
Bakgrund
Skolan har enastående möjligheter att på 
ett positivt och naturligt sätt främja en 
hälsosam livsstil med bra matvanor hos 
barn och elever. Hem och familj har det 
grundläggande ansvaret, men eft ersom 
de fl esta barn äter många av sina måltider 
utanför hemmet påverkar andra vuxna 
också barnens matvanor.

Pedagogisk lunch
Syft et är att måltiden ska vara ett tillfälle 
till samvaro mellan vuxna och barn. De 
pedagogiska luncherna är viktiga för att 
barnen ska få en positiv upplevelse av mål-
tiden och en naturlig inställning till mat. 
Barnen behöver vuxna som förebilder 
och stöd. Att sitta vid samma bord och 
äta samma mat ger tillfälle till samtal och 
är relationsskapande. En positiv måltids-
situation skapar förutsättningar för att 
eleverna äter en lunch som ger tillräckligt 
med energi och näring. Mätta och nöjda 
elever presterar bättre och orkar röra
sig mer.

Defi nition
Tanken bakom den pedagogiska lunchen 
är att den ingår i lärarnas arbetstid. Maten 
och måltiden är då ett arbetsredskap. Den 
pedagogiska måltiden är ett undantag i 
skattelagstift ningen och förmånsbeskat-
tas inte om förutsättningarna uppfylls:       
Förmån av fri eller subventionerad måltid 
för lärare eller annan personal vid grund-
skola, fritidshem är av hävd skattefri om 
personalen vid måltiden har tillsynsskyl-
dighet eller motsvarande ansvar för barn 
under skolmåltid eller i samband med s.k. 
pedagogisk måltid.1 

Varför pedagogisk lunch?
Pedagogisk lunch ger tillfälle för samvaro 
mellan vuxna och barn. Den vuxna har 
chansen att lära känna eleverna bättre och 
bidra till deras utveckling i social 
kompetens.
Vuxennärvaro i skolrestaurangen bidrar 
till en lugnare och mindre stressig miljö.
Måltiden är en viktig social situation att 
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kunna hantera. Alla barn får inte träning 
i detta hemifrån och därför blir skolan en 
viktig arena för att lära barnen grundläg-
gande bordsskick.
Det fi nns ett positivt samband mellan 
vuxennärvaro i skolrestaurangen och hur 
mycket mat som slängs.
Den pedagogiska lunchen kan hjälpa till 
att grundlägga goda vanor hos barn och 
ungdomar, vanor som sedan följer dem 
upp i vuxen ålder!

Samband mellan skollunch och 
prestation
Forskning visar bland annat att 
skollunchen har potential att öka skolpres-
tationen. Goda matvanor är en förutsätt-
ning för att barn skall utvecklas optimalt 
både fysiskt och psykiskt. Många barn 
äter majoriteten av sina måltider i skolan 
och skolmåltiderna är en viktig resurs för 
att främja hälsa och lärande hos eleverna. 
Den pedagogiska måltiden bidrar till att 
fl er barn äter en fullständig skollunch.
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•    Att i klassrummet berätta för eleverna   
     vad som serveras till lunch
•    Att följa eleverna till restaurangen
•    Att samla elevgruppen och gå in i   
     matsalen tillsammans med den
•    Att hålla ordning så att eleverna tar  
     maten på ett lugnt och ordnat sätt.
•    Att ha koll på elevers specialkost
•    Att vara en god förebild genom att äta  
     en balanserad måltid
•    Att uppmuntra eleverna att ta alla  
     måltidskomponenter
•    Att uppmuntra eleverna att smaka nya  
     rätter och livsmedel
•    Att fi nnas närvarande i matsalen
•    Att sprida ut sig och sitta med 
     elevgrupperna

Att äta pedagogisk måltid innebär: •    Att vara en god förebild genom att    
     förmedla en positiv attityd kring   
     matens smak och form
•    Att uppmuntra till samtal om dagens  
     lunch och dess kopplingar till hälsa,  
     livsstil, kultur mm. 
•    Att uppmuntra till social samvaro
•    Att uppmuntra eleverna att inte   
     stressa vid måltiden
•    Att bidra till att hålla ner ljudnivån i  
     matsalen
•    Att bidra till att lära ut gott bordsskick 
•    Att uppmuntra eleverna till att äta i  
     lugn och ro och vänta till bords-
     kamraterna ätit upp
•    Att uppmuntra eleverna till att torka  
     bordet efter sig vid behov
•    Att bidra till att hålla matsalen i ett  
     trevligt skick


