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Abstract 
 
Syftet med arbetet var att undersöka hur skolan ser på kost och hälsa, samt elevers matvanor. 
Hur viktiga är dessa frågor för skolan, finns strategier för ett arbete kring detta? För att nå syftet 
har intervjuer gjorts med representanter för statliga skolmyndigheter – Myndigheten för skol-
utveckling (MSU) och Nationellt centrum för främjandet av god hälsa hos barn och ungdom 
(NCFF). Även kommunala kostchefer och gymnasierektorer från två olika kommuner (Leksand 
och Gävle) har intervjuats. Resultatet av undersökningen är att det råder skilda uppfattningar om 
kost- och hälsofrågorna hos dessa ansvariga för skolan. Mest engagerade är de statliga 
skolmyndigheterna, som också efterlyser mer konkreta formuleringar om kosten i läroplanen. De 
intervjuade rektorerna delar inte denna uppfattning. Kostcheferna vill ha in mer kostkunskap i 
skolans undervisning. Det råder oenighet även om godis- och läskförsäljning i skolan. Satsningen 
på ekologiska alternativ går dåligt: Ingen skola serverar ekologiska livsmedel; ingen av kommun-
erna gör för närvarande en satsning på detta, trots de statliga direktiven. Helhetsbilden är ändå att 
skolorna arbetar med kost- och hälsofrågorna i ett bredare, större (mer abstrakt) perspektiv, t.ex. 
inom ämnen som Livskunskap och Samhällskunskap, där de globala miljöfrågorna diskuteras.  
 
Nyckelord: Kost, hälsa, hälsofrämjande skola, skollunch, ekologiska livsmedel. 
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1. Inledning 
Vad man äter under barn- och ungdomstiden påverkar hur ens kropp och intellekt utvecklas. 
Hälsosam mat kan förebygga många sjukdomar på både kort och långt sikt. Elever behöver också 
äta bra för att kunna vara delaktiga i skolundervisningen. Sambandet mellan lärande och goda 
matvanor är en intressant fråga. Hur påverkar kostvanor lärandet? 
     Hur viktigt är detta för skolan? Vad anser den svenska skolan på nationell nivå? Hur resonerar 
och arbetar man på enskilda, lokala skolor kring kostfrågor?  
     När skolmåltiden en gång tiden (1946) började serveras var det som ett led i välfärdsprojektet; 
det var viktigt att alla oavsett klasstillhörighet fick möjlighet att äta lunch kostnadsfritt, och 
eleverna åt tacksamt. Idag är det ett problem att många elever inte vill äta skollunchen. Många 
hoppar över den och väljer istället onyttig mat utanför skolan eller i skolans kafeteria.  
     I vår tid är hälsa-, miljö- och klimatfrågorna aktualiserade och det är de offentliga 
institutionernas ansvar att belysa dessa, och informera utifrån de senaste vetenskapliga råden och 
rönen. Synen på – och arbetet med – kost och hälsa i skolan dikteras av samhällets förändring. 
 
 
2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur de som är ansvariga för skolan, på olika 
nivåer, ser på kost och hälsa inom skolan. De olika nivåerna är: statliga skolmyndigheter, 
kommuner, samt lokala rektorer. För att uppnå detta ställer jag frågorna: Hur viktigt är 
kostmedvetenhet inom skolan? Finns strategier i skolan för kost och hälsa, och hur dessa ut? 
Vilka problem finns i anknytning till detta arbete? Hur ser det t.ex. ut med ekologisk skollunch, 
godis- och läskförsäljning och kafeterior på skolor? Finns även ekonomiska aspekter med i 
bilden? 
 
 
3. Metod 
Undersökningen utgår från ett kvalitativt angreppssätt, därför att det bäst gynnar uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Intervjuer kan ge ett ökat djup och en ökad förståelse. Jag har intervjuat 
personer som på olika nivåer – både nationell och lokal nivå – är ansvariga för kostfrågorna i 
skolan. 
     Intervjuerna har i samtliga fall varit samtal, som vardera pågått i ca 30-45 min. Med samtal 
menar jag att intervjuerna inte varit så hårt strukturerade. Intervjuerna registrerades genom att jag 
förde anteckningar under samtalen. De flesta intervjuerna har skett över telefon, på grund av 
praktiska skäl, men när det har gått har jag träffat personerna på deras arbetsplats. Alla 
intervjuade personer har godkänt intervjuerna och de har gått med på att deras respektive namn 
står utskrivet. 
     Intervjupersonerna tillhör i princip tre olika kategorier: statliga myndigheter, kommuner och 
skolledning (rektorer) på gymnasieskolor. Till de statliga myndigheterna hör dels Myndigheten för 
skolutveckling, som är en syskonorganisation till Skolverket.1 Från denna myndighet har jag 
intervjuat undervisningsrådet Lars Åke Bäckman, med ansvar för frågor som rör hållbar 
utveckling.2  Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF), är en 

                                                           
1 I början av researcharbetet kontaktade jag Skolverket för att få deras syn på kostfrågan, t.ex. hur man ser på det 
faktum att läroplanen nämner frågor som tobak, alkohol, sex- och samlevnad, trafikfrågor, den globala miljön, men 
inget om kost och matvanor. Men Skolverket svarar att man inte har någon åsikt om detta; man sysselsätter sig inte 
med denna fråga och lägger sig inte i vad skolorna gör. Istället hänvisar man till Livsmedelsverket och Myndigheten 
för skolutveckling. 
2 Begreppet ”hållbar utveckling” blev allmänt i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987). 
”Hållbar utveckling”, www.sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utveckling, den 21 november 2007. Kungliga 
tekniska högskolan definierar skriver så här i sin definition av begreppet hållbar utveckling: ”[...] Ekologisk 
hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att 
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myndighet inrättad av regeringen (utbildningsdepartementet), som har till uppgift att utifrån 
centralt utformade direktiv stödja Sveriges skolors hälsofrämjande arbete. Från NCFF har jag 
intervjuat kanslichef Johan Tranquist. 
     På kommunal nivå har jag intervjuat kostansvarig Mona Lindblom inom Utbildning & Arbete 
Gävle, och Leksands kommuns kostchef Gunvor Pettersson. Jag har även talat med 
förvaltningschef Lars Nyberg på Bildningsförvaltningen inom Leksands kommun. 
     På skolnivå har jag intervjuat rektor Birgitta Wåhlstrand på gymnasiet Borgarskolan i Gävle, 
och rektor Kristina Lundén på Leksands gymnasium. Frågan om anonymitet har här inte känts 
aktuell, då de tillfrågade inte haft några önskemål om det, och då jag anser att maktpersoner 
generellt är tämligen offentliga. 
     Jag har valt att på kommunal nivå inrikta mig på två olika län: Gävleborgs län och Dalarnas 
län, av den anledning att jag har gjort min verksamhetsförlagda utbildning, d.v.s. min praktik, på 
gymnasieskolor i Gävle, medan lärarutbildningen äger rum på Högskolan Dalarna. 
     Jag har valt att inte intervjua elevers föräldrar, som är en annan viktig part i denna fråga. Man 
kan aldrig ge en fullständig bild av en fråga, ett problem, och i det här fallet finns i huvudsak två 
skäl till att jag avstår från intervjuer med föräldrar. Dels handlar det om bristen på tid (ett C-
uppsatsarbete kan inte vara hur stort som helst), dels är det känsligt och delvis integritets-
överträdande att ställa frågor som bland annat rör föräldrar privatekonomi. 
     Kvalitativa metoder används för att undersöka sådant som inte kan kvantifieras och analyseras 
med hjälp av tabeller och diagram, det vill säga till exempel föreställningar, attityder och 
värderingar. En fördel med intervjumetoden är att man kan utveckla intervjufrågorna allteftersom 
intervjun fortlöper.3  
     En reservation angående intervjumetoden är att den ställer stora krav på den som genomför 
och presenterar intervjun (uppsatsförfattaren i det här fallet), eftersom avläsningen av svaret är en 
slags tolkning ifrån uppsatsförfattarens sida. 
     Tillförlitligheten i intervjuer är inte garanterad till hundra procent. Därmed inte sagt att de 
intervjuade säger osanningar, men det finns naturligtvis en mänsklig faktor med i spelet, och en 
intervjuperson kan alltid välja att utesluta viss information, eller ge sitt svar på ett visst sätt som 
inte nödvändigtvis ger en heltäckande bild av det som omtalas. Ett lämnat svar kan vara anpassat 
efter en rad faktorer. Det finns alltid olika intressen och avsikter med i bilden. Detta är något som 
präglar alla intervjuer och denna osäkerhetsgrad får man leva med. Det finns med andra ord hos 
läsaren anledning att ta till sig information och uttalanden med en kritisk inställning. 
     Något som indirekt bidrar till att ge läsningen av min undersökning – mina genomförda 
intervjuer – en kritisk dimension är det faktum att alla de intervjuade får i princip samma frågor, 
och de arbetar alla med skolan på något vis, om än på olika nivåer, och står i relationer till 
varandra. Därmed kan man, genom att jämföra deras svar, och se de olika svaren i relation till 
varandra, upptäcka eventuella motsägelser, tveksamheter och/eller konflikter. Dessa ansvariga för 
skolan ger olika perspektiv på samma grundfrågor. Därför är denna uppsats också disponerad 
utifrån undersökningsfrågorna. De olika representanterna får komma till tals under en fråga i 
taget, för att läsaren lättare ska kunna jämföra olika ståndpunkter. 
     När jag genomfört mina intervjuer har jag utgått ifrån mina mer övergripande syftesfrågor (se 
ovan) och sedan de mer konkreta, specifika underfrågor som dessa större frågor rymmer (se 
Bilaga). Alla de intervjuade har också fått veta i vilket syfte jag intervjuat dem och hur deras svar 
kommer att användas. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.” ”Mot ett hållbart samhälle”, 
www.kth.se/hallbar, den 21 november 2007. 
3 Kvale 1997. 
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4. Forskningsläget 
Främst fokuseras här på forskning som publicerats, från olika håll, under 2000-talet. Dels har vi 
att förhålla oss till råd och riktlinjer som publicerats av de statliga myndigheterna Livsmedels-
verket och Folkhälsoinstitutet, och av forskare anställda av landstinget. En annan källa till 
kunskap inom detta ämnesområde är de empiriska undersökningar som de senaste åren gjorts 
framför allt på Malmö högskola, av lärarstudenter.  
     Genomgången av forskningsläget kan inledas med att belysa några av de statliga 
publikationerna.  År 2000 gav Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) ut en elevvårds-
utredning – Från dubbla spår till elevhälsa – på 362 sidor. Här definierar man inledningsvis 
begreppet hälsa, och skriver: ”Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt 
välbefinnande […] Hälsan påverkas av individens förståelse för […] de villkor under vilka hon 
lever.”4 Utbildningsdepartementet riktar kritik mot skolans hälsoundervisning: den ”lämnar […] 
mycket övrigt att önska”.5
     De områden som tas upp i denna statliga utredning är bl.a. social trygghet, mobbing, 
relationer, elevinflytande, ”naturliga källor till lust” (musik, bild, slöjd, poesi, dans, etc.), 
livskunskap, barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, psykiska problem. Ätstörningar nämns 
på några rader, men kostmedvetenhet och frågor om matvanor, nyttig kontra onyttig mat, tas inte 
upp.6
     Johanna Alfredsson skrev år 2003 en rapport på uppdrag av landstinget i Gävleborg som 
handlar om hur skolelever i Gävleborg själva upplever att de mår.7 Hon har vid två olika tillfällen 
(1996 och 2002) vänt sig till årskurs 9-elever för att få svar och tagit upp alla de sedvanliga 
frågorna: skoltrivsel, mobbing, elevdemokrati, fysisk aktivitet, fritidsintressen, sjukfrånvaro, 
medicinering, psykisk hälsa, självförtroende, föräldrar, kompisar, framtidssyn – till och med 
”morgontrötthet” belyses och frågas det om. Allt tas upp – allt utom matvanor, frågan om nyttig 
kontra onyttig mat. 
     Samma år, 2003, publicerade Myndigheten för skolutveckling en skrift om hälsoarbete i skolan 
som lyfter upp ett antal perspektiv som kan vara viktiga att beakta i arbetet med barns och ungas 
hälsa.8 Det som berörs är jämställdhetsperspektivet, hälsa, kultur och värdegrund, idrott och 
hälsa, men inget direkt om kost/matvanor. 
     Hösten 2005 gav regeringen Livsmedelsverket uppdraget att utarbeta råd för måltider och bra 
matvanor i skolan (inklusive gymnasieskolor). 
     Livsmedelsverket konstaterar i en undersökning från 2003 att barn och ungdomar ”får i sig 
för mycket fett, socker och salt”, och att det beror på att de äter för mycket godis, glass, läsk och 
saft, snacks och bakverk, och för lite grönsaker, frukt och fisk.9
     I februari i år, 2007, publicerade Livsmedelsverket Bra mat i skolan. Råd för förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola och fritidshem, med hopp om att råden ska användas av kommunerna och 
de enskilda skolorna som stöd i folkhälsoarbetet att främja bra matvanor bland barn och 
ungdomar.10

