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Sammanfattning 

I den aktuella studien är syftet att undersöka hur pedagoger interagerar med elever under 

skolmåltiden samt att undersöka ljudnivån under lunchtid. Studien ska även ge en bild över  

pedagogers inställning till den pedagogiska lunchen. Materialet som ligger till grund för studiens 

empiri är observationer i fyra olika skolmatsalar samt 35 enkäter besvarade av pedagoger i 

årskurserna sex till nio. För att analysera interaktioner mellan pedagoger och elever har Yrjö 

Engeströms utvecklade modell av verksamhetsteorin använts. Teorin är utvecklad från Vygotskijs 

aktivitetsteori och innefattar många ramfaktorer pedagogen förhåller sig till under den pedagogiska 

lunchen. För att analysera ljudnivån har lombardeffekten använts som teoretisk utgångspunkt. 

Denna teori grundar sig i att en person höjer sin röst omedvetet i förhållande till bakgrundsljud, 

högre ljudnivå i bakgrunden resulterar i högre samtalsvolym. Studiens resultat visar pedagoger 

prioriterar socialt samspel i den pedagogiska lunchen för att bygga goda relationer med elever i en 

avspänd miljö. Observationerna visade att pedagogerna har en generellt positiv inställning i 

samtal med elever vid matbordet. Många pedagoger ansåg att ljudnivån påverkade den 

pedagogiska lunchen negativt. Resultatet visade även att ljudnivån skiljde sig från skola till skola, 

vilket kan bero på ett flertal komponenter, så som matsalens utformning, möblering och antal 

närvarande elever. 

 

Nyckelord: Pedagogisk lunch, lombardeffekten, verksamhetsteorin, aktivitetsteorin, SYMLOG, 

interaktion, skolmatsal, skollunch, ljudnivå. 
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1. Inledning 

Vem har inte sett tillbaka på sin gamla skolmatsal och tänkt att det var en tråkig miljö där man 

enbart vistades för att äta. Detta är i alla fall något vi båda har reflekterat över, men på senare år 

har denna insikt förändrats då vi själva genom verksamhetsförlagd utbildning fått förändrad syn. 

Vi båda har fått nya intryck om skolmatsalen, främst rörande ljudnivå. Detta uppmärksammade vi 

först när vi försökte samtala, med både kollegor och elever. Det uppstod ofta situationer där det 

var svårt att höra och hänga med i samtalet.  

Detta fick oss att fundera på hur den pedagogiska lunchen fungerar i praktiken och vilka 

hinder pedagoger kan stöta på. Den pedagogiska lunchen handlar om att pedagogen ska vara en 

förebild, visa upp goda matvanor, lära ut bordsetikett. Pedagogen ska även bidra med ett lugn i 

matsalsmiljön. Detta begrepp är mer omfattande i de lägre åldrarna.1 

Den pedagogiska lunchen hos de äldre eleverna är inte undersökt i samma utsträckning, därför 

vill vi med denna studie undersöka hur den pedagogiska lunchen fungerar i praktiken på 

högstadiet, med fokus på interaktion. Samtidigt vill vi också undersöka hur ljudnivån kan påverka 

måltidsmiljön och den pedagogiska lunchen.  

Studien är uppdelad i en observationsdel och en enkätdel. Mikael Sundvall hade 

huvudansvaret för observationsdelen och Andrej Odobasic hade ansvaret för enkätdelen. Denna 

uppdelning innebar inte att man satt själv och arbetade, utan att man ständigt gav varandra 

feedback och utvecklade sedan texten tillsammans.  

 

                                                 
1 Bra mat i skolan, 2013, s. 9-13 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi redovisa hur skolmatverksamheten har utvecklats och förändrats över 

tid. Detta avsnitt kommer även belysa den pedagogiska lunchen och hur skolmaten kan påverka 

elevers skolprestation.  

2.1 Skolmatens historia 

Redan 1880-talet införde man måltider i skolan. Då var maten endast riktad till de allra fattigaste 

barnen. De blev ofta serverade mjölk och gröt. År 1889 öppnades det första skolköket med 

uppgift att laga och servera mat till alla skolbarn, detta var i Stockholm. Under denna tid fick 

barnen ute på landsbygden ta med sig egen mat som oftast bestod av bröd med eller utan mjölk. I 

mitten av 1930-talet började den svenska staten bli mer uppmärksam på näringsstandarden i 

landet. Brister upptäcktes och de främsta var fattigdom och okunnighet om hur viktigt det var att 

äta riktigt. Staten började då ge bidrag till skolmatverksamheten. Detta var starten till den fria 

måltiden som vi idag har i de svenska skolorna. I mitten av 1900-talet kom man fram till att 

skolmåltiden skulle utgöra en tredjedel av den energi som barnen behövde per dag. Man 

bestämde också att maten skulle innehålla mer av vissa näringsämnen då man inte exakt visste 

hur mycket barnen åt i hemmet. Mellan 1946 och 1966 skedde en stor utveckling av skolmåltiden. 

Antalet elever som berördes hade ökat från 140.000 till 950.000. Det fanns då en tanke kring 

hygien, uppfostran, gott bordsskick samt trivsel.2 I slutet av 1960-talet upphörde staten att ge 

bidrag till skolmatverksamheten och övergick till att bli kommunalt styrd. Under 1980-talet steg 

livsmedelskostnaden och kommunerna fick svårare att finansiera en god och näringsrik 

skollunch. År 1997 kom en skollag där kommunerna blev skyldiga till att servera avgiftsfri 

skolmat i grundskolan.3 Denna lag kompletterades i och med den nya skollagen som började gälla 

sommaren 2011. Skolmåltiden skulle då även uppfylla kvalitetskrav på näringsinnehåll. Dock 

gäller regeln enbart grundskolan, inte gymnasium eller fristående skolor.4 

2.2 Skolmaten idag 

I 84 % av landets kommuner finns det idag en kostchef. Kostchefen ansvarar bl.a. för planering 

och inhandling av livsmedel till kommunernas måltider. Det är dock skolans ansvar att själv styra 

matsalar och schemaläggning av skollunchen. Likaså gällande begreppet pedagogisk lunch. Det är 

också skolans yttersta ansvar att tillsätta matråd och likande grupper som ska diskutera och lyfta 

