
DEL ETT

Skollagen, läroplanen 
och politiska mål kopplat 
till skolmåltiden



Skolmåltiden - unik för Sverige!

I Sverige serveras ca 1,3 miljoner skolmåltider varje
dag.

Sverige, Finland och Estland är de enda länderna
i världen som erbjuder en kostnadsfri måltid till alla
barn och ungdomar i grundskolan, oberoende av 
föräldrarnas inkomst! 

Bildkälla: Skolmatssverige.se



Styrdokument kopplade till skolmåltiden

Agenda:

• Livsmedelslagen

• Skollagen

• Barnkonventionen

• Läroplanen

• Folkhälsomål

• Miljömål

• Måltidspolitiskt dokument

Bildkälla: Pixabay



• Säker
• Ingen ska bli lurad
• Spårbarhet i alla led från jord till bord

• Tvingande system för egenkontroll baserat på faror och risker i verksamheten.
• Livsmedelsinspektörer kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs.

Vad säger Livsmedelslagen om skolmåltiden?



Vad säger skollagen om skolmåltiden?

• Avgiftsfri
• Näringsriktig

Skollagen preciserar inte vad 
begreppet näringsriktig innebär 
men regeringen har bestämt att 
de svenska 
näringsrekommendationerna 
ska vara utgångspunkt. 
Sedan anpassar varje 
huvudman (kommunen) 
ansvarsfördelningen efter sin 

organisation. 
Ansvarsfördelning mellan 
nämnd, förvaltning, måltidschef 
och rektor. 
Dessa ska ha mandat, 
kunskaper och resurser att 
sköta måltidsuppdraget. 



Vidare säger skollagen att…

…Skolmåltiden är en del av utbildningen, vilken 
ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. 

Detta innebär att vi även i skolrestaurangen
ska luta oss mot vedertagen forskning, och
inte eget tyckande. Och även kring
skolmåltiderna behöver vi reflektera kring och
utvärdera metoder och arbetssätt.  

Beprövad erfarenhet =   
kollegialt reflekterad och 
systematiskt utvärderad 
kunskap

Vetenskaplig grund = 
verksamheten ska baseras på 
vedertagen forskning 
(Skolverket, 2016).



Barnkonventionen lag

Tvingande även för måltidsverksamheten.
Barnkonventionen lyfter fram barns rättigheter när det gäller mat. 

Alla barn ska ha rätt till rent dricksvatten, näringsriktig kost samt 
undervisning i näringslära. 

Konventionen understryker också att barn har rätt att uttrycka sina 
åsikter och få dem beaktade.



Barnkonventionen lag
Exempel på frågeställningar att reflektera kring kopplat till måltiden:

Artikel 2: 
Vad ska vi tänka på i vårt 
bemötande så att alla barn känner 
sig välkomna hos oss? 

Artikel 17: 
Hur informerar vi så att även barn 
förstår?

Artikel 19: 
Vad ska vi göra om vi misstänker att ett barn 
far illa? - Kännedom om självskadebeteende 
relaterat till mat, lyfta blicken och se barn som 
far illa i restaurangen etc

Artikel 23:
Hur är tillgängligheten i 
restaurangen för barn med 
funktionsnedsättning? 



Skolmåltiden utifrån läroplanen
• Gemensam läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket).

• Fritidshemmet är en frivillig skolform med ett eget avsnitt i läroplanen. 
Fritidshemmet har ett kompletterande uppdrag och kan i högre grad arbeta 
situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat och kan  utgå från 
elevernas intresse och nyfikenhet.                                                     Det ger 
fritidsverksamheten unika möjligheter att arbeta mer fokuserat med mat 
och måltider.

• Läroplanen bygger på teorin om att barn lär i ett meningsfullt sammanhang 
under hela skoldagen. 

• Måltiden är en del av utbildningen. Regeringen har fastslagit att ”… det kan 
anses som en del av läroplanens intentioner att eleverna får tillgång till 
varierad och näringsriktig mat och äta lunch 

tillsammans med andra elever och vuxna”. 
(prop. 2009/10:165 sid. 374) 



Övergripande mål och riktlinjer i läroplanen

Normer och värden
Alla som arbetar i skolan ska…

”…medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet
och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen”

Kunskaper
Alla som arbetar i skolan ska…

”…samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” 

Elevernas ansvar och inflytande
Alla som arbetar i skolan ska …

”…främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den
sociala, kulturella och fysiska skolmiljön”



Trygghet, trivsel och relationer

Bra måltidsmiljöer skapas 
genom

exempelvis lämplig
schemaläggning, trivsam 

fysisk
måltidsmiljö, låg ljudnivå, 

ett bra
bemötande och en trygg 

stämning i
skolrestaurangen. 

