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Skolmåltidsprojektet

• Två forskningsprojekt Skolmåltiden som pedagogiskt redskap 
och Väl godkänt för skolmåltiden

• Följeforskning - Intervjuer och fokusgruppsintervjuer med 
lärare, elever, måltidspersonal. Forskningscirklar, cookshops
(utbilda personalen) och workshops.

• Specialpedagogiskt. Hälsofrämjande. Utveckla en modell 
måltidsstunden som pedagogiskt verktyg för att främja 
elevernas hälsa. 
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• Statligt finansierad skolmat 1946. 

• Främja social jämlikhet. Stävja undernäring. 

• Förändra och förbättra medborgarnas matvanor genom att servera ett tillagat mål med 
näringsrik mat. 

• Skolmåltiden som en välfärdsidé att staten skulle gå in och ge alla barn med ett mål mat 
om dagen. Skolmåltiden en symbol för den svenska välfärden (Gullberg, 2006, 2004). 

• Verka för jämställdhet, att kvinnor kunde arbeta utanför hemmet.

• En gratis måltid som ger alla barn energi och näring under dagen och utgör en 
förutsättning för barns lärande (Persson Osowski et al 2010). 

Bakgrund - Skolkantinens framväxt i Sverige
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Skollunch i andra länder 

• Sverige ett av få länder i världen som har kostnadsfri skattefinansierad skollunch till alla 
elever. 

• Sverige, Finland och Estland (Persson Osowski & Fjellström, 2019)

• Danmark och Norge, egen matpakke och äter i klassrummet.

• Inkomstbaserad skollunch och catering skollunch.

• Learnfood, Nordplus projekt

• Educational dimensions of school lunch. 

Critical perspectives (2018) av Rice & Rud.



• Tidigare studier inom hälso- och nutritionsforskning 

• Senare studier som integrerar frågor om mat, ätande, hälsa och 

hållbarhet i skol- och utbildningssammanhang.

• Saknas kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd upplever 

skolmåltidssituationen och hur skolor behandlar frågor om inkludering 

i relation till skolmåltiden (Bashiniski & Smilie, 2018). 

• Ng et al (2013) använde skollunchen för att skapa större samhörighet 

(inklusion) mellan eleverna. Stötta interaktionen mellan elever med 

funktionsnedsättningar skapa nya kamratkontakter, i grupper om fyra 

till fem elever varav en av dem med funktionsnedsättning. 

Tidigare forskning 
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• Thorne och Eckert karakteriserar skolmåltiden som ett frirum, en plats för 

skapande av nya sociala kontakter och socialt nätverkande. Inkluderings och 

exkluderingsprocesser.

• Eder anger skolmatsalen som ett utrymme som representeras av elever och som 

är deras territorium, inte de vuxnas. 

”lunchtime can be a difficult and painful time.” (s.46) 

”lunchtime can be a source of anexiety for students with disabilities, as it can be 

for any students” (s.56). 

Tidigare forskning 
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Vad är skolmåltiden för typ av situation? 
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• Traditionellt sett har skollunchen serverats på lunchrasten.

• Skolmåltidssituationen, rast, ett ”mellanrum” som utspelar sig mellan 
lektionerna och som återkommer varje dag. 

• På olika sätt berör den elevernas sociala liv, deras hälsa, lärande och 
möjligheter att vara inkluderade. 

• Lösare strukturer, det är eleverna själva som i större utsträckning har 
möjlighet att forma och skapa sina egna grupper, nätverka etc. 
(inkluderande och exkluerande processer)

• Färre vuxna per antal elever än i undervisningen. 



Projektresultat
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• Resultat 1: Modell –
måltidsstunden som specialpedagogiskt verktyg

• Resultat 2: Elevers upplevelse av skolmåltiden

• Resultat 3: Att arbeta specialpedagogiskt och 
hälsofrämjande

• Resultat 4: En inkluderande skolmåltid för alla elever



Resultat 1: Modell –
måltidsstunden som specialpedagogiskt verktyg
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Finnerödja skola
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Skolmåltiden som redskap för att fördjupa arbetet 

med inkludering och delaktighet



Projekten sammanfogas

16/1 – Inkludering och skolans kultur - skolmåltiden som resurs 

30/1 – Lärares samarbete – undervisningstema kring skollunch 

13/2 – Specialpedagogiska insatser för trygghet och engagemang – Skollunch och 
skolmatsalen som redskap 