                                                 
2 Halling, Nordlund, Jacobsson, 1990, s. 9-28 
3 Skollagen 1985:1100. Kap 4, §4a 
4 Skollagen 2010:800. §10:2 
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fram skolmaten.5 Skolmaten i nutid omfattas av flera olika egenskaper. I en undersökning gjord 

av Skolmatens vänner tillfrågades de deltagande kostcheferna om vad de ansåg vara skolmatens 

viktigaste egenskap. Det konstaterades att 96% av kostcheferna ansåg näringsriktighet som 

skolmatens viktigaste egenskap. Den näst viktigaste egenskapen var att maten skulle ha svenskt 

ursprung (74 %). Att skolmaten skulle vara ekologisk och närproducerade höll ca 50 % av 

kostcheferna med om. Undersökningen visar, utifrån dessa resultat, en tydlig bild över hur 

skolmaten väljs ut och prioriteras.6 

2.3 Maten och skolprestationen 

Skollunchen kan idag ses som ett viktigt verktyg för att främja elevers koncentration och 

inlärningsförmåga7. Trots detta väljer många elever att hoppa över skollunchen. En otrygg och 

stressande miljö kan leda till att eleven undviker skollunchen8. På uppdrag av Stockholms läns 

landsting har en undersökning gjorts där det framkommer utifrån enkätsvar från 1124 elever i 

årskurs sex till nio att endast 63 % åt lunch i skolmatsalen.9 

En studie om gymnasieelevers matvanor visar tydliga samband mellan elever som känner sig 

trötta och hängiga och elever som har svårt att hänga med i skolarbetet. Studien visar också att 

det finns samband där elever som har dåliga vanor gällande frukost och skollunch äter mer 

tomma kalorier under förmiddagen, så som godis och läsk10. Är man hungrig behöver kroppen 

ha näring, lika så om man är törstig vill kroppen ha vätska. Människokroppen försöker alltid 

balansera detta. En rubbning i balansen kan leda till att vissa känslor kan betraktas som starkare 

och mer eftersträvade. Skoluppgifter hamnar då inte i fokus vilket kan resultera i att en elev får 

svårigheter att bibehålla sin koncentration under lektioner. Trots att en elev som undviker 

skollunch, och kanske även frukost, fyller sitt energibehov med tomma kalorier innebär det inte 

att eleven fyller näringsdepåerna. Existerande krav på skollunch innebär att maten som serveras 

är näringsriktig utifrån vitaminer, mineraler och fettsyror. Detta kan gynna elevernas kognitiva 

prestationsförmåga.11 

2.4 Den pedagogiska måltiden 

I ett utbildningsmaterial från 1970-talet, beskrivs att vuxnas närvaro i skolmatsalen kan hjälpa 

barnen med goda matvanor och bordsskick på ett naturligt sätt.12 Sepp, Abrahamsson och 

                                                 
5 Burgård Konde & Carlbom Härd, 2009, s. 2 
6 Skolmatens Vänner, 2014, s. 20 
7 Bra mat i skolan, 2013, s.4 
8 Lennernäs, 2011, s. 4 
9 Backman, Bluhm, Lundin, Mulder, b, 2005, s. 3  
10 Nordlund, 1999, s. 84 
11 Lennernäs, 2011, s. 3 
12 Virgin, 1970 
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Fjellström beskriver i sin studie begreppet pedagogisk lunch. De beskriver begreppet pedagogisk 

lunch, samt hur den kan implementeras i yrkesrollen, bland annat genom att ha den pedagogiska 

lunchen schemalagd.13 Livsmedelsverkets beskrivning av en pedagogisk lunch innebär att 

pedagogen framställs som ett exempel för eleverna. Pedagogen ska visa upp goda matvanor, så 

som tallriksmodellen och bordsetikett, men även genom att skapa nyfikenhet och presentera olika 

matkulturer. Utöver att pedagogen ska betraktas som en förebild, kan denne även bidra med ett 

lugn i matsalsmiljön.  Detta i kombination med en schemalagd lunch får pedagogen nära kontakt 

med eleverna, samtidigt som de kan äta i lugn och ro och skapa matrutiner. Genom att lyfta fram 

måltidsfrågor för eleverna och låta dem själva ta ansvar kring skollunchen i form av matråd kan 

komma att stärka och ge eleverna en positiv syn på skollunch. Lika viktigt är att presentera de 

viktiga ramfaktorerna som styr skollunchen idag, så som näringsinnehåll, budget och 

miljöpåverkan. Begreppet pedagogisk lunch är mer omfattande i de lägre åldrarna, men 

livsmedelsverket menar att det även är värdefullt med vuxnas närvaro för de äldre eleverna  

Skolan ska ansvara för att elever "har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället". Likt livsmedelsverket är båda parter överens om 

vikten för att göra skolmåltiderna värdefulla, men också om skolans roll för den sociala fostran. 

Det sociala samspelet mellan pedagog och elev synliggör elevens hälsa, fysiskt, psykiskt och 

socialt.14 

                                                 
13 Sepp, Abrahamsson, Fjellström, 2006, s. 225 
14 Bra mat i skolan, 2013, s. 9-13, 36; Skolverket, 2011, s. 7-11 
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3. Tidigare forskning  

I en studie har man undersökt hur klassrummets ljudnivå påverkar hur uppgiftsorienterade, 

irriterade och ouppmärksamma elever kan bli. Detta gjordes genom att mäta ljudnivån i 24 

klassrum på tre högstadieskolor med sammanlagt 443 deltagare. Man mätte ljud när ingen var i 

klassrummet och när lektionen föregick. Det var under mattematiklektioner och språklektioner 

som mätningarna gjordes. Genom att mäta ljudnivån i det tomma klassrummet fick de fångat upp 

ljud från bl.a. ventilationer, andra klassrum och korridorerna. Eleverna fick även svara på ett antal 

frågor angående hur olika ljud påverkade klassrumsklimatet. Resultatet av studien visade först och 

främst att ljudnivån i de olika skolorna var snarlika. Ljudnivån under aktiviteterna steg ju högre 

bakgrundsljudet i klassrummet var. Det visade sig även att ljudnivån ökade med antalet elever i 

klassrummet. Dock var klassrummens bakgrundsljud inom den rekommenderade gränsen för 