     Livsmedelsverket tar i denna publikation fasta på att regeringen föreslår att konsumtionen av 
certifierade ekologiska livsmedel bör öka i offentlig sektor. 25 % av den offentliga konsumtionen 
av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel 2010.11 I en artikel i Dagens Nyheter den 7 

                                                           
4 Utbildningsdepartementet 2000, s. 39. 
5 Utbildningsdepartementet 2000, s. 138. 
6 Utbildningsdepartementet 2000, s. 138.
7 Alfredsson 2003. 
8 Nilsson och Norgren (Myndigheten för skolutveckling) 2003, s. 3. 
9 Livsmedelsverket 2007, s. 4. 
10 Livsmedelsverket 2007, s. 2. 
11 Livsmedelsverket 2007, s. 6. 
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december 2007 konstateras att svenska kommuner som aldrig förr köper ekologisk mat, men att 
det fortfarande är långt från regeringens mål.12  
     Livsmedelsverket anser att ”rektor kan arbeta för bra matvanor genom att […] ta fram 
riktlinjer för kafeterian för ett hälsofrämjande utbud med bra mellanmål och frukt, och utan 
godis, söta drycker, glass, bakverk och snacks.”13 Rektorn bör också se till, säger man, att det till 
lunch erbjuds minst två rätter och ett vegetariskt alternativ, och på olika sätt stimulera elever att 
äta skollunch.14

     Intressant att notera är Livsmedelsverkets direkta uppmaning till skolorna i denna nyutgivna 
rådsamling: ”[Det är] en fördel om skolan inte alls tillhandahåller […] sötsaker, utan låter 
föräldrar ta ansvar för den delen”.15  
     Livsmedelsverket anser att skolan bör föregå med gott exempel och i hela sin verksamhet 
främja en sund livsstil. ”I linje med det bör skolkafeterior inte sälja godis, glass, bakverk, söta 
drycker och snacks, utan istället satsa på nyckelhålsmärkta mjölkprodukter, flingor, gryn, müsli, 
bröd […] grönsaker. Dessutom bör frukt finnas i stort utbud.”16     
     Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd i Stockholm med ansvar för folkhälsa, säger till TT/DN 
att man borde förbjuda sötsaker och läsk på alla skolor.17

     Livsmedelsverket ger även förslag till diskussionsfrågor, som kan diskuteras på skolorna. T.ex.:  
 

• Förs diskussioner på skolan om varför det inte bör finnas godis, kakor, läsk med mera?  
• Vilka satsningar har gjorts på lärarnas fortbildning i ämnen som livsmedel, 

näringsbehov och matens samband med hälsa? 
• Integreras mat och hälsa i undervisningen inom samhällskunskap och naturvetenskap? 
• Har skolan en hälsopolicy som inkluderar hur man arbetar för att uppnå bra 

matvanor?18 
 
Folkhälsoinstitutet är en statlig myndighet som bildades 1992 med syftet att verka för att allt fler 
ska få en bättre hälsa.19 Folkhälsoinstitutet skriver i häftet Hälsofrämjande skola om vikten av att 
skolorna utvecklar hälsoundervisningen.20 Helhet och sammanhang är viktiga begrepp, och 
därför anser Folkhälsoinstitutet att det inte är meningsfullt att ha några enstaka lektioner här och 
där med lösryckt ”hälsoinformation”; det ger ingen positiv effekt. Arbetet med hälsa måste 
genomsyra hela verksamheten och undervisningen.21

     I februari 2005 presenterade Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket för regeringen ett 
underlag till en handlingsplan för goda matvanor i skolan, med titeln Hur kan vi främja goda 
matvanor i skolan? Här säger man: 
 

Den nya skollagen bör inkludera begreppet ”hälsa” i portalparagrafen. Skollagen bör 
uttrycka att de måltider som serveras inom förskolan, skolan och gymnasieskolan ska vara i 
linje med gällande nationella näringsrekommendationer. 

 

                                                           
12 ”Ekomat ökar i storköken”, Dagens Nyheter 7/12 2007. www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=722493, 
den 11 december 2007. 
13 Livsmedelsverket 2007, s. 11. 
14 Livsmedelsverket 2007, s. 11. 
15 Livsmedelsverket 2007, s. 18. 
16 Livsmedelsverket 2007, s. 24. 
17 ”Läsk och godis kvar i skolcafeterior”, Dagens Nyheter 24/9 2007, 
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=696535, den 14 november 2007. 
18 Livsmedelsverket 2007, s. 24. 
19 Folkhälsoinstitutet 1997, s. 3. 
20 Folkhälsoinstitutet 1997, s. 8. 
21 Folkhälsoinstitutet 1997, s. 8. 

 7



Nu vet vi att ordet ”hälsa” kan definieras väldigt vitt, men kravet på att en ny skollag uttryckligen 
talar om måltiderna i skolan är ett steg framåt jämfört med rådande formuleringar. Man säger 
också, i denna handlingsplan, att: 
 

Kunskapsämnet hem- och konsumentkunskap bör införas som ett kärnämne i 
gymnasieskolan […] Ämnet Hem- och konsumentkunskap bör förstärkas. Särskild vikt bör 
läggas vid matvanornas betydelse för hälsan och kunskap om marknadsföring av 
livsmedel.22

 
Nu övergår vi till de empiriska studier som nyligen gjorts på Malmö högskolas lärarutbildning. 
Fyra examensarbeten om kost och hälsa i skolan har skrivits där under de senaste två åren. Två av 
dessa undersökningar väljer att inrikta sina frågor mot enbart eleverna, med hjälp av enkäter. 
     Anders Olofsson och Håkan Karlsson har haft som syfte att undersöka och försöka förstå de 
samband som kan finnas mellan elevers lärande och deras kostvanor.23 För att nå syftet har de 
använt metoden enkät, där 225 elever deltagit.24 Resultatet av deras undersökningen är att en stor 
del av eleverna regelbundet äter frukost och att de flesta eleverna är medvetna om att deras 
kostvanor kan påverka lärandet. Dock finns det många, konstaterar uppsatsförfattarna, som trots 
vetskapen om hur de ska leva hälsosamt struntar i sin hälsa.25

     Hannah Ragneklint har skrivit en uppsats med syfte att undersöka ungdomars kost och 
hälsovanor som underlag för vad skolan kan göra för att stimulera och motivera ungdomar till 
bättre kosthållning. För att nå syftet har Ragneklint använt metoderna enkätundersökning och 
intervjuer. I undersökningen har 40 elever från Individuella programmet ingått. Hon kommer 
fram till att skolan har ett stort ansvar för bättre kosthållning och hälsovanor hos eleverna.26 
Men något mer konkret sägs inte om hur detta ska gå till, och skolledning intervjuas inte om hur 
man tänker kring detta, hur man arbetar eller planerar att arbeta med detta. 
     Annika Christiansson och Helen Jönssons examensarbete handlar om vägen till en 
hälsofrämjande skola och bygger på intervjuer med dels pedagoger på en enskild skola, dels 
studerande på ”Idrott och Hälsa” på två olika skolor.27 Resultaten av deras undersökning pekar 
på att en hälsofrämjande skola är både önskvärd och fullt möjlig. Genom att integrera ämnen 
med varandra kan man skapa arbetssätt som fungerar som grogrund för god hälsa och 
välbefinnande hos elever lång tid efter att de slutat skolan.28

     En fjärde uppsats, Nina Warngårds Ätande utan mål – barns ätande, en fråga om ansvar, inriktar sig 
på ansvarsfördelningen och samarbetet mellan föräldrar och skola vad avser barns matvanor på 
en skola i Malmö. Resultatet av hennes undersökning är bl.a. att ingen av föräldrarna hade något 
intryck att skolan arbetade för att främja betydelsen av mat och hälsa.29 Totalt intervjuades sex 
föräldrar, två av kökspersonalen i skolan och en person från ledningen.30

     Det som saknas lite grann inom detta ämnesområde är en uppsats som mer utpräglat ställer 
undersökningsfrågorna till de personer som bestämmer nationellt och lokalt. 
  
