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Abstract 

 

Syftet med studien är att undersöka elever som sitter i matrådets uppfattning om 

sitt inflytande i matrådet. Elever och personal som arbetar med att förbättra mat 

och måltidsmiljön på en grundskola i södra Sverige har intervjuats. Totalt ingår 18 

elever som sitter i matrådet, personal som var högst ansvarig för måltiderna på 

skolan samt en grupp vid namn Mat och måltidsmiljö, där lärare, måltidspersonal 

och rektor ingår. Studien är kvalitativ och intervjun med matrådet har genomförts i 

två fokusgrupper, årskurs 1-6 och 7-9. Resultatet visar att eleverna i matrådet kan 

påverka skolmåltiden till viss del. Eleverna i matrådet tycker att matrådet fungerar 

men uppsatsens slutsats visar att möjligheterna för eleverna att påverka är kraftigt 

begränsade. 
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1. Inledning 
Skolan är en viktig del av samhället och en stor del av barn och ungdomars vardag. Därför ska 

skolan spegla dagens samhälle och enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr11, Skolverket 2011) ska eleven få möjlighet att påverka, ta ansvar och 

vara delaktig under sin utbildning. Detta ska omfatta alla elever och ska stiga i takt med 

elevens ålder och mognad.  

 

Vi är två lärarstudenter med inriktning hem- och konsumentkunskap som har valt att 

undersöka elevers uppfattningar om sitt inflytande i matrådet på en grundskola. Denna 

uppsats ingår som en del i lärarutbildningen och tillhör vetenskapsområdet 

utbildningsvetenskap. Ämnet har valts då det saknas aktuell forskning. Samt att lärare i hem- 

och konsumentkunskap kan bli tillfrågade att vara sammankallande för ett matråd. Vi är 

intresserade av att undersöka elevers uppfattningar kring sitt inflytande i matrådet. Uppsatsen 

söker svar på vilka frågor som diskuteras i matrådet, vilka möjligheter eleverna har för att 

påverka, vilka hinder som finns samt bakomliggande motiv för att påverka.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka elever som sitter i matrådets uppfattning om sitt 

inflytande i matrådet på en grundskola. 

 

1.2 Frågeställningar 

* Hur uppfattar elever som sitter som representanter i matrådet sitt inflytande? 

* Vilka uppfattningar finns bland elever i matrådet och skolpersonal om matråd? 

* Vad är matrådets funktion och roll i dagens skola? 
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2. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången tas begreppen elevinflytande samt skolmåltider upp. Dessa kan ses 

som relativt svenska fenomen. Det har därför varit svårt att hitta aktuell forskning som varit 

på en högre nivå än denna studie. Elevinflytande diskuteras utifrån olika perspektiv, dels 

allmänt inflytande, formellt inflytande samt inflytande i det specifika matrådet. Det ges även 

en historisk genomgång av skolmåltider, om skolmatens utveckling och elevers vilja till att 

påverka maten.  

 

2.1. Elevinflytande 

Skolans verksamhet ska enligt Skollagen ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på” (SFS 2010:800, kap. 1, 4§). De vuxna på skolan har en stor betydelse för elevens 

utveckling och inflytande. Enligt Tham (1998)  talar vuxna ofta över huvudet på elever och att 

attityden gentemot eleverna kan vara nedlåtande. Detta kan medföra att de elever som ville 

förändra inte togs på allvar. Det konstateras att elevinflytande hela tiden bör ske genom en 

gemensam dialog mellan elever och vuxna. En rapport från Skolverket (1998) visar att viljan 

att påverka hänger samman med hur man upplever en situation. Att det krävs någon form av 

missnöje, en upplevd skillnad mellan vad som är och vad som borde vara för att vilja gå från 

ord till handling. En komplicerad fråga gällande makt, inflytande och barn är just att 

huvudpersonerna är barn (Almgren 2006). Utrymmet för elevernas makt och inflytande är 

begränsat eftersom de är barn och att de därmed inte anses mogna att kunna fatta beslut om 

egna livsval ännu. I skolan kan elevinflytande ske både formellt och informellt (Almgren 

2006; Rönnlund 2011). Det informella elevinflytandet kan ske i klassrummet. Då eleven får 

inflytande över innehåll, arbetsmetoder och material. Medan det formella elevinflytandet kan 

ske genom upprättande av särskilda råd på skolan. 

 

Den som har makt är den person som har tolkningsföreträde och beror på position och status 

(Granath 2008). Makt är relationsbunden och är något som är föränderligt och därmed 

förhandlingsbart. I viss mån betraktar lärare elevinflytande som en maktförskjutning.  Att om 

eleven får mer makt får lärare mindre men Almgren (2006) menar att det är ett förenklat sätt 

att se på saken. Om till exempel en vuxen överlämnar hela beslutsfattandet till eleven, 

ses detta inte som den högsta formen av inflytande, utan snarare handlar det om att den vuxne 

ser en möjlighet att själv slippa ifrån ansvaret (Tham 1998). Elevinflytande tar tid i form av 
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planering, administrering och utvärdering och därmed resurser (Almgren 2006). Med ökad 

makt bör det leda till ett ökat ansvar men skolor saknar en tydlig väg för ansvarsutkrävande 

och kontrollmöjlighet för lärare. Istället för att eleverna får en ökad ansvarskänsla kan 

elevinflytandet leda till ansvarslöshet och en sämre utbildning. Samtidigt är Lgr11 tydlig med 

målet att eleven ska ta ett personligt ansvar över sina studier och att inflytandet över sin 

utbildning ska öka i takt med ålder och mognad. Eleven ska lära sig att bli en självständig och 

ansvarstagande medborgare som under demokratiska former aktivt ska kunna delta i beslut. 

Vidare antas eleven kunna planera sin tid samt göra genomtänkta och medvetna val kring 

arbetsmetoder och innehåll i skolan. Elevinflytandet är både en del av skolans 

demokratifostrande uppdrag och en rättighet i sig för eleven (Rönnlund 2011). 

Skolinspektionen (2012) fastslår att det “inom nästan samtliga verksamhets- och skolformer 

finns brister i individanpassning av verksamheten utifrån barnens och elevernas 

förutsättningar och behov” (Skolinspektionen 2012, s. 6). En åtgärd som föreslås är att låta 

eleverna få ett ökat inflytande över innehållet och utformningen av verksamheten. Var fjärde 

granskad skola brister i att ge eleverna inflytande över utbildningen. Skolinspektionen (2012) 

menar att det kan leda till att det blir svårare för skolan att erbjuda en relevant utbildning 

utifrån varje elev. 

 

2.2. Elevinflytande i formella råd 

Det är upp till varje skola att bestämma hur, och i vilken omfattning det formella 

elevinflytandet ska ske (Rönnlund 2011). Det finns råd som behandlar allmänna frågor till 

exempel elevråd och klassråd eller råd som arbetar med specifika frågor som till exempel 

matråd, skolidrottsföreningar och antimobbingsgrupper. Eleverna kan vara valda utifrån 

intresse och årskurs i skolan. Råden ska representera alla skolans elever och tillvarata deras 

intressen och kan liknas vid ett fackligt forum (Almgren 2006). Å ena sidan kan 

elevinflytandet i formella råd ses som ett inslag i skolans demokratifostrande uppdrag och 

därmed bli viktigt för skolpersonalen att förmedla till eleverna (Rönnlund 2011). Där kan 

eleven lära sig om mötesteknik och mötesformalia, till exempel vad ett majoritetsbeslut 

innebär. Å andra sidan kan eleven som är med i representativa råd förlora undervisningstid, 

något som kan leda till att elevens undervisningsresultat blir lidande (Almgren 2006). Lärare 

menar att det även finns olämpliga elever som väljer att vara med i råden för att komma ifrån 

krävande undervisning eller för att få fika och trivsel på mötena. Lärare och elever upplever 

att det kan förekomma ett visst hyckleri i systemet, till exempel att mobbande elever sitter 

med i antimobbingsrådet. En problematik med elevdemokrati kan vara att eleverna i ett råd 
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alltför ofta byts ut för att alla ska lära sig vad demokrati är (Tham 1998). Detta kan till 

exempel leda till att ett beslut görs av en grupp elever och som sedan ska genomföras av nästa 

grupp som kanske inte önskar detsamma. Ett annat problem är att det kan förekomma 

parallella beslutsprocesser där grupper beslutar i oenighet med varandra och att det i slutändan 

blir skolans rektor som får avgöra vilket beslut som ska gälla (Rönnlund 2011). På skolor kan 

det formella elevinflytandet bli en tradition som bevaras och upprätthålls, om elever finns 

kvar i systemet eller om samma personal ansvarar för verksamheten. Att vara med i formella 

råd kan ge eleven en möjlighet att positionera sig gentemot lärare och andra elever. 

