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Sammanfattning

Syftet med detta arbete har varit att studera skolrestaurangen på en högstadieskola och faktorer som spelar roll där, samt ge
en kort inblick i skolrestaurangens historia i Sverige, och hur det ser ut idag med skolmåltidsverksamheten.

Jag har gjort djupintervjuer med elever för att få veta hur de ser på sin situation i matsalen och vad de tycker om olika
saker, som miljön och stämningen i matsalen, maten som serveras, och vilket inflytande de tycker de har på samma saker.
Jag har även intervjuat husmor på skolan där eleverna går, om till exempel praktiska problem som rör maten som serveras,
och miljön i och i kring matsalen, samt hur personalen löst dem. Jag har också gjort en mätundersökning av
självserveringsbrickan och porslinet i skolrestaurangen för att se om brickan är lagom stor att bära det som ska vara på den.

Jag har även läst diverse litteratur som behandlar ämnet, från det att barnbespisningsverksamheten började i mitten av
1940-talet, fram till idag.

Resultatet av intervjuerna med eleverna pekar mot att de är mycket medvetna om vad som händer och sker i och i
samband med matsalen, men att de inte tycker sig ha någon medbestämmanderätt där över huvud taget.

I diskussion tog jag upp några delar av arbetet jag fastnat extra för, bland annat hur eleverna ser på sin situation i
matsalen, vad gäller just deras medbestämmanderätt. Jag gav även självserveringsbrickan stor plats i diskussionen, där jag
försökte reda ut storleksmässiga frågetecken. Jag ger också förslag till framtida forskningsfrågor i samma ämne.

Nyckelord    Bricka Skola Matsal Skolbespisning Skolmåltider
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Sammanfattning

Syftet med detta arbete har varit att studera skolrestaurangen på en

högstadieskola och faktorer som spelar roll där, samt ge en kort inblick i

skolrestaurangens historia i Sverige, och hur det ser ut idag med

skolmåltidsverksamheten.

Jag har gjort djupintervjuer med elever för att få veta hur de ser på sin

situation i matsalen och vad de tycker om olika saker, som miljön och

stämningen i matsalen, maten som serveras, och vilket inflytande de tycker

de har på samma saker. Jag har även intervjuat husmor på skolan där

eleverna går, om till exempel praktiska problem som rör maten som

serveras, och miljön i och i kring matsalen, samt hur personalen löst dem.

Jag har också gjort en mätundersökning av självserveringsbrickan och

porslinet i skolrestaurangen för att se om brickan är lagom stor att bära det

som ska vara på den.

Jag har även läst diverse litteratur som behandlar ämnet, från det att

barnbespisningsverksamheten började i mitten av 1940-talet, fram till idag.

Resultatet av intervjuerna med eleverna pekar mot att de är mycket

medvetna om vad som händer och sker i och i samband med matsalen, men

att de inte tycker sig ha någon medbestämmanderätt där över huvud taget.

I diskussionen tog jag upp några delar av arbetet jag fastnat extra för,

bland annat hur eleverna ser på sin situation i matsalen, vad gäller just

deras medbestämmanderätt. Jag gav även självserveringsbrickan stor plats i

diskussionen, där jag försökte reda ut storleksmässiga frågetecken. Jag ger

också förslag till framtida forskningsfrågor i samma ämne.
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Bakgrund
Jag har genom hela min egen skolgång tyckt att matsalen är en av de mest

spännande platserna i skolans värld, för det är en naturlig samlingspunkt

för en massa människor och där händer alltid något kul. Flera tankar har

nu under åren på lärarhögskolan och i samband med olika praktikperioder

dykt upp, och jag har fastnat mer och mer för just skolrestaurangen; det är

en plats som alla elever besöker varje dag de är i skolan, men som få –

varken elever eller lärare – reflekterar över.

Därför tyckte jag det kunde vara intressant att titta lite närmare på vissa

saker rörande skolrestaurangen, bland annat hur några elever i nionde klass

ser på sin situation i matsalen, gällande både maten och miljön där. De har

varit gäster i skolans restauranger i nio år och har säkerligen en hel del

åsikter. Dessutom är det de som får betala priset för nedskärningar och

andra försämringar inom skolmåltidsverksamheten.

Jag ville också undersöka hur personalen löst olika praktiska problem i

och i kring matsalen, och vem det egentligen är som bestämmer vad som ska

serveras i skolrestaurangen. Eftersom jag inte visste någonting innan om

hur det till exempel kommer sig att vi i Sverige får mat ”gratis” i skolan ville

jag försöka hitta lite grann om skolrestaurangens historia, och även ge en

bild av hur det ser ut och fungerar idag.
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Syfte

Syftet är att studera skolrestaurangen och faktorer som spelar roll där, samt

undersöka hur elever ser på sin situation i skolrestaurangen. Syftet är också

att ge en kort inblick i skolrestaurangens historia, och hur det ser ut idag.

Problemformuleringar

• Hur ser skolrestaurangens historia ut och hur ser det ut idag?

• Vad tycker eleverna om skolmaten?

• Vad tycker eleverna om miljön och stämningen i matsalen?

• Vilket inflytande har eleverna över mat och miljö i matsalen?

• Hur ser husmor på situationen i matsalen?

• Hur är brickan utformad i förhållande till det som ska vara på den?



7

Metod

Jag har valt att dela upp mitt arbete i två delar, dels en litteraturdel där jag

kortfattat åskådliggör skolrestaurangens historia i Sverige, från dess start

fram till idag, och dels en undersökningsdel där jag presenterar resultatet av

fyra djupintervjuer, samt en mätstudie av självserveringsbrickan i matsalen.

Jag var intresserad av att veta vad ett antal elever (tre) tyckte om

skolrestaurangen på skolan där de går och hade gått i tre år. Detta främst

med tanke på maten, matsalens utseende och funktion, saker som är

relevanta i och i samband med matsalen, samt elevernas uppfattning om

deras medbestämmanderätt gällande samma saker.

Den fjärde personen jag intervjuade är en kvinnlig skolrestaurangchef,

som arbetar som husmor i samma skola eleverna går. Jag tyckte det kunde

vara intressant att söka svar från två olika håll, men ändå av personer som

är högst berörda av ämnet, nämligen just restaurangchefen och eleverna

själva.

Skolan och eleverna
Skolan där jag utförde intervjuerna ligger i en stor stad i mellersta Sverige

och har runt 400 elever (skolans namn är i porträtten påhittat).

Intervjudelen av undersökningen gjorde jag på våren och intervjuerna tog

plats på skolan, enskilt med varje intervjuperson, och varje intervju tog

mellan en och två timmar. Mätstudien utförde jag i skolans matsal.

Eleverna som var med på intervjuerna valde jag själv ut efter att ha

umgåtts en del med klassen de gick i, namnen i porträtten är däremot

påhittade (även husmors namn). Jag sökte blanda intervjupersonerna så

gott det gick, varför jag valde en vegetarian (tjej), och en kille och en tjej som

åt den vanliga maten. Jag ville att de alla tre skulle gå i samma klass, så jag

kunde utesluta att de förhållanden de upplevt i matsalen under sin

högstadietid skulle skilja sig åt på fler punkter än att de är av olika kön,

samt att en av dem är vegetarian.
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Det faktum att jag kände eleverna sedan en kort tid tillbaka tror jag

underlättade intervjuerna i den mån att de vågade prata friare med mig, än

vad de kanske gjort om jag varit helt främmande för dem. Eleverna hade inte

i förhand fått se frågorna eller ens veta vad vi skulle diskutera, så de var helt

oförberedda.

Diskussionsfrågorna
Frågorna jag använde som diskussionsunderlag för de olika intervjuerna var

inte likadana för både elever och husmor vilket gör att de inte går att jämföra

enbart med svaren i sig. Medvetet valde jag att ställa lite olika frågor för att

få en så intressant och heltäckande bild av skolrestaurangverksamheten på

skolan i fråga som möjligt. Jag har heller inte berört alla frågor med alla

elever utan låtit eleverna själva styra samtalen, varför intervjuresultaten

eleverna emellan också kan skilja sig åt. Även vid intervjun med husmor gick

jag ibland ifrån diskussionsunderlaget och lät henne styra samtalet.

Även om de flesta av de punkter jag innan intervjuerna skrivit ned kom

med, kan det ändå tänkas att vissa saker kommit till, liksom att andra saker

inte kommit med alls, varför det här kan finnas en felkälla i undersökningen.

Jag har tolkat intervjuerna jag gjort och framställt dem i porträttform, vilket

gör dem mer överskådliga, samt lättare och roligare att läsa.

Undersökning av brickan
Jag gjorde också en undersökning av självserveringsbrickan, samt de olika

tallrikarna och glaset, där jag mätte storleken på dem för att se vilka

storleksförhållanden som rådde. Som mätinstrument använde jag en

talmeter, varför ingen vidare exakthet uppnåtts. Jag ansåg inte det vara

någon nödvändighet här, dels för att det är större differenser än millimeter

det handlar om ifråga om brickans utrymmesbrist, och dels för att porslinet

tenderar att variera i storlek tallrikarna emellan.
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Litteratur
Litteratur var inte enkelt att finna rörande mitt ämnesval, särskilt inte sådan

som gav en bra skildring av just skolrestaurangens historia. Jag har använt

mig av den enda bok jag hittade, Skolmåltider förr och nu, samt en

undersökning, högstadieenkäten, som studerat högstadieelevers matvanor

relaterat till hur de mår och känner sig i skolan. Jag har även använt mig av

en tidskrift, Skolmatens Vänner, och av Riktlinjer för skolluncher.

Den förstnämnda boken sträcker sig bara fram till 1970, varför den ger en

äldre syn på skolrestaurangen. I samband med den nyare undersökningen,

den mycket aktuella tidskriften, och de helt nya riktlinjerna (2001) ger den

ändå ett bra helhetsperspektiv på skolrestaurangens historiska utveckling i

Sverige.

I litteraturdelen har jag med flera saker ur Skolmåltider förr och nu som

idag är uråldriga och inte stämmer överens med dagens situation i

skolrestaurangen, och just av den anledningen har jag ändå med dem – för

att ge läsaren en inblick i hur det var då. Samma bok är av en annan

anledning mycket intressant, nämligen för att den beskriver vissa saker

rörande skolrestaurangen som fortfarande gäller, fastän det var över 30 år

sedan boken skrevs.

Bilagor
Jag har i bilagsdelen valt att ta med olika saker som kan vara av intresse,

men som jag ändå inte velat ha med i själva arbetet. Jag har inte några

referenser inne i arbetet till bilagorna men jag tycker de alla är tydliga och

talar för sig själva. Bilaga nummer fyra (skivlistan) är med för att om någon

skulle vilja göra om och sammanställa undersökningar liknande mina,

tycker jag det är viktigt att han eller hon har möjlighet att lyssna på samma

musik jag lyssnade på när jag skrev arbetet, och när jag tog mig till och från

skolan där intervjuerna och undersökningarna tog plats.



