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Uppföljning av projektet lunch på lektionstid 

Ärendebeskrivning 
Höstterminen 2015 genomfördes ett försök med schemalagda luncher inom 
grundskolan. Avsikten med försöket vara att få fler elever att äta skollunchen samt 
att uppnå en lugnare och trevligare mål tidsupplevelse för eleverna. Försöket innebar 
att lunchen schemalades på samma sätt som en lektion och således var obligatorisk 
för samtliga elever. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med en uppföljning av försöket med 
schemalagda luncher. Bland eleverna önskade cirka 66 procent ingen fo1isättning 
med lunch på lektionstid. Bland personalen var i princip samtliga positiva till lunch 
på lektionstid. Försökets ökade kostnad för pedagogiska luncher till personal 
uppgick till cirka 61 000 kronor, vilket motsvarar cirka 120 000 kronor på årsbasis. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund 
utreda totalkostnad för lunch på lektionstid eller motsvarande inom förskole
verksamheten, förskoleklassverksamheten och grundskoleverksamheten samt 
förslag på hur ett eventuellt införande av lunch på lektionstid eller motsvarande 
skulle kunna finansieras. Vidare beslutas att uppföljningen lämnas till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Utdragsbestyrkande 
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Utvärdering av försöket med lunch på lektion höstterminen 2015 
Bakgrund 
Kommunen har sedan länge ett system med pedagogiska luncher där I lärare/basgrupp 
har rätt att äta pedagogisk lunch i skolmatsalen tillsammans med sina elever till en 
subventionerad kostnad på 15 kr/måltid. Vissa i personalen har valt att utnyttja denna 
subvention medan andra inte vill betala utan istället väljer att bara fungera som vakt 
under måltiden för att kunna äta sin lunch senare på lunchrasten. 

Anledningen till att kommunerna serverar skollunch är att eleverna behöver ett 
näringstillskott för att kunna tillgodogöra sig undervisningen under hela skoldagen. En 
bieffekt är att elever får möjlighet att prova på nya maträtter som de annars kanske inte 
skulle komma i kontakt med. Skolmåltiden kan också ha en fostrande effekt, kanske 
främst för de yngre eleverna, där man får träna sig i turtagning och att umgås kring 
måltiden på ett bra sätt. 

Höstterminen 2015 genomfördes ett försök med schemalagda luncher inom 
grundskolan. Försöket föranleddes av att vi såg att väldigt många elever valde att inte 
äta skollunch. Ett stort antal av eleverna gick inte ens till matsalen och ganska många 
av de äldre eleverna valde att lämna skolområdet för att i stället köpa bullar och en läsk 
eller liknande. Skolledningen hade inspirerats av ett liknande försök i Hällefors 
kommun som enligt skolledningen där hade visat sig ge goda effekter när det gällde att 
få eleverna att äta i matsalen och för att minska matsvinnet. 

En annan anledning till försöket var en önskan från skolledningen att få till en lugnare 
och trevligare måltidsupplevelse för eleverna. Många elever var stressade för att 
komma ut på rast och hade därför inte ro att äta skollunchen i lugn och ro. En del av 
eleverna var också oroliga för att inte ha någon kompis att sitta tillsammans med i 
matsalen. Dessutom var hypotesen att en ökad vuxennärvaro där lärarpersonal satt och 
åt tillsammans med sin klass skulle bidra till en lugnare miljö och bättre stämning i 
matsalen. 

Försöket innebar att lunchen schemalades på samma sätt som en lektion och således var 
obligatorisk för alla elever. Den elev som inte deltog rapporterades som frånvarande. I 
stället för att eleverna som tidigare hade en lång lunchrast där man först gick till 
matsalen och sedan hade en lång rast så schemalades nu lunchen i direkt anslutning till 
en lektion. Den lärare som hade undervisning i klassen före lunch ansvarade för att ta 
med sig klassen till matsalen. Eleverna satt klassvis tillsammans med sin lärarelev och 
alla satt kvar i matsalen under 20 minuter innan man återgick till klassrummet för att 
avsluta lektionen. Efter detta hade eleverna en lite längre rast innan eftermiddagens 
lektioner tog vid. 

Utgångspunkten för försöket var att förändringen skulle kunna genomföras inom 
skolornas ordinarie budget. 
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Att införa lunch på lektion krävde av förklarliga skäl en hel del schemaändringar. Vid 
terminsstarten informerades elever och personal om den nya ordningen. Flera elever, 
främst i de högre årskurserna på Kyrkbacksskolan, protesterade mot förändringen som 
man tyckte inkräktade på deras lunchrast. Efter några veckor insåg man i skolledningen 
att ändringen medförde att det blev svårigheter att få ihop tillräckligt många i 
personalen som kunde vakta på rasterna - främst i årskurs 3-5 på Kyrkbacksskolan. 
Tidigare hade de flesta elever i samma stadium haft en gemensam matrast. Med det nya 
schemat fick de olika klasserna olika start- och sluttider för sina raster vilket medförde 
svårigheter när det gällde bemanningen. Efter höstlovet infördes istället en gemensam 
rasttid vilket löste problemet. Förändringen innebar även att en större del av lärarnas 
arbetsplatsförlagda tid än tidigare användes för skollunchverksamheten vilket gjorde att 
det i vissa fall var svårt att hitta tiden för personalens lagstadgade raster. 