Deltagande i de formella råden upplevs av eleverna inte medföra något reellt inflytande i 

någon större utsträckning.  

 

2.3 Elevinflytande i matråd 

Örebro läns landsting gav år 2007 ut materialet “Bra matråd – ett verktyg för skolans 

matrådsarbete” för hur skolor skulle kunna arbeta med mat och måltidsfrågor i matråd 

(Lindborg, Lundgren & Nybäck 2007). Detta har fått genomslag och har använts av fler 

skolor. I materialet beskrivs matrådet som ett konkret exempel på hur skolan kan arbeta med 

elevinflytande och därmed vara en del i skolans demokratifostrande uppdrag. Matrådet är till 

för att alla på skolan ska ha en chans att påverka maten och måltidsmiljön i skolan.  “Det kan 

vara att ge förslag på hur matsedeln ska se ut eller tänka ut hur man kan göra det lugnt och 

trivsamt i matsalen” (Lindborg, Lundgren & Nybäck 2007, s.6). Representanter från 

skolledning, lärare, kökschef, måltidspersonal, skolsköterska och samtliga klasser bör ingå. 

Även föräldrar uppmanas att delta. Det nämns att skolor med matråd är mer positiva till maten 

som serveras jämfört med skolor som saknar matråd. Elevrepresentanternas viktigaste 

uppgifter nämns vara att föra alla elevers talan i matfrågor, att se till att god mat serveras och 

att matsalen är trivsam. Det föreslås att matrådet träffas ett par gånger per termin, gärna oftare 

och ha formella möten med rektor som sammankallar och upprättar en på förhand angiven 

dagordning och någon som protokollför. Vidare konstateras att matrådet bör kunna fatta 

beslut eller vara rådgivande inom följande områden: “fastställande av måltidsordning och 

matsedel, vad som serveras i skolmatsalen, lunchtider, utformning av miljön, elevmedverkan i 

skolmåltidsverksamheten, kost- och hälsoinformationsaktivitet, mål och riktlinjer, 

ordningsfrågor och ekonomi” (Lindborg, Lundgren & Nybäck 2007, s.7). Skolmatens vänner 

(2013) nämner att ett matråd kan ha följande arbetsuppgifter: Inventera vilka synpunkter 

klasskamrater har på mat, miljö och trivsel i matsalen, undersöka hur många som äter per dag och hur 

mycket, undersöka var råvarorna i maten kommer ifrån, förändra matsalsmiljön, påverka 
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schemaläggningen av mattider, provsmaka nya maträtter, lyfta fram olika temadagar, initiera 

undervisning kring mat, motion och hälsa, ansvara för att en förslagslåda återkommer då och då under 

en begränsad tid i matsalen, se över skolcafeterians utbud, ta fram trivselregler för matsalen, arbeta på 

att skolrestaurangen får ett namn, utlysa förslagstävlingar om bästa veckomeny, bjuda in föräldrar att 

komma på besök och äta lunch, sambandet ekonomi och kvalitet. 

 

2.4. Skolmat långt ifrån självklart 

I slutet av 1800-talet hade vårdnadshavare hela ansvaret för att deras barn skulle få mat, även i 

skolan (Gullberg 2004). Det var under 1880-talet som det började ske en förändring genom att 

det skapades en välgörenhetsform som hade i uppgift att ha barnbespisning för de allra 

fattigaste eleverna i ett fåtal skolor. Det var först under 1930-talet som skolbespisningen 

började tas på allvar av staten och många politiker diskuterade frågan om hur det skulle 

hanteras. Ett bidrag gick ut till bespisningarna, som under 1940-talet ökade markant, främst i 

slutet av andra världskriget på grund av undernäringen (Halling, Jacobsson & Nordlund 

1990). Det var långt ifrån alla barn som fick mat i skolan och många barn fick betala för 

maten. År 1946 kan ses som startskottet för skolmåltidsverksamhetens utveckling. Det 

berodde på att staten hade beslutat om att skolmåltiderna skulle ingå i det socialpedagogiska 

programmet och vara en del av skoldagen (Gullberg 2004). Anledningen var att det sågs som 

ett bra sätt för att understödja barnfamiljer om alla barn fick ett gratis mål mat i skolan. På 

grund av den stora ökningen utvecklades centralkök i stora delar av landet (Halling, 

Jacobsson & Nordlund 1990). Dessa förvarade och tillagade maten som sedan skickades 

vidare ut till skolköken, som fungerade som mottagningskök.  

 

I slutet av 1980-talet gjordes en undersökning om elevers inflytande över skolmaten (Halling, 

Jacobsson & Nordlund 1990). Den visade att eleverna inte hade mycket att säga till om när 

det gällde miljön och maten, men att många elever önskade inflytande över matfrågan. Det 

var ju ändå de som skulle trivas i första hand. En liknande undersökning gjordes 1995 där 

personer från 16 kommuner från fyra orter deltog (Sjögren & Wesslén 1995). Deltagarna var 

elever, rektorer och kommunpolitiker. Varav elevgruppen var den största fokusgruppen. I 

undersökningen framgick det att en fjärdedel av kommunerna inte valt att skriva in 

skolmåltiden i skolplanen. Detta gjorde att skolmåltiden inte reglerades. Vilket innebar att 

kommunerna lättare kunde dra ner på kostnader för maten i skolan. Detta gjorde att kvaliteten 

och standarden för skolmåltiden generellt sjönk. Exempelvis serverades maten ofta redan 

klockan 10.30, många av eleverna hade bara 15 minuters lunch och med oregelbundna 
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lunchtider under veckan. Detta ansåg eleverna var otillfredsställande. Undersökningen visade 

även att majoriteten av eleverna var ense om att de inte kunde påverka skolmaten men att det 

fanns en vilja att göra det. Den enda formen för inflytande de hade var genom ett centralt 

matråd som fanns i kommunen där det satt några elever. Trots detta ansåg eleverna att 

kommunikationen var bristfällig och att ingenting hände vid kritik. Det fanns elevönskemål 

om att kunna påverka matsalen på lokal nivå, till exempel genom att sätta sig ner tillsammans 

med personalen i köket och diskutera maträtter, förändra matsalsmiljön genom andra bord 

eller avskärmningar för att skapa ökad trivsel. I undersökningen riktar eleverna kritik mot 

kvalitén på maten, de vill ha bort impopulär mat och ha större valfrihet gällande den varma 

maten samt salladsbordet. Kommunpolitikerna höll med eleverna om att de skulle ha rätt till 

två lunchalternativ. Sammanfattningsvis föreslår undersökningen följande lokala förändringar 

i skolan: arrangera temaveckor, se över valet av maträtter och lunchtider, inför självtagning, 

lyssna mer på eleverna samt skapa ett matråd på skolan. En undersökning från 2009 visar att 

fyra av fem skolor har matråd (Livsmedelsverket 2009). Det nämns att de skulle kunna vara 

en ännu viktigare del i arbetet för en bättre skollunch genom att vara smakpaneler för 

upphandlarna, ambassadörer på skolan och arbeta för att minska matsvinnet.  

 

2.5. Råd och regler kring skollunchen 

Sverige är ett av tre länder i världen som erbjuder alla elever i grundskolan kostnadsfri mat 

(Skolmatens vänner 2013). Skollagen (SFS 2010:800, kap. 10) anger att elever i grundskolan 

“ska utan kostnad [...] erbjudas näringsriktiga skolmåltider” (10 §). Livsmedelsverket (2007) 

fick i uppdrag av regeringen år 2005 att utarbeta råd för måltider i skolan. Dessa har för 

uppgift att stödja måltidspersonal och övriga intresserade. Råden gäller livsmedelssäkerhet 

och bra matvanor. Det är sedan upp till varje kommun, skola samt personalgrupp att besluta 

om hur man arbetar med bra matvanor och med att uppfylla kravet på näringsriktiga 

skolmåltider. Följande råd för hur rektorer på skolor kan arbeta för bra matvanor är att: 

fortbilda lärare och måltidspersonal, använda sig av teman, planera matsalsmiljö, starta 

matråd och låta elever påverka. De nämner att många skolor inte har matråd utan har istället 

integrerat matfrågor i elevrådet. Så länge som bra matvanor diskuteras och att elever samt 

personal finns representerade vid rådgivande eller beslutsfattande processer gällande detta kan 

skolan sägas leva upp till rådet om elevinflytande gällande mat och måltidsmiljö 

(Livsmedelsverket 2013). Frågor som kan diskuteras är miljö, lunchtider, mat, skollunch och 

utbud i cafeterior. Ett råd bör finnas för att eleverna ska få lägga in synpunkter på de olika 

frågorna och därmed får råden underlag för diskussion.  
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En organisation som arbetar med att förbättra och stödja skolorna i deras arbete med 

skollunchen är SkolmatSverige (Patterson, Lilja & Schäfer Elinder 2012). De skapade en 

expertgrupp år 2010 som har tagit fram ett gratis webbaserat enkätverktyg som skolor kan 

använda sig av och få ett snabbt resultat på om skolan uppfyller “Skolmåltidens kvalitet” och 

skickar sedan ut råd på hur skolan kan förbättra sitt arbete. Ämnesområdena är indelade i tre 

nivåer (se Figur 1 nedan). Nivå 1 handlar om lagkraven kring skollunchen, om måltidsutbud, 

näringsriktighet samt säker mat. Nivå 2 handlar om servicen kring lunchen samt 

miljöpåverkan. Pedagogisk lunch, matsvinn och elevinflytande faller in under denna rubrik. 