13/3 – Lärar-elev-relation och samtal mellan lärare och elever – skollunchen för speciella 
samtal

27/3 – Kartläggning, undervisning – elevintervjuer om måltidssituationen 10/4 –
Undervisning som främjar gemensamt lärande – in-texter om mat och måltid 

8/5 – Lärares utmaningar i en inkluderande skola – praktiskt värdegrundsarbete i 
skolmatsalen 

22/5 – Variation i undervisning och lärande – SAPERE-metoden



Måltiden – ett redskap i det pedagogiska arbetet för 

att uppnå lärandemål i skolämnen enligt Lgr11

LPP (lokal pedagogisk planering) 

Förmågor 

kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön 
och samhället.

värdera val och handlingar som konsument utifrån perspektivet hållbar 
utveckling.

kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.



Centralt innehåll

• Beskrivande, förklarande, instruerande och 
argumenterande texter, till exempel faktatexter, 
arbetsbeskrivningar, reklam och recept. Texternas 
innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

• Kunskaper i biologi för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, 
naturbruk och ekologisk hållbarhet, 

• Måltidens betydelse för gemenskap.

• Skillnaden mellan reklam och objektiv 
konsumentinformation.

• Några olika miljömärkningar av produkter och deras 
betydelse.

• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den 
fungerar.
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Samverkan måltids- och skolpersonal
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• Få mötesplatser för måltids- och 
skolpersonal

• Elevers särskilda behov i matsalen, 
kost etc överlämnades sällan till 
måltidspersonal

• Lärare som samordnade 
skolmåltidsprojektet med köket



Specialpedagogiska insatser för trygghet och 
engagemang

- Skolmatsalen som miljö och redskap
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Specialpedagogiska insatser för trygghet och engagemang 
– skollunch och skolmatsalen som redskap

• elever som inte riktigt klarar av den sista lektionen innan 
det är lunch, energin tar helt slut.

• elever som inte har ätit frukost, som inte har någon frukt 
med sig. 

• elever som kommer tidigt till fritids innan klockan 6. 

• matkön, synintryck, ljudnivån, stress över att hinna äta



Lunch på schemat

• Schemalagd lunch, fasta platser för 
alla i matsalen

• 5 tysta minuter



Utveckling i matsalen under projektet 

• elever matvärdar

• smakportioner 

• teskedar för provsmakning 

• minst 10 olika grönsaker vid varje lunch-
tillfälle

• fasta platser i matsalen

• ljudabsorberande bordsskivor 

• en klass i taget köar till skolrestaurangen



Utvecklingsområden

• Bildstöd

• Skärmar

• Elevers särskilda behov i 

matsalen, kost etc
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Summering av lyckade förändringar

• Schemalagd lunch

• 5 tysta minuter

• Teskedar 

• Fasta platser

• Elevvärdar

• Separerade grönsaker



Paus 5 min 
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Resultat 2: Elevers upplevelse av skolmåltiden
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Elevers upplevelse av måltidssituationen
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• Det egna integritetsutrymmet upplevs som mindre i skolmatsalen (många elever 
som ska samsas om och dela på ljudutrymmet, maten, sittplatserna och tiden att 
vara i matsalen).

• Tiden att bli mätt är kort och de yngre eleverna uppmanas att inte tala (så mycket) 
med varandra för att hinna äta upp. 

• Disciplinering, att stå i kö för att ta mat. 

• Eleverna anger att det är få vuxna som äter i skolmatsalen.
Elevernas utlämnade åt sig själva i matsalen. 

• Det är få vuxna där. 

• Långa köer, svårt att kunna sitta tillsammans med sina klasskompisar och ibland tar 
maten slut. 

• De upplever att det är ofräscht och kladdigt på borden och golvet. . 

• En del upplever att de vuxna observerar dem hur mycket och vilken slags mat de 
tar och påtalar att de ibland får tillsägelser.