 
 
 

                                                           
22 Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet 2005. 
23 Karlsson/Olofsson 2005, s. 3. 
24 Karlsson/Olofsson 2005, s. 3. 
25 Karlsson/Olofsson 2005, s. 3. 
26 Ragneklint 2007, s. III. 
27 Christiansson/Jönsson 2005. 
28 Christiansson/Jönsson 2005. 
29 Warngård 2006, s. III. 
30 Warngård 2006, s. 11. 
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5. Bakgrund 
1946 infördes fri skollunch i Sverige. Det var ett riksdagsbeslut, och den bakomliggande 
motiveringen var att det handlade om en rättvisefråga: alla barn och ungdomar oavsett ekonom-
iska förutsättningar skulle ha möjlighet att äta lunch i skolan. Kommunerna fick därför statliga 
bidrag för att kunna erbjuda detta.31

     Idag gäller att den svenska grundskolan ska erbjuda kostnadsfri lunch till sina elever, men för 
gymnasieskolan finns inga centrala riktlinjer angående skollunchen. Ansvaret ligger helt på 
kommunerna och de enskilda skolorna. 
     I vår tid finns inte bara kravet på allmän lunch för alla skolelever; utan vi ställer också krav på 
att den mat vi äter ska vara hälsosam och ekologisk – och god.  
     Hur man ser på kost och hälsa i skolan beror mycket på samhällets utveckling. Vi har blivit allt 
mer kost- och miljömedvetna. Produktionen och konsumtionen av mat har inte enbart att göra 
med den egna hälsan, utan det är något som påverkar den globala miljön, oftast negativt. Det här 
är ett problem, för samhället och därmed för skolan. Vad ska vi äta, vad bör vi äta, utifrån detta 
faktum?  
     Förutom KRAV-märkning finns även aspekter, som rättvisefrågor, med i bilden. KRAV-
märket är Sveriges mest kända symbol för ekologiskt producerad mat. Man arbetar med att på 
olika sätt främja ekologisk produktion och konsumtion, bland annat genom regelutveckling, 
internationellt samarbete, opinionsbildning, marknadsföring och information. KRAV drivs i 
formen av en ekonomisk förening med 28 rikstäckande medlemsorganisationer.32  
     Rättvisemärkt är en produktmärkning som söker bidra till bättre arbets- och 
levnadsförhållanden för odlare och anställda i utvecklingsläder. Man arbetar för att öka tillgången 
till och konsumtionen av Rättvise-certifierade produkter i enlighet med internationella Fairtrade-
regler.33  
     KRAV har funnits sedan 1985; Rättvisemärkt etablerades i Sverige 1996. Våren 2007 
genomfördes Rättvisemärkts första stora kampanj gentemot en bredare allmänhet.34 Dessa 
organisationer, företag och föreningar som arbetar med kost- och miljöfrågor är med andra ord 
en relativt sentida företeelse. 
     I gymnasieskolans Samhällskunskapsämne ingår numera frågan om barnarbete och 
matproduktion. Här kommer rättviseaspekten och den ekologiska diskussionen in, men även 
större frågor som den globala uppvärmningen. 
     När jag gjorde min 10 veckor långa verksamhetsförlagda utbildning (lärarpraktik) under 
höstterminen 2006 på gymnasiet Polhemsskolan i Gävle hade Al Gores dokumentärfilm, En 
obekväm sanning, som handlar om global uppvärmning och dess effekter, precis kommit till 
Sverige. Filmen visades då för alla klasser i deras samhällskunskapsundervisning och man 
arbetade mycket med detta tema på olika sätt.   
     Ett annat problem idag är att barn och ungdomar inte vill äta skolans mat. Samtidigt finns 
också kafeterior på många svenska skolor, där det kan säljas godis och läsk, som kan konkurrera 
med skollunchen. Ambitionen är förstås att barn och ungdomar (och alla andra människor också) 
ska äta rätt, både för den egna hälsans skull och för den globala situationens skull.  
     Ett ytterligare problem är överätande, den ökande övervikten hos människor. Barn blir fetare, 
drabbas allt oftare av diabetes, och riskerar hjärtinfarkt före 30 års ålder. Vart fjärde barn upp till 

                                                           
31 ”Det fria lunchvalet. Ett alternativ till traditionell skollunch/skolmatsal. En rapport om den svenska 
gymnasieskolans lunchsituation – utmaningar och möjligheter”, www.elevkortet.se/bilder/TEK_lunchvalet.pdf, den 
7 januari 2008. 
32 ”Krav främjar ekologiskt”, www.krav.se/sv/Nyheter/Foretagsfakta, den 12 december 2007. 
33 ”Rättvisemärkt i Sverige”, www.rattvisemarkt.se/cldoc/348.htm, den 11 december 2007. 
34 ”Tio år med Rättvisemärkt”, www.rattvisemarkt.se/obj/doc-part/f/fa3f19e5c0a2bdf1b6d1e9c230f57b1e.pdf, den 
12 december 2007. 
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tio års ålder i Sverige är överviktigt.35 Professor Claude Marcus, vid överviktskliniken för barn 
vid Karolinska universitetssjukhuset, säger angående detta att en enkel förändring vore att ”ta 
bort godis och läsk från skolkafeteriorna”.36

     Problematiken kring skollunchen idag är alltså en annan än den var när skollunchen infördes 
för drygt 60 år sen.  
     I den rådande läroplanen för gymnasieskolan står en formulering som skulle kunna tänkas 
handla om hälsa i betydelsen matvanor: ”Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört 
utbildning på gymnasieskolans nationella och specialutformade program […] har kunskaper om 
förutsättningarna för en god hälsa”.37  
     Läroplanen innehåller inga skrivningar om skolmaten. Läroplanen talar om miljöperspektiv i 
undervisningen, att eleverna ska lära sig att inte bidra till skadlig miljöpåverkan: eleven ska skaffa 
sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.38  
     Enligt läroplanen har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 
inriktas på att nå de riksgiltiga målen.39 Det heter att rektorn har ”ett särskilt ansvar för att […] 
eleverna får kunskap om sex och samlevnad, trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, 
narkotika och andra droger”.40 Här sägs inget om kostfrågor, matvanor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 ”Feta barn får åldersdiabetes”, Aftonbladet 2/6 2004. www.aftonbladet.se/foraldrar/article214701.ab, den 28 
december 2007. 
36 ”Feta barn får åldersdiabetes”, Aftonbladet 2/6 2004. www.aftonbladet.se/foraldrar/article214701.ab, den 28 
december 2007. 
37 Lpf 94, s. 11. 
38 Lpf 94, s. 5. 
39 Lpf 94, s. 16. 
40 Lpf 94, s. 17. 
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6. Undersökning och diskussion 
6.1 Prolog 
För att försöka uppnå syftet med denna uppsats – att undersöka hur de ansvariga för skolan ser 
på kost och hälsa, om man har strategier för kost- och hälsofrågorna – intervjuas här 
representanter från  Myndigheten för skolutveckling (MSU), Nationellt centrum för främjande av 
god hälsa hos barn och ungdom (NCFF), kommunala kostchefer i Gävle och i Leksand (från 
Leksands kommun finns även en förvaltningschef representerad). På skolnivå har jag intervjuat 
rektorer för två gymnasium, ett i Gävle, ett i Leksand. Tanken är att detta källmaterial ska ge en 
bild av hur skolans makthavare (på olika nivåer) ser på, och behandlar, frågan om kost och hälsa i 
skolan. 
     Här nedan redovisas resultaten av undersökningen, men jag kommer också att på vissa ställen 
diskutera resultaten. I slutdiskussionen görs en längre, mer utförlig analys. 
     Undersökningen kommer att presenteras tematiskt. Uppsatsens undersökningsfrågor bildar 
stommen för redovisningen av intervjuerna. Dessa frågor rymmer också underfrågor som 
avhandlas fråga för fråga, där de olika representanterna får komma till tals.41

 
 
6.2 Syn på kost och hälsa 
Lars Åke Bäckman på Myndigheten för skolutveckling (MSU) menar att frågorna om kost och 
hälsa är väldigt aktuella på svenska skolor, och att intresset finns där: ”Vi ser ett brett 
engagemang hos rektorer, lärare och förvaltning, hos kommunerna. Engagemanget tar olika 
vägar. En del av det hela är klimatfrågan, som blir mer och mer aktuell.”42 Bäckman konstaterar 
att diskussionen är väldigt påtaglig på skolorna och hos föräldrarna. Det är inte minst den 
massmediala uppmärksamheten som bidragit till skolornas inställning. Han pekar på tidningarnas 
uppslag om ”fettbomben” och ”sockerbomben” som exempel. ”Det händer saker”, konstaterar 
han. 
     Varför anser MSU att arbetet med hållbar utveckling och kostmedvetenhet, fokus på goda 
matvanor viktigt? Vilka är huvudargumenten för en skola att arbeta med detta?  
     Lars Åke Bäckman svarar: ”Det finns ett egen-intresse ur skolans perspektiv, därför att elever 
som mår bra tar bättre till sig undervisningen och kan bidra till ett bättre klimat i skolan. Både 
skolorna och eleverna har stort eget-intresse av att veta om kostens betydelse för ett välbe-
finnande.” 
     Kanslichef Johan Tranquist på Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och 
ungdomar (NCFF) berättar att den tidigare socialdemokratiska regeringen, på utbildningsminister 
Thomas Östros initiativ, beslutade att stötta de svenska skolorna i arbetet med goda matvanor, 
därav NCFF:s tillkomst.43 Arbetet omfattar 5000 grundskolor och 800 gymnasieskolor i hela 
Sverige. NCFF bedriver även forskning, och det som ska göras närmast är en kunskapsöversikt 
om sambandet mellan lärande och goda matvanor. Johan Tranquist säger att det är något mycket 
intressant, att försöka studera hur goda matvanor eventuellt påverkar lärandet. 
     NCFF samarbetar med bl.a. Livsmedelsverket och är en remissinstans för detta instituts råd 
om goda matvanor. NCFF gör också turnéer i landet, på skolor och informerar. Andra 
samarbetspartners är olika regionala Hushållningssällskap, Skolmatens vänner och Livsmedels-
sverige.44