Nivå 3 omfattar organisationen. Utöver detta finns personalenkäter samt elevenkäter som 

skolan kan använda sig av för att få svar på kvalitén kring skolmåltiden. 

 

 
Figur 1. Bild över SkolmatSveriges verktyg (Patterson, Lilja, Schäfer Elinder 2012, s. 3).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Enligt Lgr11 ska eleven ha ett inflytande över sin utbildning gällande innehåll och 

arbetsmetoder. Detta ska omfatta alla elever och ska öka i takt med elevens ålder och mognad. 

Dewey (2007) menar att elevens utveckling beror på dennes inre spontanitet. Vidare kan 

Lgr11’s text om elevinflytande ses som en diskurs för hur man talar och arbetar kring detta. 

Diskurser kan ses som en form av makt. Då Foucault menar att makt finns närvarande i alla 

sociala relationer (Dreyfus & Rabinow 1982). I vår uppsats kopplas begreppet makt till 

elevinflytandet i matrådet. Där kan elever tillsammans med skolpersonal diskutera frågor om 

mat och måltidsmiljö men om elevernas åsikter inte tas på allvar kan det ses som en form av 

intern exkludering (Young 2000).   

 

3.1 Diskursanalys 

Uppsatsen kopplas till diskursbegreppet men främst till elevinflytandets diskurs. Det kan 

sägas att diskurser: 

 

[...] tjänar som fönster genom vilka vi ser och begriper saker och ting. Dessa diskursiva 

fönster, eller förklaringar hjälper, oss genom att tala om, hur vi ska förstå och skilja ut det 

värdefulla från det värdelösa, det sanna från det falska, det rätta från det orätta[...]  

(Permer & Permer, 2002, s. 23) 

 

Vad människor säger, på vilket sätt och i vilka sammanhang regleras av outtalade regler 

(Foucault 1993). Dessa sätter ramar för hur vi agerar och resonerar kring olika fenomen. I 

Lgr11 anges att ett av målen i skolan är att eleven ska ta ett personligt ansvar över sina studier 

och att denna möjlighet till att ta ansvar ska stiga i takt med elevens ålder och mognad. Dessa 

normer och värden som skolan ska förmedla styr verksamheten och dess anställdas uttalande 

och agerande. Skolan ska vara en social institution och utbildning ska vara en social process 

(Dewey 2007). En skola är en form av samhällsliv, en levnadsprocess och inte en förberedelse 

inför ett kommande liv. Därför ska skolan ge barnen en chans att utvecklas och växa. Skolan 

ska vara som ett miniatyrsamhälle där barnen kan se helheter. Genom att återkoppla teori och 

praktik kan barnet ges en helhetsbild av verkligheten och förstå hur saker och ting påverkar 

varandra. 
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3.1.1 Makt 

 

Makt är en fråga om en allestädes närvarande makt; inte därför att den skulle ha 

privilegiet att samla allt under sin okuvliga enhet, utan att den skapas i varje ögonblick, 

på varje punkt, eller snarare i varje relation mellan en punkt och en annan. Makten är 

överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån. 

(Foucault, 2002, s. 103) 

 

Makt finns i alla sociala relationer och ger alltid ett resultat, det kan vara antingen produktivt 

eller destruktivt (Foucault 2002). Människan kan tolkas som ett subjekt, enligt Foucault 

(Dreyfus & Rabinow 1982). Då anser man att människan inte har en inre kärna utan formas 

och omformas ideligen. Dessa subjekt formas med hjälp av diskurser. Till exempel hur lärare 

talar om sina elever eller sitt arbete. Formandet sker även via sociala maktrelationer. Dessa 

kan hittas i skolan, hur elever uppdelas och differentieras i bland annat undervisningen. 

Subjekt formas genom självtekniker vilket baseras på krav gentemot sig själv. Kunskap bildas 

hos barnet genom psykologiska och sociala processer, den ena kan inte existera utan den 

andra då de är sammankopplade (Dewey 2007). Barnets natur består av spontanitet och 

instinkt, dessa två kommer inifrån och är det som gör att barnet lär sig. En lärare som pressar 

på kunskap utifrån kommer troligen att misslyckas, om barnet inte är i en intressefas kommer 

kunskapen att gå förbi och chansen blir större att barnets natur splittras. Läraren ska inte 

undervisa barnet om sina egna idéer eller för att forma vanor. Denne kan bara välja vilket 

innehåll som ska påverka barnen och därefter hjälpa barnen att svara på den påverkan som 

skapats (Ibid). 

3.1.2 Extern och intern exkludering 

Normer för demokrati kräver att människor som deltar i beslut betraktar sig som politiska 

jämlikar (Young 2000). Samtidigt finns det krafter i samhället som exkluderar människor från 

beslutsfattande processer. Dessa krafter och teorin bakom namnges extern och intern 

exkludering (fri översättning). Med extern exkludering menas de individer eller grupper som 

direkt berörs av besluten och därmed borde vara inkluderade i diskussionen och 

beslutsfattandet men som av olika skäl har exkluderats, till exempel genom val av plats, 

tidpunkt eller att inbjudan eller information inte har delgetts. Trots formell politisk jämlikhet 

leder brist på makt och resurser till att deltagandet för beslutsfattande blir litet eller ingen. För 

att kompensera dessa hinder kan samhället låta individer eller grupper, till exempel bjudas in 
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till beslutsfattande möten. Om individerna eller grupperna trots detta upplever att deras åsikter 

inte räknas och att de inte blir tagna på allvar benämns detta intern exkludering (Ibid). 

4. Metod 

4.1. Kvalitativ metod med fokusgrupper 

En kvalitativ studie valdes för denna undersökning, då syftet handlar om att undersöka 

grundskoleelevers i matrådets uppfattningar om sitt inflytande. Eleverna intervjuades i 

fokusgrupper, det innebar i vårt fall att deltagarna i matrådet tillsammans diskuterade och 

svarade på våra frågor. Detta gjordes i enlighet med Denscombe (2009) som menar att 

intervjuer med flera personer kan göra att intervjun ger en ökad variation av svar. Dock kan 

deltagarna svara så som de förväntas att svara. Detta diskuteras i metoddiskussionen.  

 

4.2 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra allmänna forskningsetiska principer som en empirisk 

undersökning bör utgå ifrån. Nämligen informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan följer en lista med förklaring och hur de 

har används i vår studie: 

 

Informationskravet – Vilket innebär att deltagarna i studien har rätt att få information om vad 

studien handlar om, vilka forskarna är, hur studien hanteras och distribueras. I vårt fall fick 

deltagarna ge samtycke genom en informationsblankett som skickades ut via sammankallande 

lärare för matrådet. I blanketten förklarade vi vilka vi var, vad vår studie handlade om och 

studiens syfte. Där stod även deras rättigheter kring undersökningen samt att intervjuerna 

skulle spelas in. 

 

Samtyckekravet – Vilket innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta i studien. 

Minderåriga ska i samband med vårdnadshavare godkänna deltagande. I skolans värld måste 

forskarna även få tillstånd från skolans rektor att utföra sin studie. I vårt fall ansökte vi om 

tillstånd av rektorerna, dessa i sin tur godkände att vi skulle få utföra vår studie. Sedan 

skickade vi ut blanketter till deltagarna och deras vårdnadshavare för godkännande.  

 

Konfidentialitetskravet – Vilket innebär att deltagarnas identitet i studien inte ska kunna röjas. 

Forskarna ska informera deltagarna om hur deras eventuella personliga information kommer 

att användas och hur deras identitet kommer att skyddas. I vårt fall innebar detta att deltagarna 
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utlovades en form av sekretess. Då endast vi, vår handledare samt examinator ges rätt att ta 

del av råmaterialet. I studien har vi inte skrivit något som kan identifiera varken skolan eller 

deltagarna. 

 

Nyttjandekravet – Vilket innebär att datamaterialet inte får spridas eller komma i orätta 

händer. Deltagarna har därför rätt att veta hur materialet hanteras och vilka som har 

behörighet att ta del av materialet. I vårt fall lovade vi deltagarna att det inspelade materialet 

endast skulle vara i vår ägo och att handledare samt examinator skulle få rätt att ta del av 

råmaterialet vid förfrågan. Råmaterialet raderas ett år efter att studien godkänts av 

examinator. 