Elevernas upplevelse av måltidssituationen
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Högljudd och stimmig ljudnivå i skolmatsalen (elever i åk 2, 4 eller 7). 
Vissa av eleverna upplever att det är jobbigt med ljudvolymen 
medan andra uppger att de har vant sig. Några elever i åk 7 uttrycker 
rent krasst att man inte kan förvänta sig annan ljudvolym. 

Hela matsituationen upplevs mindre stressad av de elever som har 
bestämda bord eller platser. De vet var de ska ta vägen när de 
kommer till matsalen. För eleverna med fri placering startar ett 
letande efter lämpliga platser när de har tagit sin mat. 



• Elever som är delaktiga som bordsvärdar och hjälper till att 
torka borden (åk 2 och 4) anger inte i lika hög utsträckning att 
det är ofräscht i matsalen, som elever gör, som inte har 
möjlighet att vara delaktiga (åk 7). 

• Likaså relationen till skolmåltidspersonalen är av betydelse.  

• Eleverna i de yngre eleverna (åk2 och 4) anger i högre 
utsträckning att de kan tänka sig att vara med och hjälpa till i 
köket och matsalen. Eleverna i åk 7 uttrycker att det skulle vara 
stressigt och att det skulle ta tid från lektionerna som de skulle 
behöva jobba igen. De uttrycker att de skulle få en större 
förståelse för måltidspersonalen. 

Elevers delaktighet – godare mat & ökad trivsel
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Elevupplevelser 

Exempel 1
Nyanländ elev äter inte maten eftersom hans mamma inte har råd att 
betala för den…visar sig att hen inte vet att den är gratis.. 

Exempel 2 
Nyanländ elev äter enbart potatis i skolmatsalen…visar sig att hen är 
osäker på vad maten innehåller..

Exempel 3 
Flera elever som har specialkosten ”utan fläsk” uppger att de ofta tar av 
den vegetariska maten eftersom oroar sig för att få i sig fel mat.
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Resultat 3: Att arbeta specialpedagogiskt och hälsofrämjande
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Att arbeta specialpedagogiskt i matsalen
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• Strategisk placering och sociala aspekter observeras

”Viktigt att få se eleverna i andra situationer än i lektionssituationen. Det är 
problematiskt med ”tysta minuter” i matsalen. Då går det inte att få nya kontakter och 
skapa relationer till barnen” (Specialpedagog F-3).

• Goda föredömen 

• Särskilda behov hos elever kring måltidssituationen tas upp med elevhälsoteamet. 

• Skolmåltidspersonalen vara mer bland barnen i matsalen, prata med dem och fråga 
hur maten smakar. Utmana dem att våga prova nya rätter. 



Att arbeta specialpedagogiskt i matsalen
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• Gemensamma studiedagar skol- och måltidspersonal

• Skolmatsalsvärd/inna som bekräftar alla barn och tar ansvar för 
miljön i skolmåltidsrestaurangen. 

• Tydlig meny som anger vilka ingredienser som ingår i maträtten 
och vilken dag den serveras. Om menyn ändras kan det leda till 
stora problem för vissa elever. (Specialpedagog 6-9).

• Bestämda platser och/eller bord i matsalen skapar trygghet för 
många elever.

• Logistik

• Värdegrund



Pedagogisk lunch
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En majoritet av skolorna i Sverige har 
pedagogisk lunch (Patterson et al., 2013a), 
där skolpersonalen erbjuds att äta skolmat 
tillsammans med eleverna till en låg kostnad. 

1) Pedagogisk lunch kan innebära alltifrån att 
pedagogen enbart är närvarande i matsalen, 
till att

2) denne medvetet skapar sociala relationer 
med eleverna 

3) eller håller i pedagogiska inslag som 
relateras till maten (Persson Osowski et al. 
(2013). Pedagogiska verktyg. 

4. Vakta



Resultat 4: En inkluderande skolmåltid för alla elever
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Att arbeta för en inkluderande skolmåltid för alla elever

Skolorna identifierar samma utmaningar:

- Logistiken kring skolmåltiden 

- Fysiska miljön

- Psykosociala miljön 

…men har helt olika lösningar.
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Skola 1

• Kompenserande särlösningar för en specifik elevgrupp vars behov av 
särskilt stöd i samband med måltidsstunden tydligt definierats. 