10

Litteraturgenomgång

Före skolmåltiderna
Barnbespisning har i Sverige förekommit inom folkskolan sedan mitten av

1800-talet, men ingen kan nog tala om något exakt årtal när barn första

gången fick mat vid en svensk skola. År 1937 bidrog staten för första gången

till bespisningsverksamheten; ett antal skoldistrikt på landsbygden fick då

dela på 200.000 kronor, en summa som kom att öka varje år därefter.

Mellan åren 1942-43 höjdes anslagen med en miljon kronor och tre år

senare var bidraget tre miljoner. Anledningen till den kraftiga höjningen var

bland annat att också Sverige under 2:a Världskriget hade det svårt

ekonomiskt, och behovet av ökad bespisningsverksamhet var stort. (Virgin

1970)

Det var länsstyrelserna som beslöt vilka skoldistrikt som skulle få bidrag

och hur mycket varje skulle få, efter att Kungl. Maj:t fördelat anslagen

mellan de olika länen. Både kommunens behov av statsbidrag och elevernas

behov av bespisning skulle bedömas, och man tog hänsyn till följande

faktorer: skattetryck i kommunen, arbetslöshet i kommunen, antalet

barnrika familjer med särskilt låg inkomst, och antalet barn med långa

skolvägar eller annan jämförbar omständighet. (a.a)

Till hjälp för de föreståndarinnor som basade över bespisningarna utgav

Medicinalstyrelsen 1941 en broschyr med råd och anvisningar för hur

skolbarnbespisningen skulle anordnas. Däri stod att läsa: Måltiden bör

tillföra barnet minst en tredjedel av dagsbehovet av kalorier och en ännu

större del av behovet av mineralämnen och vitaminer, vartill också hänsyn

tagits vid utarbetandet av lämpliga måltider. (Virgin 1970, s. 7)

Det var svårt att få måltiderna så näringsrika som man önskade och

antingen skulle frukost eller middag serveras. Middagen rekomenderades

vara varma rätter av olika slag – helst sådana som kunde lagas till i kök som

saknade ugn – plus bröd, mjölk och två gånger i veckan smör.

Frukosten kunde vara kokt rätt (soppa, gröt, välling) eller kräm och

smörgås, eller kunde det vara en så kallad Oslofrukost, det vill säga smörgås
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med ost, mjölk och rå morot. Frukostmåltiderna nådde emellertid inte upp

till ovanstående mål ur Medicinalstyrelsens skrift, varför man slutade

servera frukost. (a.a) En smörgåsmåltid i skolan idag är i första hand

tänkbar då lunchen inte kan ätas i den vanliga matsalen. (Riktlinjer för

skolluncher 2001)

I ett betänkande från Befolkningskommissionen 1938 föreslogs att

skolmåltiderna skulle införas mer allmänt i folk- och fortsättningsskolan.

Kommissionen hävdade att näringsstandarden som modern

näringsfysiologisk forskning ställde på kost, som skulle vara både

utvecklings- och hälsobefrämjande, inte uppfylldes i många svenska familjer.

(Virgin 1970)

Förslaget bemöttes positivt och 1941 års befolkningsutredning fick i

uppdrag att vidare undersöka frågan om skolmåltider, med särskild hänsyn

till hur måltiderna skulle utformas i framtiden, hur omfattande de skulle

vara, samt hur de skulle anordnas. Tre år senare tillsattes en särskild

socialpedagogisk delegation för att hjälpa till med utredningsarbetet, för att

det skulle utföras med största möjliga sakkunskap. Delegationens resultat –

Skolmåltiderna – överlämnades 1945 till Socialdepartementet av 1941 års

befolkningsutredning. (a.a)

Bespisning blir skolmåltider
Utredningen ansåg att verksamheten med bespisning i skolan skulle byggas

ut och att man samtidigt skulle förbättra själva måltiderna och hur de

ordnades. Den dåvarande bespisningsverksamheten hade visat sig ha

positivt inflytande både på elevernas skolarbete och kondition, trots att

utspisningen ibland och på en del ställen varit provisorisk och bristfällig.

Namnet ändrades i och med betänkandet (1938) från bespisning till

skolmåltider. (Virgin 1970)

Skolbespisningen var från början till för att avhjälpa de svåraste

näringsbristerna hos de som hade det sämst ställt ekonomiskt, men fastän

näringsförhållandena i Sverige förbättrades var en utbyggnad av

skolmåltiderna motiverad. (a.a) Skolans uppgift ansågs inte längre vara att

enbart förmedla kunskaper, utan den skulle också sträva efter att utveckla
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eleverna mer allsidigt, såväl andligt som kroppsligt. (Skolmatens vänner nr

2, 2001)

Statens institut för folkhälsan hävdade att skolmåltiderna hade en

konstruktiv betydelse för elevernas hälsa. Det fanns ett tydligt samband

mellan barnens hälsa och deras förmåga att inhämta kunskaper och

måltiderna borde därför vara en naturlig del av skolans övriga

socialpedagogiska åtgärder. Skolmåltiderna – som var gratis för eleverna –

var dessutom ett effektivt sätt att stödja barnfamiljerna ekonomiskt. (Virgin

1970)

Utökad skolmåltidsverksamhet
Riksdagens beslutade 1946 om utökad skolmåltidsverksamhet och det

innebar följande:

1. Kommunerna skulle ha rätt till bidrag från staten för att ordna

skolmåltider och de kunde få statsbidrag a) till nya lokaler eller för att

bygga om gamla, för skolmåltider. b) för att skaffa inventarier, som

köksapparatur. Det var ett engångsbidrag och gällde inte reparation eller

ersättning av gamla saker. c) till driftkostnader, det vill säga kostnader för

mat, personal, rengöringsmedel och tvätt, och eventuella fraktkostnader.

2. Skolmåltiderna skulle vara öppna för alla elever i folk- och

fortsättningsskolan som önskade delta; det var frivilligt att äta skolmåltid.

3. Skolmåltiderna skulle vara kostnadsfria för alla elever.

4. Skolmåltiderna skulle bestå av en lagad rätt, plus smörgås och mjölk. De

skulle stämma överens så gott som möjligt med Skolöverstyrelsens

typmatsedlar. Under en övergångsperiod kunde någon slags frukost få

serveras.

5. Lokaler och inventarier skulle vara lämpliga; för att arbete ska kunna

skötas rationellt och det ska vara trevligt både för personal och elever ska

utrustningen i kök och matsalar vara ändamålsenlig.

6. Nyanställd personal skulle kunna uppvisa läkarintyg som visade att de

inte hade någon sjukdom som innebar hälsofara för eleverna, eller som

utgjorde något hinder i arbetet. Personalen skulle undersökas varje år av

skolläkaren. (Virgin 1970)
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Skolmåltiderna startar på allvar
Skolmåltiderna var nu i full gång i Sverige och de flesta kommuner erbjöd

sina elever mat i skolan (det var fortfarande kommunens val att servera

lunch eller ej). Åren mellan 1946-51 räknades som en övergångsperiod då

det beräknades att resurserna på flera håll inte skulle räcka till att ge alla

mat som ville ha, varför det fanns olika urvalsgrupper med elever, där

följande hade företräde: a) dagligt resande elever med lång skolväg b) klena

och sjuka elever c) elever från hem med dålig ekonomi d) elever som annars

inte kunde få en fullgod måltid i sina hem, till exempel om modern var sjuk

eller hade förvärvsarbete. (Virgin 1970)

Inget av alternativen vägde tyngre än något annat utan det skulle ske en

prövning där hänsyn togs till varje barns behov och önskemål. (a.a)

En undersökning som gjordes 1943 gällande bespisningens omfattning

visade att 81.000 barn (15 % av eleverna i folkskolan) fick måltider i skolan,

och tre år senare uppskattades antalet vara 110.000 barn. (a.a)

Idag har 1,2 miljoner elever möjlighet att äta lunch i skolan. (Nordlund,

Jacobson 1997)

Skolmåltiderna är och var frivilliga för eleverna och förr kunde det finnas

orsaker varför man ville att ens barn åt lunch hemma, om man bodde i

närheten av skolan. Det kunde gälla barn som åt någon slags specialkost,

som till exempel vegetarisk mat, eller åt speciell kost på grund av någon

religion. Det var svårt för dåtidens skolkök att tillfredsställa för många

sådana önskemål, även om det på vissa håll gick att ordna. (Virgin 1970)

Idag är det inga problem att servera mat i skolan åt de som äter

specialkost av olika slag; i Riktlinjer för skolluncher finns flera

matsedelsförslag för till exempel fullvärdiga laktovegetariska måltider

(varken kött, fisk eller ägg). Däremot kan inte livsmedelsverket

rekommendera någon vegankost (inga produkter från djurriket) för den

saknar vissa vitaminer, och får ofta ett lågt innehåll av vissa mineraler.

(Riktlinjer för skolluncher 2001)

Som tidigare nämnts skulle skollunchen ge eleven en tredjedel av deras

dagliga kaloribehov och det var vissa svårigheter att sammanställa matsedlar

som uppfyllde det kravet, som samtidigt var mat som gillades av eleverna.
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Den mat som eleverna får i skolan bör vara av samma typ som de skulle fått

om de ätit hemma, och av samma typ som övriga familjemedlemmar äter

mitt på dagen. Måltiden som serverades i skolan skulle alltså passa ihop

med dagens övriga måltider, och lagad mat med smörgås och mjölk blev

standard för skolmåltiderna. (Virgin 1970)

Även om det alltså kunde serveras varma rätter som frukostar

innehållande gröt eller välling, ansågs inte det vara ett bra alternativ och

räknades inte helt som lagad mat. När skolmåltiderna startade åt många

skolbarn gröt eller välling hemma och det skulle därför bli för enformigt med

en sådan måltid till. (a.a)

Matsedlar
Enligt direktiv från Kungl. Maj:t år 1947 skulle Skolöverstyrelsen i samråd

med Medicinalstyrelsen och Statens institut för folkhälsan utarbeta

typmatsedlar och råd till vägledning för kommunerna, och de utgavs i form

av en tidskrift som hette Kosthållet vid skolmåltider. En typmatsedel däri

med efterföljande text kunde se ut så här:

Måndag: ”Kupongbillig” rätt med kött eller frukt- och grynrätt.

Tisdag: Rätt med ägg eller inälvsmat.

Onsdag: Soppa.

Torsdag: Fiskrätt.

Fredag: Kötträtt.

Lördag: Rätt med bär eller frukt.

Alla dagar skall förutom en sådan lagad rätt per elev serveras:

¤ Ca 3 dl mjölk.

¤ 15 g smör eller margarin eller blandning därav till smörgås.

¤ Bröd

Vilken veckodag man väljer en viss sorts rätter måste naturligtvis bli beroende

av tillförseln av varor. Man ska dock se till att de dagar eleverna i hemmen i

allmänt får t.ex. soppa till middag, de inte också får soppa till frukost. Rätt
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med bär eller frukt, såsom krämer, bör dock icke förekomma någon annan

veckodag än lördag och endast, om lärjungarna denna dag har avkortad

skoldag. Detta slag av rätter är annars inte nog mättande. (Virgin 1970, s. 27)

Elva år senare efterföljdes typmatsedlarna i Kosthållet vid skolmåltider av

Matsedlar och recept som var matsedelsförslag som omfattade 4-6 veckor.