arbetsplatser där det vitala är koncentration och kommunikation. Den högsta ljudnivån i ett 

klassrum var 68 decibel (dB(A)) vilket Lundquist med flera anser vara en hög nivå för att vara en 

arbetsplats där man behöver kunna koncentrera sig och kunna kommunicera. Trots att resultatet 

visar en ökning av ljudnivå under aktiviteterna i förhållande till bakgrundsljud är det inte 

tillräckligt för att det ska vara ett samband dem emellan. De anser att det krävs en större studie 

för att bekräfta sambandet. Lundquist med flera anser att buller i klassrum är ett svårdefinierat 

problem där att bara mäta ljudnivåer inte ger tillräckligt med information för att få ett svar på 

problemet. De påpekar att det finns en mängd andra komponenter som påverkar ett barns 

upplevelse av irritation, koncentration med mera. De negativa effekterna utifrån elevens upplevda 

störning, uppgiftsorientering och ouppmärksamhet återspeglar inte nödvändigtvis verkligheten, 

bara den upplevda.15  

I en kunskapsöversikt om störande buller har man kommit fram till, att i samtal med ett 

bakgrundsljud på 55 dB(A) förstås cirka 95 % av samtalet. Ökar bullernivån får personerna 

svårare att förstå samtalet. De säger även att de som är yngre än 15 år kan kräva en minskad 

bullernivå.16 I en rapport skriven av socialstyrelsen beskriver författaren att barn är känsligare för 

ljud än vuxna. Yngre har en mindre utvecklad förmåga att förstå tal och får därför det svårare att 

uppfatta delar av ett samtal som påverkas av en hög ljudnivå inomhus.17 

Genom enkäter med 779 elevrespondenter från 17 skolor i 17 kommuner fick elever svara på 

frågor som bland annat behandlade matsalsmiljön i skolan. 70 % av respondenterna gick på 

högstadiet och det visade sig finnas ett missnöje ljudnivån i skolmatsalen. Nästan 50 % av 

respondenterna var inte nöjda med ljudnivån och tyckte den var hög eller för hög. Enkäten 

                                                 
15 Lundquist, Holmberg, Burström & Landström, 2003, s. 1289-1299 
16 Landström, 1999, s. 40 
17 Bengtsson, Andersson, 2008, s. 35 
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visade även att eleverna inte alltid hade tillräckligt med tid för att äta och att matsalen inte alltid är 

trevlig att äta i.18 

I en studie har man undersökt bullernivån i tolv skolmatsalar i Stockholm. Man mätte 

ljudnivån under en viss tid i matsalarna och repeterade samma mätning dagen efter. Resultatet 

visade att ljudnivån varierade väldigt mycket och att man såg ett tydligt samband mellan antal 

elever och en högre ljudnivå. Det fanns även ett samband mellan elevernas ålder och ljudnivån. 

De yngre barnen lät mest och de äldsta var minst högljudda.19 

I ett projekt, buller i skolmatsalar, har man frågat 2020 elever från årskurs fyra till nio i 20 

skolor i länet, om hur de trivdes i skolmatsalen. Resultatet visade att 60 % av barnen trivdes bra i 

matsalen. De som åt i matsalen varje dag trivdes bättre i omgivningen och hade mindre psykiska 

och fysiska besvär såsom; huvudvärk, magont, irritation. Studien visade även att 58 % av 

respondenterna ofta kunde äta i lugn och ro. De respondenter som ofta kunde äta i lugn och ro 

rapporterade att de hade mindre fysiska och psykiska problem. I denna studie ställdes även frågor 

om buller och det visade sig att de som ansåg att det var bullrigt trivdes sämre och åt mer sällan i 

matsalen. De hade även här mer fysiska och psykiska problem.20 

I en studie av Osowski har man på tre skolor intervjuat skolmatsalspersonal, gjort 

observationer i skolmatsalar samt haft gruppintervjuer med sammanlagt 52 elever i årskurs 4-5. 

En del av studien syftade till att ta reda på hur den pedagogiska lunchen fungerade i praktiken. 

Resultatet visade att lärarna intog olika roller vid interaktion med barnen. Den första rollen var 

den sociala läraren. Denna lärare hade hög interaktion med barnen och fick skollunchen till att bli 

ett socialt sammanhang. Den andra rollen var den undervisande läraren. Denna lärare hade en 

medel nivå av interaktion med barnen med sikte i att undervisa barnen under måltiden. Det 

handlade inte bara om måltiden i sig utan kunde beröra saker utanför skollunchen. Den 

undervisande läraren satte även upp regler och försökte påverka hur mycket barnen åt av 

lunchen. Den sista rollen som Osowski kunde urskilja var den undvikande läraren. Denna lärare 

hade ett passivt tillvägagångssätt och agerade minst med barnen. Istället för att äta med barnen 

valde dessa lärare att äta med andra kollegor. Osowski antyder att denna roll ej kan förknippas 

med den pedagogiska lunchen då den inte kan sammankopplas med de riktlinjer som finns.21  

I en temagranskning på samtliga grundskolor i Tyresö kommun har matsalspersonalen och 

106 elever blivit intervjuade i grupper. Syftet med studien var att få reda på hur den pedagogiska 

måltiden fungerade ur elevers perspektiv. Studien visade att eleverna inte upplevde att det var 

lugn och ro i matsalarna. De kommenterade att ljudnivån blev hög när matsalen blev full med 

elever. Eleverna instämde till stor del att närvarande vuxna säger till om någon missköter sig i 

matsalen. De påpekar här att det finns vuxna som alltid säger till, samtidigt som det finns vuxna 

                                                 
18 Barnombudsmannen, 2006, s. 16-17 
19 Lundin, Backman, Lenell, 2005, s. 12 
20 Backman, Bluhm, Lundin, Mulder, b 2007, s. 10 
21 Osowski, Göranzon, Fjellström, 2013, s. 420-427 
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som bortser händelserna. Matsalspersonalen på skolorna ansåg att matsalarnas miljö var 

acceptabla, men att det lätt blir för hög ljudnivå.22 

 

 

                                                 
22 Siriviö, 2014, s. 9-14 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I den aktuella studien kommer begreppen pedagogisk lunch och ljudnivå analyseras utifrån 

verksamhetsteorin/aktivitetsteorin och lombardeffekten.  