När alla elever nu gick till matsalen tillsammans med sin lärare och satt tillsammans vid 
- matbordet under 20 minuter ledde detta - inte särskilt förvånande - till att fler elever 

började äta av skolmaten. Till en bö1jan kanske några elever bara åt en eller två 
smörgåsar, men flera av lärarna skriver i utvärderingen att fler och fler elever provade 
att ta av de olika maträtterna "när man ändå satt där". Många elever var ändå kritiska 
till förändringen och protesterade mot att man måste sitta kvar, men efter några 
månader minskade dessa protester och man verkade mer acceptera nyordningen. 
Stunden i matsalen blev också en pedagogisk situation där läraren fick möjlighet att 
påverka eleverna till att våga prova men även påverka elevers beteende vid matbordet 
för en större trivsel. Köket rapporterade en markant ökning av hur mycket mat som gick 
åt och kunde konstatera att matsvinnet minskade stort. Här finns dock inga exakta 
siffror att tillgå. 

På grund utav svårigheterna att organisera rasten för de yngre eleverna samt på att det 
inte fanns möjlighet att inom budget täcka de extrakostnader som försöket medförde 
avbröts försöket efter höstterinens slut. 

Enkät 
I samband med att försöket avslutades genomfördes en enkät bland elever, pedagoger 
samt skolmåltidspersonal. På frågan till eleverna om man ansåg att försöket fungerat 
bra och om ville fortsätta svarade c:a 2/3 att man inte ville ha en fortsättning. De skäl 
som angavs var i de flesta fall: 

• Att alla var tvungna att sitta kvar i 20 minuter var för lång tid. 10-15 minuter är 
lagom lång tid. Många av eleverna som var negativa tyckte at det fungerade bra 
men att just den långa tiden gjorde att man var negativ. 

• Det blev för kort rast 
• Tyckte inte om att man hade bestämda platser och var tvungen att sitta med sin 

klass. Om man har kompisar i andra klasser vill man hellre sitta med dem. 
• Man hann inte går ner till ICA och köpa något om man inte tyckte om maten. 

Den tredjedel av eleverna som upplevde försöket som positivt angav följande argument: 
• Bra med bestämda platser så att de som inte har så många kompisar kan sitta 

med sin klass. 
• Bra med 20 minuter så man inte behöver stressa med maten. 
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• Bra för att det finns plats för alla. 
• Bra för att det blir lite mer ordning. 

Bland personalen var i princip alla positiva till försöket. Några argument och 
synpunkter: 

• Positivt att de flesta elever äter någonting, även om det bara blir n~ölk och 
macka. 

• Fler elever provar att smaka på maten med tillhörande grönsaker. 
• Lugnare måltidsmiljö för eleverna - mindre stress för eleverna. 
• Måltiden blir en pedagogisk situation och ett tillfälle för social samvaro. 
• De vuxna kan vara en förebild för barnen i måltidssituationen. 
• Väldigt högljutt och trångt. Bordsplaceringen inte så lyckad. 

2016-04-06 

• Ev. korta tiden till 15 minuter. Många elever blir oroliga mot slutet av perioden. 
• Många positiva föräldrareaktioner på försöket. 

Ekonomi 
Kostnaden för pedagogiska luncher uppgick till 122 644 kr under höstterminen. 
Motsvarande kostnad under vårterminen 2015 var 61 356 kr vilket tyder på att försöket 
innebar en ungefärlig fördubbling av kostnaden för de pedagogiska luncherna. 
Kostnadsökningen kan härledas till två orsaker - dels var det fler ur personalen som åt 
med eleverna, dels uteblev intäkterna från avgiften för personalens luncher; 15 kr/dag. 
När man inför lunch på lektion utgör de pedagogiska måltiderna en del av 
undervisningen och ingår därmed som en arbetsuppgift för personalen. Konsekvensen 
av detta blir då att det blir svårt att kräva att personalen betalar för att utföra denna 
arbetsuppgift. Enligt uppgift på Skatteverkets hemsida är pedagogiska måltider också 
skattefria för lärare och annan personal vid skola, förskola, daghem och fritidshem då 
detta ses som en del av arbetet. 

Det bör i sammanhanget påpekas att den nuvarande verksamheten med pedagogiska 
måltider är underbudgeterad. I budget för 2015 fanns inte medel anslagna för att täcka 
kostnaderna för pedagogiska luncher i den omfattning som anges i KS beslut från 2009. 
Pedagogiska luncher i grundskolan enligt beslutet skulle innebära c:a 22 pedagogiska 
luncher/dag vilket enligt den utredning som gjordes av undertecknad i deceniber 2015 
motsvarar en årlig kostnad på c:a 134 tkr/år. I budget för 2016 fi nns 96 tkr anslaget för 
grundskolan. 

Sammanfattning 
• Ekonomiskt innebar försöket under höstterminen en ökad kostnad för 

pedagogiska luncher på 61 tkr vilket skulle innebära c:a 120 tkr kostadsökning 
på årsbasis om försöket skulle permanentas. 

• Försöket bidrog till att fler elever åt av skolmaten - köket rapporterade en 
märkbar ökning av antalet tillagade portioner och samtidigt ett minskat 
matsvinn. 

• Bland eleverna var en majoritet negativa till införandet av lunch på lektion. 
Många av de negativa påtalade att 20 minuter var för lång tid att sitta i matsalen. 
Flera tyckte heller inte om att man måste sitta med sin klass. 
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• Bland elen tredjedel av eleverna som var positiva tryckte man på att det kändes 
tryggt att man inte behövde sitta ensam, att det inte blev så stressigt samt att 
ordningen blev bättre 

• En majoritet av personalen var positiv till förändringen. 

Förslag till beslut 
Bildningsutskottet beslutar att godkänna redovisingen 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 