 

4.3 Urval 

Empirin insamlades från en kommunal grundskola i södra Sverige. Elever som sitter i ett 

befintligt matråd blev tillfrågade om de ville delta i undersökningen och blanketter delades ut. 

Vid intervjutillfället mottogs blanketterna och de som ville delta i undersöknigen stannade 

kvar i rummet. Skolan har två matråd som är uppdelade efter årskurserna 1-6 och 7-9. Dessa 

träffas tre till fyra gånger per termin för att diskutera miljö och matval tillsammans med 

sammankallande lärare och måltidspersonal. Eleverna är mellan 7-16 år gamla. 

Fokusgrupperna bestod av nio elever. Totalt ingår 18 elever. Egentligen har matråden på 

skolan fler deltagare, men några var sjuka, en tackade nej och två var reserver och bidrog inte 

något till resultatet. 

 

Dessutom intervjuades den som var högst ansvarig för måltiderna på skolan, en arbetsledare i 

kommunens kostenhet. Hennes titel benämns hädanefter som måltidsansvarig. Vi deltog även 

vid ett möte med gruppen Mat och måltidsmiljö på skolan som bestod av rektor, 

måltidspersonal, måltidsansvarig, lärare ansvarig för matråden samt en lärare från vardera 

årskursen 1-3 , 4-6 samt 7-9.  

 

4.4 Genomförande  

Eleverna intervjuades i ett konferensrum med ett stort ovalt bord i mitten. Vi placerade oss 

mittemot varandra och lät eleverna därefter själva välja var de ville sitta. Vi valde att intervjua 

varsin fokusgrupp. Frågorna (se Bilaga 1) fungerade som ett stöd för den som intervjuade. 

Dessa valdes utifrån frågeställningarna och syftet för att få en variation av svar. Vid 

intervjuerna användes inte samtliga frågor och de ställdes inte i samma ordningsföljd. Den 
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som inte intervjuade deltog som observatör och antecknade. Inget pilottest genomfördes innan 

intervjuerna. När intervjuerna var klara tackade vi deltagarna och efter dem hade lämnat 

rummet diskuterade vi erfarenheter och delgav varandra våra spontana reaktioner. Detta 

enskilda samtal spelades in för att ge stöd under arbetets gång. Måltidsansvarig däremot 

intervjuades av oss båda på hennes kontor, frågorna hittas under Bilaga 1. Under intervjuerna 

med måltidsansvarig samt eleverna användes video- samt ljudinspelning med kompletterande 

fältanteckningar. Vi deltog även vid ett möte med gruppen Mat och måltidsmiljö på skolan 

som hölls i ett konferensrum, då användes bara fältanteckningar.  

 

4.5 Databearbetning 

För att genomföra en analys transkriberades datamaterialet ordagrant efter intervjuerna och 

fältanteckningarna kompletterades. Efter detta sökte vi i materialet efter återkommande 

teman, skillnader och likheter mellan intervjuerna och mötet med Mat och måltidsmiljö. 

Därefter valdes kategorierna: möjlighet att påverka, hinder för att kunna påverka samt motiv 

för att påverka. De teoretiska utgångspunkterna valdes efter att datamaterialet samlades in. Vi 

har letat efter teorier som hjälper oss att tolka samt förklara resultatet. Därför valdes 

diskursanalys, makt samt extern och intern exkludering. Genom att ställa resultatet i relation 

till de teoretiska utgångspunkterna har vi gjort analysen.   
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5. Resultat 

5.1 Matrådet 

5.1.1 Möjlighet att påverka 

Några av eleverna ser vad de kan påverka och ger exempel på vad de påverkat sedan tidigare. 

De saker som nämns är sallad, bröd, potatis, kryddor och önskefredagar. Exempelvis nämner 

årskurs 7-9 att de ansåg att maten var för svagt kryddad. När de framförde synpunkten i 

matrådet ledde det fram till att de under en period fick kryddor vid sidan om. Dock ansåg 

eleverna att lösningen var otillräcklig. Eleverna i båda matråden önskade ha grönsakerna 

separerade, ungefär hälften av grönsakerna var separerade i matsalen. Därför ansåg eleverna 

att de fått sin vilja halvägs igenom när det kommer till grönsakerna. Ett annat exempel som 

årskurs 7-9 berättar om var att de för några år sedan lyckades genomföra beslut om att de 

skulle få köpa in en annan sorts potatis och bröd. Förändringen genomfördes men eleverna 

berättar att de fick vänta lång tid innan det verkställdes. Ytterligare ett exempel på vad 

eleverna får möjlighet att påverka, är de så kallade önskefredagarna. Det går i korthet ut på att 

matråden samlar in röster där varje klass röstat fram tre rätter. Matråden räknar i sin tur 

rösterna och på så vis får fram ett resultat på de tre populäraste rätterna. Dessa serveras under 

tre fredagar under en månad. Önskefredagarna är något som båda matråden upplever som 

mycket positivt. Årskurs 7-9 berättar att skolan förut haft något liknande som kallades 

temaveckor. Då var skolmåltiderna under en vecka inspirerade efter olika länder. 

5.1.2 Hinder för att kunna påverka 

Eleverna ansåg att deras möjlighet att påverka var kraftigt begränsad.  Årskurs 1-6 nämner 

kommunen som ett problem när det kommer till förändring av matsedel på skolnivå. Främst 

för att skolans matsedel bestäms centralt i kommunen månader i förväg. Årskurs 7-9 däremot 

lade fram ekonomin som en möjlig förklaring till att matrådens synpunkter inte fick fullt 

genomslag. De menade på att måltidspersonalen ville spara in pengar och att det var därför 

allt inte gick igenom. Enligt eleverna hade då måltidspersonalen sagt att temaveckorna hade 

varit för jobbiga att genomföra på grund av en högre arbetsbelastning samt att eleverna åt för 

mycket. Temaveckor plockades därför bort och ersattes med önskefredagar. De saker som 

eleverna vill men ännu inte har kunnat påverka är att få grönsakerna separerade från varandra. 

Dessa synpunkter har framförts under en längre tid men de har ännu inte sett tillräckliga 

resultat. Enligt årskurs 7-9 handlar det om att måltidspersonalen vill spara in pengar genom att 
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lägga dyrare råvaror så som ananas tillsammans med andra grönsaker för att det ska räcka 

längre.  

 
Ja de tänker så att om man blandar ananas med salladen så tar inte ananasen slut lika 

snabbt för det är typ dyrt tycker dem.  

Elev årskurs 7-9  

 

Förutom ekonomi kan andra elever utgöra ett problem för att synpunkter från matrådet inte 

går igenom. Årskurs 7-9 berättar om att de hade föreslagit att köpa in dukar och ljus för att 

öka trivseln i matsalen. Detta nekades med argumentet att de yngre eleverna inte kunde sköta 

sig genom att förstöra dukarna och leka med ljusen. 

5.1.3 Motiv för att påverka  

Alla som sitter i matrådet säger sig vilja påverka. Eleverna nämner olika motiv till varför just 

de valt att sitta med i matrådet. Det finns ett intresse för frågor som berör mat, matsalen, vad 

som är bra, nyttig och näringsriktig mat för kroppen. Årskurs 7-9 berättar även att matrådet är 

till för att förändra det som är dåligt och att påverka mat och måltidsmiljö. Årskurs 1-6 anser 

att det är populärt att sitta i matrådet. De berättar att det är svårt att få en av de två ordinarie 

platserna som varje klass har och att lärare måste dra lott. Årskurs 7-9 däremot uppger att de 

sitter i matrådet av andra anledningar. Tre av nio berättar att de sitter i matrådet för att slippa 

lektioner medan fyra av nio sitter där för att vilja påverka varav två av dessa började vara med 

i matrådet för att slippa lektioner.  

 

5.2 Måltidsansvarig 

Måltidsansvarig berättade om ett nytt arbetssätt för att få in elevsynpunkter. Det nya sättet att 

arbeta går ut på att referensklasser, en från vardera årskursen 1-3, 4-6 samt 7-9 väljs ut för att 

besvara en enkät rörande mat och måltidsmiljö. Enkäten skickas ut och besvaras en gång per 

termin. Enkäterna är anonyma. Resultatet sammanställs och redovisas till bland annat den 

nystartade gruppen Mat och måltidsmiljö, matråden och på klassnivå. En målsättning som 

diskuterats är att i framtiden ge alla klasser möjlighet att delta vid något tillfälle under sin 

skoltid genom att referensklasserna byts ut. Enkäterna gör det möjligt för skolan att få in ett 

stort underlag med elevsynpunkter.  
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5.2.1 Möjlighet att påverka 

Måltidsansvarig poängterar att eleverna kan påverka sin skolmat, men att de kanske inte tror 

det. Vid frågan om vad de kan påverka gällande sin skolmat svarar måltidsansvarig att de kan 

önska mat. Även maträtter som visar sig vara impopulära bland eleverna i kommunen kan 

uteslutas efter att ha testats några gånger. De som sitter i matrådet har en möjlighet att få en 

plats i kommunens menygrupp. De påverkar bland annat valet av rätter som ska serveras.  

