intresserad
Vet ej
Har du möjlighet att påverka ditt barns måltid i skolan? (ex. hur måltiden äts, hur miljön är
eller vad det är för mat som serveras)
Nej, absolut ingen möjlighet
Nej, ingen stor möjlighet
Varken eller
Ja, lite möjlighet
Ja, stor möjlighet
Vet ej
Skulle du som förälder vilja påverka ditt barns måltidssituation mer?
Ja
Kanske
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Nej
Vet ej
Varför vill du/vill du inte kunna påverka?:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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Bilaga 7- missiv Fyllinge/Furulund
Hej!
Under vårterminen 2012 jobbar Halmstads kommun med en måltidsutredning som berör
skolomsorgen och äldrevården.
Arbetet tillhör måltidsutredningen men samtidigt så är det ett examensarbete på
kandidatnivå där jag, Evelina Österblad, student på Gastronomiprogrammet på Högskolan i
Kristianstad gör mitt arbete i samråd med Halmstads kommun. Arbetets syfte är att få mer
inblick i hur matråden fungerar på skolorna och hur måltidssituationen ser ut.
Undersökningen utförs i syfte att främja skolans arbete och för att undersöka hur det
fungerar idag med matråden.
Den här specifika undersökningen riktar sig enbart till er föräldrar som har elever på någon
kommunal skola i Halmstads Kommun! Och det är viktigt att få in era synpunkter på
matråden då även ni är högst delaktiga i skolans arbete!
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till:
Evelina Österblad
Mob: 073-6256507
Evelina.osterblad@gmail.com

Högskolan i Kristianstad
Torben Olsson
tel; 044-208007

Tack för ditt deltagande!

Information om enkäten:
Era svar är konfidentiella vilket innebär att det enbart är jag, Evelina Österblad, som kan se
vem som har svarat på enkäten, men era namn kommer inte att användas på något annat
sätt. Därför är enkäterna märkta med en sifferkod som identifierar vem, eller från vilken
adress, det har kommit in svar från.
Jag behöver enbart en förälders deltagande, och jag lämnar därmed över ansvaret till er och
att någon av er väljer att delta i undersökningen.
Den tar max 10 minuter att genomföra.
När ni har svarat på enkäten skickar ni det i det bifogade kuvertet där portot är betalt och
adressen redan är angiven på kuvertet.
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Bilaga 8- informationsbrev

Informationsbrev!

Hej!
Under vårterminen 2012 jobbar Halmstads kommun med en måltidsutredning som berör
skolomsorgen och äldrevården.
Arbetet tillhör måltidsutredningen men samtidigt så är det ett examensarbete på
kandidatnivå där jag, Evelina Österblad, student på Gastronomiprogrammet på Högskolan i
Kristianstad gör mitt arbete i samråd med Halmstads kommun. Arbetets syfte är att få mer
inblick i hur matråden fungerar på skolorna och hur måltidssituationen ser ut.
Några av eleverna på kommunens skolor kommer att bli utsedda att delta i en undersökning
som handlar om matråden på skolorna och hur måltidssituationen ser ut, och är det så att du
har fått det här brevet är ditt barn utvalt att delta!
Undersökningen går till på sätt att eleverna får svara på ett antal frågor i en enkät som
enbart handlar om ämnet matråd och måltid på skolan. Enkäten kommer att utföras i skolan
då hela klassen är samlad vid ett tillfälle under vecka 13.
Ditt barns svar är anonymt vilket innebär att ditt barns svar inte går att identifiera med ditt
barn, och svaren kommer enbart att användas i detta specifika examensarbete. Deltagandet
är givetvis frivilligt och barnen får själva välja om de vill vara med eller inte, men då
undersökningen utförs i syfte att främja skolans arbete och för att undersöka hur det
fungerar idag med matråden är det därför extra viktigt att så många elever som möjligt vill
svara på enkäten!