                                                           
41 Intervjufrågorna finns i bilagan längst bak i uppsatsen. 
42 Intervjun med Lars Åke Bäckman genomfördes torsdag den 15 november 2007 via telefon. 
43 Intervjun med Johan Tranquist, kanslichef på Nationellt centrum för främjande av god hälsa, genomfördes 
onsdag den 21 november 2007 via telefon.  
44 Hushållningssällskapet är en regionalt baserad kunskapsorganisation som arbetar med att förmedla kunskaper till 
lantbrukare och andra företagare. Sällskapets historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Skolmatens Vänner 
är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund och de bondeägda livsmedelsföretagen. ”Om 
hushållningssällskapet”, www.hush.se/om_oss.asp, den 28 december 2007. Skolmatens Vänner arbetar för att värna 
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     Jag frågar om hur styrande NCFF är, och kan vara. Johan Tranquist betonar då att man inte är 
en tillsynsmyndighet utan arbetet handlar om att stötta och stimulera. 
     Myndigheten för skolutveckling har valt ut Dalarna som en av tre regioner i landet vilka man 
vill samarbete med för speciella insatser. En skola är Leksands gymnasium, som är en av femton 
skolor i Dalarna som valts ut för deltagande i ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt under 
rubriken ”Lärande för Hållbar Utveckling”.45 

     Höstterminen 2007 drog arbetet ute på skolorna igång. Ett profilområde är klimatfrågan, samt 
”Hälsa för hållbar utveckling”, där begreppet ”den Hållbare eleven” är centralt. Jag blev därför 
nyfiken på om skolan även arbetar med kostfrågor och matvanor, ekologiskt fokus, som ett led i 
något som både MSU och NCFF betonade i intervjuerna: nämligen att se det hela i ett större 
perspektiv: hela livsföringen, helheten och sambandet mellan globalt miljöperspektiv, och 
närmiljön, vad man själv äter. På Leksands gymnasium har man dock, när det gäller skollunchen, 
”inga ekologiska alternativ i dagsläget”, enligt rektor Kristina Lundén.46 Det finns inget ämne 
som behandlar kost som alla läser, förutom idrottsämnet. Enstaka program har ämnet Kost och 
hälsa, men det är främst de praktiska programmen Barn och Fritid, Omvårdnadsprogrammet och 
Hotell och Restaurang. 
 
 
6.2.1 Läroplanens formuleringar om hälsa 
Hemkunskapsämnet existerar inte som allmänt ämne på gymnasiet, endast inom grundskolan. 
Läroplanen för gymnasieskolan innehåller heller inga formuleringar om kost. Finns för få statliga 
direktiv om kost i (gymnasie)skolan, är läroplanens formuleringar tillräckliga?  
     Lars Åke Bäckman på MSU påpekar att det nu görs en läroplansöversyn till 2009, och att den 
politiska intentionen är att den nya läroplanen ska vara mer detaljerad. Han påpekar dock att det 
MSU gör i denna fråga är inte att förorda några lagar eller bestämmelser – någon sådan makt har 
man inte, och det vill man inte ha, betonar han. Det handlar om att ge råd och stöd till utveck-
ling, och personligen anser Bäckman att det inte nödvändigtvis behövs några centrala skrivelser 
om detta i t.ex. läroplanen.  
     ”Det viktiga är”, säger Lars Åke Bäckaman, ”att se frågan i ett övergripande perspektiv, att 
inte låta intresseorganisationernas sakfrågor få för stort utrymme, så att man fastnar i enstaka 
frågor. Att ha ett helhetsgrepp måste vara prioriterat.” 
     I den rådande läroplanen nämns varje rektors ansvar för trafikfrågor, samlevnadsfrågor, 
alkohol, tobak, men inget sägs om kost och matvanor. Vilken är Johan Tranquists, och NCFF:s, 
inställning till det? ”Det är bedrövligt att det inte finns några formuleringar om det i läroplanen. 
Det står alldeles för lite. Hem- och konsumentkunskapsämnet i grundskolan är dessutom alldeles 
för litet – bara någon procent av de sammanlagda ämnespoängen man läser, och på gymnasiet 
finns ämnet inte alls. Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket vill dock att detta ämne ska finnas 
med på gymnasiet också”.  
     På denna punkt finns, som synes, starka skiljelinjer mellan representanterna för de två statliga 
skolmyndigheterna. 
     På frågan varför han tror att kostfrågan inte nämns i läroplanen svarar Johan Tranquist på 
NCFF: ”Man värderar inte kostkunskapen som lika viktig som annan kunskap. Fysisk aktivitet är 
en fråga som har mycket större acceptans, t.ex.” 
     Rektor Kristina Lundén på Leksands gymnasium får frågan om hon tycker att det saknas 
formuleringar i läroplanen om kost och matvanefrågor. Hon svarar: ”Frågan är viktig och kan 

                                                                                                                                                                                     
maten i förskolan och skolan. I dess styrgrupp sitter representanter från bland andra Svensk Köttinformation och 
SCAN. ”SkolmatensVänner”, www.skolmatensvanner.org/skolmatensv.php, den 28 december 2007. 
45 Projektet är ett resultat av FN:s världstoppmöte 2002 i Johannesburg där generalförsamlingen utsåg perioden 
2005-2014 till ”årtiondet för lärande om hållbar utveckling”. ”Utvecklingsprojekt på gång”, 
www.leksand.se/skolor/gymn/utvecklingsprojekt/2007.html, den 14 november 2007. 
46 Intervjun med Kristina Lundén, rektor på Leksands gymnasium, genomfördes den 19 november 2007. 
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behandlas där den naturligt kommer in, som i hemkunskapen på grundskolan. På gymnasiet finns 
kärnämnet Idrott och Hälsa där dessa aspekter skall behandlas.” 
     Samma fråga ställs till kostchefen inom Leksands kommun, Gunvor Pettersson. Hon delar 
Johan Tranquists/NCFF:s inställning. Hon trycker kraftigt på att kostfrågor och kostkunskap 
måste föras in mycket mer i olika skolämnen: ”Det är skolans ansvar”.47

     Rektor Birgitta Wåhlstrand berättar att på Borgarskolan i Gävle har man valt att skapa ett eget 
ämne som man kallar för Livskunskap, som är obligatoriskt för alla tvåor.48 Det är 25 timmar per 
läsår (en timme i veckan), och det är ett icke-betygsatt ämne. Inom ramen för Livskunskap tar 
man upp frågor om bland annat kropp, själ och hälsa. 
     Någon annan särskild profilering på kostfrågan har man annars inte på Borgarskolan. Birgitta 
Wåhlstrand säger att skolans fostrande roll går visserligen inte att komma ifrån, men man ska 
ändå inte vara moraliserande, ”inte använda pekpinnar”, utan istället möta eleverna som unga 
vuxna. Hon pekar på att samtalet om kost och hälsa kommer in också i andra ämnen än just 
Livskunskap (eller Idrott och hälsa). I Samhällskunskap tas olika miljöaspekter upp, säger hon, 
som frågor om matproduktion, barnarbete, och även produktmärkningen Rättvisemärkt. 
 
 
6.3 Strategier för kost och hälsa inom skolan 
6.3.1 Hur arbetar man på myndigheter och i skolor? 
Myndigheten för skolutveckling har till uppgift att stödja kommuners och skolors arbete för ökad 
kvalitet, och den främsta målgruppen är lärare och skolchefer, rektorer. Man arbetar med att 
stödja dels kommunen i deras utveckling av skolan, men också med att inspirera skolorna i denna 
utveckling. Detta sker inom en rad olika områden, och ett av dessa är hållbar utveckling och 
hälsa. Det handlar om att sprida kunskap, från forskning, och att genomföra insatser som kan 
främja en bättre hälsa och målsättningen ”hållbar utveckling”. När det gäller just detta har man, 
berättar Lars Åke Bäckman, en utmärkelse, som man ger till de skolor som på ett bra sätt lyckas 
arbeta med hållbar utveckling. Man samarbetar med skolor över i stort sett hela Sverige, från 
Umeå i norr till Svedala i söder. 
     Det viktigaste budskapet från MSU formulerar Lars Åke Bäckman så här: ”Den stora 
utmaningen för skolorna är att få dessa frågor att bottna i en medvetenhet, så att det inte blir en 
fråga i taget. För då kanske det blir så att det hela sedan bara blåser förbi, och så kommer istället 
något nytt aktuellt”. Bäckman menar att kostfrågan får inte bli en dagslända; helhetssynen måste 
komma i första rummet. ”Man måste försöka se hur de olika delarna hänger ihop”, säger han, 
”om vi vill ha en bestående effekt av detta arbete, för då har det större chans att överleva.” Ett 
hot med detta är de enskilda intressenternas stora makt över skolorna. 
     På frågan om hur detta arbete idealiskt bör ske svarar Bäckman att ett sätt är att arbeta 
ämnesövergripande, kontinuerligt, t.ex. i olika projekt och teman i hela skolverksamheten, att alla 
berörda arbetar med hälsa- och kostfrågorna i olika perspektiv, inte bara i ämnet Idrott och 
Hälsa, utan även i Naturvetenskap, Samhällskunskap, för att ge eleverna möjligheter till ökad 
förståelse. Här skiljer sig Bäckmans/MSU:s uppfattning ifrån t.ex. rektor Kristina Lundéns. Den 
senare tycker att det ämnet är fullt tillräckligt för att behandla dessa frågor. 
     Johan Tranquist på NCFF delar uppfattning med sin skolmyndighetskollega: ”Det viktiga är 
att integrera hela skolverksamheten i kost- och hälsofrågan; detta ska finnas med i så många 
ämnen som möjligt.”  
     På frågan om hur han upplever intresset för dessa frågor ute på skolorna säger Johan 
Tranquist att intresset är generellt stort. Mina intervjuer med två rektorer visar dock att avvikelser 
kan förekomma.  
                                                           