Där stod maten mer precist beskriven och istället för bara fiskrätt, kunde det

stå: Fiskgratäng med potatis. C 50 g morot eller 75 g apelsin. (Virgin 1970)

Det var inte ovanligt att dagstidningarna tog in uppgifter om och

publicerade vad skolorna skulle servera för mat under veckan som kom. Det

för att hemmen skulle kunna anpassa sina mål efter skolmåltiderna. (a.a)

Ytterligare tio år senare, 1968, publicerades som ett resultat av samarbete

mellan Statens institut för folkhälsan, Skolöverstyrelsen och Svenska

kommunförbundet, nya matsedlar som skilde sig betydligt från tidigare

matsedlar. Broschyren innehöll inte matsedelsförslag över en viss period,

utan en lista med olika rätter som var ordnade i grupper efter varmrättens

innehåll. Recepten var uppställda för tre olika portionsstorlekar och

meningen var att man med hjälp av listan skulle kunna sammanställa egna

matsedlar som passar olika önskemål och lokala förhållanden. I broschyren

fanns också rekommendationer för tillredning av skolluncherna. (a.a)

I samband med de nya sätten att ordna skolluncher genom broschyren

presenteras också ett antal nya rätter som inte tidigare varit med i

skolmåltidsbroschyrer, nämligen: kyckling tillagad på olika sätt, oxstek, fisk

och grönsakstallrik, ugnsstekt hälleflundra, och ägg- och skinktallrik. (a.a)

Idag finns det speciella riktlinjer innehållande saker som rör matsalen. De

har utvecklats av Centrum för Tillämpad Näringslära/ Hälsomålet,

Stockholms läns landsting i samarbete med Livsmedelsverket. Det

vetenskapliga underlaget för att planera kosten, så att den ger god hälsa, ger

Svenska Näringsrekommendationer (SNR), och SNR anger referensvärden för

energi och rekommenderat dagligt intag av olika näringsämnen. (Riktlinjer

för skolluncher 2001)

Riktlinjerna har tagits fram för att underlätta både för kommunen och den

enskilda skolan att kunna ge alla elever en attraktiv skollunch av
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näringsmässigt hög kvalitet; det är svårt att komponera en bra skolmatsedel

när skolrestaurangerna har så knappa resurser. Riktlinjerna kan därför till

exempel användas vid planering av matsedlar, upphandling av livsmedel

eller färdiga rätter (för de kommuner som använder externa entreprenörer),

tillagning av måltider, kvalitetssäkring av måltidsproduktion, utveckling av

kravspecifikation vid upphandling av måltider, uppföljning av upphandling

av måltider, och formulering av mål för skollunchen. (a.a)

Samma riktlinjer säger att skolorna bör erbjuda alternativa lagade rätter

till de som äter i skolmatsalen: Valfriheten ökar sannolikheten för att alla

elever ska äta av skollunchen. (Riktlinjer för skolluncher 2001, s. 6)

Skollunchen ses också som ett tillfälle för eleverna att pröva nya livsmedel,

maträtter och möta nya matkulturer. (Riktlinjer för skolluncher 2001)

Ordning och trivsel i matsalen
Utan ordning blir det ingen trivsel vid skolmåltiderna. Och utan trivsel blir det

inte den typ av ordning som man vill ha där. (Virgin 1970, s. 45)

Skolans ledning och de som beviljar anslagen inom kommunen har ett

stort ansvar för hur det är vid skolmåltiderna, med det har givetvis också

alla de som vistas där, det vill säga skolmåltidspersonal, lärare och inte

minst elever. Personalen bör arbeta snabbt så man kan undvika för långa

köer till bardisken där maten serveras. Ändå måste de ha tid att

uppmärksamma vilka önskemål eleverna har, så de får så mycket mat de vill

ha, varken för mycket eller för lite. (Virgin 1970)

Det är bra om lärarna i så stor utsträckning som möjligt äter i matsalen

tillsammans med eleverna. Dels i egenskap av ”vakter”, men också för att

eleverna kan få hjälp och på ett naturligt sätt få eller bibehålla ett gott

bordsskick. Bäst är om varje lärare äter med sin egen klass, det kan fungera

som ett bra samarbete mellan hem och skola och läraren kan hålla ett extra

öga på eleverna; verkar till exempel något av barnen äta ovanligt lite vid

upprepade tillfällen kan skolsköterskan eller hemmet behöva få veta det.

(a.a)

Eleverna är de som spelar den största rollen i matsalen och de har den

största inverkan på stämningen där. Redan när skolmåltiderna startade
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framhöll Skolöverstyrelsen att det är bra att ge eleverna själva mycket

ansvar, ju mer desto bättre. Det kunde ske genom några förtroendevalda

som såg till att det var ordning och trivsel i matsalen. Äldre elever kunde

också fungera som värdar och värdinnor, och sitta vid samma bord som

yngre elever. Elever kunde få enklare uppdrag att sköta i matsalen också,

som att servera grönsaker eller efterrätt. Allt detta skulle göra matsalen

trevligare, plus att kontakten eleverna emellan ökade. (a.a)

Utformningen av matsalen
Ligger matsalen i en från skolan fristående byggnad ska det finnas kapprum,

där alla får plats att hänga av sig eventuella ytterkläder. Det ska också

finnas handfat i entrén så de som vill har möjlighet att tvätta händerna före

maten. Matsalen ska vara rymlig så att det inte på grund av trängsel blir

bråk, och det ska också vara lätt att komma fram till platserna vid borden.

Borden får inte vara för stora, eller vara placerade i matsalen så att man

måste tränga sig förbi sina kamrater om man vill gå ut eller hämta mer mat.

Det kan också vara trevligare att sitta i mindre grupper och äta. Möblerna

ska inte vara hopplockade från olika håll utan ge ett enhetligt intryck.

(Virgin 1970)

Väggarna kan gärna prydas med saker eleverna själva gjort och de kan

bytas ut med jämna mellanrum. Gardiner och bordsdukar ska vara av god

kvalitet och väljas med omsorg för att ge ett glatt intryck, och det ska finnas

blommor på borden. (a.a)

En positiv stämning i skolrestaurangen smittar av sig på vad eleverna äter.

Det är därför viktigt att kunna erbjuda eleverna en trivsam måltidsmiljö vad

gäller både bl a inredning, färg och utsmyckning, låga ljudnivåer, korta köer

och bra flöden, mysig ljussättning mm i matsalen. (Nordlund, Jacobson 1997,

s. 107, 108)

En undersökning gjord i slutet av 80-talet, där en rad experiment

utfördes, visar både att eleverna har synpunkter på miljön i matsalen, och

att den påverkar hur de äter. Matsalarna i försöksskolorna renoverades,

målades om och det sattes in ny belysning, punktbelysning. Matsalarna fick

nya möbler med runda bord och trästolar. Det infördes självtagningsdiskar
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och salladsbar, och restaurangerna började dessutom servera

alternativrätter varje dag. Lärarmatsalarna försvann och elever och lärare åt

istället i samma matsal. (Nordlund Jacobson 1997)

Resultatet blev att köerna minskade genom införandet av självservering

och att välja bland olika rätter var populärt. Elevernas närvaro i matsalen

steg och deras matintag ökade. Eleverna sa att maten smakade bättre och

att det blev mycket trevligare att äta, och de var dessutom positiva till

lärarnas närvaro. (a.a)

Ett intressant stycke i Skolmåltider förr och nu beskriver en liknande

skolrestaurangsituation som något högst ovanligt och kanske rent av

olämpligt:

Det förekommer skolmatsalar där eleverna i hög grad får sköta sig själva.

Personalen sätter bara in mat på ett par jämförelsevis låga barbord, där

tallrikar och bestick redan finns. Sen tar sig barnen mat själva. Personalen ser

bara till att det finns mat hela tiden. Ibland finns det skyltar som anger hur

stora portioner som beräknats. Det är klart att detta serveringssätt tar längre

tid än servering med hjälp av personalen. Det går inte att ordna i alltför stora

skolor. Det måste bli jämförelsevis många barbord, som kommer att ta mycket

utrymme. Man måste också ordna så, att den oundvikliga kön till barborden

står ostörd. De som kommer med sina mattallrikar ska inte behöva tränga sig

igenom kön. Smörgåsar och mjölk finns på annan lättåtkomlig plats i

matsalen, och där placeras eventuella rester från föregående dag. (Virgin

1970, s.46)

Skolrestaurangen idag och i framtiden
1980 drogs de statliga bidragen till skolmåltidsverksamhet in och

verksamheten är idag en kommunal angelägenhet som till största delen

finansieras av kommunalskatt. Skollunchen är numera reglerad i skollagen

för grundskolan (inte för gymnasiet). (Nordlund, Jacobson 1999)

Kommunerna är idag skyldiga att servera avgiftsfri skollunch för alla elever

till och med grundskolan. (Skolmatens Vänner nr 2, 2001)

Skollunchen måste planeringsmässigt, pedagogiskt och ekonomiskt

åtnjuta samma betydelse som skolans övriga aktiviteter. (Riktlinjer för
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skolluncher 2001) Att så inte är fallet idag visar undersökningar från 1999

och 2000. Den genomsnittliga kostnaden för skollunchen, per elev och dag,

är 7 kronor och 45 öre. Portionspriset säger inte allt om kvaliteten på maten,

men skillnaden mellan landets kommuner är stor, och mellan den dyraste

och den billigaste skollunchen skiljer det drygt tio kronor. (Skolmatens

Vänner nr 2, 2001)

Det finns härmed risker för ökade klyftor mellan olika samhällsgrupper

vad gäller förutsättningarna för god hälsa och goda prestationer i den

svenska skolan:

Detta skulle vara en mycket olycklig utveckling, inte minst mot bakgrund av

den höga ambitionen med en skola, där alla skall ha samma förutsättningar

att lyckas, oavsett bakgrund och ekonomisk status. (Nordlund Jacobson

1997, s. 108)

Enligt samma undersökning måste målsättningen för den svenska

skolrestaurangverksamheten i framtiden vara att säkerställa verksamheten

och undvika ytterligare besparingar, och istället fastställa de mål och

riktlinjer som behövs för att eleverna ska få tillgång till mat och dryck av god

kvalitet. Utgångspunkter för ett sådant arbete kunde utgöras bland annat av

följande punkter, nämligen att:

• skolluncherna skall vara en integrerad och likaberättigad del av skolans

utbildning

• skolluncherna skall präglas av kvalitets- och servicetänkande där eleven

sätts i centrum och ges möjlighet att påverka måltidernas kvalitet och

innehåll

• skolluncherna skall bidra till ökad förståelse för andra länders matkultur,

men också ta tillvara den svenska matkulturen, och ta ansvar för att

grundlägga sunda mat- och bordsvanor hos eleverna.