 

Måltidsansvarig berättar även att hon under hösten var ute i varenda klass på skolan och 

informerade om den nya ekologiska maten, matsedeln och om matsvinn. På så sätt fick 

eleverna information, kunde diskutera och ställa frågor direkt till henne. Måltidsansvarig 

beskriver detta som en positiv händelse då hon upplevde att hon fick en bra kontakt och att 

eleverna hade många frågor. Hon nämner att hon anser att matrådet ska finnas kvar men att 

hon vill fortsätta använda sig av och utveckla det nya arbetssättet med enkäter. 

5.2.2 Hinder för att kunna påverka 

Under intervju med måltidsansvarig framkom det att det fanns några saker som hindrar 

eleverna från att påverka. Bland annat ska alla rätter som önskas gå i linje med 

Livsmedelsverkets råd och impopulära maträtter ska testas flera gånger i kommunen innan de 

kan plockas bort.  

 

Måltidsansvarig nämner att hon vet skolor där det inte finns något matråd, något hon blir 

upprörd över då hon menar på att det ska finnas på skolorna. När vi frågar henne om det 

märks någon skillnad på skolor med respektive utan matråd svarar hon att hon inte vet men att 

hon nämner att det finns måltidspersonal som på små skolor håller i matråd men att det 

egentligen är skolans uppgift.  

 
Matrådet är ju skolan som ansvarar för det. Det är inte Kosten som ansvarar för det utan 

det är skolan som ansvarar för det […] rektorn håller i det eller om den har delegerat till 

en person som ansvarar för och kallar. Men det är skolans ansvar. Det vill jag 

poängtera. Det ska finnas på skolorna […] För jag har skolor där min personal håller i 

det och det är inte meningen. Jag har sagt till dem att nu är det skolan som ansvarar för 

detta.  

 

Måltidsansvarig 

 

Angående matrådet på skolan nämner hon att det har skett en positiv attitydförändring bland 

eleverna som är med. Att det från början var mest gnäll och att eleverna var där för att slippa 
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lektioner. Men att det inte är så längre. Måltidsansvarig har en positiv syn på matrådet men 

vill ändå fortsätta och utveckla arbetet med enkäter och elevkontakt. Hon menar på att elever 

och vuxna var i behov av en bättre och snabbare kontakt mellan varandra. Hon menar på att 

det inte är hållbart att elever kommer med åsikter flera månader senare. 

 

…är det något man tycker om maten så […] ska ni ju säga den dagen det händer om det 

är någonting som är jättegott eller det här det var någonting som inte var så där jättebra. 

Då säger ni till i matsalen det kan ni inte komma två månader efter. Det ska man inte 

sitta på ett matråd och ta upp.  

Måltidsansvarig 

5.2.3 Motiv för att påverka 

Kontakten mellan vuxna och elever blir kortare med enkäter. Syftet är att få in ett stort 

underlag, kunna följa attityder över en längre tid och se skillnader mellan åldersgrupper. I 

kommunen finns en måltidspolicy, denna menar måltidsansvarig är viktig att följa. Hon 

nämner att i den står det bland annat att matråd ska finnas på skolorna. Det ska finnas för att 

man ska ha ett forum för eleverna där man belyser skolmaten. Hon säger att eleverna nu är 

mer intresserade av att sitta med i matråden.  

 

5.3 Gruppen Mat och måltidsmiljö 

Mat- och måltidsmiljögruppen bildades 2012 och består av rektor, måltidspersonal, 

måltidsansvarig, lärare ansvarig för matråden samt en lärare från vardera årskursen 1-3 , 4-6 

samt 7-9. Gruppen är en del av det nya arbetssättet på skolan för att höja kvalitén på 

skolmåltiden.  

5.3.1 Möjlighet att påverka 

Gruppen diskuterar olika lösningar för att förbättra mat och måltidsmiljön i skolan. I enkäten 

framkom det att ljudnivån upplevdes som hög. Några lösningar som nämns är 

bakgrundsmusik, ljuddämpande bord, stolar, gardiner, ljuddämpare i taket och tygtavlor. 

Andra lösningar som nämns för att nå en lugnare ljudnivå är att alla klasser borde ha egna 

bord. Det menar gruppen skulle leda till mindre spring och ökad trygghet. Det är något som 

redan används i årskurs 1-3 men gruppen enas om att det bör diskuteras i ordinarie arbetslag.  

 

Det finns en önskan hos måltidspersonal om att få in fler synpunkter och i direkt anslutning 

till skolmåltiden. Måltidsansvarig berättade om ett system som de testat om att ha gröna och 

röda lappar som omdöme för om maten var god eller inte. Detta ledde inte fram till något 

konstruktivt och togs bort efter en tid. De menar att en direkt kommunikation med elever, 
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lärare och övrig personal är trevligare och uppmanas gälla. Måltidspersonalen får ofta 

kommentarer när rester som serveras tar slut. Detta är något som matråden ibland 

kommenterar och tycker att det är orättvist att vissa elever får ta del av. Detta förklaras för 

eleverna att det är nödvändigt att göra så för att minska matsvinnet och att det kommer finnas 

fler gånger men olika klasser kommer gynnas, för att det inte ska uppstå något orättvisa.  

 

Gruppen har även kommit fram till att inte ersätta impopulära rätter som soppa och gryta 

eftersom eleverna anses behöva en variation av maträtter. Måltidsansvarig berättade att 

eleverna valde sallad eller smörgås framför soppa. Istället för att prata om att ersätta rätten 

uppkommer diskussion om att byta dag. Gruppen menar på att om eleverna får soppa på 

fredagar gör det ingenting att de inte äter ordentligt då de ändå slutar tidigare och kommer äta 

något gott hemma. Utöver detta diskuterar gruppen om att det ska ske en ny 

upphandlingsperiod. Då behövs en elev som företräder skolan i kommunens menygrupp. De 

jobbar bland annat med att testa råvaror inför upphandlingsperioder vart tredje år. 

5.3.2 Hinder för att påverka 

En lärare framför ett elevförslag som handlar om att sätta tennisbollar på stolsbenen. 

Måltidspersonal säger att det inte är något alternativ av hygieniska skäl. Då det är svårt att 

hålla rent. En annan lärare nämner att en specifik gryta kan vara för “vuxet” i smaken för att 

eleverna skulle tycka om den. Måltidspersonalen svarar med att andra skolor älskar den och 

att det ändå är samma recept. Vidare menar hon att man inte kan ta bort den direkt, utan att 

den får några chanser till. 

5.3.3 Motiv för att påverka 

Måltidsansvarig menar att elevsynpunkter är viktiga för att förbättra kvalitén kring 

skolmåltiden. Förslaget om att ha gröna och röda lappar som omdömen för om maten var god 

eller inte togs fram för att skapa en lättare och snabbare kommunikation. Dock valdes det bort 

då måltidspersonalen ville ha en direktkontakt. Gruppen kom även fram till att skälet till 

varför vissa soppor och grytor var impopulära kan bero på det faktum att råvarorna blandades. 

Eleverna har uttryckt en ovilja till att blanda råvaror till exempel salladen. 

 

Det fanns även argument till varför elever skulle ha specifika platser, delvis att det kunde bli 

lugnare men även att det skulle minska utanförskap. Skälet till varför beslutet inte gick 

igenom på mötet var att man ansåg att beslutet inte skedde i samråd med eleverna och de 

andra lärarna. 
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6. Analys  

6.1. Möjlighet att påverka 

Arbetet i matrådet ska bedrivas i demokratiska arbetsformer där makten i matrådet ska vara 

jämnt fördelad och där ingens åsikt på förhand är mer värt än den andres. Makten som en 

form av allestädes kraft (Foucault 2002) visar sig på flera ställen i resultatet, till exempel med 

kommunens matsedel. Där Livsmedelsverkets råd ligger till grund för denna. Resultatet visar 

även att måltidspersonalen och eleverna har mött varandra halvvägs vid förhandlingar i 

matrådet när det gäller till exempel de separerade grönsakerna. Detta kan tolkas som en form 

av maktfördelning, att båda parter har respekterat varandras villkor och gått med på en 

kompromiss med hälften av salladerna separerade och hälften blandade. Det nya arbetssättet 

som nämns, att samla in elevsynpunkter med enkäter, kan ses som ett medel för att fördela 

makten annorlunda och få fler elever delaktiga. Matråden på skolan kan ses som ett försök till 

att inkludera elever till en diskussion.  