47 Intervjun med kostchef Gunvor Pettersson, på Leksands kommun, genomfördes tisdag den 27 november 2007 
via telefon. 
48 Intervjun med Birgitta Wåhlstrand, rektor på gymnasiet Borgarskolan i Gävle, genomfördes på skolan den 7 
december 2007. 
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     Lars Nyberg, som är förvaltningschef på Bildningsförvaltningen inom Leksands kommun, 
menar att kommunen visserligen är positiv till de olika ekologiska projekt, hälsa- och kost-
projekt, som skolor (t.ex. Leksands gymnasium) kan driva,49 men något större engagemang eller 
några ekonomiska anslag för detta arbete ger man inte från politikerhåll. 
     Den bild jag får – även om mitt empiriska underlag inte är jättestort, på grund av att denna 
uppsats skrivs under en begränsad tid – är att de statliga skolmyndigheterna, med stora 
hälsoambitioner, ger en positiv beskrivning av hur samarbetet med skolorna ser ut; man talar om 
att välvilligheten och intresset för detta arbete är stort. De statliga skolutvecklingsmyndigheterna 
är idealisterna i sammanhanget – det är också deras arbete att vara det. Deras existens är samtidigt 
hotad, ska man komma ihåg. Flera representanter jag talar med på både MSU och NCFF 
uttrycker en osäkerhet kring framtiden för deras verksamhet. Agneta Nilsson, undervisningsråd 
inom området Hälsa på MSU ger ett något desillusionerat intryck när hon får frågan om vad hon 
tror om MSU:s framtid. Hon konstaterar att år 2003 delades Skolverket i två myndigheter (varav 
MSU blev den ena), och nu planeras MSU att läggas ner och slås samman med Skolverket igen.50

     Inte heller Johan Tranquist på NCFF är säker på framtiden för sin ”egen lilla myndighet”, 
som han beskriver den. Det är ett ordval som säger något om hans syn på villkoren de arbetar 
under. NCFF drivs genom Örebro universitet, där Tranquist arbetar. Dessa statliga 
hälsofrämjande verksamheter lever med hotbilden av att läggas ner, och det kan man ha i 
betänkande när man lyssnar till hur de själva beskriver att det egna arbetet går. Det finns 
naturligtvis hos dem en önskan om existensberättigande. 
 
 
6.3.2 Problem i arbetet med kostfrågorna 
Responsen från skolorna upplever de statliga skolmyndigheterna som god, enligt egen utsago. 
Vilka är då problemen som man ändå kan stöta på i arbetet med främjande av goda kostvanor?  
     Lars Åke Bäckman på MSU menar att ”de största problemen är alla de olika intressenter som 
utöver påtryckningar på skolorna i dessa frågor”, det är intressenter med egen-intressen, som t.ex. 
Svensk köttinformation, som ägs av Swedish Meats och Köttbranschens Riksförbund, och som 
har till uppgift att delta i den svenska matdebatten och öka kunskapen om svenska gris- nöt och 
lammköttets fördelar.  
     Lars Åke Bäckman säger att både skolorna och MSU ser en risk med dessa påstridiga 
intressenter. Bäckman konstaterar att visst är det bra med information ifrån olika håll, men ”det 
viktiga är att frågorna sätts in i ett större sammanhang”.  
     MSU ser det som skolornas uppdrag att – med Bäckmans ord – ”ge ett större grepp om detta, 
att se det hela i ett större perspektiv; hela livsföringen – se helheten, inte bara intresse-
organisationernas material, då blir det för smalt”. 
     Något som Gunvor Pettersson, kostchef i Leksands kommun, ser som ett stort problem är att  
”det ofta inte finns någon kunskap i hemmen”. Ofta äter man bara mikromat i hemmen, tror 
hon, och ”anledningen till att eleverna är så rädda för nya maträtter i skolan är att de inte äter 
särskilt bra eller varierat hemma”. Gunvor Pettersson anser att det behövs folkbildande insatser 
angående kost. ”Blivande föräldrar ska få gå kurser i matlagning och lära sig om mat och kost. 
Man borde satsa mer på kosten för att få tillbaka kunnandet”. 
     Gunvor Petterssons kollega inom Gävle kommun, kostekonom Mona Lindblom, menar att 
det stora bekymret är att ”vi har ett kvantitetsproblem, det finns inte tillräckligt många ekologiskt 
odlande bönder”. Dessa aspekter – ekologiskt kontra ekonomiskt – behandlas utförligare nedan. 

                                                           
49 Intervjun med förvaltningschef Lars Nyberg på Bildningsförvaltningen, Leksand, genomfördes måndag den 19 
november 2007 via telefon. 
50 Intervjun med undervisningsråd Agneta Nilsson på MSU genomfördes torsdag den 15 november 2007 via 
telefon. 
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     Får skolorna ekonomiska bidrag för att delta i samarbetet med MSU, får de stöd för att kunna 
satsa på att få miljö/hälsa-utmärkelsen? Hur fungerar det rent ekonomiskt vid övergången till en 
allt större ekologisk livsmedelskonsumtion inom skolan? 
     Lars Åke Bäckman på MSU svarar att skolorna kan få ett visst ekonomiskt tillskott, 
”smörjolja”, som han kallar det. MSU har en del pengar, och kan ge bidrag. Men det mesta av 
arbetet på skolorna för främjandet av goda matvanor sker inom befintlig budget, berättar 
Bäckman. Det viktigast är att få in dessa aktuella frågor, dessa diskussioner i den normala 
undervisningen, säger han.  
     Samtidigt har han sagt tidigare att han inte vill ha några förändringar eller detaljerade 
regleringar i den nationella läroplanen. MSU:s förhoppning är att skolorna själva ska ta detta 
initiativ, utan centrala riktlinjer. MSU trycker alltså på vikten av mer fokus på kostfrågorna, men 
man lägger i slutändan ansvaret på de enskilda rektorerna och på kommunerna, kostcheferna. 
Skolverkets inställning är – som jag redovisade inledningsvis – att  man inte har någon åsikt om 
kostfrågorna; man lägger sig inte i vad de enskilda skolorna gör. 
     Det hela blir i praktiken kommunens och skolornas ansvar. Lars Nyberg, förvaltningschef i 
Leksands kommun, säger att ”inget stöd ges ifrån kommunen i fråga om pengar” när det gäller 
arbetet med t.ex. ekologiska alternativ, eller kostmedvetenhet generellt. ”Det som varje skola 
väljer att göra ska ingå i deras egen befintliga budget”, är hans svar.  
     Enligt Nyberg kommer heller inga medel från centralt håll, men det har framgått av intervjun 
med MSU (ovan) att denna syskonorganisation till Skolverket har en budget, en kassa, ur vilken 
man kan erbjuda ekonomiskt stöd till olika skolor som deltar i de miljö- och hälsovänliga 
samarbetena. 
     Mona Lindblom, kostansvarig på Gävle kommun, menar att problemet framför andra är att 
politikerna inte sätter till några extra pengar för det ekologiska arbetet, utan det ska rymmas inom 
skolans budget. För henne som kostansvarig blir det att förhålla sig till den budget som finns, och 
då blir det ”en balansgång mellan ekologi och ekonomi”. En kompromiss i nuläget är att på 
Gävle kommuns skolor ha ekologiska tillbehör, åtminstone, till skollunchen. 
     Angående det gröna projekt som Leksands gymnasium har frågar jag rektor Kristina Lundén 
om de har ett samarbete med kommunen, om de upplever att de får ett stöd från det kommunala. 
Hon svarar att projektet är sponsorfinansierat; gymnasiet får inga kommunala eller statliga medel, 
men – och här upprepar hon det förvaltningschef Lars Nyberg sa – ”politikerna i 
bildningsnämnden ställer sig positiva till att man arbetar med perspektivet”. Men detta ger inte så 
mycket i praktiken. Som vi ser pådrivs kostarbetet här av just de privata intressenter (sponsorer) 
som Lars Åke Bäckman, på MSU, varnar för. 
     Rektor Kristina Lundén säger vidare att projektet med hållbar utveckling på Leksands 
gymnasium är framförallt en fortbildningsinsats för lärare, inte så mycket insatser på elevnivå. 
”En enhällig lärarkår ansåg att vi skulle ansöka om att få komma med i projektet.” 
     Nationellt centrum för främjande av god hälsa (NCFF) verkar för att skollunchen ska bli mer 
ekologisk. Det finns mycket utrymme för kommunerna att bestämma hur man vill satsa på 
ekologiskt, säger kanslichef Johan Tranquist, och mycket är upp till kostchefen i varje kommun; 
”Har man en bra kostchef så syns det”. 
     Tranquist nämner Malmö kommun som ett föregångarexempel; ”där är 25% av den offentliga 
konsumtionen av livsmedel ekologisk.” Regeringen har tidigare sagt att konsumtionen av 
certifierade ekologiska livsmedel bör öka i offentlig sektor, att 25 % av den offentliga 
konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel år 2010. 
     Vilka är problemen i ambitionen att övergå till mer och mer ekologiska livsmedel? Tranquist 
pekar dels på att tillgången på ekologiskt producerande bönder inte är tillräcklig – här håller han 
alltså med de kommunala kostcheferna.  
     Även EU kan sätta käppar i hjulet genom olika förordningar, säger Tranquist. T.ex. vill EU 
styra fetthalten i mjölken – vi ska enligt EU dricka mer fettrik mjölk, vilket leder till en 
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konfliktsituation när skolorna från svenska hälsofrämjande myndigheter får råd om att servera 
ekologisk, mindre fet mjölk. 
     Gunvor Pettersson, Leksands kostchef, säger att det inte finns några ekologiska alternativ alls 
på kommunens skolor. Däremot finns närodlade råvaror, som potatis och morötter. Hon berättar 
att skolorna i Leksand tidigare har prövat med ekologisk mat men att man då fick problem med 
tillgången, utbudet. Efterfrågan var för stor i förhållande till det utbud som finns.  
     ”Politikerna måste tillskjuta mycket mer pengar om det ska gå ha servera ekologisk mat på 
skolorna”, slår hon fast, men ”politikerna vill ha billigare mat och därför försvinner de ekologiska 
alternativen”.  
     Gunvor Pettersson beskriver det som en konfliktsituation och är bekymrad för hur man ska 
kunna nå målen inför 2010, som regeringen satt upp, om att 25% av den offentliga konsumtionen 
då ska utgöras av ekologiska livsmedel. ”Får vi bara pengarna är det ingen svårighet att ändra 
kurs”, menar hon.  
     Eva Fröman, miljöinformatör vid Ekocentrum, menar att utvecklingen pekar åt rätt håll men 
att landets lokalpolitiker måste uttala en tydligare ambition. Bara 65 procent av de svarande 
kommunerna och landstingen hade något uttalat politiskt mål om ekologisk mat, trots de 
nationella riktlinjerna.51