• Det görs nödvändiga anpassningar för ett fåtal individer som erbjuds 
möjligheter till matro, trygghet och gemenskap i ett mindre sammanhang.

• Problematiken med den undermåliga miljön i skolmatsalen kvarstår dock 
för majoriteten av elever och andra elevergrupper som också uppfattar 
skolmåltiden som en svår och exkluderande situation uppmärksammas inte 
på samma sätt. 
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Skola 2

• Schemalagda måltider för alla elever

• Klasserna var uppdelade i åldersblandade grupper som åt 
tillsammans i matsalen. 

• De hade fasta placeringar i skolmatsalen. 

• Tanken var att skapa en klassöverskridande gemenskap och, som 
flera lärare uttryckte det, att ”se alla barn som allas barn”.
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Skola 3
• Individuella lösningar för ett fåtal barn i ordinarie skolmatsal. 

• De tilldelades fasta placeringar i skolmatsalen som utmärktes med tydliga 
namnlappar och inte ändrades över tid. 

• De kunde också gå i förväg och ta sin mat när det var lugnare i matsalen. 
Skolpersonalen menade att dessa barn ”kräver en förutsägbarhet” och 
behövde ”kunna få överblick över rummet för att känna sig trygga i 
måltidssituationen”. 

• Placeringen hade gjorts efter elevernas önskemål/ i samråd med eleverna 
själva och enligt skolpersonalen upplevdes det inte som utpekande för dem. 

• Ingen elev på skolan önskekost, fast en lärare påpekade att det förmodligen 
fanns individer som hade behov av det. 
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Sammanfattning: Skolmåltiden – en del av skolans 
specialpedagogiska och hälsofrämjande arbete
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Hälsofrämjande arbete

• Det hälsofrämjande arbetet bygger på ett salutogent 
perspektiv där utgångspunkten tas i det friska och det 
fungerande i syftet att stärka och bibehålla elevernas 
fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

Förebyggande arbete

• Det förebyggande arbetet utgår ifrån ett patogent 
perspektiv där vi arbetar med att förebygga ohälsa 
och hinder för lärandet. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete är komplexa 
system som kan upplevas som utmaningar givet faktorer 
på såväl individnivå som gruppnivå och organisationsnivå 

Individnivå: Vilka behov har elever i samband med 
skolmåltidssituationen? Hur upplever eleverna 
måltidssituationen? Önskekost, specialkost, egen plats i 
matsalen, egen matsal etc.

Gruppnivå: Socialt samspel. Sätta sig brevid eleverna och 
småprata. Att ta del av det som sker i skolmatsalen, 
inkluderande och exkluderande processer blir synliga på ett helt 
annat sätt i matsalen, än i klassrummet (Pedagogisk lunch, 
Specialpedagogers uppdrag)

Organisatorisk nivå: Hur man organisera kring skolmåltiden så 
att det gynnar alla elever? Schemaläggning. Logistik. Ljudnivå. 
Möblering. Hur arbetar hela skolan och elevhälsa på en 
övergripande nivå med skolmåltiden  



Framgångsfaktorer: Specialpedagogik i matsalen 

• Specialpedagogik lyftet (moduler) i matsalen

• Forskningscirklar: forskare och specialpedagog

• Tiden, ny kunskap och nya arbetssätt

• Många på skolan är involverade (skolmåltidspersonal, lärare, 

rektor, elevhälsa, universitetet) i arbetssättet

• Specialpedagoger och fritidspedagoger
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Att diskutera

1) Hur arbetas det specialpedagogiskt och pedagogiskt i 
skolrestaurangen? Hur kan det utvecklas?

2) Hur arbetar din skola för en inkluderande måltidssituation? Hur 
kan det utvecklas?

3) Hur upplever eleverna måltidssituationen på din skola?
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Om projektet

https://www.matilarande.se/

https://maltidsverige.se/projektverkstad/aktuella-

projekt/skolmatsakademin/val-godkant-for-skolmaltiden/

https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p1926

https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-

2019/moroten-toppar-listorna--nar-maten-blir-en-del-av-

undervisningen-pa-finnerodja-skola/

https://www.oru.se/strategiska-satsningar/mat-och-halsa/
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Tack!

charlotta.pettersson@oru.se

ann-sofie.larsson@laxa.se
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