Skolmåltiden är en
viktig del av skolans

fysiska och psykosociala
arbetsmiljö. 

Få situationer bygger
relationer bättre än

en måltid. 

Måltiden kan vara en
viktig arena i

värdegrundsarbetet
och skolans arbete mot
kränkande behandling. 

Det händer något när man 
sitter och äter 
tillsammans. 



Demokrati, delaktighet och inflytande

En av skolans viktigaste uppgifter är att förmedla demokratiska värderingar och jobba med 
elevinflytande. Skolmåltiderna är ett område där man kan jobba mycket med detta.

Elevengagemang i måltidsfrågor utvecklar både måltiderna och elevernas kunskap inom området
lärande för hållbar utveckling. Måltiden styrs av processer som är enkla att följa, förklara och 
förstå. Att återkoppla till resultat av gemensamma beslut är enkelt tack vara måltidens
styrdokument.

Förslag på hur ni bjuder in till delaktighet och inflytande:
- Demokrati genom matråd/klassråd/elevråd
- Elever som måltidsvärdar
- Elevpraktik i produktionen
- Elevmedverkan i utformning av måltidsmiljön
- Elevmedverkan i menyplaneringen
- Lärare och måltidspersonal diskutera måltiderna på tvären md hjälp av teman och årshjulet.



Några exempel från kursplanen 

• Naturvetenskap: processen från jord till bord. 
Kretsloppet. Hållbarhetsbegreppet. 

• Fysik: våra sinnen

• Biologi: matspjälkningen

• Teknik: köksmaskiner och redskap

• Hemkunskap: matlagning, måltidsplanering, 
måltidsmiljö, måltidsmodellen, näringslära, 
traditioner. 

• Historia: traditioner, matkultur, mattrender

• Skapande ämnen såsom bild, slöjd och musik: alla 
kan kopplas till måltiden

• Religion: val av mat och måltidsmönster varierar 
mellan olika religioner 

• Matematik: beräkningar, problemlösning, 
begrepp  

• Svenska: ord och begrepp, lära sig sätta ord på 
sina sinnesupplevelser, läsa skyltar, symboler, 
recept osv

• Kemi: matlagning är kemi

• Idrott och hälsa: näringslära och hur maten 
påverkar hur vi mår och hur vi presterar. 

Fler förslag och idéer finner ni i 
Handboken för schemalagda måltider



Skolmåltid och miljö

Satsar på att öka andelen ekologiska livsmedel men framför allt på att
använda råvaror i säsong och att köpa in närproducerat. 

Eftersträvar att öka andelen mer grönt på tallriken. Varje dag vegetariskt
alternativ i våra skolor, men även byta ut råvaror och använda mer
klimatsmarta livsmedel i alla rätter. Minska ner på mängden kött. 

Skolmåltiden kan bidra till att preferenser förändras genom att eleverna
ständigt erbjuds och exponeras för olika sorters mat. 

Matsvinn. Enligt nationella undersökningar slängs i genomsnitt ca 60 gram 
mat per portion och dag i skolorna genom att 30 gram mat lämnas kvar
på tallriken (tallrikssvinn)
30 gram går förlorat vid förvaring, beredning och servering (övrigt svinn).

Det totala dagliga svinnet i svenska skolkök ligger i sådant fall på 78 ton om 
dagen. Det blir ungefär 20 000 ton per år… 
Beräknad merkostnad per dag = 1, 1 miljoner kronor 

Bildkälla: Skolmatsakademin



Folkhälsomål

Nationellt övergripande mål
Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsopolitikens åtta målområden
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård



Lokalt folkhälsoarbete

Enligt de kommunala folkhälsomålen ska arbetet för en god folkhälsa ske integrerat i
ordinarie verksamhet, eftersom många av de insatser som påverkar vår hälsa ingår i
kommunens grunduppdrag. Skolmåltiden ger alla barn oavsett bakgrund möjlighet
till bra kostintag och blir därför viktig för en jämlik hälsa. 

Att redan tidigt lägga grunden till bra 
matvanor är en investering i folkhälsan. 

Folkhälsoarbete handlar om insatser för
att förbättra, och utjämna skillnader i,
befolkningens hälsa. 

Vilka behov har er kommun 
identifierat och vilka 

prioriteringar görs utifrån hur 
hälsan i befolkningen 

utvecklas?



Prioriterade folkhälsoområden i en kommun
kan se ut så här

Goda uppväxtvillkor

• Fler elever som går ut grundskolan med 
fullständiga betyg.