• skolluncherna skall bidra till elevernas hälsa och välbefinnande och

tillgodose deras dagliga behov av energi och näring, enligt gällande

referensvärden.

• skolluncherna bör sträva efter att så långt som möjligt miljöanpassa sin

verksamhet
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Alla elever och all personal skall erbjudas möjlighet att äta skollunch som

varje dag skall bestå av en varierad, väl sammansatt och näringsriktig

måltid; minst två alternativa rätter, sallad, olika sorters bröd plus matfett,

samt mjölk och vatten. Skollunchen skall vara kostnadsfri för alla elever alla

dagar de har undervisning, och specialkost skall finnas till dem som av

medicinska, etiska eller religiösa skäl vill ha det. Skolrestaurangen  skall ha

god fysisk och psykiskt miljö och skolmåltiderna bör ge möjlighet till

avkoppling och social samvaro. (Nordlund Jacobson 1997)
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Resultat

Porträtt 1: Erik
Erik är snart 16 år gammal och går i nionde klass. Vi sitter vid ett bord

utanför skolan på en av rastgårdarna, mitt i gassande vårsol, och samtalar.

Han äter i skolmatsalen nästan varje dag och det har han gjort i de tre år

han gått på Trejskolan. Givetvis smiter han iväg ibland med några kompisar

för att käka snabbmat och då blir det oftast någon hamburgeria.

Maten som serveras på skolan är god ibland men ”det som är gott är gott”.

Det har mycket att göra med vad man har med sig hemifrån, vad man är van

vid, det vill säga vad mamma lagat åt en. Man är uppväxt med viss mat och

det kan vara svårt att lära sig tycka om nya rätter. Erik säger att hur maten

ser ut också spelar stor roll för hur uppskattad den kommer bli; ser det

otäckt ut eller är slafsigt upplagt tappar man aptiten. Fast sedan ångrar han

sig en smula och säger att sådan mat man vet eller tror är god redan innan

man smakar, smakar bra även om den inte är så aptitretande till utseendet.

Det spelar ingen roll om pastan är lite rinnig ibland för den är god ändå och

sås ska ju vara rinnig…När det introduceras nya rätter är det däremot

jätteviktigt att det ser gott ut, man är i regel väldigt misstänksam mot allt

nytt på matsedeln, och Erik håller med om att både han och de flesta av

hans kamrater är ganska kräsna vad gäller skolmaten. ”Man kan ju gå en

hel dag utan mat, även om det är tungt, så då behöver man inte äta äcklig

mat bara för att bli mätt, utan kan hålla sig tills man kommer hem.”

Det finns ingen begränsning på hur mycket mat man får ta till sig, utan

det är bara att äta på och det tycker Erik är bra. I vissa fall kan det såklart

vara så att man inte ska ta mer än ett visst antal till exempel köttbullar,

pannbiffar eller nuggets, men eftersom inte alla äter lika mycket brukar det

räcka även om man själv tar fler. Mat som flertalet på skolan tycker om kan

ta slut ibland, och när det är mat som nästan ingen gillar blir det alltid över.
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Varje dag serveras någon form av sallad och det uppskattas av de flesta tror

Erik, fast de borde ha fler sorters sallad. Att personalen försöker sig på

diverse ”salladsexperiment” med egna mixer är väl okej - även om de sällan

lyckas - men de borde ha olika byttor för olika sallad och inte blanda ihop

allt. Varje dag finns också flera olika drycker för den som är intresserad,

både citron-, och äppeldricka, och två sorters mjölk. Att det inte finns

apelsinjos ”som alla gillar” är skandal, hävdar Erik och tillägger att man

ibland tvingas dricka äppeldrickan i brist på annat, för det är bara lärare

och idioter som dricker vatten…Smör och bröd däremot finns det gott om,

om man kan tänka sig knäckebröd till maten. Mjukt bröd tror han serveras

nästan varje dag, fast bara ljust sådant när det är soppa på matsedeln,

vilket är synd, och det brukar dessutom ta slut ganska kvickt. Det mörka

brödet är inte populärt och finns bara mörkt sitter Erik hellre brödlös. Det är

klart det kan vara gott med en knäcke efter maten, fast aldrig till själva

huvudrätten. De dagar det är soppa på menyn finns det ost att lägga på

mackan och ibland kan man ha turen att få en skink-, eller korvbit istället.

Alternativrätter har de inte på Trejskolan även om det ibland kan finnas

två rätter att välja emellan. Då är det resterna från gårdagen, förklarar Erik

med ett fnys, och även om det var gott igår, går det inte att äta idag för då är

det är ju gammalt. Han tycker däremot att de borde ha alternativrätter varje

dag för det ger ju större valfrihet: tycker man inte om det ena får man

hoppas att alternativet går att äta. Erik tror inte det skulle behöva bli mycket

mer kostsamt för skolan, för alla elever har olika smak och även om viss mat

är populärare än annan skulle nog det mesta gå åt. Ibland serveras två

soppor och de håller i regel hög klass, men ärtsoppan smakar pyton och då

är det ett måste med alternativ. När jag frågar om han vet om skolan

erbjuder alternativ till några elever med medicinska eller andra skäl blir han

tveksam. Han funderar en stund och tror sig sedan veta att de har

vegetarisk mat och kost för glutenallergiker, samt specialrätter för de som

inte äter fläskkött. Att få sådan mat kräver olika sorters intyg och har man

inte dem får man inte äta den maten.
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Matsalen är okej men dess entré är ganska trång och det är inte ovanligt att

det är kö ända ut i korridoren när flera klasser har lunch samtidigt. Fast när

man väl kommit in i matsalen är det smidigt att ta maten, allt flyter på bra

och man tar till sig det man vill ha i ”rätt” ordning, med bricka och bestick

först. Det finns både små runda bord i mitten av matsalen och större

rektangulära bord som står ut med väggarna. De står bra där de står, säger

Erik, fast det kunde gott finnas både några större och några mindre bord;

vid de stora kunde fler personer sitta vilket skulle vara kul, och vid de

mindre skulle man kunna sitta om man ville vara lite ifred med någon tjej…

Det är som tur är ingen särskild bordsplacering, utan man får sitta precis

där man vill, fast han vägrar sitta med sjuor eller lärare – då sitter man

hellre ensam, säger han. Maten äter de på riktigt porslin med riktiga bestick

och det är bra, för plasttalltikar blir äckliga med tiden och engångstallrikar i

papp är inte bra för naturen, plus att man lätt skär igenom dem. Brickorna

tror han är i trä med någon skyddsplast på, men brickan är alldeles för liten;

man får inte plats med allting på den. Ska man ha både varmrätt, sallad,

dricka, bröd och kanske dessert om det finns, får man gå flera gånger och

missar sin plats i matkön. Risken att man tappar något om man försöker sig

på att ta allt på en gång är stor och då kan man räkna med applåder och

hejarop från nöjda klasskamrater och alla andra i matsalen. Det hänger

elevarbeten på väggarna och på borden finns dukar och blommar av plast

och Erik tycker att det är en bra matsal. Någon gång om året kommer

dessutom en äldre herre och spelar piano medan eleverna äter, för att höja

stämningen en smula tror Erik, och det tycker han är riktigt trevligt fast det

kunde gärna ske lite oftare.

I matsalen gäller andra regler än för övriga skolan och Erik kan några av

dem, som att inga ytterkläder eller huvudbonader är tillåtna, och att man

ska äta all mat inne i matsalen. Det handlar bara om sunt förnuft säger han;

självklart ska man vara trevlig mot personal och kamrater, inte sitta och

skrika som en idiot eller kasta mat. Man kan bli avstängd från matsalen om

man inte sköter sig men han har inte varit med om att någon blivit det.  De i
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skolrestaurangens personal är snälla och bra och säger till om någon beter

sig illa, fast inte i lika stor utsträckning som skolans övriga personal.

Elevinflytandet i frågor som rör matsalen är väldigt begränsat, tycker Erik;

”vi har inget att säga till om, om maten”, säger han surt. Det finns ett

matråd på skolan som kan ta upp saker eleverna vill ha fram, men då

handlar det mest om andra saker, som klagomål och så. Han känner inte till

att de själva får vara med att bestämma rätter som ska serveras genom den

så kallade ”tio-i-topp” listan, och han hävdar bestämt att han aldrig en gång

under sina tre år på skolan fått rösta fram någon favoriträtt. Visst hänger de

upp saker på väggarna i matsalen som elever gjort på bildlektionerna, men

det är inte samma sak som medbestämmande.

Fick Erik bestämma om saker som rör matsalen fanns det en del han

skulle ändra eller förbättra, både vad gällde maten och miljön. Maten skulle

vara mer vällagad så man slapp stenhård potatis, okokt ris och kokkorv som

inte smakar något. För det mesta är det inte riktigt potatismos heller, utan

pulvermos, vilket är dåligt. Tycker man om en viss maträtt blir man väldigt

besviken när den inte är tillräckligt välgjord, inte helt färdig, säger han.

Sedan tycker han att de serverar potatis och fisk för ofta, även om fisken är

god. Helst av allt skulle de servera korv, ugnsstekt falukorv, varje dag, plus

något alternativ givetvis. ”Ingenting broder”, säger han, ”slår vanlig, allmän,

vällagad, svensk husmanskost.” Vad gäller själva matsalen kunde de gärna

ha musik i högtalarna medan man äter, det skulle göra matsalstiden både

roligare och trevligare. Äter man själv utan att ha någon att prata med

kunde man åtminstone lyssna på några bra bitar. Antingen kunde de ha på

någon bra radiokanal eller skulle eleverna få turas om att välja musik,

kanske klassvis genom klassråden, och så kunde de själva ha med sig

skivor.
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De riktiga favoriterna ur matsedeln listar han gärna åt mig och fick han

bestämma maten i skolrestaurangen skulle det bli följande: ugnsstekt

falukorv med potatismos, spaghetti och köttfärssås, eller pitabröd med

kebabfyllning, som huvudrätt. Till det, formbröd eller sötlev med smör och

skinka. Apelsinjos att dricka, eller möjligtvis lingondricka som de brukar få

till påsk och jul. Till efterrätt skulle han välja chokladpudding, våffla med

sylt och grädde, eller kanske en liten yoghurt. Sist men inte minst undrar

jag vad han skulle döpa skolrestaurangen på Trejskolan till, om han fick

bestämma och det tar inte lång tid innan han svarar: ”Tomas Place” skulle

den få heta (Tomas arbetar som diskplockare i köket…) – det skulle bli ren

och skär matglädje säger han, och vårt samtal är över.

Sammanfattning
Erik äter för det mesta i matsalen på skolan och tycker att maten överlag är

välsmakande, även om han kan vara ganska kräsen och försiktig med nya

rätter. Vad han fått och får för mat hemma spelar stor roll för hur nyfiken

han är på nya maträtter, likaså hur maten som serveras på skolan ser ut.