Tack på förhand!
Skulle det vara så att ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till;
Evelina Österblad
Högskolan i Kristianstad
Mob: 073-6256507
Torben Olsson
Evelina.osterblad@gmail.com
tel; 044-208007
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Bilaga 9- missiv elevenkät

Missivbrev!
Hej!
Under vårterminen 2012 jobbar Halmstads kommun med en måltidsutredning som berör
skolomsorgen och äldrevården.
Arbetet tillhör måltidsutredningen men samtidigt så är det ett examensarbete på
kandidatnivå där jag, Evelina Österblad, student på Gastronomiprogrammet på Högskolan i
Kristianstad gör mitt arbete i samråd med Halmstads kommun. Arbetets syfte är att få mer
inblick i hur matråden fungerar på skolorna och hur måltidssituationen ser ut.
Undersökningen utförs i syfte att främja skolans arbete och för att undersöka hur det
fungerar idag med matråden.
Den här specifika undersökningen riktar sig enbart till er elever som går på någon kommunal
skola i Halmstads Kommun! Och det är viktigt att få in era synpunkter på matråden då era
åsikter kommer att vara av största majoritet! Så tag chansen att vara med och kanske
påverka!
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till:
Evelina Österblad
Mob: 073-6256507
Evelina.osterblad@gmail.com

Högskolan i Kristianstad
Torben Olsson
tel; 044-208007

Hoppas att du vill vara med och delta i undersökningen och jag tackar på
förhand för ditt deltagande!
Information om enkäten:
Era svar är anonyma vilket innebär att det inte på något sätt går att få reda på vem som har
svarat vad då det inte sparas några som helst kontaktuppgifter till er.
Den tar max 10 minuter att genomföra.
Skicka din enkät tillsammans med din förälders enkät i det bifogade kuvertet där portot är
betalt och adressen redan är angiven på kuvertet!

Posta enkäten senast den 5/4!
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Bilaga 10- missiv föräldraenkät

Missivbrev!
Hej!
Under vårterminen 2012 jobbar Halmstads kommun med en måltidsutredning som berör
skolomsorgen och äldrevården.
Arbetet tillhör måltidsutredningen men samtidigt så är det ett examensarbete på
kandidatnivå där jag, Evelina Österblad, student på Gastronomiprogrammet på Högskolan i
Kristianstad gör mitt arbete i samråd med Halmstads kommun. Arbetets syfte är att få mer
inblick i hur matråden fungerar på skolorna och hur måltidssituationen ser ut.
Undersökningen utförs i syfte att främja skolans arbete och för att undersöka hur det
fungerar idag med matråden.
Den här specifika undersökningen riktar sig enbart till er föräldrar som har elever på någon
kommunal skola i Halmstads Kommun! Och det är viktigt att få in era synpunkter på
matråden då även ni är högst delaktiga i skolans arbete!
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till:
Evelina Österblad
Högskolan i Kristianstad
Mob: 073-6256507
Torben Olsson
Evelina.osterblad@gmail.com
tel; 044-208007

Hoppas att du vill vara med och delta i undersökningen och jag tackar på
förhand för ditt deltagande!
Information om enkäten:
Era svar är anonyma vilket innebär att det inte på något sätt går att få reda på vem som har
svarat vad då det inte sparas några som helst kontaktuppgifter till er.
Jag behöver enbart en förälders deltagande, och jag lämnar därmed över ansvaret till er och
att någon av er väljer att delta i undersökningen.
Den tar max 10 minuter att genomföra.
Skicka din enkät tillsammans med ditt barns enkät i det bifogade kuvertet där portot är
betalt och adressen redan är angiven på kuvertet.

Posta enkäten senast den 5/4!
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Bilaga 11- enkät föräldrar Getingeskolan