• Fler elever som går vidare till eftergymnasial
utbildning.

• Implementera Barnkonventionen i 
kommunens verksamheter.

• Utveckla kommunens arbete med 
förebyggande arbete för barn och unga.

Goda levnadsvanor

• Minskad andel i befolkningen med 
övervikt och fetma.

• Minskad alkoholkonsumtion bland 
unga.

• Utveckla kommunens arbete med 
goda levnadsvanor bland barn och 
unga.

• Utveckla kommunens arbete med 
goda levnadsvanor i socioekonomiskt 
svaga grupper.

Folkhälsopolitiska rådet har pekat ut följande prioriterade 
områden för perioden 2018-2020:



Nationella miljömål

Sverige har ett generationsmål, 16
miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. 

Vem gör vad i miljömålssystemet?

Vi är många som måste arbeta tillsammans och
göra en insats för att vi ska nå miljömålen. 
Det kräver att riksdag, regering, myndigheter,
länsstyrelser, kommuner, företag, frivilliga organisationer
och privatpersoner visar engagemang och tar ansvar. 

Kommunernas lokala miljömål med handlingsplaner
utgår från de 16 miljökvalitetsmål som fastställts av
riksdagen. 

Varje kommunal verksamhet arbetar löpande med
miljömålen, exempelvis genom hållbara och
klimatsmarta måltider.  

Bildkälla: sverigesmiljomal.se



Globala miljömål – Agenda 2030

2015 skrev världens ledare på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska vara
vägledande för världens utvecklingsarbete.
Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara
uppnådda till år 2030 i världens alla länder.
Det är världens regeringar som har det övergripande ansvaret för att målen uppnås, men 
det slås också fast att alla har ett ansvar för att målen uppnås. 

Bildkälla: Globala målen.se Bildkälla: Regeringen



Regeringen - Skolan ska öka kunskapen om Agenda 
2030 och de nationella miljömålen

Lärande för hållbar utveckling som

enligt Skolverket (2020) ska 

karaktäriseras av:

• Demokratiska arbetssätt

• Kritiska förhållningssätt

• Mångfald av pedagogiska metoder

• Ämnesövergripande samarbetet

• Delaktighet och inflytande från

elever

”Skolan har en central roll att sprida

kunskap om de globala och nationella

målen till eleverna så att vi tillsammans

kan nå en hållbar och rättvis framtid”

”Nyckeln till ett framgångsrikt

genomförande av Agenda 2030 är att hela

samhället deltar. 



Mat och miljö

Maten har stark koppling till skolans miljöarbete. 

Skollagen slår fast att undervisningen ska 

genomsyras av hållbarhetsfrågor och läroplanen

innehåller tydliga mål om lärande för hållbar

utveckling. 

Vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön både

positivt och negativt. En utmaning är att minska

matens klimatavtryck, som idag står för en

fjärdedel av svenskarnas totala klimatpåverkan.



Elevrådet - Plattform för samverkan

Den röda tråden som sammankopplar måltid och utbildning ska vara
demokratiskt förankrade och handla om att lyfta blicken från när det ska 
serveras hamburgare eller pizza till de stora frågorna….
Om vårt beteende; 
hur måltidsmiljön kan bli trivsam eller hur vårt handlande får konsekvenser
i världen!

Bildkälla: Skolverket



Årshjulet -Samverkan med gemensam planering

VÅR 
Sådd, påsk, valborg, 

primörer, födelse

VINTER
Lucia, jul, julbord, nyår

SOMMAR 
Midsommar, bär, 

skolavslutning

HÖST 
Skördetid, Nobel, 
halloween, läs-lov 



Bra skolmåltider ger bra skoldagar

• Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas

hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. 

• En bra skollunch som hamnar i magen ger mätta elever

med goda förutsättningar att orka fokusera på

skolarbetet. 

• Mätta och nöjda elever bidrar också till en gladare och 

lugnare stämning på och mellan lektionerna. 

• Sett ur ett längre perspektiv kan bra skolmåltider bidra

till att grundlägga hållbara matvanor och ett positivt

förhållningssätt till mat.

• Vi kan tillsammans ta tillvara dess potential och ge båda

våra förvaltningar ökad måluppfyllelse på köpet. 
Bildkälla: Munkedal kommun



RISE — Research Institutes of Sweden

Vad har du lärt dig som du inte kände till tidigare?

Hur kan ni stötta eleverna i er roll som goda förebilder 
utifrån det material ni fått ta del av?

Vad har ni fått med er som kan vara till stöd i samverka 
framöver?

Vad är ert nästa steg?