Han tycker gott det kunde finnas alternativrätter, men är annars nöjd med

utbudet, och det är bra att man får ta hur mycket mat man vill. Han tycker

inte han får vara med att bestämma något rörande matsalen, men fick han

det kunde han tänka sig vissa förbättringar. Matsalen är okej både till

utseende och funktion, men han tycker de gärna kunde ha musik ur

högtalarna till maten. Det skulle göras något åt brickan också som inte är

storleksmässigt bra. Han har klagomål på hur vällagad viss mat är och han

skulle gärna äta falukorv till lunch varje dag.



26

Porträtt 2: Anna
Anna går i nian och är sexton år. Hon är vegetarian, hon äter inte kött, men

däremot ägg och mjölkprodukter och så äter hon kyckling också. Hon tycker

den vegetariska maten som serveras är jättegod; det är hyfsat varierad kost

med fina råvaror. Ibland kan det förstås bli lite långtråkigt med olika

pastasåser men överlag brukar matpersonalen ha bra rätter att erbjuda.

Utöver vegetarisk kost vet hon att skolan serverar mat för gluten- och

mjölkallergiker, plus mat för de som inte äter fläsk. Det är inte så många på

skolan som är vegetarianer och portionerna är väl tilltagna så Anna får alltid

äta sig mätt. Det har aldrig hänt att det inte funnits mat kvar till henne,

fastän hon vet att några som inte är vegetarianer ibland äter vegetarisk kost

för den anses vara godare. Sådan mat hon däremot måste dela med skolans

övriga elever kan i och för sig ta slut, men då handlar det om sånt som

verkligen alla gillar, till exempel kycklingnuggets.

Hur maten ser ut och luktar spelar stor roll, tycker Anna; ibland luktat det

pyton och man mår illa bara man går in i matsalen. Den ”vanliga” maten ser

sällan aptitlig ut och hon tycker synd om de som måste äta den. Hennes

vegetariska kost ser alltid godare ut, även om ”såsen ibland ser ut som nåt

som redan varit inne och vänt”. Fastän hon vet att maten är god, men inte

ser god ut, vägrar hon äta den. Då går hon hellre till någon restaurang eller

pizzeria i närheten. Det spelar ingen roll om den är god när den ser äcklig ut,

förklarar hon. Fast är man superhungrig och inte har några pengar, kanske

man pressar ner lite mat ändå. Det är för jobbigt att gå hungrig en hel dag,

tycker hon.

Salladen är okej nu, men det har den inte alltid varit. De har nog fått kritik

för den, tror Anna, för tidigare gick den inte att äta. Då var det bara lärarna

som tog av salladen. Nu gör personalen egna dressingar för det mesta och

ibland bjuds det till och med på tzatziki. På brödfronten är det bara bra, det

finns gott om att välja bland, säger Anna. Flera olika sorters knäckebröd

varje dag och några dagar i veckan har de mjukt bröd, både ljust och mörkt.

När det är soppa får de dessutom pålägg säger hon glatt och ibland byter de
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ut den vanliga ostskivan mot mjukost. Helst skulle hon vilja ha pärondricka

till maten men det har de inte, så man blir tvungen att dricka vatten eller

citrondricka. Mjölken rör hon inte, man får så konstig eftersmak i munnen,

säger hon, och ”ingen vill kyssa en om man smakar apa ur mun”. Det är

bara  de töntiga killarna som dricker mjölk, hävdar hon bestämt…

”Brickan är för liten”, säger Anna när jag frågar om hon har några

synpunkter på de praktiska saker som rör skolrestaurangen. Man får inte på

allting, båda tallrikarna får inte plats helt och ska man ha bröd och dricka

också blir det problem. Oftast får man hämta glaset senare, efter man gått

och satt sig, eller försöka balansera allting till sin plast. Besticken är av

metall fast de är i regel ganska ofräscha; tappar någon ur personalen något

lägger de bara tillbaka det igen, menar Anna. Tallrikarna är ibland odiskade

och glasen också, och då är det inget vidare att äta skollunch.

Det finns regler för matsalen som till exempel att man inte ska ha jacka

eller mössa på sig där inne, och de reglerna har väl Anna förståelse för. Det

är faktiskt inte trevligt när det sitter en kille mitt emot en som har kepsen

neddragen över halva ansiktet, säger hon. Sedan får man inte gå in två

gånger i matsalen heller. Utgångsdörren är låst från insidan och har man väl

varit inne en gång får man inte komma tillbaka, fast många smiter in ändå.

De som jobbar i matsalen är jämt sura och otrevliga och aldrig

tillmötesgående med förslag man har. Ändå säger de inte till en hälften så

ofta som lärarna som äter i matsalen gör. Det är inte så ofta lärare äter i

matsalen, men när de gör det är de på en och tjatar hela tiden om att man

ska sitta still eller prata tystare. Det vore mycket bättre om de inte åt så ofta

i matsalen, det ska ju vara lunchrast och då borde det vara lärarfritt, tycker

Anna.



28

Vi får inte bestämma något som har med maten eller matsalen att göra,

säger Anna. Ibland har de matråd samtidigt med elevrådet men man får inte

komma med synpunkter eller kritik för då blir matpersonalen bara sur.

Annas klass har inte fått vara med att välja favoritmat och hon tror inte

någon annan klass fått göra det heller. Hon tycker inte skolan bryr sig om

vad eleverna tycker om matsalen och maten. Men det är mycket hon skulle

vilja ändra på eller förbättra om hon fick chansen: till att börja med skulle

restaurangpersonalen få gå matlagningskurs för spaghettin är alltid vattnig

och potatisen är antingen stenhård eller så smulig att den knappt går att ta.

Matsalen i sig ser ut som ett fängelse, med en vakt som står precis innanför

dörren som kollar att man sköter sig. Det går smidigt både att ta maten och

lämna brickan, men det är väldigt tråkigt där inne. Det hänger fula saker på

väggarna, teckningar och bilder vi gjorde när vi gick i sjuan, säger Anna. De

borde sätta upp lite vanliga tavlor istället, eller kanske låta någon måla

grafitti där. De har dukar och blommor på borden, men borden står tråkigt

och stolarna är osköna. Helst av allt skulle Anna vilja att matsalen var

uppdelad i några olika rum, ett mysrum med lite dova färger och kanske ett

kyssrum för de som är kära. Då skulle det kunna finnas soffor i några av

rummen, det skulle göra matsalen bra mycket trevligare. Hon skulle också

vilja att man fick äta medhavd mat i matsalen för det får man inte; har man

med sig några mackor eller en pastasallad istället för äta skolans mat måste

man sitta ute i korridoren och äta, och det är inget trevligt. Eftersom alla

klasser har rast på olika tider är det aldrig lugnt i korridorerna.

Annas matsedel skulle bli världens godaste. Givetvis skulle det vara nuggets

till huvudrätt. Fick hon välja något som inte fanns på skolans matsedeln

skulle det vara hennes egen ägg och risröra, den slår allt. Hon vill ha mjukt

bröd med mjukost och lingondricka till maten. Till efterrätt skulle det vara

chokladpudding, eller våfflor fast de är sega ibland. Fick Anna bestämma

vad skolrestaurangen skulle heta, skulle den utan tvekan heta ”Restaurang

Surkärringen”…
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Sammanfattning
Anna äter vegetarisk kost och tycker att den mat hon får för det mesta är

både god och fräsch, även om den inte alltid är så varierad. Hon är glad att

hon slipper den ”vanliga” maten för den ser sällan god ut och hon äter inte

om maten ser oaptitlig ut. Sallad, bröd och dryck får godkänt fast hon skulle

vilja ha fler sorters lättdryck, och mjölken rör hon inte. Hon tycker brickan

är alldeles för liten och att porslin och bestick ibland är ofräscha. De som

arbetar i matsalen är jämt sura och gnälliga, och Anna tycker lärarna kunde

hålla sig ifrån matsalen så eleverna fick en lärarfri lunch. Skolan bryr sig

inte om vad eleverna tycker om maten och matsalen, men det är mycket hon

skulle vilja ändra till det bättre, både vad gäller mat och matsal.
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Porträtt 3: Sara
Sara går sitt tredje år på Trejskolan och är snart 16 år gammal. När vi

börjar samtala och jag säger att vi ska prata om skolrestaurangen säger hon

genast att hon tycker det är töntiga regler där. Man måste till exempel ta av

sig jackan därinne. På våren spelar det inte så stor roll men på vintern blir

det jättekallt i matsalen och då fryser man nästan ihjäl. Man får inte ha

mössa eller keps på sig heller, och inte ha sin mobiltelefon framme. En

kompis till Sara blev fråntagen sin telefon av en lärare i matsalen en gång,

utan att kompisen ens talade i den. Går man in i matsalen måste man ta en

bricka också, även om man bara tänker ta ett knäckebröd och då känner

man sig jättefånig. Det är nog för att de ska kunna hålla räkningen på hur

många som är i matsalen varje dag, tror Sara.

Inne i matsalen är det ganska tråkigt. Det känns stelt och inget vidare

spännande, säger Sara. Man får inte lust att sitta kvar och prata och ha

trevligt utan man kastar bara i sig maten och går igen så fort man kan. Det

skulle vara bättre om de satte upp lite finare saker på väggarna, några tavlor

eller så, eller kanske målade om. Då kanske maten skulle smaka bättre

också. Det är smidigt att ta mat och bröd och dricka och sånt, när man väl

kommit in, men det kan vara lite trångt i ingången. Det är också bra att det

är självservering så man får ta så mycket eller lite man vill. Man får sitta var

man vill, med vem man vill och det är bra, fast man har ju sitt favoritbord

säger Sara, och där sitter bara hon och hennes kompisar. Ibland är det

upptaget av några andra och då är det inte kul. Några gånger har det varit

fullt överallt och det finns inte en sittplats kvar – bredvid någon vettig

människa alltså – och då har det hänt att hon fått stå och äta.

Det är synd att lärarna äter i matsalen. Man träffar dem hela dagarna och

borde åtminstone kunna få vara utan dem när man äter. De flesta lärarna

äter på lärarrummet för att slippa oss en stund, så varför skulle inte vi

kunna få slippa dem, undrar hon. Det är för det mesta bra ordning i

matsalen och är det några problem kan ju matpersonalen ta hand om det,

utan att det ska behövas en lärare som tjatar. De flesta i matpersonalen är
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ganska sura av sig och verkar inte bry sig om eleverna, men de säger inte till

lika ofta som den vanliga personalen gör, och det är ju bra.

Sara äter ofta i matsalen, nästan varje dag. Det händer att någon av

hennes kompisar får för sig att de inte vill äta där utan vill äta ute, och då

brukar Sara följa med. Då blir det pizza eller hamburgare från någon pizzeria

i närheten. Maten i skolrestaurangen smakar ändå inte så bra, tycker hon.

En del rätter är jättegoda, som till exempel den stekta fisken och

spaghettisoppan, men annat som serveras är ibland oätligt. Det ser inte

roligt ut heller, försäkrar hon. Potatisen är grå och smulig, om den inte är

stenhård, och pastan badar i vatten. Hon äter inte mat som inte ser god ut,

inte ens om hon vet att det brukar vara gott. Man brukar kunna gå lite på

lukt, säger hon och kanske ta lite ändå, men ser maten för hemsk ut får det

vara. Annars äter hon det mesta och tycker inte att hon är kräsen, det är

bara det att maten i skolan inte är lika god som hemma.