     Enligt Gunvor Pettersson är huvudfrågan: Vad är vår uppgift – är det att vi ska ha ekologisk 
och kravmärkt mat, eller att barnen ska äta? Hon berättar att när man testade med ekologiska 
alternativ blev det ett stort missnöje bland barn och ungdomar. Maten smakade konstigt och såg 
konstig ut, ”kravpotatisen var svart”.  
     På grund av den dåliga erfarenheten har diskussionen om nya försök med ekologisk mat i 
skolan inte varit aktuell i Leksands kommun i år. Gunvor Pettersson beskriver det misslyckade 
testet för några år sen som att ”det blev ett jättelarm”. 
     En annan synpunkt hon vill lyfta fram är att närproducerat kan vara viktigare än frågan om 
kravmärkt. Det man vinner med ekologiskt framställda livsmedel kan man förlora genom långa 
transportsträckor, menar hon, och tar som exempel kravmärkta tomater som körs ända från 
Sydeuropa till Sverige. Vilket är då bäst, närodlat eller ekologiskt, som transporterats lång väg? 
     Gunvor Pettersson har, i egenskap av kostchef, gjort undersökningar om hur många av 
skoleleverna som regelbundet äter skolmaten, och i grundskolorna är det 98%, säger hon, men ”i 
gymnasieskolan är det si och så”. När jag frågar henne vad hon tror orsaken till skillnaden är 
säger hon att hon inte kan förstå det. Gymnasieeleverna är konservativa i sina matvanor, och 
helst vill ha bara ”pizza och hamburgare”. 
     Mona Lindblom har mer än 30 års erfarenhet som ansvarig kostekonom inom Gävle 
kommun. Hon var med på den tiden då kommunen själv beredde maten, och numer sköter hon 
kontakten med entreprenören Sodexho [service-/måltidsföretag]. Mona Lindblom och kommun-
en har en kravspecifikation på skollunchen som är utformad utifrån svenska närings-
rekommendationer och Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Lunchen ska motsvara 30% av 
näringsintaget, säger hon. Hennes uppfattning är att den svenska skollunchen är mycket bra, och 
det är en uppfattning som alla intervjuade ställer sig bakom. Johan Tranquist på NCFF, t.ex., slår 
fast att vi i Sverige har en av världens bästa skolmåltider, och att den oftast är gratis även på 
gymnasier. Detta är ganska unikt. ”Det är vi och Finland som har den bästa skollunchen i världen 
och måltiden är oftast god och näringsrik”, menar han. 
     Birgitta Wåhlstrands uppfattning är att skollunchen är ”relativt omtyckt” av gymnasieeleverna, 
och hon tycker själv att eleverna borde vara nöjda med den, då det alltid serveras flera alternativ 
(två rätter samt fil). 
     Mona Lindblom säger om den ekologiska satsningen: ”Vi har politikerträffar nu om en ny 
upphandling inför 2010, där man säger att 25% av konsumtionen ska vara ekologisk då. Mjölken 
är idag helt ekologisk, och bara det utgör 10% av den samlade konsumtionen. Vi har också ställt 

                                                           
51 Dagens Nyheter 7/12 2007. www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=722493, den 11 december 2007. 
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en fråga till Sodexho vad en lunch som är helt ekologisk skulle kunna kosta, men vi har ännu inte 
fått något svar”.52

     Mona Lindblom anser ändå att Sodexho har ett engagemang för ekologiska alternativ. På 
Sodexhos hemsida kan man läsa att miljömålen för företagets verksamhet under 2007/2008 bl.a. 
är att: ”långsiktig hållbarhet ska eftersträvas genom medvetna varuval, effektiv resursanvändning 
och god avfallshantering”.53

     Hur äter barn och ungdomar? Mona Lindbloms uppfattning är att små barn är bra på att äta. 
Gymnasieungdomarna är konservativa vad gäller mat; det är en handfull rätter (såsom köttfärssås, 
pannkaka) som man ständigt vill ha; nya rätter får inget genomslag. Lindblom och Pettersson är 
som synes överens i denna fråga. 
     Lindblom är skeptisk till att ekologisk mat skulle få barn och ungdomar att äta bättre, men 
hon konstaterar att skolmåltiden är en kontroversiell fråga, och att alla tycker något om den. Hon 
upplever trots allt att många äter – större portioner efterlyses ju alltmer, med tiden, eleverna 
frågar efter mer och mer, säger hon. Det är lite av en mytbildning att eleverna inte äter 
skollunchen. Idag på gymnasiet, påpekar hon, finns ofta flera alternativa rätter varje dag, så ingen 
ska behöva klaga. 
     Jag frågar rektor Kristina Lundén om skollunchen på Leksands gymnasium, om de t.ex. satsar 
på ekologiska alternativ. ”Nej, vi har inga ekologiska alternativ i dagsläget. Men skollunch 
serveras alla elever kostnadsfritt.” 
     Hur viktig är skollunchen för eleverna? Påverkar den hur de mår i skolan, hur de presterar? 
Kristina Lindén svarar: ”En näringsrik och allsidig och framförallt smaklig skollunch är väsentlig 
för skolarbetet. Våra elever äter skollunch så vitt jag vet. Vi får blandade utvärderingar om 
skolmaten, en del tycker den är OK, andra tycker den är otillräcklig och oaptitlig. Vi försöker inte 
’locka’ elever till skolmaten med några särskilda insatser.” 
     På Borgarskolan i Gävle har man inga ekologiska måltidsalternativ alls, enligt Birgitta 
Wåhlstrand, men hon konstaterar att en ny upphandling är på gång. Något hon vill poängtera är 
att personalen får två gratis luncher i skolmatsalen per vecka, under förutsättning att lärarna då 
inte sitter mer än högst tre stycken tillsammans. Detta för att det ska bli en blandning, för att 
lärare och elever ska sitta tillsammans och äta. Skolmatsalen är också kameraövervakad, berättar 
Birgitta Wåhlstrand, på grund av tidigare stök och oro där. Nu är det lugn och ro i matsalen. 
     Lars Åke Bäckman på MSU diskuterar även den privata ekonomiska aspekten, huruvida man 
kan se kost och hälsa som en klassfråga. Detta är en fråga som övriga intervjuade inte hade så 
mycket att säga om. Bäckman menar att det går skiljelinjer i dessa frågor utifrån utbildning och 
social ställning. ”Lägre utbildade äter mer av det som anses vara mindre bra, och är generellt inte 
lika hälsomedvetna. De som är välutbildade, de som har det bättre ställt, äter mer hälsosamt.” 
Därför, påpekar han också, är skolans fostransuppdrag viktigt i denna aspekt, eftersom skolan 
kan nå alla, oavsett vilken ekonomisk samhällsställning man har, men det är samtidigt viktigt, 
tillägger han, att ha den ekonomiska aspekten i tankarna när man möter föräldrarna till eleverna, 
så att de inte – på informationsmöten, föräldramöten – känner att de sitter på de anklagades 
bänk, för då stöter man ifrån sig dem. 
     Hur undviker man att hamna i ett utpekande av barn/ungdomar som är mindre hälsosamma, 
d.v.s. hur undgår man att riskera att göra övertramp, och bli nedvärderande mot ”tjocka barn”? 
Lars Åke Bäckman menar att man ska falla tillbaka på skolans värdegrundsaspekter – att 
respektera varje individ: ”Gör man det håller man sig ifrån att märka ut ’feta barn’; man måste ha 
med sig sitt grunduppdrag, som handlar om värdegrunden och respekten för individen”. 
 