 

6.2. Hinder för att påverka 

När eleverna uttrycker missnöje så kan det tolkas som att de bryter mot diskursen om hur en 

elev förväntas vara (Foucault 1993). Enligt Lgr11 är ett av skolans mål att eleven ska arbeta i 

demokratiska former. Vilket i det här fallet handlar om att acceptera beslut som tas i det 

formella matrådet. Detta kan även ses när måltidspersonalen nekar förslag från eleverna i 

matrådet. Måltidspersonalens argument måste vara framlagda på ett sådant sätt att mottagaren 

ska känna sympati och därmed inte skapa en diskussion eller känna en vilja att förhandla. 

Detta kan då tolkas som en diskurs om vad och på vilket sätt som är tillåtet att säga i vilket 

sammanhang (Foucault 1993). Det framgår av resultatet att eleverna anser att deras ord inte 

tas på allvar, till exempel när de framför förslag så som ljus, dukar, tennisbollar på stolarna 

och separerade grönsaker. Detta kan alltså tolkas som en intern exkludering (Young 2000). 

Även när en elev på skolan blir tilldelad en plats i kommunens menygrupp kan det tolkas som 

en intern exkludering. Då samhället bjuder in elever som representanter för att vara med vid 

beslut och diskussioner men att eleverna i själva verket ges en obefintlig eller en ytterst liten 

möjlighet att påverka de beslut som tas. Eleverna nämner även kommunen som ett hinder när 

de ska påverka maten. Eftersom denna har bestämt att följa Livsmedelsverkets råd. För att 

kunna följa råden måste kommunen bestämma matsedeln redan månader i förväg. 

Måltidsansvarig håller med om detta när hon nämner att eleverna kan önska mat, men endast 

mat som ligger i linje med Livsmedelsverkets råd.  
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6.3. Motiv för att påverka 

I matrådet vet eleverna vad som förväntas av dem. Deras uppgift är att påverka mat och 

måltidsmiljön. Detta gör att eleverna har ett uppsatt ramverk för hur de ska arbeta och verka 

(Foucault 1993). Bland annat jobba eleverna med önskefredagar eller temaveckor. Detta kan 

ses som ett sätt för skolan att koppla samman teori och praktik (Dewey 2007). Då mat är en 

del av människors levnadssätt och kan ge eleverna kunskap och förståelse för andra. 

Därigenom kan eleverna få en helhetsbild. Elever som sitter i matrådet uttrycker en vilja till 

att påverka. Matrådet kan ses som en spegling av det demokratiska samhället. Elever och 

lärare förväntas sitta i matrådet som jämlikar och gemensamt ta fram förändringar som kan 

förbättra mat och måltidsmiljön. Detta kan liknas vid ett miniatyrsamhälle (Ibid) men även 

vara ett ideal för hur ett råd kan fungera. Ingen ska ha någon makt över en annan. Inte heller 

ska lärarna forma eleverna utifrån sina egna värderingar eller ideal. Å ena sidan kan eleverna 

pressas med information från lärare om vad som är näringsriktig mat och hur man ska tänka 

kring miljö. Å andra sidan är det bra att eleverna får information som de kan behöva för att få 

en helhetssyn kring detta. När eleverna frågar kring mat och måltidmiljö i matrådet och i 

direktkontakt med måltidsansvarig kan det tolkas som att eleverna har en egen spontanitet och 

nyfikenhet kring detta (Ibid). 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Eleverna i matrådet representerar alla skolans klasser och detta är en form av representativ 

demokrati. Matrådet har ett formellt arbetssätt och mötena protokollförs. Eleven får kunskap i 

mötesformalia, mötesteknik och till exempel vad ett majoritetsbeslut innebär. Arbetssättet 

ligger i linje med Lgr11’s mål för skolan som anger att den ska vila på en demokratisk grund, 

arbetet ska bedrivas i demokratiska former och att eleverna ska få inflytande över sin 

utbildning. Detta ska omfatta alla elever och ska stiga i takt med elevens ålder och mognad. 

Genom matrådet kan skolan arbeta med demokratifostrandeuppdrag. När elever och personal 

sitter i matrådet och gemensamt för en diskussion kring mat och måltidmiljö är de politiska 

jämlikar. Matrådet är ett formellt råd i skolan och kan jämföras med andra råd i samhället där 

beslut tas, alltifrån ideella organisationer till riksdag och regering.  

 

När personalen på skolan berättar för eleverna om hur de ska arbeta i matrådet, kan det ses 

som att de sätter upp ett ramverk. Det visar även Tham (1998) som menar att de vuxna på 

skolan har en stor betydelse för elevers utveckling och inflytande. När attityden från de vuxna 

är nedlåtande kan det leda till att barnens åsikter inte tas på allvar. Exempel på detta är när 

elevernas förslag på att köpa in dukar och ljus och önskan om att få separerade grönsaker i 

salladen nekades. Det finns inget formellt hinder för varför detta inte skulle kunna 

genomföras och argumenten från de vuxna kan ses som bristfälliga. Vidare menar Almgren 

(2006) att elevers makt är begränsad just eftersom de är barn och därmed inte anses mogna 

nog att kunna fatta beslut om de egna livsvalen ännu. Detta är något som framkommer vid 

mötet med Mat och Måltidsmiljögruppen, där diskuterades grytor, soppor och blandade 

grönsaker. De som satt i gruppen nämnde att ovanstående mat troligen hade en för vuxen 

smak och att det var därför barnen inte tyckte om dessa. De diskuterade i samband med detta 

att de kanske skulle byta dag som lösning på att barnen inte tyckte om det. Det är 

anmärkningsvärt då det inte löser grundproblemet. Man kan inte förutsätta att eleverna ska äta 

sig mätta på god mat hemma. Skolmåltiden ska, oavsett dag, ge eleverna en möjlighet att få 

äta sig mätta så de får den energi de behöver föra att klara av skoldagen.  

 

Genom sin status och position har måltidsansvarig makt att påverka situationen inom mat och 

måltidsmiljö på skolan. Detta ligger i enighet med Granath (2008) som menar att den som har 

makt är den som har tolkningsföreträde. Det visar sig till exempel vid mötet med mat och 
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måltidsmiljögruppen då hon lägger fram synpunkter och egna tolkningar av resultatet från den 

senaste enkätundersökningen. Vid den enskilda intervjun nämner hon att hon önskar en 

närmare kontakt med fler elever. Hon arbetar med detta när hon besöker klasserna, informerar 

och besvarar elevernas frågor. Kanske kan det vara orsaken till varför hon inte vänder sig 

enbart till skolans matråd. Arbetet med elevenkäter har gjorts sedan hösten 2012. Med enkäter 

ges fler elever möjlighet att komma med synpunkter som i sin tur kan påverka mat och 

måltidsmiljön. Detta ligger i linje med det arbetssätt som SkolmatSverige nämner för att 

förbättra ”Skolmatens kvalitet” (se Figur 1, s.11). 

 

Eleverna i matrådet, årskurs 1-6, berättar att rådet är mycket populärt att sitta i och att de 

måste lotta om representantplatserna. Eleverna i detta fall känner sig troligen exklusiva 

eftersom de i intervjun uttryckte att det finns ett större intresse av att delta i matrådet än vad 

det finns platser till. Det ligger i likhet med Rönnlund (2011) som menar att det formella 

elevinflytandet kan ge elever möjlighet att positionera sig gentemot lärare och andra elever. 

Några representanter i matrådet, årskurs 7-9, berättar att en av anledningarna till att de sitter 

med är för att slippa ifrån lektioner. Detta både drabbar matrådet och dem själva i 

förlängningen.  Vilket är i likhet med Almgren (2006) som menar att elevinflytande i vissa 

fall kan, istället för att leda till en ökad ansvarskänsla, leda till ansvarslöshet och att eleven får 

en sämre utbildning. I motsats till detta visar vårt resultat att två representanter från början var 

med i matrådet för att slippa lektioner men att de under tiden ändrat sin uppfattning och 

utvecklat ett större ansvarstagande. Resultatet från vår studie visar att eleverna upplever att de 

genom matrådet har en möjlighet att påverka, vilket ligger i motsats till Rönnlund (2011) som 

menar att deltagande i formella råden upplevs av eleverna inte medföra någon förändring. 