Säljö beskriver att kulturella institutioner, exempelvis skolor, är verksamheter där de 

inblandade människorna kommunicerar med och spelar mot varandra. Skolan är en varaktig värld 

och fylld av kommunikation, relation och fysiska redskap. Säljö beskriver att skolan exempelvis 

styr individernas medvetande genom rutiner, språk och aktiviteter. Individerna är delaktiga i en 

mängd sociala praktiker och lär sig hur man agerar i olika situationer, hur man uttrycker sig, hur 

man tar sig an kunskaper och färdigheter genom kommunikation. Säljö påpekar här att 

institutioner inte har en given social ordning. Det finns hela tiden en dynamik och förändring i 

institutioner och dessa måste ständigt åstadkommas, förhandlas och upprätthållas.23 

4.1 Aktivitetsteorin/verksamhetsteorin 

Den aktuella studien kommer analyseras i förhållande till att skolan ses som en verksamhet. I 

denna verksamhet har vi valt att tillämpa Yrjö Engeströms utvecklade modell av det som kallas 

aktivitetsteori/verksamhetsteori. Denna teori har enligt Engeström utvecklats i tre generationer.24  

4.1.1 Första generationens aktivitetsteori 

Upphovsmannen till aktivitetsteorin var den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij.25 

Hans arbete gick främst ut på att förstå det mänskliga medvetandet och hur detta utvecklades. 

Han menade att mänsklig utveckling sker i interaktion med andra, att den sker i samverkan med 

andra innan det når individen.26 Termen aktivitetsteori användes inte av honom. Han använde sig 

istället av begreppet den kulturhistoriska teorin.27 Vygotskij ställde sig kritisk mot behaviorismens 

och associationesmens försök att förklara lärande genom att stimulus ger en respons, att 

människor reagerar på de stimuli de utsätts för. Enligt Vygotskij är lärandet mer komplext och att 

människans viljestyrda handlingar, så som att minnas, lösa problem, kreativt skapande, aldrig kan 

reduceras till enbart betingade responser.28 För att förstå och förklara lärande måste man inse den 

roll som medierande verktyg har i de mänskliga handlingarna. Vygotskij skapade en triangulär 

modell där mediering samspelade med de tidigare nämnda, stimuli och respons.29 

                                                 
23 Säljö, 2013, s. 43-48 
24 Engeström, 1987, s. 5 
25 Dysthe, 2003, s. 14 
26 Dysthe, 2003, s. 78-80 
27 Knutgård, 2003, s. 25 
28 Säljö, 2013, s. 25 
29 Vygotskij, 1978, s. 40 
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Figur ett: Vygotskijs triangel där stimuli och respons samverkar med medierande verktyg. 

Mediering innebär att människor samspelar med verktyg och på så sätt förstår och kan tolka 

omvärlden. Exempel på ett medierande verktyg kan vara språket. Vygotskij menade att 

människor tänker i omvägar genom att använda sig av tecken och redskap. En person som räknar 

ut ett matematiskt tal med miniräknare räknar inte på samma sätt som en person som räknar i 

huvudet. Detta leder till att vi ser och agerar i världen så som den medieras för oss, genom 

redskap som beskriver olika egenskaper vilka är intressanta i en viss verksamhet, exempelvis 

skolan. Vygotskij menade att dessa redskap är sociala och historiska. De är kulturella erfarenheter 

som formar kollektiv och individer. En bärande idé var att människan med hjälp av kulturella 

resurser förstår och agerar i världen. Man skiljer på två slags redskap; språkliga (intellektuella, 

kommunikativa, mentala och diskursiva) och fysiska (allt materiellt som finns runt omkring oss). 

Vygotskij menade att människor alltid använder sig av redskap i sina praktiker och handlingar.30 

4.1.2 Andra generationens aktivitetsteori 

Vygotskijs medarbetare Leontjev utvecklade Vygotskijs triangel där man ser det medierande 

verktygen som en relation mellan den handlande människan (subjekt) och det objekt människan 

bearbetar. Idén var att när subjektet bearbetar objektet gör man det med medierande verktyg som 

hjälpmedel. Detta skulle komma kallas för aktivitetsteori. Ett tidigt exempel kan vara en bonde 

som tar hand om sitt jordbruk. För att kunna göra detta måste bonden ha de fysiska redskapen 

för att t.ex. plöja. Samtidigt måste bonden ha kunskaper om hur jorden fungerar, hur man odlar, 

hur man bevattnar och så vidare.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 Säljö, 2013, s. 26-28 
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Medierande verktyg 

(fysiska & intellektuella) 

Subjekt Objekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur två: Leontjevs utveckling av Vygotskijs triangel. Tringeln visar en relation mellan subjekt och objekt i 

relation till mediering. 

I dagens jordbruk tar man hand om sina jordar på ett mer utvecklat sätt. De medierande 

redskapen har utvecklats med tiden och blivit mer komplexa. Även om målet med jordbruket är 

det samma som förr i tiden, är förutsättningarna och kunskapskraven annorlunda i nutiden.31 

4.1.3 Tredje generationens aktivitetsteori 

Under 1970-talet började forskare från väst studera andra aktivitetsområden med aktivitetsteorin. 

Den ryska teorin blev analyserad och de nya forskarna utvecklade teorin och applicera den på nya 

studieområden. Det är detta som blev den tredje generationens aktivitetsteori.32 Engeström 

utvecklade en triangel som utgick från Leontjevs idé, som behandlade förhållandet mellan 

subjekt, objekt och medierande redskap. Han utvidgade triangeln så man skulle kunna förstå 

förhållandet mellan handlingar och de kulturella aktiviteter som handlingarna ingår i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur tre: Engeströms utvecklade triangel med sex komponenter som samverkar med varandra.  

