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Skollunchen – en välbehövlig paus eller ett pedagogiskt 

tillfälle? 
Att våra skolbarn i Sverige får lunch serverad dagligen ser vi som något självklart. I ytterst 

få länder ser det ut som i Sverige, där alla elever har rätt till näringsriktig mat som 

dessutom är kostnadsfri. Vanligt förekommande för denna måltid är att en vuxen allt som 

oftast finns närvarande, även om dennes närvaro kan komma att spela olika roll.  

Finland och Sverige är unika i sitt slag genom att det finns lagstiftning som berättigar till 

kostnadsfri och näringsriktig skollunch till alla elever i grundskolan, dvs årskurs ett till 

nio. I de nämnda länderna finns även en kultur där det ständigt diskuteras kring 

skollunchens roll ur en pedagogisk synvinkel. I Finland råder det inga oklarheter kring 

denna fråga då det införts i nationella läroplanen att måltider bör ses som ett tillfälle för 

kunskapsutveckling. I Sverige finns dock inga lagliga regleringar i frågan, även om det 

uppmuntras. Så hur ser de svenska pedagogerna på detta tillfälle?  

I en studie publicerad år 2017 i den vetenskapliga tidskriften Health Education, utförd av 

Maria Waling och Cecilia Olsson vid Umeå universitet, har svenska pedagoger med 

undervisning i årskurs 1–9 ombetts att svara på ett frågeformulär, innehållandes 

frågeställningar om hur de ser på skollunchens betydelse.  De aktuella frågeställningarna 

innehöll frågor rörande om hur ofta pedagoger åt tillsammans med elever, om 

skollunchen på den aktuella skolan var gratis eller subventionerad, om det fanns ett 

uttalat krav från skolledningen om att äta tillsammans med eleverna och om pedagogerna 

själva ansåg skollunchen som ett utbildningstillfälle. För att kunna dra några specifika 

slutsatser kring de insamlade svaren i förhållande till olika parametrar inkluderades även 

frågor baserade på den svarande pedagogens ålder, kön, vilka årskurser och ämnen som 

undervisning sker i samt geografiskt läge på skolan. Frågeformuläret innehöll också 

frågor baserade på i vilken utsträckning pedagogerna anser att skolan och skollunchen 

skulle kunna vara användbar för allmän kunskapsinhämtning inom livsstil, hälsa, miljö 

och grundläggande värderingar. 

I studien deltog drygt 3500 pedagoger och 90% uppgav att de åt med eleverna minst en 

dag i veckan, av dessa uppgav 51% att de åt med eleverna varje skoldag och den största 

andelen var pedagoger till elever i de lägre årskurserna. Hela 94% av pedagogerna uppger 

att skollunchen är helt eller delvis subventionerad, men endast 30% har som krav från 

skolledningen att de skall äta tillsammans med elever varje dag. Majoriteten av de 

svarande anser att lunchen skall vara en pedagogisk del av skoldagen, av dessa är en 

större del pedagoger till elever i de yngre åldrarna, vilket kan tyda på att de anser att de 

yngre barnen har ett större behov av en vuxens närvaro av praktiska skäl i relation till 

mat och lunchsituation. Även pedagoger som undervisar i ämnen som är direkt relaterade 

till kost och näring, är mer benägna att anse skollunchen tillhöra en pedagogisk del av 

dagen. Däremot var det splittrade tankar angående pedagogers påverkan och agerande 
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kring elevernas matval och portionsstorlekar. Pedagogerna ville snarare se sig själva som 

en förebild för sunda matvanor än att komma med förmaningar och pekpinnar.  

Positivt med studien är den höga andel pedagoger som tycker att skollunchen absolut 

skall vara en del av den pedagogiska verksamheten. Anmärkningsvärt är dock den låga 

andel pedagoger som faktiskt har som krav från skolledningen att dagligen nyttja de 

subventionerade skolluncherna, som en möjlighet till ytterligare kunskap. Att samtala 

kring mat, livsmedel, näring och hälsa i samvaro, elever och pedagoger emellan under mer 

avslappnade former, kan vara ett ypperligt tillfälle att ta till vara på. Det är dock upp till 

varje enskild pedagog att bestämma hur och på vilket sätt. Vi vill ju trots allt ge våra barn 

och elever kunskap och goda förutsättningar till hur de på bästa sätt kan ta hand om sin 

egen hälsa, men även andras välmående, inför livets utmaningar.   

 

 

Baserad på den vetenskapliga studien: 
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Varför jag valt artikeln samt ytterligare egna reflektioner kring studien 

Jag har valt den aktuella artikeln för att jag länge arbetat som pedagog inom förskola och 

anser det som min skyldighet att ta alla tillfällen i akt att agera modell och förebild för 

att etablera sunda och goda matvanor hos våra barn och elever. All tid som barn 

spenderar utanför hemmet, särskilt då de befinner sig i en skolpliktig miljö, är tid som vi 

vuxna skall ta till vara på och foga över med omsorg. Den utbildning som idag finns i 

skolan, direkt relaterad till kost och hälsa, skall innefatta många olika delar och räcker 

kanske inte heller till alla gånger. Att skolan då innefattar måltidsservice, i form av 

skollunch, där elever och pedagoger samspelar skulle absolut kunna bidra till att fylla 

eventuella kunskapsluckor i ämnet.  

Att väcka tankar hos elever kring mat, meny och måltidmiljö kan också öka känslan av 

samhörighet, delaktighet och därmed leda till en ökad kvalité av måltidssituationen. 

Skollunchen är så mycket mer än bara mat som skall ätas upp, den är ett multifaktoriellt 

tillfälle. 

 

Efter examen 

Relaterat till texten ovan så skulle en önskan vara att på något sätt få arbeta med frågor 

rörande barn och elevers påverkan och inflytande av den måltidsservice som de 

befinner sig i dagligen. Att få utveckla och förbättra där elever känner ett behov. Det är 

mycket fokus på näringsriktig mat och det är bra. Men är det också något som eleverna 

ser som viktigt? Om vi vuxna som arbetar med måltiden ser till att maten som serveras 

är näringsriktig, så är även elevernas helhetsbild av skollunchen minst lika viktig. Vilka 

andra faktorer anser eleverna som viktiga? Vad kan vi vuxna arbeta mer med gällande 

de offentliga skolmåltiderna, förutom att de skall vara näringsriktiga och goda? Detta är 

frågor som jag intresserar mig för.  
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