Dock visar vår studie att eleverna i själva verket inte har något reellt inflytande eftersom de 

bara nämner små saker som de har förändrat, så som inköp av ny sorts potatis, bröd och till 

viss del att de har fått grönsakerna separerade. Det råder dock delade meningar om huruvida 

potatisen skulle ha blivit bättre. Några i matrådet, årskurs 1-6, är fortfarande missnöjda. Detta 

är i likhet med Tham (1998) som menar att en problematik med elevinflytande i formella råd 

kan vara att elever ofta byts ut. Det kan leda till att en grupp elever har genomfört 

förändringar som nästa grupp elever inte är nöjda med eller inte minns. Utrymmet att påverka 

inköp av råvaror sker vart tredje år vid upphandlingar. Att byta till ekologisk potatis behöver 

inte ha varit något som matrådet har påverkat utan något som ändå skulle ha skett. 

Önskefredagarna ger en direkt påverkan eftersom elevernas åsikter tas tillvara och ger ett 
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tydligt resultat. Under intervjuerna framgår det vid ett flertal tillfällen att eleverna ser mycket 

positivt på detta. 

 

Matråden skapades under 1980-talet och har sedan dess utvecklats i skolorna (Halling, 

Jacobsson & Nordlund 1990). Från början handlade matrådets diskussioner om att man ville 

införa självtagning, arbeta med temaveckor och att personalen skulle ha ett öppet forum för 

eleverna att kunna påverka maten. Senare lade även Livsmedelsverket (2009) upp råd om vad 

de ansåg att matråden skulle arbeta med. Bland annat att matrådet kan bidra i arbetet med att 

förbättra skolmåltiderna, agera smakpanel samt arbeta för att minska matsvinnet. Det är 

viktiga frågor för skolan att arbeta med men möjligheten för matrådet att ta beslut om detta 

saknas. Eftersom kommunen lägger upp matsedeln i månader i förväg, smakpanelen i 

kommunen inför upphandlingarna är svår att komma med i och för att matsvinnet redan ingår 

i måltidspersonalens arbete. Skolmatens vänner (2013) och Lindborg, Lundgren & Nybäck 

(2007) har lagt upp vad de anser att ett matråd bör arbeta med. Resultatet visar bland annat att 

matrådet träffas kontinuerligt, diskuterar maten och trivseln i matsalen. Vidare menar 

Lindborg, Lundgren & Nybäck (2007) att matrådet ska vara rådgivande eller kunna ta beslut i 

vilken mat som ska serveras. Resultatet är tudelat, å ena sidan har eleverna påverkat 

önskefredagarna, brödet, potatisen samt separerade grönsaker, å andra sidan nekas många av 

deras förslag på förbättringar. Vidare menar Skolmatens vänner (2013) att matrådet ska arbeta 

med kost- och hälsoinformationsaktiviteter, mål och riktlinjer, undersökningar, ta reda på 

råvarors ursprung, initiera till undervisning inom mat, motion och hälsa, bjuda in föräldrar 

samt frågor som berör ekonomi och kvalitet. Dessa frågor kan ingå i skolans ordinarie 

verksamhet. Arbetsuppgifterna från Skolmatens vänner (2013) kan ha tagits fram för att de 

grundläggande uppgifterna som matrådet hade från början redan är uppfyllda.  

 

Skollagen (SFS 2010:800, kap. 10, 10 §) anger att maten ska vara kostnadsfri och 

näringsriktig. Detta ställer krav på att skolan ska kunna visa upp att de följer lagen genom att 

göra ett systematiskt kvalitetsarbete, så som till exempel näringsberäkning av maten och 

samla in elevsynpunkter genom enkäter eller matrådet. Här finner vi stöd hos 

Livsmedelsverket (2007) som nämnt att många skolor inte har ett matråd utan istället har valt 

att integrera dessa frågor i elevrådet. På skolan vi undersökte menade måltidsansvarig att ett 

matråd ska finnas på skolan på grund av en måltidspolicy i kommunen. Dock finner vi 

ingenting i varken Skollagen (2010:800) eller i Livsmedelsverkets (2013) råd som påvisar att 

skolan måste ha ett matråd. Eleverna ska dock ha ett inflytande och på något sätt delta i 
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diskussioner om bra mat. Eftersom deras synpunkter är en viktig del för att kunna utveckla 

skolan och kunna förbättra kvalitén kring skolmåltiden (Livsmedelsverket 2013). Detta kan 

ske genom att integrera matfrågor i elevrådet, göra enkätundersökningar, i likhet med 

SkolmatSverige (se Figur 1, s.11) samt hålla diskussionen levande mellan elev- lärare och 

elev- måltidspersonal. Skolan vi undersökte har ett matråd och hade nyligen utvecklat ett nytt 

arbetssätt med enkäter. Detta är ett steg i ett arbete att förändra verksamheten till det bättre. 

Då ger man fler elever chans att komma med synpunkter gällande skolmåltider. Enkäterna 

togs fram för att måltidsansvarig sa sig behöva en närmre och snabbare kontakt med eleverna, 

något hon inte fick ut genom matrådet. Ett annat sätt kan vara att måltidspersonalen besöker 

klasserna och pratar direkt med eleverna.  

 

7.2 Slutsats 

För att matråden ska fylla en funktion krävs det att elever har en vilja till att påverka och att 

de kan påverka. Mat och måltidsmiljön och arbetet med att främja bra matvanor är alldeles för 

viktiga frågor för att reduceras till ett fåtal elever i matrådet utan bör omfatta fler elever. De 

resurser som matrådet tar i anspråk skulle därmed kunna användas på ett bättre sätt. Historiskt 

sett har matrådet genomfört förbättringar kring mat och måltidsmiljö så som självtagning, 

alternativrätter, temaveckor, salladsbuffé samt elevinflytande. Även om denna undersökning 

har gjorts på en skola, kan undersökningens resultat användas på fler skolor för att förbättra 

verksamheten kring mat och måltidmiljö. Vår slutsats är att det är dags att ta nästa steg och 

hitta andra former för att arbeta med mat och måltidsmiljö, så att fler elever får inflytande. 

 



 28 

7.3 Metoddiskussion  

Att fokusgruppsintervjuer valdes som metod är för att frågeställningarna och de teoretiska 

utgångspunkterna lämpar sig väl med detta då syftet handlar om hur elever i matråd uppfattar 

sitt inflytande. Genom att göra gruppintervjuer kan deltagarna känna sig mer avslappnade och 

ge en ökad variation av svar då flera deltagare ingår (Denscombe 2009). Dock visade det sig 

under intervjuerna att många av eleverna kände sig osäkra och var nervösa. Detta kan till en 

del ha berott på att utrustningen som vi använde oss av för att spela in materialet kan ha gjort 

deltagarna nervösa. Det märktes eftersom några av dem sneglade på dessa. En annan 

förklaring kan också vara platsen vi intervjuade på, då vi var tvungna att sitta runt ett stort 

ovalt bord, något vi som intervjuare inte kände oss särskilt bekväma med. Vi trodde att 

deltagarna var tryggare med varandra än vad det visade sig att de var. Vi tänkte ändå på att 

försöka skapa trygghet i gruppen genom sättet vi placerade oss på. Vi satte oss mittemot 

varandra, så att ingen av eleverna skulle känna sig utpekade. Under intervjuerna svarade de 

som individer och tyvärr inte som grupp. Det var därför svårt att ställa öppna frågor och det 

blev därför inte någon vidare diskussion. De flesta delade även samma åsikter. Kanske kunde 

vi ha fått ett annat resultat om vi innan intervjuerna genomfört ett pilottest. Där vi med en 

grupp elever kunde ha testat frågorna och på så vis fått erfarenhet och möjlighet att revidera 

frågorna. Eftersom inte exakt samma frågor ställdes och inte ställdes i samma ordningsföljd 

har det gjort det svårt att jämföra intervjuerna. Dock behöver detta, att intervjuerna tog olika 

vägar, inte vara något negativt eftersom vi menar att de båda fokusgruppernas svar 

tillsammans ger en bredd. För att få de yngre deltagarna i matrådet, årskurs 1-6, att slappna av 

genomfördes en slags bensträckare innan intervjun. De flesta av deltagarna tyckte att det var 

roligt och skrattade medan några visade att de tyckte att det var tråkigt genom att himla med 

ögonen. Därefter borde vi ha bett alla deltagare att presentera sig själva, något som glömdes 

bort tills slutet av intervjun då vi bad om deras namn. Eftersom det vid intervjun med 

matrådet årskurs 7-9 blev en mer bekväm situation då vi bad deltagarna att presentera sig 

själva innan intervjun. Vi kunde även ha berättat tydligare vad vi hade för olika roller, att den 

ena intervjuade medan den andra antecknade. Eftersom det hände att de ibland inte visste till 

vem av oss som de skulle vända sig till och att några var mer intresserade av vad den som 

antecknade gjorde.    