 

                                                 
31 Säljö, 2013, s. 29-33 
32 Engeström, 1987, s. 5-7; Knutgård, 2003, s. 153 
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Engeströms triangel består av sex delar: subjekt, objekt, medierande verktyg, gemenskap, 

arbetsdelning och regler. Subjekt syftar på den individ eller grupp människor som är 

utgångspunkten för analys i en verksamhet. Objekt syftar på det mål som individen eller gruppen 

människor ska nå i verksamheten. Medierande verktyg är de hjälpmedel alla subjekt använder för 

att nå verksamhetens objekt. Med begreppet gemenskap menas att en grupp eller flera grupper 

människor delar samma allmänna objekt. Arbetsdelning står för den uppdelning av uppgifter 

samt uppdelning av makt och status i verksamheten. Den sista delen i Engeströms triangel är 

regler vilket står för de bestämmelser och normer som styr handlingar och interaktioner inom 

verksamheten.33  

För att exemplifiera Engeströms modell kan man använda sig av skolan. Om undervisningen 

är det som man undersöker med modellen kan läraren vara subjektet och eleven objektet. 

Resultatet kan vara att eleven ska bli en mer kompetent elev. Detta sker genom medierande 

verktyg så som läroböcker, föreläsningar, datorer, det vill säga allt som kan ingå i undervisningen. 

Gemenskapen kan ses som ett arbetslag där pedagoger med olika ämneskompetens strävar efter 

samma resultat. Arbetsfördelningen bestämmer hur undervisningen delas upp bland de olika 

ämneslärarna, men även vilken makt de besitter. Rektorn har makt över lärarna, och lärarna har i 

sin tur makt över eleverna. Reglerna kan bestå av en mängd ramfaktorer, så som läroplan, 

lektionstillfällen, lektionstid med mera.34 För att sätta teorin i rätt kontext kan man även använda 

Engeströms modell i en matsalsmiljö. Som i tidigare exempel är läraren subjektet och eleven 

objektet. Läraren är ute efter att socialisera med eleven, vilket ingår i den pedagogiska lunchen 

och blir således resultatet läraren vill uppnå. I en matsalsmiljö används ett flertal medierande 

verktyg där språket kan ses som det viktigaste. Gemenskapen i måltidsmiljön skulle kunna vara de 

lärare som äter den pedagogiska lunchen. Arbetsfördelningen i matsalen kan vara uppdelad i olika 

roller som lärare ska ha under den pedagogiska lunchen. Reglerna i matsalen kan bestå av  

riktlinjer från skolledning om hur den pedagogiska lunchen ska bedrivas. Detta kommer vidare 

att analyseras efter resultatavsnittet. 

4.2 Lombardeffekten 

För att analysera ljudnivån i skolmatsalarna kommer det teoretiska begreppet lombardeffekten att 

tillämpas. Lombardeffekten är ett begrepp som skapades och förklarades av fransmannen 

Étienne Lombard år 1911. Under ett arbetspass i Paris observerade han en patient som höjde 

volymen på sin röst i ett samtal med en annan person. Anledningen var, enligt Lombard ljud som 

kom från omgivningen. Patienten var ej medveten om att denne hade höjt sin röst under 

samtalet. Begreppet Lombardeffekten myntades och kan förklaras som en omedveten reaktion av 

bakgrundsljud i samtal där resultatet är att man höjer sin röst i linje med att bakgrundsljudet 

                                                 
33 Knutgård, 2003, s. 145-146 
34 Knutgård, 2003, s. 146 
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ökar.35 För att utveckla förståelsen för lombardeffekten har vi här valt att kortfattat presentera en 

tidigare studie gjord av Pick med flera. I studien testades studenters förmåga att dämpa 

lombardeffekten. Studien var totalt 20 minuter lång och gick ut på att studenter skulle ha på sig 

hörlurar. I intervaller á två minuter blev de utsatta för antingen totalt tystnad eller ett oljud, 

samtidigt som de spontant skulle föra en dialog. Experimentet genomfördes av tre 

studentgrupper, som fick olika förutsättningar. Grupp ett fick tydliga instruktioner och ett visuellt 

stöd, som skulle hjälpa dem motstå lombardeffekten. Grupp två fick liknande instruktioner med 

undantag för det visuella stödet. Grupp tre fick inga instruktioner och skulle istället fungera som 

kontrollgrupp. Resultatet visade att samtliga grupper hade svårt att bibehålla ett jämt röstläge när 

de blev utsatta för bakgrundsljud. Det framkom också att vissa individer kunde hantera 

lombardeffekten bättre än andra, oberoende av gruppindelning och tidigare instruktioner. 

Resultaten i experiment ett visade att det fanns en fördel med att vara förberedd på 

lombardeffekten, men trots detta var det svårt att motstå dess effekt. 36 Det övergripande 

resultatet visar lombardeffektens stora påverkningar i spontanprat. Slutsatsen av de genomförda 

experimenten visar också att lombardeffekten, till stor del är ofrivillig och automatiskt styrd. 

Talare kan reglera sitt röstläge, men i miljöer där bakgrundsljudet inte uppmärksammans kan det 

vara svårt att undvika lombardeffekten.37 

                                                 
35 Brumm, Zollinger, 2011, s. 1 
36 Pick, m.fl. 1988, s. 896 
37 Pick, m.fl. 1988, s. 899 
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5. Syfte och frågeställningar 

5. 1 Syfte 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka hur pedagoger interagerar med elever under 

skolmåltiden samt att undersöka ljudnivån under luncherna. Studien ska också ge en inblick över 

pedagogers inställning till den pedagogiska lunchen. 

5.2 Frågeställningar 

 Hur interagerar pedagoger med elever under lunchen i skolmatsalen? 

 Vad har pedagoger för inställning till den pedagogiska lunchen? 

 Vilken ljudnivå är det i skolmatsalar? 

 Hur skiljer sig ljudnivån i förhållande till antal elever i skolmatsalen? 
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6. Metod 

I detta avsnitt kommer metoderna som studien grundar sig på redovisas, vilka de är och hur de 

har använts. 