Enkät till föräldrar
Kryssa i ditt svar i rutorna nedan, om där inte finns utrymme för att du ska svara med egna
ord. (när det frågas efter vilken klass ditt barn går i så syftas det på det barn som även har
deltar i enkätundersökningen, deras enkät finns med i brevet ni fick)
Är du
Man
Kvinna
Hur gammal är du?
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
I vilken klass går ditt barn i på Getingeskolan?
årskurs 5
årskurs 8
Tror du att de på Getingeskolan har matråd?
Ja
Nej
Hur delaktig är du i elevernas måltidsarbete på skolan?
Inte alls delaktig
Lite delaktig
Väldigt delaktig
Varken eller, jag är inte intresserad
Vet ej
Har du möjlighet att påverka ditt barns måltid i skolan? (ex. hur måltiden äts, hur miljön är
eller vad det är för mat som serveras)
Nej, absolut ingen möjlighet
Nej, ingen stor möjlighet
Varken eller
Ja, lite möjlighet
Ja, stor möjlighet
Vet ej
Skulle du som föräldrar vilja påverka ditt barns måltidssituation mer?
Ja
Kanske
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Nej
Vet ej
Varför vill du/vill du inte kunna påverka?:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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Bilaga 12- godkännande
Hej!
Under vårterminen 2012 jobbar Halmstads kommun med en måltidsutredning som berör
skolomsorgen och äldrevården.
Några av eleverna på kommunens skolor kommer att bli utsedda att delta i en undersökning
som handlar om matråden på skolorna och hur måltidssituationen ser ut.
Arbetet tillhör måltidsutredningen men samtidigt så är det ett examensarbete på kandidatnivå
där jag, Evelina Österblad, student på Gastronomiprogrammet på Högskolan i Kristianstad
gör mitt arbete i samråd med Halmstads kommun. Arbetets syfte är att få mer inblick i hur
matråden fungerar på skolorna och hur måltidssituationen ser ut.
Om det är så att du har fått det här brevet har ditt barn blivit utsett att delta i undersökningen.
Undersökningen sker i form av intervjuer där eleven får berätta lite om matråden på skolan.
Även rektorer, lärare och personal från skolköken på skolorna blir intervjuade.
Ditt barns svar kommer under intervjun att noteras i anteckningsform som i efterföljande
analys är anonymiserat, dvs. ditt barns namn kommer inte att vara sammankopplat med ditt
barns svar. Ditt barns svar kommer endast att användas i detta specifika examensarbete.
För att ditt barn ska få delta i undersökningen behöver jag ditt medgivande och målsmans
underskrift!
Jag ber vänligast att ni skriver på och skickar påskriven lapp i det medföljande kuvertet
omgående!
Tack på förhand!
Skulle det vara så att ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till;
Evelina Österblad
Högskolan i Kristianstad
Tel; 035-138168
Torben Olsson
Mob: 0736256507
tel; 044-208007
Evelina.osterblad@gmail.com
Jag godkänner att mitt barn deltar:

Jag godkänner inte att mitt barn deltar:

Påskriften avser (elevens namn):
Målsmans underskrift:

Målsmans underskrift:

Textat

Textat

Namnteckning

Namnteckning

Dagens datum:
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Bilaga 13- enkätresultat

Figur 1.

Figur 1. Figuren visar antalet elever som deltagit i enkätundersökningen från respektive skola samt
fördelning på årskurs fem och åtta i Furulundsskolan, Fyllingeskolan samt Getingeskolan.
Sammanlagt deltog 98 elever.

Figur 2

Figur 2. Figuren visar fördelningen av deltagarna över respektive skola. Sammanlagt deltog 55
föräldrar i undersökningen. Deltagandet var störst från föräldrar från Fyllingeskolan, där 19 kvinnor
och 10 män valde att delta.
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Figur 3

Figur 3. Figuren visar det antal elever som vet/inte vet vad ett matråd är på samtliga skolor som
deltagit i undersökningen.

Figur 4

Figur 4. Figuren visar hur många som tror sig veta att det finns ett matråd på respektive skola.
Kvinnorna är mer positivt inställda till matråd än vad männen är.
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Figur 5
Resultatet visar vad eleverna tycker i samtliga klasser som deltagit i undersökningen från
Fyllingeskolan, Furulundsskolan och Getingeskolan.

Figur 5. Figuren visar det antal elever som vill/inte vill vara med i matrådet. Största andelen av
eleverna, 64 av sammanlagt 91 elever, sade att de inte ville vara med i matrådet. Fyllingeskolan, och
en i vardera klassen (åk 5 resp. åk 8).

Figur 6

Figur 6. Figuren visar vad eleverna främst tror är orsaken till att matråden finns. Alternativet ”för att
man ska få chans att påverka maten och matsalen” är det alternativ som blivit valt flest gånger, 84%.
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