 
                                                           
52 Intervju med Mona Lindblom, kostansvarig inom Utbildning & Arbete Gävle, genomfördes måndag den 19 
november 2007. 
53 ”Aktuella miljömål”, www.sodexho-se.com/sv/Sodexho/Kvalitet---Miljo/Miljo/Aktuella-miljomal, den 22 
november 2007.
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6.3.3 Godis- och läskförsäljningen: Frågan om skolkafeterior 
Den utmärkelse som Myndigheten för skolutveckling delar ut till de skolor som uppfyller kraven 
på hållbar utveckling och god hälsa kan även gå till skolor som i sin kafeteria säljer godis, läsk, 
och liknande. Lars Åke Bäckman menar att MSU högt värdesätter elevers delaktighet i 
skolverksamheten, och att det ofta är elever som driver och har ansvar för kafeteriorna, och att 
det i sig är något bra. Här prioriteras elevinflytande principiellt som viktigare än hälsofrågan.  
     I en tidigare version av utmärkelsen, som då kallades för ”miljöskola”, fanns en mer detaljerad 
redovisning om vilka krav skolan måste uppfylla för att få stämpeln ”miljöskola”, där man såg 
närmare på vad det var för mat skolorna köpte in, hur mycket som var ekologiskt, etc., men 
numera har man inte det fokuset på samma sätt.  
     Möjligen kan man komma med rekommendationer om man märker att en skola har stor 
godis- och läskförsäljning, och inga mer nyttiga, ekologiska alternativ, men man aktar sig för att 
peka finger. Man kan i sin motivering skriva, t.ex., att det är bra att eleverna driver en kafeteria, 
men att man kan diskutera sortimentet. 
     Hur ser NCFF på godisfrågan? Är man aktiv motståndare mot försäljning av godis, läsk, 
bakverk, glass på skolorna? ”Ja, vi har en aktiv uppmaning tillsammans med Tandläkarförbundet 
till skolorna att ta bort allt godis och all läsk. Skolan ska vara en hälsofrämjande miljö och då går 
det inte att servera godis!”, menar Johan Tranquist. Precis som i frågan om läroplanens 
formuleringar har Tranquist och NCFF en skarpare, hårdare linje; man ställer högre krav än t.ex. 
MSU. 
     Hur gör man då för att få bort godiset? ”Det handlar om att på ett demokratiskt vis ha en 
diskussion med elevråd på skolorna om varför man inte bör ha godis och läsk i skolan, om 
orsakerna bakom”. 
     Hur ser Gunvor Pettersson, som kostchef för skolorna i Leksands kommun, på godis- och 
läskförsäljning i skolan, har kommunen en uttalad policy i den frågan? ”Ja, vi har sagt att man inte 
ska ha godis och läsk i skolan. Vi gick ut till skolorna för 1-2 år sen och talade om vad vi anser 
ska finnas i skolans kafeteria.” Gunvor Pettersson konstaterar att ”när skolköket serverar 
maträtter som inte är så populära, då finns risken att eleverna går till kafeterian och äter 
wienerbröd och choklad”. För att motverka detta samlade kommunen rektorer och lärare och gav 
information om hur man helst ser att det ser ut på skolkafeteriorna, men det var 
rekommendationer, inga regler, eftersom det är rektorn som i slutändan bestämmer detta. 
     Rektor Kristina Lundén på Leksands gymnasium svarar på frågan om det säljs godis, läsk, etc. 
på deras skola: ”Nej, vi har tagit bort det utbudet i vår kafeteria. Här satsar vi på ’nyttiga’ 
smörgåsar och drycker, frukt samt naturgodis i form av t.ex. nötter.” 
     Här ser vi alltså ett exempel på att kommunens direktiv till skolan har tagits emot, och att man 
lever efter samma policy. 
     På Borgarskolan i Gävle har man inte någon särskild profilering på kost. Rektor Birgitta 
Wåhlstrand betonar att hon inte vill ha en alltför moraliserande skola, som talar om för 
ungdomar vad de ska äta. Därför har man en kafeteria utan några restriktioner i utbudet; godis 
och läsk säljes, tillsammans med frukt och smörgåsar.  
     Birgitta Wåhlstrand menar att eleverna måste få känna ett eget ansvar, det handlar om 
”växande genom lärande”. Denna öppna grundinställning till eleverna som finns från skolledning 
och lärarnas sida känner eleverna av, menar hon, och det skapar en positiv atmosfär. Samtidigt 
påpekar hon att Borgarskolan ”har bäst kontroll av frånvaro av alla skolorna i kommunen”, och 
att det inte alls råder någon slapp mentalitet på skolan, men man överlämnar mycket av ansvaret 
till eleverna, för att de ska växa som människor. Enskilda kunskaper om till exempel kost och 
hälsa är viktiga, men helhetstänkandet, värdegrunderna, är det viktigaste. 
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7. Slutdiskussion 
Tidigare undersökningar om hälsa i skolan har inte renodlat kostfrågan. Kost/matvanor har 
behandlats tillsammans med begreppet hälsas andra komponenter. Med denna uppsats har jag 
försökt bidra till att öka värdet av att se kostaspekten som viktig i sig själv – men naturligtvis 
också som en del i något större. Genom att ge frågan om matvanor egenvärde och status kan 
man också se denna frågas betydelse för större sammanhang.  
     Tidigare forskning har fokuserat på ett mer vitt hälsoperspektiv och kostmedvetenheten har 
då ofta kommit på sidan. Min undersökning pekar även på kostens betydelse för lärandet och 
elevernas trivsel i skolan. I bakgrundsavsnittet diskuterades vårt samhälles utveckling mot ökad 
medvetenhet om kostens samband med den globala miljösituationen.  
     Hannah Ragneklint kom i sin uppsats om ungdomars kost och hälsovanor fram till att skolan 
har ett stort ansvar för bättre kosthållning hos elever, men hur detta ska gå till sades det inget om; 
inga intervjuer gjordes med skolledning. Min uppsats innehåller intervjuer med skolledning på 
olika nivåer, men undersökningen ger en något splittrad, komplex bild. Olika instanser har olika 
uppfattningar om kostfrågorna. Det råder oenighet i flera delfrågor. 
     Resultaten av Annika Christiansson och Helen Jönssons examensarbete om vägen till en 
hälsofrämjande skola pekade på önskvärdheten av en skola som främjar hälsa och kost, och att 
detta är något fullt möjligt, och att det kan ske bl.a. genom ämnesintegrering. Detta är ett förslag 
som kommer fram även i den undersökning jag har gjort. 
     Representanterna för de statliga skolmyndigheterna beskriver arbetet med kostfrågorna ute på 
de svenska skolorna som framgångsrikt och levande: man upplever att skolorna visar stort 
engagemang. Man menar också att skolan har egen-intresse av att driva dessa frågor, då elever 
som mår bra bättre tar till sig undervisningen och kan bidra till ett bättre klimat i skolan. Detta 
menar Lars Åke Bäckman, undervisningsråd på Myndigheten för skolutveckling (MSU).  
     Johan Tranquist, chef på Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom 
(NCFF) delar denna uppfattning. Han poängterar att NCFF bedriver forskning om sambandet 
mellan lärande och goda matvanor, att man studerar hur goda matvanor kan påverka lärandet. 
     Det går en skiljelinje mellan de båda statliga skolmyndigheterna i synen på läroplanens roll och 
utformning: Lars Åke Bäckman vid MSU anser inte att det behövs uttryckliga formuleringar om 
kost/matvanor i läroplanen. Han menar att det finns en risk i att fastna i specifika frågor, och att 
kostfrågan måste ses och behandlas i ett större perspektiv, i ett helhetstänkande, med fokusering 
också på globala miljöfrågor.  
     Johan Tranquist på NCFF anser å sin sida att det är ”bedrövligt” att det inte finns några 
formuleringar om kost och matvanor i läroplanen: ”Man värderar inte kostkunskapen som lika 
viktig som annan kunskap”, menar han. 
     Johan Tranquists uppfattning, att man bör införa kostfrågorna i skolämnena mycket mer delas 
av de båda kommunala kostchefer jag intervjuat, Mona Lindblom, Gävle kommun, och Gunvor 
Pettersson, Leksands kommun. Den senare anser att det är skolans ansvar att integrera 
kostkunskap i skolämnen, och att även föräldrar bör få ökad information och utbildning om 
kostfrågor. 
     De två konkreta nedslag, fallstudier, på två olika gymnasieskolor i två olika kommuner som 
presenterats i denna uppsats visar att skolor inte alltid arbetar aktivt med kostfrågorna. Det är en 
bild som kontrasterar mot den som de statliga skolutvecklingsmyndigheterna ger. De rektorer 
som intervjuats har inte några uttalade strategier för ett arbete med kost och hälsa på sin skola. 
De ser inte nödvändigheten av tillskrivningar i läroplanen om kostfrågans betydelse. Man anser 
att dessa frågor belyses inom olika, redan befintliga ämnen, där hälsa behandlas i ett bredare 
perspektiv, indirekt eller direkt. Det kan ske inom Idrott och hälsa, Samhällskunskap, 
Hemkunskap (som kan ingå på t.ex. Hotell- och Restaurang-programmet) eller Livskunskap (ett 
eget utformat ämne på Borgarskolan i Gävle). 
     Varför olika skolrepresentanter, instanser, ger olika svar kan bero på deras egen roll i 
sammanhanget: Tranquists myndighet NCFF, t.ex., har kostfrågan som prioritet, och arbetet med 
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att driva den och trycka på för förändringar som leder till ökat engagemang för främjande av god 
kost och hälsa tillhör hans arbetsuppgift. NCFF är grundat för att vara pådrivande inom dessa 
frågor. Den hållning man intar, som kommer till uttryck i Tranquists intervjusvar, är den enda 
rimliga. Att trycka på vikten av ökad kostmedvetenhet är också ett sätt att poängtera sitt eget 
(myndighetens) existensberättigande.  
     MSU har en likartad linje, men är inte riktigt lika drivande. Det hänger också ihop med 
myndighetens egen identitet. Man arbetar för en utveckling av skolan, inom olika områden, men 
är inte profilerad enbart på kost- och hälsofrågan, som NCFF är. Kostfrågan är för MSU bara en 
del av ett större, mer omfattande utvecklingsfrämjande arbete. Därav också Lars Åke Bäckmans 
emfas på helhetssyn, vikten av att se saken mer övergripande. Matvanorna är en pusselbit, men 
inte mer, enligt MSU. 
     Att rektorerna anser att den rådande situationen är tillfredsställande, att kost- och hälsofrågor 
redan behandlas på ett tillräckligt sätt, är också tämligen logiskt. Man vill inte ändra på sina vanor; 
skolverksamheten fungerar bra, eleverna är nöjda med att få driva sin kafeteria och bestämma sitt 
utbud själva, som på Borgarskolan (på Leksands gymnasium har man dock på kommunens 
initiativ uteslutit godisförsäljning i skolkafeterian).  
     Dessutom är det en ekonomisk fråga att börja en satsning på t.ex. ekologiska matalternativ. 
Båda dessa gymnasieskolor erbjuder sina elever gratis skollunch, trots att detta inte står i 
skollagen. Det i sig är kanske en tillräcklig utgift, och att ytterligare satsa på detta, i form av 
ekologiska alternativ, är möjligen en för stor ansträngning på ekonomin. 
     Regeringens mål – att 25% av all offentlig konsumtion av livsmedel ska vara ekologisk år 2010 
– ligger långt borta för de skolor vars rektorer jag intervjuat. Varken Leksands gymnasium eller 
Borgarskolan i Gävle har några ekologiska alternativ överhuvudtaget. Detta bekräftas av 
Leksands kostchef Gunvor Pettersson: ingen av kommunens skolor har några ekologiska 
alternativ. 
     Johan Tranquist på NCFF lägger ansvaret på kommunernas kostchefer, men i intervjuerna 
med kostcheferna framkommer en känsla av brist på handlingskraft, av ekonomiska skäl. Gunvor 
Pettersson menar att politikerna måste tillskjuta mycket mer pengar om det ska gå ha servera 
ekologisk mat på skolorna. Men ”politikerna vill ha billigare mat och därför försvinner de 
ekologiska alternativen”. Gunvor Pettersson är bekymrad för hur man ska kunna nå målen inför 
2010, men menar att ges bara pengarna är det ingen svårighet att ändra kurs. Grundproblemet är 
ekonomi, men också en brist på tydlig uttalad politisk ambition, avsaknad av kommunala  
politiska mål, de nationella politiska riktlinjerna till trots. I Gävle kommun har man dock startat 
en utredning om vad en ekologisk skollunch skulle kunna kosta. En ny upphandlingsplan för 
2009 är under arbete. 
     I brist på kommunala pengar har Leksands gymnasium bjudit in sponsorer som finansierar 
skolans profilering på hållbar utveckling. Inga kommunala medel ges för detta. Lars Åke 
Bäckman/MSU varnar för risker med enskilda intressenter, sponsorer. En outtalad anledning till 
den kritiken kan möjligtvis vara att sponsorerna underminerar de statliga 
skolutvecklingsmyndigheternas roll i sammanhanget. 
     Under rubriken ”Tidigare forskning” redovisades kritik mot godis- och läskförsäljning i skolan 
från flera håll, från tex. Livsmedelsverket och politikerhåll. Jag har i min undersökning visat att 
när det gäller frågan om godis- och läskförsäljning i skolan går uppfattningarna isär. Leksands 
kommun har en uttalad policy att avråda skolorna från att erbjuda godis/kakor/läsk i 
kafeteriorna, medan man på Borgarskolan i Gävle tillåter sådan försäljning, med hänvisning till att 
eleverna själva ska ta ansvar, som de unga vuxna de är. Detta är också något som Lars Åke 
Bäckman tror på: MSU värdesätter elevers delaktighet i skolverksamheten. Att elever driver och 
har ansvar för kafeteriorna är i sig något bra. Här prioriteras elevinflytande principiellt som 
viktigare än hälsofrågan. 
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     Inte överraskande har NCFF med Johan Tranquist i spetsen en mer sträng inställning: Man 
uppmanar aktivt skolorna att ta bort allt godis och all läsk, med motiveringen att skolan ska vara 
en hälsofrämjande miljö och då går det inte att servera godis. 
     Ämnet för denna uppsats är stort och rymmer fler parter än de jag intervjuat för min 
undersökning. Föräldrarnas roll, och de olika intresseorganisationernas roll, är exempel på andra 
relevanta parter med uppfattningar i detta ämne. Man kan aldrig ge en heltäckande bild. Denna 
fråga är komplicerad och kan inte besvaras av enbart denna undersökning som jag gjort. Mina 
resultat sträcker sig inte hur långt som helst. Detta beror dels på tidsaspekten: en C-uppsats skrivs 
under tidspress och man kan inte genomföra ett alltför stort arbete. Det finns även integritetsskäl 
till varför jag inte har intervjuat föräldrar. Det är känsligt att ställa frågor av privatekonomisk 
karaktär till dem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur skolan ser på kost och hälsa, samt elevers 
matvanor. Hur viktiga är dessa frågor för skolan? Finns strategier för ett arbete med detta? Finns 
några problem i detta arbete? 
     För att nå syftet har jag intervjuat representanter för dels statliga skolmyndigheter – 
Myndigheten för skolutveckling (MSU) och Nationellt centrum för främjandet av god hälsa hos 
barn och ungdom (NCFF). Jag har även intervjuat kostchefer inom två olika kommuner – 
Leksands kommun och Gävle kommun, samt två rektorer på två gymnasieskolor i dessa 
kommuner. 
     Kostfrågan är viktig ur flera aspekter. Dels finns ett samband mellan elevers matvanor och 
deras lärande, samtidigt lever vi i en tid då de globala miljöfrågorna kraftigt aktualiserats. Vårt 
samhälle har en allt mer ökad medvetenhet om miljöpåverkan, matproduktion och ekologi. 
Samhällets förändring påverkar skolans vardag. Vad vi ska och bör äta är frågor som blivit allt 
viktigare, på flera sätt. 
     I min uppsats har det framkommit att skolans olika representanter på olika nivåer har skilda 
uppfattningar och förhållningssätt om kost- och hälsofrågorna.  
     Mest drivande är de statliga skolmyndigheterna, som beskriver arbetet med kostfrågorna som 
mycket framgångsrikt ute på skolorna; man menar att skolans egen-intresse av att ägna sig åt 
dessa frågor är stort, då elever med god kosthållning bättre tar till sig undervisningen och bidrar 
till en positiv skolmiljö. NCFF driver den hårdare linjen av de två myndigheterna och anser det 
vara bedrövligt att läroplanen inte innehåller mer konkreta formuleringar om betydelsen av 
kostfrågor. 
     De intervjuade rektorerna ser inte på samma sätt nödvändigheten av utökade formuleringar i 
läroplan om detta. Det är bra som det är, lyder konsensus. 
     Inom de statliga skolmyndigheterna liksom på kommunal nivå och skolnivå finns en splittrad 
uppfattning om frågan om godis- och läskförsäljning i skolan: En statlig skolmyndighet är emot, 
den andra är neutral, de kommunala kostcheferna är emot, medan en rektor är för/neutral, och 
en emot godis/läsk i skolan. MSU och rektorn på Borgarskolan i Gävle anser att det faktum att 
eleverna tar ansvar och driver egen skolkafeteria är viktigare än det konkreta utbudet. NCFF 
konstaterar att kostkunskap inte värderas som lika viktig som annan kunskap, att den inte har lika 
stor acceptans. 
     Ett problem som så gott som samtliga pekar på är bristen på pengar för att kunna förverkliga 
regeringens mål om att minst 25% av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska vara 
ekologisk år 2010. Satsningen på ekologiska alternativ i skolan går trögt. Ingen skola serverar 
ekologiska livsmedel. Ingen av kommunerna gör för närvarande någon insats inom det området, 
trots de statliga direktiven.  
     De statliga skolmyndigheterna lägger ansvaret för detta på kommunernas kostchefer, som i sin 
tur lägger ansvaret på de kommunala politikerna, som inte tillskjuter några pengar. Rektorerna 
upplever inte några problem med bristen på ekologiska alternativ; deras uppfattning är att det är 
bra som det är. 
     Helhetsbilden är att skolorna arbetar med kost- och hälsofrågorna i ett bredare, större 
perspektiv, även om inte ekologiskt tänkande lyser igenom i t.ex. matsalens utbud. Inom ämnen 
som Livskunskap och Samhällskunskap diskuteras de globala miljöfrågorna, matproduktion, och 
krav- och rättvisemärkning. Både de statliga myndigheterna och de kommunala kostcheferna 
tycker trots detta att kostkunskap borde införas mycket mer i undervisningen. 
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Bilaga  
 