6.1 Val av undersökningsmetod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har både en kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod användas. Den primära forskningsmetoden i den aktruella studien var 

observationer. Förutom att observera interaktioner mellan lärare och elever utfördes även 

mätningar av ljudnivån. Enkäter har delats ut till pedagogerna efter observationerna för att 

komplettera det vi sett. Detta resulterade i ett bredare empiriskt underlag och möjligheten till 

fördjupningar. Valet av observationer förankras i vår vilja att söka kunskap om människor och 

sociala grupper, samt hur de agerar i naturliga sammanhang.38 Observationer som 

forskningsmetod skapar möjligheten att studera specifika processer eller strukturer, speciellt om 

de är svåra att precisera ord. Observationerna ger också möjligheten att få 

förstahandsinformation, istället för att tolka en andrahandskälla.39   

6.2 Urval 

Undersökningen genomfördes på fyra skolor i Uppsala kommun. Av bekvämlighetsskäl valdes 

boendeorten och ett åldersspann som återspeglas med vår utbildning, årskurs sex till nio. En 

annan anledning till varför det specifika årsspannet valdes är att området, den pedagogiska 

måltiden, är ganska outforskat. I studien har 24 lärares interaktion med elever observerats. Utöver 

dessa 24 lärare har även 35 enkäter besvarats av lärare. En mailkontakt upprättades med rektorer 

på olika högstadieskolor. Gensvaret från rektorerna var dock svalt, vilket resulterade i att 

valmöjligheterna minskade och vi fick ta de tillfällen som gavs. 

6.3 Genomförande av observation och enkäter 

 För att lätt kunna föra anteckningar användes tre observationsscheman som omfattade matsalens 

utformning, ljudnivå samt lärares interaktion med elever, bilaga två. Varje observation varade den 

tid som lunchen serverades i matsalen, cirka två timmar. Observationerna som utfördes var 

strukturerade, där vi på förhand valt ut vissa aktiviteter som skulle undersökas.40 

                                                 
38 Esaiasson 2012, s. 304 
39 Esaiasson, 2012, s. 303 
40 Halvorsen, 1992, s. 84 
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6.3.1 Observation av matsalens utformning 

När vi på plats pratade med rektorerna fick vi på varje skola reda på hur de själva upplevde sin 

matsal och hur de hade arbetat för att göra den mer trivsam. Innan matserveringen började 

observerades lokalens utformning. Vi observerade hur matsalen såg ut generellt, antal platser, 

kösystem, diskstation, möblering med mera, bilaga 2. Vi undersökte även vad det fanns för 

ljudabsorberande material.  

6.3.2 Observation av ljudnivån i matsalen 

Ljudnivån mättes med en digital ljudmätare, Velleman DVM85. Den digitala ljudmätaren mäter 

ljudnivån i decibel, dB(A) med en mätfrekvens på 40-130 dB(A). Ljudnivån mättes först i den 

tomma matsalen och sedan varje kvart från att eleverna kom in då det ständigt skedde ett utbyte 

av elever och lärare i matsalen. Mätningarna gjordes utifrån det vi ansåg vara matsalens centrala 

punkt. Samtidigt som ljudnivån mättes räknades antalet elever och lärare, bilaga 2. 

6.3.3 Observation av interaktion mellan lärare och elev 

Under förstadiet av denna studie genomfördes en pilotstudie för att träna och förbättra våra 

observationer. Vi fann två brister, saknad av observationsschema samt ett verktyg för att tolka 

det man inte hörde. Ett observationsschema utarbetades med syfte att lätt kunna identifiera 

interaktioner utan att missa delar av interaktionerna. Då vi märkte att det ibland var svårt att 

uppfatta interaktionerna sökte vi ett verktyg för tolka interaktioner även fast örat inte kunde 

uppfatta det talade ordet. 

För att enklare kunna observera interaktioner användes ett kodningsschema inspirerat av 

bedömningsenheterna i SYMLOG, som är ett system för att tolka eller studera grupper. 

SYMLOG står för “A System for the Multiple Level Observation of Groups” och är ett stort och 

komplext system. Trots systemets stora omfattning kan det brytas ner och göras väldigt flexibelt 

och applicerbart genom att endast välja ut specifika delar av systemet. De isärplockade delarna 

kan sedan användas separat eller i kombination för att lättare förstå en specifik grupp.  

SYMLOGs främsta styrka är att man kan använda en liten del av systemet, men ändå relatera 

slutsatserna till en helhet eller teori.41 SYMLOG-systemet kan beskrivas utifrån tre dimensioner. 

Den första dimensionen handlar om hur väl gruppen arbetar med en specifik uppgift, samt hur 

det sociala klimatet är i gruppen. Den andra dimensionen innefattar relation. Denna dimension 

utgår från hur individerna interagerar på grupp- och individnivå, även om det sker i positiv eller 

negativ bemärkelse. Den tredje och sista dimensionen är kallad makt- eller kontrolldimensionen. 

Denna dimension utgår från hur mycket plats en person tar i gruppen.42 

                                                 
41 Einarsson, 2006, s. 85 
42 Einarsson, 2006, s. 87 
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För att skräddarsy SYMLOG efter vårt specifika syfte och frågeställning valde vi att bryta ner 

systemet för att underlätta observationerna. Kodningsschema togs också fram i det specifika 

syftet att, utan att ödsla tid snabbt kunna anteckna händelser för att sen återgå till observerandet. 

Kodningsschemat bestod av bokstäver som symboliserar olika sätt att interagera. De vi använde 

oss av var U, P, N, D och F. U innebar att läraren pratade mycket med eleverna och tog plats vid 

bordet. P innebar att lärarens interaktion var positiv samt att läraren var vänlig mot eleverna. N 

innebar att läraren hade en negativ inställning under lunchen då personen påpekade saker i 

negativ bemärkelse. D innebar att läraren var passiv, att interaktionen med elever uteblev. F 

behandlade vad interaktionen byggde på, handlade det om saker som berörde skolan eller 

fritiden, bilaga 2. Dessa anteckningar användes som stöd vid tolkningen av händelsen. Eftersom 

de antecknades i följd av händelser får de således en viktig roll då de berättar utifrån en 

kronologisk ordning43. Vår observationsstrategi har byggts på en passiv roll i matsalsmiljön. 

Främst i syfte att påverka matsalssituationen i så liten utsträckning som möjligt. Trots lärarnas 

medvetenhet om vår observation är det viktigt att smälta in i miljön på lämpligast sätt för att inte 

låta observationsgrupperna göra sig påminda om vår närvaro i matsalen.44 

6.3.4 Enkäten 

För att få en möjlighet till fördjupning och förståelse för våra observationer har vi kompletterat 

dessa med enkäter riktade till pedagogerna, bilaga 1. Direkt efter genomförda observationer i 

matsalen delades enkäter ut i lärarrummet och samlades in så fort respondenterna blev klara. 