Räcker inte maten får de äta rester, oftast det som blivit över sedan dagen

innan. Det är det närmaste alternativrätt de har på skolan och det är inget

vidare, för var det inte gott på måndagen blir det inte godare på tisdagen. De

kunde gärna ha något alternativ varje dag tycker hon, så kanske eleverna

skulle äta mer, det skulle i varje fall hon göra. Fast de har god sallad varje

dag, säger hon och tillägger buttert att det är bland det godaste de har att

erbjuda i matsalen. Ibland när maten inte är till belåtenhet äter hon sig mätt

enbart på sallad och bröd. Knäckebröd finns det flera sorter av och det kan

man äta hur mycket som helst av, gärna med en ostskiva på. Maten brukar

räcka och det är inte så många gånger som allt tagit slut. Det finns ju

givetvis dagar då det serveras riktiga höjdarrätter, som alla gillar och då kan

det krisa. Då brukar det vara någon begränsning i hur mycket man får ta,

men eftersom alla är rädda att bli utan tar de själva för mycket direkt, och

så tar maten slut ändå. När det är goda efterrätter som till exempel våfflor

verkar de kunna ställa fram hur mycket som helst, det tar ändå slut. Folk

vräker i sig dem som om det inte fanns någon morgondag, säger hon, fast
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själv rör hon dem inte, ens med grädde och sylt. De smakar plastigt och

konstigt.

Det finns ett matråd på skolan som ska ta upp saker om matsalen och

maten, men det funkar inte så bra. Vi kan ta upp något på klassrådet men

sen hör vi inget mer, säger Sara. De verkar inte bry sig så mycket om vad

eleverna tycker, för vi får inte säga till om nåt – inte ens ge förslag på mat

som de kan ha, fast alla andra skolor verkar få göra det.

Hon bryr sig inte så mycket om sånt som rör matsalen, ”man ska ju bara

äta där”, men hon har ändå idéer om saker som skulle kunna bli bättre. De

runda borden är för små om man måste sitta flera vid dem, och matsalen är

för dåligt avskärmad. Det skulle vara trevligt om man kunde sitta lite avsides

på en del ställen, så man slapp alla sjuor och åttor. Hon skulle vilja ha

större brickor också, för de de har nu är för små. Ett tag tog de bort

brickorna helt, för att spara in pengar på disken. Då fick man ta bestick och

glas i den ena handen, och tallrik och knäcke i den andra. Det var inget

vidare alls, fast de fick tillbaka brickorna efter någon månad. Vore hon

restaurangchef skulle de aldrig mer ha pulvermos, utan bara riktigt mos

gjort på riktig potatis. De skulle börja ha lättmjölk också, för det har de inte

nu. Hon skulle vara väldigt noga med vad de serverar, med råvaror och så.

Några gånger efter att ha ätit i matsalen har hon känt sig konstig i magen,

och det har flera av hennes kompisar också gjort. Det händer oftast efter att

de serverat fisk med remouladsås och potatis, säger hon. ”Magen liksom

svullnar upp.” Hon tror det kan vara något hon är allergisk mot, eller att

maten helt enkelt varit dålig. Hon tycker det vore väldigt synd om hon var

tvungen att sluta äta fisken för den tycker hon är jättegod.

På Saras matsedel finns stekt fisk med remouladsås på första plats, och

sedan kommer nog köttfärssås med spaghetti. Hon vill ha massor av sallad

med dressing och någon knäckemacka till det, helst frukostknäcke, med ost

på. Att dricka vill hon ha lättmjölk och sedan chokladpudding till efterrätt.

Även hon fick frågan om vad hon skulle vilja döpa skolrestaurangen på
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Trejskolan till, och svaret lät inte dröja på sig: Restaurang Goda Fisken,

skulle den heta såklart.

Sammanfattning
Sara tycker inte maten i skolan är så god, men ändå äter hon där nästan

varje dag. Hon har några riktiga favoriträtter som till exempel stekt fisk, som

hon äter med stort nöje. Hon önskar att de hade alternativrätter, för ofta är

salladen det godaste skolrestaurangen har att erbjuda. Hon bryr sig inte så

mycket om miljön i matsalen, fast hon tycker att det är ganska tråkigt och

trångt där inne. Reglerna för matsalen är för töntiga, säger hon och hon vill

inte att lärarna äter där. Sara säger att brickorna är för små, fast det är

bättre än att inte ha några brickor alls, som det var på skolan för ett tag

sedan. Maten kunde gott vara bättre, tycker hon för ibland mår hon dåligt

efter att hon ätit, hon blir alldeles svullen och konstig i magen. Eleverna har

inget att säga till om, fastän de har ett matråd, och det tycker Sara är synd.
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Porträtt 4: Eva
Eva har arbetat i skolrestaurangen i två år och under det senaste halvåret

varit restaurangchef, eller husmor som det också kallas. Matsalen är inredd

så att det ska kunna flyta på bra, från det att man kommer in och tar sin

bricka, tar sig igenom de olika stationerna med varmrätt, sallad, dryck och

bröd, placerar sig vid något av borden, för att slutligen lämna in tallrik och

bestick och slänga eventuellt överbliven mat, och lämna matsalen. Det skulle

bli kaos om det inte fanns en viss struktur och ordning i matsalen; det gäller

både när man tar maten och hur bord och stolar är placerade, säger Eva.

Om det finns speciella regler enbart för matsalen är hon osäker på, men

hon vet att det finns för övriga skolan, som säkerligen gäller även i matsalen.

Däremot finns det skrivna mål och riktlinjer för skolmaten på Trejskolan,

något som fattas på ungefär hälften av alla skolor i Sverige.

Trejskolan har ett storkök och lagar mat åt flera andra skolor. Förutom

den egna skolan skjutsas mat ut till sju skolor, 12 dagis och ett dagcenter.

De lagar drygt 2.800 portioner varje dag, så det är mycket att hålla ordning

på. Av alla de portionerna som lagas är runt 250-300 av dem specialrätter,

så kallad specialkost. Det är mat för de elever som är allergiska mot vissa

saker (till exempel gluten, mjölk eller tomat) och mat utan fläskkött, och så

givetvis vegetarisk mat. De erbjuder inte alternativrätter på Trejskolan och

det är en kostnadsfråga; det blir helt enkelt för dyrt. Däremot lägger de i den

egna skolrestaurangen fram vad som blivit över från föregående dag, om det

blivit något över, och det är det närmsta en alternativ rätt man kommer. De

har däremot fyra sorters knäckebröd att välja mellan, och både vitt och

mörkt bröd – mjukt bröd har de nästan varje dag – och det finns både

Bregott och lättmargarin. De försöker hålla en så varierad och bra salladsbar

som möjligt, och gör ofta egna dressingar. Förutom två sorters måltidsdryck

och vatten, har de också mellan- och standardmjölk.
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Vad som ska vara på menyn bestäms centralt för hela kommunen, fast i

samarbete med både skolrestaurangpersonal och elever. Det går till så att

någon ur personalen i skolrestaurangen från varje skola träffas och

bestämmer matsedeln (eleverna har då redan givit sina förslag) och sedan

skickas den runt till all kökspersonal så att de kan tycka till. Därefter måste

det räknas på om menyn blir ekonomiskt hållbar, och slutligen måste den få

sitt godkännande av den som är ekonomiskt ansvarig på kommunen.

Eleverna får tycka till och ge förslag genom en så kallad tio-i-topp lista. Varje

klass röstar sedan fram en klasslista, varpå de listorna sammanställs av

skolans matråd. Fem skolor åt gången är med i omröstning och sedan får

fem nya vara med att bestämma. Maträtterna på elevernas tio-i-topplista

placeras ut med jämna mellanrum under terminen – tidigare hade de haft

elevveckor var fjärde vecka då eleverna fått bestämma maten, men det

resulterade i alltför ensidig kost varpå det systemet slopades. Maten ska

motsvara en tredjedel av elevens dagsbehov och i rekommendationen från

kommunen står att läsa vad varje skola bör servera i form av varmrätt, bröd,

smör, sallad och dryck plus diverse tillbehör.

Personalen har lite olika utbildning och det är nog bara en av dem som är

utbildad kock. Själv har Eva grundskollärarutbildning i botten. Kommunen

erbjuder däremot fortbildningskurser med jämna mellanrum, kurser där

man bland annat lär sig laga mat. Personalen som arbetar i

skolrestaurangen är inga matvakter som har till uppgift att tjata på eleverna,

utan försöker bara se till att alla trivs och att allt går rätt till.

Eleverna har matråd med jämna mellanrum och då ges de chans att

framföra åsikter om matsalen och maten. Tidigare har de haft någon form av

utvärdering på skolan vad gäller skolrestaurangen, men det var ett tag

sedan. Däremot ska det nog återupptas, berättar Eva, och antagligen ske

varje termin, i samband med elevråden. Föräldrar till eleverna får också

komma och äta i matsalen om de vill – de får en gratiskupong – och kan då

ge synpunkter på mat och miljö där.



36

Vad maten kostar exakt är svårt att säga. Snittet för den här kommunen är

6,74 kronor per elev, men vi ligger nog runt dryga sju kronor, säger Eva. Hon

vet inte riktigt hur mycket mat som slängs för det varierar, men det rör sig

om kanske i snitt 100 gram per elev och dag. Det beror på vad vi serverar,

säger hon, för när vi har rätter som är extra populära slängs nästan inget,

och andra gånger kan det bli mycket. Det är svårt att introducera nya rätter

och det tar i regel två, tre gånger innan eleverna vant sig vid den nya maten

och vågar äta av den. Det är de gamla klassikerna som håller längst, säger

hon – köttbullar och makaroner, eller falukorv – det är säkra kort det.

Sammanfattning
Eva har arbetat som husmor i skolrestaurangen i två år och är från början

utbildad grundskollärare. Övriga personalens utbildning varierar men bara

en av dem är utbildad kock. De lagar maten själva på skolan och förutom till

den egna skolan lagas och skjutsas mat ut till 20 andra skolor, dagis och

dagcenter. Varje portion kostar drygt sju kronor vilket är lite högre än snittet

för kommunen. Matsalen är inredd så det ska bli bra flyt och fungera väl

med allt. Genom matrådet på skolan kan eleverna komma med synpunkter

och ge förslag. De får till exempel vara med att rösta fram sina favoriträtter

som sedan serveras med jämna mellanrum under terminerna. Hela

matsedlarna bestäms med någon ur personalen från varje skola, och

godkänns sedan av ekonomiansvarige på kommunen.
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Undersökning; brickans utformning
Brickan i matsalen på skolan där jag gjorde undersökningen är tillverkad

av formpressat trä, med ett plastöverdrag. Dess yttermått är 36 gånger 28

cm och innermåttet 31,5 gånger 23,5 cm. Både ytter- och innerhörnen är

rundade. Också kanterna är rundade; det är en sluttande fas från kanten på

brickan ner till själva placeringsytan på brickan. Skyddsplasten på brickan

gör den hal och därför ganska förrädisk att gå med, om man fyller den.