 

Vid intervjun med matrådet, årskurs 7-9, framkom det i slutet av intervjun att det i rummet 

fanns två reserver för ordinarie representanter. Dessa hade inte lämnat in blanketten för 

godkännande av studien och tillförde heller inget under intervjun. De är medräknade i antalet 
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deltagare men deras svar har helt uteslutits i studien. De borde inte ha ingått i urvalet eftersom 

vårt syfte var att undersöka elever som sitter i matrådet om deras uppfattningar om sitt 

inflytande. Vi menar att reserverna kan ha påverkat resultatet eftersom de under hela intervjun 

satt tysta. Det kan ha gjort att de andra kände sig osäkra eller obekväma. De framkom även att 

alla skolans klasser tyvärr inte var representerade vid intervjuerna, något som vi menar kan ha 

påverkat vårt resultat. Vid intervju med matrådet, årskurs 7-9, uttrycks det två olika 

anledningar till varför de har valt att sitta med i matrådet. Den ena är för att slippa lektioner 

och den andra är för att sitta med för att påverka. Under intervjun delger de elever, som 

berättar att de sitter i matrådet för att slippa lektioner, knappt några åsikter alls och är inte 

med i diskussionen. Andra elever gör sin röst hörd och är engagerade under intervjun och de 

berättar att de sitter i matrådet för att kunna påverka. Det är även de personerna som driver 

matrådet framåt och har en sorts makt, som får andra att lyssna. Under intervjun ansåg vi att 

det framförallt var eleverna i årskurs 9 som hade den rollen.  

 

Vid intervjun med matrådet, årskurs 1-6, var tre lärare i rummet, varav den ena av dem var 

läraren som sammankallar matrådet på skolan. Detta tolkar vi som ett försök från lärarnas sida 

att, genom att vara närvarande, ge eleverna trygghet under intervjun. Vid intervjutillfället 

tänkte vi inte mer på detta och lät därför lärarna vara kvar i rummet. Dock anser vi att det kan 

ha påverkat resultatet eftersom deltagarna vid några tillfällen vände sig till någon av de andra 

lärarna med blicken för att söka bekräftelse. I efterhand kom vi att tänka på att de kan ha 

hämmat eleverna från att uttrycka sina egna åsikter fullt ut. Vid intervjuer finns det en risk för 

att de intervjuade svarar så som de tror att det förväntas av dem (Denscombe 2009). Vi 

frågade matrådet, årskurs 1-6, ifall någon av dem satt i matrådet för att de hade blivit tvingade 

av klassen. Då vänder sig två pojkar och tittar på intervjuaren samtidigt som de höjer 

ögonbrynen för att indikera att det var så i deras fall. Vi tolkar detta som att de inte vågade 

säga det rakt ut eftersom den lärare som sammankallar matrådet fanns i rummet. Det ingick 

två elever som inte lämnat in blanketten för godkännande i samband med intervjun. Detta 

uppdagades efter att intervjuen genomförts. Då tog vi fram en ny blankett, där vi förklarade 

situationen och bad om att de skulle godkänna studien i efterhand. Dessa har fortfarande inte 

lämnat in den nya blanketten trots upprepade påminnelse. Vi har därför, precis som för 

reserverna i matrådet åk 7-9 ovan, helt uteslutit deras svar i studien.  
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Sammanfattning och vidare forskning 
Syftet med studien är att undersöka elever som sitter i matrådets uppfattning om sitt 

inflytande i matrådet. Vi intervjuade elever och personal som arbetar med att förbättra mat 

och måltidsmiljön på en grundskola i södra Sverige. Totalt ingår 18 elever som sitter i 

matrådet, den som var högst ansvarig för måltiderna på skolan samt en grupp vid namn Mat 

och måltidsmiljö, där lärare, måltidspersonal och rektor ingår. Studien är kvalitativ och 

intervjun med matrådet har genomförts i två fokusgrupper, årskurs 1-6 och 7-9.  

 

Matråden skapades i början av 1980-talet och har sedan dess utvecklat skolluncherna och 

måltidsmiljön (Halling, Jacobsson & Nordlund 1990). I början bestod arbetet, genom 

elevinflytande, med att arrangera temaveckor, se över menyn samt måltidsmiljön (Sjögren & 

Wesslén 1995). Skolmatens vänner (2013) rekommenderar att matrådet även ska arbeta med 

bland annat föräldrakontakt, ekonomi samt matsvinn. Arbetsuppgifterna för matrådet har 

alltså utvecklats och breddats sedan starten. Matrådet är ett exempel på ett formellt råd i 

skolan där elever ska arbeta demokratiskt och lära sig att ta ett ökat ansvar genom inflytande. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, Skolverket 2011) är 

tydlig med att eleven ska ta ett personligt ansvar över sina studier och att inflytandet över sin 

utbildning ska öka i takt med dennes ålder och mognad. Eleven ska lära sig att bli en 

självständig och ansvarstagande medborgare som under demokratiska former aktivt ska kunna 

delta i beslut som berör denne.  

 

Resultatet av undersökningen är kategoriserade i tre områden: möjligheter för att påverka, 

hinder för att påverka samt motiv för att påverka. Undersökningen visar att möjligheterna för 

att påverka är kraftigt begränsade men att eleverna i matrådet anser att de kan påverka 

skolmåltiden till viss del. De nämner bland annat önskefredagar som mycket positivt. 

Eleverna tycker att matrådet fungerar och det är mycket populärt bland de yngre eleverna att 

vara med. Denna åsikt delas dock inte helt bland de äldre eleverna där två av nio säger att de 

sitter med för att slippa lektioner.  

 

Den undersökta skolan har bland annat tagit fram ett nytt arbetssätt för att få in synpunkter 

från fler elever och en snabbare kontakt genom att låta elever svara på enkäter. Det nämns 

som en viktig del i det systematiska arbetet med att förbättra kvalitén kring skolmåltiden 

(Patterson, Lilja & Schäfer Elinder 2012). Samtidigt är det viktigt att diskussionen kring mat 

och måltidsmiljö och bra matvanor hålls levande till exempel genom att låta måltidspersonal 
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besöka klasserna för att informera och besvara elevernas frågor. Även om denna 

undersökning har gjorts på en skola, kan undersökningens resultat användas på fler skolor för 

att förbättra verksamheten kring mat och måltidmiljö. Studiens slutsats visar att mat och 

måltidsmiljö och arbete med att främja bra matvanor är alldeles för viktiga frågor för att 

reduceras till ett fåtal elever i matrådet utan bör omfatta fler elever. De resurser som matrådet 

tar i anspråk därmed skulle kunna användas på ett bättre sätt. Studiens slutsats visar att det är 

dags att ta nästa steg och hitta andra former för att arbeta med mat och måltidsmiljö, så att fler 

elever får inflytande. 

 

Resultatet har gjort att vi i vår kommande yrkesroll har blivit mer medvetna kring 

måltidsmiljöns betydelse för upplevelsen av skolmaten. Att det är viktigt hur man som lärare 

själv agerar för att främja barn och ungdomars syn på mat och hälsa. Att själv vara en förebild 

genom att äta skollunch och ställa följdfrågor till elever som öppet visar sitt missnöje. Till 

exempel genom att utmana eleverna att våga testa olika maträtter samt försöka skapa en miljö 

på skolan där det är tillåtet att komma med olika åsikter och därmed också kunna vara kritisk.  

 

Vidare forskning kan göras på fler skolor. Att göra fler djupintervjuer eller genomföra en stor 

enkätundersökning. Att intervjua eller låta fler lärare, elever och måltidspersonal svara på 

frågor om matrådets funktion och roll. Det skulle även vara intressant att göra en 

intervjustudie med elever som inte sitter med i matrådet om deras uppfattningar i ämnet. En 

annan studie skulle kunna vara att följa något matråd under en längre tid. Att gå igenom 

tidigare protokoll från flera skolor och jämföra innehållet. Alternativt att genomföra en 

aktionsforskning där man aktivt försöker påverka skolans verksamhet inom mat och 

måltidsmiljö, till exempel genom att integrera matfrågor i ett elevråd.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

Elever i matrådet 

*Vad är ett matråd?  

*Vad är matrådets funktion?  

*På vilket sätt uppfattar ni matrådets funktion?  

*Vilken uppgift har matrådet på skolan?  

*Varför finns ett matråd på skolan?  

*Vad är syftet med matrådet på skolan?  

*Varför behöver ni ett matråd? 

*Fungerar matrådet? 

*Vilka frågor diskuteras i matrådet? 

*Vilka förändringar har genomförts? 

*Hur uppfattar ni ert inflytande över skolmaten? 

*Hur ser ert inflytande ut i matrådet? 

*När kan ni använda matrådet för att påverka? 

*Vad lär ni er av matrådet? Vad får ni göra? 

*Hur uppfattar ni er roll i matrådet? 

*Vad händer mer era åsikter? Går något igenom? 

 

Måltidsansvarig 

*Vi har hört att du arbetar med en referensklass, hur går det arbetet till? Varför har ni valt att 

arbeta så? 

*Fungerar matrådet? 