Fördelen med distributionsformen är att svarsfrekvensen blir hög då vi fortfarande är närvarade 

och kunde således samla in svaren direkt.45 För att få hög svarsrespons är det viktigt att 

enkätformuläret är välskrivet. Enkäten ska även ha en snygg layout samt inte vara för 

omfattande.46 För att vi skulle vara säkra på att enkätens frågor var korrekt formulerade och var 

välbalanserad genomfördes en pilotstudie. Enkäten delades ut till lärarstudenter som skulle ge 

feedback på vad som kunde förtydligas, förbättras och ändras på. Pilotstudien berörde hela 

enkäten: layout, meningsuppbyggnad, frågeformulering samt om huruvida frågorna berörde det 

aktuella ämnets syfte och frågeställningar tillräckligt bra.47 Mer om detta i metoddiskussionen. 

Det är viktigt att enkätens frågor är korrekt ställda. Är frågorna dåligt formulerade i 

förhållande till syfte och frågeställning resulterar det i låg validitet. Frågorna i enkäten måste vara 

så välformulerade och uppbyggda på ett sätt att en hög reliabilitet kan återspeglas. En hög 

                                                 
43 Holme & Solvang, 1997, s. 116-117 
44 Ejlertsson, 2014, s. 10 
45 Ejlertsson, 2014, s. 10 
46 Holme & Solvang, 1997, s. 173 
47 Ejlertsson, 2014, s. 89 
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reliabilitet innebär att respondentens svar i princip alltid kommer vara identiska för varje gång 

respondenten besvarar enkäten.48  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter varje utförd observation påbörjades bearbetning av den insamlade datan. Observationerna 

sammanfattades och digitaliserades. Datan från matsalens utformning och interaktionsschemat 

fördes in i ett worddokument och datan från ljudnivåschemat fördes in i ett exceldokument. När 

samtliga observationer genomförts påbörjades en analys av empirin. Enkätbearbetningen 

påbörjades först när alla enkätsvar samlats in. Svaren digitaliserades i excel för att kunna skapa 

diagram som tydligt visar svarsfrekvensen på de olika frågorna.  

6.5 Etiska aspekter 

Det är alltid viktigt att utgå från de ramar som finns för hur man förhåller sig till etiska aspekter 

när undersökningar ska genomföras. Det finns fyra krav som ska beaktas: Det första är 

informationskravet. Kravet omfattar att samtliga deltagande respondenter ska informeras om 

enkäten och observationen som ska genomföras. Det ska också tydligt framgå att det är frivilligt 

att delta. Denna information blev pedagogerna informerade om i ett informationsbrev som 

skickades ut till skolans rektor en tid innan. Samtyckeskravet är en annan riktlinje man ska 

förhålla sig till. Deltagarna har fullständiga rättigheter till att själva bestämma över sin medverkan. 

Vår respondentgrupp bestod enbart av lärare. Det är viktigt att respondenterna är medvetna om 

det fria deltagandet. I samtycke med rektorerna och de observerade lärarna uppfylldes 

samtyckeskravet då det enbart är dem observationerna behandlade. Den tredje ramen är 

konfidentialitetskravet och betonar vikten av respondenternas anonymitet. Både enkäten och 

observationerna behandlar lärarna med fullständig anonymitet. Vi har inte frågat respondenterna 

efter namn eller andra personuppgifter. Även de deltagande skolorna var anonyma. Den sista 

ramen är nyttjandekravet och berör den information som samlas in. Både observationerna och 

enkäterna har enbart nyttjats i detta examensarbete.49 

 

                                                 
48 Ejlertsson, 2014, s. 108-111 
49 Ejlertsson, 2014, s. 32 
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7. Resultat 

I detta avsnitt kommer den empiriska datan presenteras. Studien har genomförts på fyra 

grundskolor i Uppsala kommun. Studien riktar sig mot lärare i årskurserna sex till nio. Datan som 

presenteras omfattar observationer och enkäter. Sammanlagt har fyra observationer genomförts, 

samt att 35 enkäter har fyllts i. Vi kommer först redovisa enkätsvaren om lärares attityder kring 

den pedagogiska måltiden. Efter enkätavsnittet presenteras observationsunderlaget som omfattar 

skolmatsalarnas ljudnivå och lärares interaktioner med elever.  

7.1 Enkätresultat 

I detta avsnitt presenteras enkätsvaren. Totalt besvarades 35 enkäter vilket ska ge en 

kompletterande bild till de observationer som gjorts. I samtliga diagram under resultatavsnittet är 

svarsfrekvensen 35 (n=35).  

Diagram ett och två, sammanställer svaren om lärare äter pedagogisk lunch, och var i matsalen 

de väljer att sätta sig. Resultaten visar att 31 av 35 lärare äter pedagogisk lunch. Följdfrågan om 

var de sätter sig för att äta pedagogisk lunch varierar. Många lärare valde att kryssa i båda 

alternativen i diagram två. Detta innebär att svarsfrekvensen i diagrammet överstiger antalet 

enkäter, n är fortfarande 35. I kommentarsfältet till diagram två, förtydligade några lärare sina svar 

med "Sätter mig där det finns plats" eller "båda alternativen". 

Diagram ett och två, visar hur många lärare som äter pedagogisk lunch samt vart de väljer att sätta sig i 

skolmatsalen.  

 

Diagram tre sammanställer resultaten på frågan om lärares syn på vad pedagogisk lunch innebär 

för dem. Totalt fanns det sex olika svarsalternativ. Lärarna skulle bocka i de svar de ansåg 

stämma överrens med deras syn. Svarsfrekvensen blev väldigt utspridd då många bockade i olika 

många alternativ. Svarsalternativet flest lärare är överrens om är "Äta tillsammans med elever". 

Några lärare har utvecklat sina svar i kommentarsfältet nedan och skrivit att det är "viktigt för att 

bygga relationer" eller "Att knyta band till eleverna och skapa goda relationer" 
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Diagram tre visar lärares inställning till vad pedagogisk lunch innebär för dem 

 

Diagram fyra sammanställer resultatet på fråga fyra, gällande lärares syn på vilken roll som är 

viktigast under skollunchen. Frågan besvarades genom att kryssa i två av sex alternativ. Det 

framkommer tydligt att nästan varje lärare ansåg att "Socialisera med eleverna" var den viktigaste 

rollen. Drygt hälften av lärarna svarade att man ska statuera som förebild för eleverna. Den enda 

kommentaren till frågan berör "Socialisera med eleverna" där det ännu en gång påpekas att det är 

viktigt för att skapa goda relationer med eleverna.  