Varmrättstallriken har en ytterdiameter av 24 cm och är 1,7 cm hög från

underlaget till dess överkant, och tallriken för sallad har en ytterdiameter av

19 cm och är också den 1,7 cm hög. Den djupare tallriken för soppa har en

ytterdiameter av 22 cm, men är lite högre än de andra två tallrikarna,

nämligen 3,3 cm hög. Det finns inga särskilda tallrikar för dessert utan då

används salladstallriken här också, fast en ny tallrik förstås. Glasets

bottenyta håller en diameter av 5,7 cm och öppningen en diameter av 7,1

cm. Här är det nederdiametern som tas i åtanke, om inte flera glas ska på

brickan, då glasens öppningsdiameter är det väsentliga.

En knäckebrödskiva av sorten Husman håller måtten 11,6 gånger 6,3 cm

(variationer kan givetvis förekomma). Smörar man sina knäckebröd och

därför inte vill lägga dem på varandra tar de då upp sin egen area gånger

hur många knäckebrödskivor man tar åt sig. En skiva vitt formbröd är i

regel nästan kvadratisk och har sidor på någonstans mellan 9 och 11 cm.

Annat skivat mjukt bröd – vitt eller mörkt – kan variera kraftigare i storlek

beroende på vad för slags bröd det är, men kan beräknas hålla en storlek

ungefär som en knäckebrödskiva, alltså runt 11 gånger 6 cm.
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Kommentar
Två tallrikar – en vanlig varmrättstallrik och en salladstallrik – går inte på

brickan (vilket man kan se av den enkla ritningen, bilaga nr 3), utan

kanterna på tallrikarna gör att tallrikarna konkurrerar om platsen på

brickans placeringsyta. Någon av dem, förmodligen den mindre, trängs

undan och halkar upp på kanten. Tar man också dryck i glas blir det ännu

trängre, och givetvis ytterligare trängre om man väljer att ta två dricksglas.

Serveras efterrätt som kräver tallrik (modell salladstallrik) blir det allvarliga

problem med utrymmet på brickan. På grund av halheten på brickans

skyddslager är risken att något glider över kanten om man inte passar sig

stor. Äter man således en fullvärdig måltid med alla tillbehör – varmrätt (på

vanlig tallrik), sallad, dryck, knäckebröd och/ eller mjukt bröd, efterrätt – är

det helt enkelt en utrymmesmässig omöjlighet att ta allting på en vända,

varför en omedelbar backning är ett måste. Serveras däremot soppa till

lunch blir resultatet annorlunda; höjdskillnaden mellan sopptallriken och

salladstallriken gör att den mindre av de två tallrikarna får plats med kanten

under den större, varpå båda tallrikarna står med hela sin bottenyta mot

brickans placeringsyta.
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Diskussion

Medhavd matsäck eller skolbespisning, grötfrukost eller lagad lunch – ja,

alternativen och varianterna har varit många i den svenska skollunchens

historia. Vad som började som en åtgärd för att avstyra en näringsmässig

kris hos barn och ungdomar i Sverige har utvecklats till en verksamhet som

är väldigt central i skolan och en viktig del av elevernas vardag.

Skollunchen infördes 1946 genom ett riksdagsbeslut och statliga drift-

och investeringskostnader gavs till kommunerna för att bygga upp

verksamheten, och fastän det var frivilligt för kommunerna att servera lunch

på skolorna valde de flesta att göra det – varför då, kan man fråga sig?

Skollunchen var ju tvungen att vara kostnadsfri för alla elever och

kommunerna kunde nog inte räkna med att bidraget från staten skulle täcka

de utgifter skollunchverksamheten krävde. Kanske var det för att det tidigt

konstaterades att skolmåltiderna hade stor betydelse för barnens hälsa, och

att det fanns tydliga samband mellan hur de mådde och deras förmåga att

lära sig saker. Fick de då ett lagat mål mat varje dag i skolan skulle deras

prestationer där öka. Dessutom var inte skolans uppgift bara lära eleverna

saker längre, utan söka utveckla dem så allsidigt som möjligt.

55 år efter riksdagens beslut om skolluncherna finns det riktlinjer för hur

måltiderna bör anordnas, och där står att läsa att skollunchverksamheten

inte ska vara mindre betydelsefull än någon av skolans övriga aktiviteter.

Detta till trots kan det skilja tio kronor på en skolmåltid beroende på var i

landet man har turen – eller oturen – att gå i skolan. Som allting annat i

skolans värld som har med styrdokument att göra finns det utrymme för

tolkning, varför förhållandena på skolrestauranger runt om i Sverige

säkerligen ser väldigt, väldigt olika ut. Studiematerial eller kycklingsås – det

är frågan…
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Gemensamt för eleverna jag intervjuade är att de är missnöjda med hur

mycket de får vara med att påverka situationen i matsalen, eller rättare sagt;

de får inte vara med att bestämma. De upplever att skolan struntar i

önskemål från elevernas sida, och deras förslag om förbättringar.

Jag vet inte hur högt de skrikit om matsalens utseende, men alla tre hade

bra förslag på hur man kunde göra matsalen bra mycket trevligare. Att de till

exempel inte spelar musik av något slag under lunchen på skolan framstår

för mig mycket konstigt – vilket lunchställe man än går in på i stan har lite

låg musik ur högtalarna, så varför inte ha det i skolmatsalen också?

Att gå så långt som att låta eleverna välja musik (som Erik föreslog) skulle

nog skapa mer krångel än mys, men klarar ett billigt pastahak att sätta på

en skiva som muzak för sina matgästers skull, borde väl också personalen i

skolrestaurangen klara det?

Jag vet heller inte om de två flickorna jag intervjuade talar för någon

större majoritet på skolan (jag hoppas inte det), men det vore högst olyckligt

om den allmänna uppfattningen bland eleverna är att skolan inte

hörsammar önskemål som rör matsalen och maten. Det är ju ändå eleverna

som utgör den främsta målgruppen i matsalen, och det är viktigt att just de

känner sig till freds där.

Om matrådet gör någon egentlig nytta är tveksamt – eleverna märker i

varje fall aldrig av några förändringar eller förbättringar. Inte en enda gång

under deras tre år på skolan har de till exempel fått rösta fram någon

favoriträtt, vilket de tycker är tråkigt.

Enligt husmor varvas skolorna som gör tio-i-topplistan, och förr eller

senare får alla vara med. I Trejskolans fall verkar det vara mycket senare…

Men det är inte bara maten som är viktig att komma ihåg i

skolrestaurangen, utan givetvis också själva matsalen. Det råder  ingen

tvekan om att miljön och atmosfären i skolmatsalen spelar roll för hur

eleverna upplever skollunchen. Alla tre elever jag intervjuat nämner trivseln

som avgörande faktor i frågor rörande matsalen, och undersökningen jag

tagit del av pekar åt samma håll.
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Med trivsel kan räknas utseende och funktion på stolar och bord, om porslin

och bricka är till belåtenhet, och om det är bra flyt i matsalen. Det kan också

vara om det finns blommor i matsalen, dukar på borden, gardiner i fönstren

och tavlor eller bra färgsättning på väggarna. Även hur personalen i

restaurangen beter sig, och lärares närvaro eller frånvaro spelar roll.

Beteendet hos skolrestaurangpersonalen och hur de sköter sina uppgifter

uppfattades olika av mina intervjupersoner: tjejerna visade stort missnöje,

främst med personalens uppträdande mot elever, medan killen tyckte

personalen gör ett bra jobb. Kanske kan det i killens fall bero på nonchalans

i frågan; han tänker på helt andra saker än hur trevligt bemötande han får i

matsalen.

Att lunchen ska vara en lärarfri stund framgår av intervjuerna med

tjejerna. Lärarna tjatar på eleverna och förstör vad som skulle kunna vara en

trevlig matstund. En av tjejerna menar att varför lärarna inte äter så ofta i

matsalen är av samma anledning eleverna inte vill ha lärarna där, nämligen

att de vill slippa varann en stund – man måste umgås hela dagen och

behöver någon slags paus. Lärarna har en tillflyktsort i lärarrummet, men

eleverna är lämnade till korridorer eller utomhusaktiviteter.

Enligt undersökningen högskoleenkäten tyckte eleverna att det var positivt

att lärarna åt i matsalen. I skolmåltider förr och nu diskuteras också att

lärarnas närvaro är positivt, dels för att kunna hålla ordning, men även för

att verka som gott föredöme för eleverna.

Varför tjejerna i mina intervjuer motsätter sig lärarnärvaro kanske kan

bero på att de känner sig övervakade. De skiljer inte på situationen inne

klassrummet och den i matsalen; läraren är lärare hela tiden, var man än

vistas, och läraren är en figur i bestämmandepostition gentemot eleven.

I undersökningen sa eleverna att när man väl kommit in i matsalen (det

kunde vara viss trängsel i entrén ibland) var det inga problem att ta till sig

mat. Husmor förklarade att det var tvunget att ligga en tanke bakom

självserveringen, annars skulle det bli kaos, och jag kan bara instämma: jag

har själv upprepade gånger ätit i matsalen och när väl ingången är avklarad

flyter allt på bra.
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Värre är det däremot med övriga inredningen. Eleverna tycker det är tråkigt

och sterilt och skulle gärna se förändringar till det bättre, vad gäller till

exempel väggarna. Nya tavlor, ommålning eller kanske grafitti skulle piffa

upp och höja stämningen i matsalen.

Även hur sittdon och dyligt är arrangerat får låga betyg; mindre rum där

man kan spisa lite mer avskilt är åtråvärt, fast även större bord för fler

personer tycker eleverna kunde vara kul.

Att matsalen är en enda stor lokal gör rummet i sig tråkigt. Bara genom

att skärma av matsalen och skapa flera smårum, eller avdelningar, skulle

göra underverk för atmosfären. Varför jag inte vantrivs där inne kan kanske

bero på följande; jag finner det högst intressant att studera andra

människors beteende i olika situationer, och ett hundratal ätande elever

bidrar verkligen med många intryck.

En annan och kanske i detta sammanhang mer intressant anledning är

att en så klassiskt inredd skolmatsal frambringar en viss nostalgi. Hela

grundskoletiden har man ätit i liknande utfodringslokaler, varför atmosfären

i sig i matsalen kan verka tilltalande. Stöket, trängseln, den höga ljudnivån,

köerna och allt annat väcker minnen av nästan uteslutande positiv karaktär.

Det är kul i matsalen.

Den förstnämnda anledning (matsalen som social mötesplats) vet jag inte

hur eleverna ställer sig till, för det var inget jag berörde i intervjuerna, men

det kunde definitivt vara ett ämne för vidare forskning.

Däremot är det här med positiva nostalgiska vibbar någonting elever i

nionde klass inte kan känna på samma sätt som jag själv. De går i nian nu,

varför det är en omöjlighet att de kan känna nostalgi för detta skolåret, för

mer än en termin tillbaka.