Frågor som ställts till samtliga intervjuade (det vill säga till representanter för de statliga 
skolmyndigheterna Myndigheten för skolutveckling [MSU] och Nationellt centrum för 
främjande av god hälsa hos barn och ungdom [NCFF], samt till kommunala kostchefer 
och rektorer): 
 

• Läroplanen för gymnasieskolan innehåller inga skrivningar om kosthållning. 
Tycker du att läroplanen ska innehålla mer konkreta formuleringar om kost och 
hälsa, om skolmaten och ekologiska alternativ, t.ex.? 

• Finns några problem i arbetet med kostfrågorna? 
• Synen på godis- och läskförsäljning på skolan – frågan om skolkafeterior. 
• Bör man stärka undervisningen i kost och hälsa i skolan? Hur? 

 
 
Frågor enbart till MSU och NCFF: 

• Hur fungerar ert hälsofrämjande arbete ute på skolorna – hur ser responsen ut? 
• Vilka problem upplever ni i detta arbete? 
• Hur vanligt är det att svenska skolor bedriver verksamhet som har med kost 

och hälsa att göra? 
 
 
Frågor enbart till kommunala kostansvariga: 

• Regeringen har tidigare sagt att ”konsumtionen av certifierade ekologiska 
livsmedel bör öka i offentlig sektor [….] 25 % av den offentliga konsumtionen 
av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel 2010.” Hur ser ni på det? 

• Er inställning till skollunchen på skolorna i kommunen? 
• Hur ser kommunens satsning på ekologiska alternativ till skollunchen ut? 
• Hur ser de ekonomiska situationen ut i detta sammanhang? 

 
 
Frågor enbart till rektorer: 

• Hur er skola ser på kost och hälsa? Har ni strategier för kost och hälsa? 
• Hur ser det ut angående skollunchen hos er, är den gratis, har ni ekologiska 

alternativ? 
• Hur påverkar skollunchen lärandet? 
• Tillåter ni godis- och läskförsäljning på skolan? Hur ser utbudet ut i er 

skolkafeteria? 
• I läroplanen står det skrivet om rektorns ansvar, att han/hon har ”ett särskilt 

ansvar för att […] eleverna får kunskap om sex och samlevnad, trafikfrågor 
samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger”. Det sägs inget 
om kostfrågor, matvanor. 
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