
Det går att påverka elevernas kostvanor i skolmatsalen
Ändrad inredning och måltidsordning i skolmatsalen och införandet av proffesionella 
kockar som får sätta nya smaker och prägel på maten. Kan det påverka intaget av 
hälsosammare kostval i skolmatsalen?

Mer än 30 miljoner elever får skolmat i USA dagligen. För många med låg inkomst består 
skolmaten av upp till hälften av det dagliga energiintaget. Därför är det av stor vikt att eleverna får i
sig ordentligt med näring. Denna studie gjordes för att ta reda på om vi med små enkla justeringar, 
så som godare mat och att placera frukt, grönsaker, mjölk och fullkornsprodukter mer lättillgängligt,
kan förbättra elevers kostvanor i skolmatsalen. Resultaten visar att det går.

Studien, hur gjordes den?

Studien som gjorts är en randomiserad studie, och det betyder att det är en slumpmässigt lottad 
fördelning bland likvärdiga försökspersoner. Några får agera interventionsgrupp, alltså själva 
”försöksgruppen”. De icke lottade får agera kontrollgrupp, som då är som ett slags ”bevis” för att 
det är själva behandligen som givit resultat. I denna stora amerikanska studie deltog 
låginkomsttagare  från 15 skolor i Massachusetts med 2638 elever i årskurs 3 till 8. Denna studie 
ville dessutom se resultat efter både kortsiktig och långsiktig förändring, därför analyserades 
resultat efter olika tidsaspekter under studien. Studien godkändes av Harvard School of Public 
Health Institutional Review Board och publicerades i JAMA Pediatrics.

Den ändrade måltidsordningen och påverkan av proffessionella kockar

Detta kan vara den första studien som undersöker både kortsiktiga och långsiktiga effekter av 
kockars ingripande, liksom påverkan av en utökad exponering för arkitektur och måltidsordning 
inom skolmåltider. Flera skolor fick en professionell kock som samarbetade med skolor flera dagar 
per vecka under skolåret och skapade varierande recept för att förbättra smaken hos livsmedel samt 
lära skolmåltidspersonal kulinariska färdigheter. De använde standardiserade utbildningsmetoder 
och recept i skolorna. Recepten skapades genom att använda kostnadseffektiva livsmedelråvaror 
som inkluderade fullkorn, färska och frysta produkter, enkel- och fleromättade fetter i stället för 
mättade, och kryddor utan salt eller socker.         

För att uppmuntra val av grönsaker placerades dessa i början av lunchlinjen. Frukter placerades i 
attraktiva behållare, och andra frukt alternativ placerades bredvid kassaapparater. Mjölk placerade 
framför sockerhaltig mjölk (t.ex. chokladmjölk). Skyltar och bilder som främjade frukt och 
grönsaker var väl synliga.

Vikten av att låta nya smaker återupprepas för att få acceptans

Eleverna som upprepade gånger utsattes för nya recept under 7 månader, i kombination med den 
ändrade måltidsordningen, visade sig ge allra störst effekt vad gäller valet av mer grönsaker. Enbart 
den ändrade måltidsordningen, utan kockens påverkan, visade sig ha kortsiktigt positiv resultat, 
däremot var det inte effektivt långsiktigt. Nu är denna studie från USA, så vi kan förmodligen inte 
helt jämställa måltidssituationen med Sverige. Skolmaten är inte gratis för alla i USA, även om de 
flesta i denna studie hade fri lunch, och utbudet i matsalen kanke se olik ut den vi har här. T.ex så 
verkar det som att sötad mjölk är ett vanligt förekommande alternativ till den vanliga mjölken. 
Resultaten visade att ca 80% av de skolor som hade båda alternativen, inte ändrade sitt val efter 
studien. Så varför ha sötad mjölk som alternativ överhuvudtaget?

Men slutsatser att dra nytta av även för den offentliga skolmåltiden i Sverige, är att proffesionella 
engagerade kockar som varierar matsedeln och lyfter olika smaker, ger positiv effekt på skolbarnen 
att välja hälsosammare alternativ. Man ska inte ge upp för fort, utan låta elever succesivt vänja sig 
med nya smaker. Att sedan även ha en ändrad måltidsordning med attraktiva grönsaker först känns 
logiskt att börja med i matsalskön när man ska fylla på sin tallrik. Något att ta till sig.
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Varför jag har valt det aktuella ämnet:

Jag är kock från grunden och gick Stockholms Hotel- och Restaurangskola 2003. Jag har jobbat 
privat på Restauranger under många år, men aldrig i den offentliga sektorn. Nu när jag har småbarn 
intresserar skolmaten mig väldigt mycket och det känns som att trenden går mot att a la carte kockar
tar sig ut mer i skolköken, och den offentliga sektorn allmänt, vilket är kul och positivt tycker jag. 
Jag är själv intresserad av att kanske jobba på skola elle förskola, och visa att det inte alltid behövs 
så mycket halvfabrikat- Snarare mer kunskap, intresse och tid. Köper man råvaror som man ägnar 
mer tid åt, istället för dyrare halvfabrikat, brukar det inte bli dyrare i slutändan att laga själv.

/ Jeanette Pettersson
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