Visst kan den här matsalen påminna om matsaler de upplevt under de

åtta tidigare skolåren, men det är ändå inte samma sak. Jag tror dessutom

inte de reflekterar mycket över sin situation i matsalen i vidare bemärkelse

än matens utseende och välsmakande. Hade inte jag stuckit frågor under

näsan på de tre eleverna hade de slutat nian i vår, antagligen utan att ha

ägnat en tanke åt, att de kanske kunde ha ätit mat tre år i en matsal som till

utseendet var som att kliva in i någons vardagsrum…
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Några millimeter tjock kryssfanér, klädd med plast för att ge skydd och

slitstyrka. Brickan. De ser alla likadana ut, brickorna i Trejskolans matsal,

men brickor kan variera i både material och utseende om man vänder sig till

andra matsalar i andra skolor.

Erik, Anna och Sara hävdar alla att brickan är för liten. Den rymmer inte

både varmrättstallrik och salladstallrik om man dessutom tar bröd och

dryck – inte utan att det blir dåligt med plats i varje fall.

Kommunen rekommenderar vad skolan bör servera varje dag för att

eleverna ska få både varierad och nyttig kost, men sedan är det upp till

personalen i skolköket att välja vad som ska på borden. Vissa av sakerna i

rekommendationen är valfria, andra måste skolköket servera. Borde inte de

sakerna då vara mer lättillgängliga för barnen, alltså få plats på brickan?

Eleverna lägger själva för sig det de vill ha på självserveringsbrickan,

saker som de tycker om, mat de behöver för att klara skoldagen. Slingrande

tar de sig fram genom matsalen och fyller brickan; ena dagen kanske de vill

ha både sallad, varmrätt och efterrätt, nästa dag nöjer de sig med några

smörgåsar.

Att det råder utrymmesmässiga felproportioner mellan själva brickan och

det som ska vara på den hjälper inte eleverna. De ställs inför val som kan

vara nog så svåra; bära allt på en gång och riskera att tappa något, eller gå

flera gånger och kanske mista sin plats vid bordet?

Försöker man proppa brickan full med saker är det lätt att någonting

faller av och krossas mot backen, saker som kanske aldrig går att reparera.

Hur mycket man än försöker balansera händer det ändå ibland att man

tappar koncentrationen och så är olyckan framme. Krossat glas sprider sig

på golvet i matsalen, samtidigt som klasskamraternas uppmärksamhet

limmas fast i nacken på olyckskorpen. Några skänker medlidande, men de

flesta bara skrattar. Är det då brickan det är fel på, eller på sakerna som ska

vara på den?
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Låt oss stanna kvar vid frågorna rörande brickan. När jag gav mig ännu

djupare in i problemen kring densamma, slogs jag av en tanke: tänk om jag

och de andra som uppmärksammat platsbristen fokuserat på fel saker? Är

det tvunget brickan det är fel på?

Jag har i mina funderingar försökt utröna möjliga vinklingar i frågan, och

kommit fram till tre antaganden som jag listat nedan, där jag diskuterar

varje antagande för sig:

1.  Brickan är för liten och sakerna som eleverna kan och ska fylla den med

får inte plats. Om nu brickan är för liten och inte rymmer det eleverna vill

fylla den med, varför inte ändra storleken på brickan? Skulle man öka

storleken på den borde det inte längre vara några problem. Med givna

mått på porslin och glas i matsalen torde det inte innebära några större

svårigheter att anpassa storleken på brickan till de sakerna. En annan

lösning är att eleverna gör sina brickor som de själva vill ha dem – kanske

i slöjden – då kan de vara förvissade om att det de vill fylla brickan med

kommer få plats.

2.  Brickan är inte för liten, utan sakerna eleverna kan och ska fylla brickan

med är felproportionerade. Alla brickor håller en viss storlek och om alla

de saker eleven ska ha på sin bricka inte får plats, varför inte ändra

storleken på de sakerna? Som jag nämner i kommentaren till

undersökningen av brickan råder det en viss höjdskillnad tallrikarna

emellan; kanten på sopptallriken är lite drygt 1,5 millimeter högre än de

två andra tallrikarna. Det gör att en salladstallrik och en tallrik för soppa

får plats utan problem, och det blir mer plats över till övriga saker på

brickan. Gjorde man alltså porslinet olika stort på höjden fick fler saker

plats. Skulle man dessutom ändra diametern på tallrikarna, så att de

blev mindre, kommer man ännu närmare en lösning. Eleverna får

därigenom ta mindre mat varje gång, men det är ingenting som hindrar

att de backar i matkön. Vad är det förresten som säger att tallrikarna

måste vara runda? Tre olika tallrikar som är mer palettformade i sitt

utseende, och därför passar i varandra, det kanske vore något? Ändrar

man således en smula på det man ska placera på brickan ligger felet inte

längre hos själva brickan.
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3.  Felet är brickan i sig. Om sakerna i matsalen (porslin, glas och dyligt)

håller ett visst mått men inte får plats på brickan, så varför inte avskaffa

brickan? I intervjun med Anna nämnde hon att de i matsalen plockat bort

brickorna helt och hållet under en period. Hon och hennes kamrater

tyckte givetvis det var väldigt frustrerande och jobbigt, men varför kände

de så? Jo, för att de är vana att ta sina saker på en bricka; de har alltid

gjort det och de blir skrämda av vad så drastiska förändringar som en

brickfri matsal skulle innebära. Jag tror nog ändå inte det är en så dum

idé. Eleverna kan istället gå runt i matsalen och plocka till sig vad de vill

ha och bära det i händerna, utan bricka. Maten och tillbehören är

utplacerade som på ett smörgåsbord, där eleverna i lugn och ro kan välja

och vraka, innan de sätter sig till bords. De kommer säkert behöva gå

flera gånger och hämta mat innan de är nöjda, men pressen att få rum

med allt på en gång, på brickan, existerar inte; det är helt enkelt inte ett

alternativ längre.

Mina antaganden kunde mycket väl fungera som någon slags grundtankar,

eller frågeställningar, för vidare arbete i frågor som rör skolrestaurangen.

Där kunde man också gå till botten med alla tänkbara lösningar och inte

bara snudda vid dem, som jag gjort ovan.

Skolrestaurangverksamheten är en mycket viktig del i skolan, men ändå

en del som de flesta människor tar för givet, och inte ens ägnar en tanke.

Jag tror det är dags att både lärare, elever och föräldrar börjar få upp ögonen

för skolrestaurangen och märker hur betydelsefull den verkligen är.
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Bilaga 1

Frågor att diskutera kring som rör skolmaten:
-gott/ mindre gott
-mängd
-utseende
-sallad
-bröd
-dryck
-alternativ rätt
-specialkost
-något som serveras för ofta/ för sällan

Frågor att diskutera kring som rör matsalen:
-in/ utgång
-ta mat
-lämna bestick och dyligt
-bordsplacering
-bordens placering
-tallrik, bestick
-brickan
-trevligt/ mindre trevligt
-utsmyckning (tavlor, dukar, blommor och dylikt)
-regler

Frågor att diskutera kring som rör personalen:
-duktiga/ mindre duktiga (restaurangpersonal)
-trevliga/ mindre trevliga (restaurangpersonal+övrig personal)
-tillsägelser (restaurangpersonal+övrig personal)
-äter där eller ej (övrig personal)
-ska äta där eller ej (övrig personal)

Allmänna diskussionsfrågor som jag bakade in i intervjuerna:
-Om de tycker de har något inflytande i saker som rör maten och matsalen,
och hur det yttrar sig i sådana fall.
-Om det är något de skulle vilja ändra på, och i sådana fall vad.
-Hur ofta de äter i matsalen; vad de äter om de inte äter där, samt varför de
inte äter i matsalen.
-Vad de skulle döpa restaurangen på skolan till om de fick välja.
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Bilaga 2

Frågor att diskutera kring som rör skolmaten:
-alternativrätter
-specialkost
-sallad
-bröd
-dryck
-vad maten kostar per elev
-hur mycket mat som slängs
-vem som bestämmer matsedeln

Frågor att diskutera kring som rör matsalen:
-inredning, självservering
-inredning, övriga matsalen
-regler
-mål och riktlinjer

Frågor att diskutera kring som rör personalen:
-utbildning
-tillsägelser

Allmänna frågor som jag bakade in i intervjun:
-elevinflytande
-utvärderas skolrestaurangen (mat, miljö och personal) av eleverna
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Bilaga 4

Acrimony Tumuli shroomaroom
Allman Brothers Band at Fillmore east
Asta Kask Med is i magen
At the gates Slaughter of the soul
Atomic Bitchwax Atomic Bitchwax
Bad religion No control
Beastie Boys Check your head
Beck Mutations
Benny Goodman Stompin´ at the Savoy
Black Sabbath Never say die
Black Sabbath The Ozzy years, 2
Black Sabbath The Ozzy years, 3
Bob Marley and the Wailers Natty dread
Burning Spear Man in the hills
Canned Heat Rolling and tumbling
Charlie Parker Jazz in the Philharmonic 1946
Clutch Jamroom
Clutch the Elephant riders
Cypress Hill Cypress Hill
Cypress Hill Black Sunday
Danzig Satan´s child
Danzig How the gods kill
Deep Purple Fireball
Dismember Indecent and obscene
Dissection Storm of the light´s bane
Doors The soft parade
Dozer In the tail of a comet
Dropkick Murphy´s Sing loud, sing proud
Eilert Pilarm Greatest hits
Electric Light Orchestra Olé ELO
Entombed To ride, shoot straigt and speak the truth
Entombed Wolverine blues
Frank Zappa Joe´s garage, act I, II and III
Fu manchu Live, Hultsfred -99
Fun loving criminals 100% Colombian
Ganja 8 reggaesamling
Ganja 9 reggaesamling
House of pain Same as it ever was
In flames Colony
Jefferson Airplane The collection
Juicy Lucy Who do you love
Kalle Baah Blacka rasta
KSMB KSMB
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KSMB Sardjentpeppar
Kyuss Welcome to Sky Valley
Kyuss and the circus leaves town…
Kyuss Blues for the red sun
Lester Young Lady be good
Linton Kwesi Johnson Reggae greats
Loop Troop Modern day city symphony
Madness Absolutely
Metallica Master of puppets
Monster Magnet Spine of God
Monster Magnet Power trip
Monster Magnet Superjudge
Monster Magnet God says no
Nick Cave and the bad seeds Murder ballads
Pennywise Live, Hultsfred -96
Pennywise Pennywise
Peter Tosh Legalize it
Primus Tales from the punchbowl
Propellerheads Decks and drums and rock n´roll
Queens of the stoneage R
Rage against the machine Battle of L.A
Ramones Pleasent dreams
Rasta hunden Rasta hunden
Red Hot Chili Peppers Mother´s milk
Sepultura Nation
Strebers Kaos och skrål 85-87
Toots and the Maytals Best of...
Type o negative October rust
Unida coping with the urban coyote
Upsetters Super ape
Van Morrison Best of...
Velvet Underground and Nico Andy Warhol
White Zombie Astro-creep: 2000