Diagram fyra visar lärares inställning till vilken roll som är viktig att ha under pedagogisk lunch 

 

Diagram fem sammanställer svaren på frågan "Vilket alternativ stämmer bäst in på dig?". Lärare 

skulle besvara denna fråga utifrån vem de interagerar mest med i skolmatsalen. De skulle enbart 

välja ett alternativ. Det sista alternativet "Jag pratar mest med eleverna", kryssade 23 av 35 lärare i.  
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Diagram fem visar svaren utifrån frågan "Vilket alternativ stämmer bäst in på dig?" 

 

 

Diagram sex sammanställer de samtalsämnen lärarna har med eleverna. Lärarna fick inga 

restriktioner till denna fråga gällande antal svarsalternativ eller kommentarer. De som svarade 

minst valde bara ett alternativ och de som svarade mest valde fyra av de sex givna alternativen. 

Dock var det få som valde att skriva egna kommentarer. Diagramet visar att de vanligaste 

samtalsämnena berör teman utanför skolans värld. Därefter tätt följt av "lektionsinnehåll eller 

saker som hänt på lektionen".  

Diagram sex: Om du samtalar med eleverna under lunchen, vad pratar ni oftast om då? 

 

Diagram sju sammanfattar lärarnas ställningstagande till den pedagogiska lunchen. De blev 

uppmanade att välja två alternativ av de sex presenterade. Liksom övriga frågor fanns det också 

möjlighet att skriva egen kommentar eller förtydliga ett alternativ, dock var det ingen som gjorde 
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detta. Det framgår tydligt hur lärare värderar den pedagogiska lunchen. Staplarna "Viktig" och 

"Nödvändig" utger 71% av alla svar. Svarsalternativet "Onödig" blev aldrig valt.  

Diagram sju: Jag anser att den pedagogiska lunchen är: 

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna skulle beskriva vilka fördelar samt 

nackdelar det fanns med pedagogisk lunch. Fördelarna var övervägande och det starkaste 

argumentet för pedagogisk lunch var möjligheten att bygga och skapa relationer till eleverna. 

Många lärare skriver också att deras närvaro bidrar till en lugnare miljö i matsalen. Andra tar upp 

vikten av att få en översiktlig blick om kompisrelationer, eventuellt upptäcka ätstörningar osv. 

Den negativa sidan väger desto lättare och endast ett fåtal kommentarer skrevs. Den största 

negativa faktorn beskrivs som att den pedagogiska lunchen är en tidsbov. Mycket tid går åt till 

den pedagogiska lunchen. Tid som lärarna menar att de hellre skulle vilja lägga på att planera. 

Andra skriver att momentet är jobbigt och att de blir stressade av det och inte hinner koppla in 

innan de ska påbörja nästa lektion.  
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Figur fyra: Lärares uppfattningar om hur ljudnivån påverkar den pedagogiska lunchen och måltidsmiljön. 

 

Figur fyra visar att lärarna på de fyra skolorna ser olika på ljudnivån. Det var 17 lärare som ansåg 

att ljudnivån i matsalen påverkar måltidsmiljön samt den pedagogiska måltiden. Det var 18 

personer som ansåg att ljudnivån inte påverkar måltidsmiljön eller den pedagogiska måltiden. Det 

var ingen lärare som ansåg att den pedagogiska lunchen, eller måltidsmiljön påverkades i positiv 

bemärkelse. På en skala mellan ett och tio, där ett är lägst och tio högst, ansåg lärarna att 

ljudnivån i matsalen låg på en sexa. Detta är medelvärdet av de 35 enkätsvaren. Det högsta som 

svarades var åtta och det lägsta var tre. Till frågan fanns det två följdfrågor där man fick förklara 

hur ljudnivån påverkade måltidsmiljön samt den pedagogiska måltiden. Det skrevs många olika 

kommentarer men det var några som upprepades ett flertal gånger. Lärare som tyckte att 

ljudnivån påverkade måltidsmiljön negativt skrev bland annat att ljudnivån påverkade matron och 

att ljudnivån ökade onödigt mycket när lokalen var fullsatt. De som inte ansåg att ljudnivån 

påverkade måltidsmiljön skrev att de tyckte det var en god måltidsmiljö samt att eleverna verkade 

trivas och kommunicerade väl. Lärare som tyckte att ljudnivån påverkade den pedagogiska 

måltiden negativt skrev bland annat att ljudnivån gjorde så att det blev svårt att höra vad eleverna 

säger. Denna mening delades av åtta andra lärare som skrev liknande kommentar i enkäten. Fyra 

andra lärare skrev att de blev trötta i huvudet av ljudnivån i matsalen. Några skrev även att 

mycket tid går åt att säga till elever, vilket påverkar den pedagogiska måltiden negativt. 

7.2 Observationsresultat 

Under denna rubrik kommer de fyra observationerna beskrivas. Observationerna gjordes med 

hjälp av två observationsscheman samt fältanteckningar. Fältanteckningarna användes för den 

första underrubriken: matsalens utformning. Syftet med det var att undersöka hur matsalens 

utformning kunde påverka ljudnivån och den pedagogiska lunchen. Den andra underrubriken: 

Ljudnivå undersöktes med hjälp av ett observationsschema där ljudnivån ställdes i förhållande till 

antal lärare och antal elever i matsalen. Den sista underrubriken i observationsresultatet: 
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interaktion mellan lärare och elev undersöktes med hjälp av ett observationsschema där lärarna 

observerades i syfte att se hur de interagerade med eleverna i matsalen. De fyra skolorna kommer 

benämnas med: skola ett till fyra 

7.2.1 Matsalens utformning 

Vid observationerna av matsalens utformning användes stödord/stödmeningar för att 

observationerna på de olika skolorna skulle bli liknande och jämförbara. Orden/meningarna som 

valdes var: antal platser, utsmyckning på väggar, möblering, matservering, fönster, diskstation. 

På skola ett serverades maten direkt när man kom in genom matsalsdörren, i en hall 

avskärmad från borden där man äter. Lokalen är avlång och när man gått förbi matserveringen 

kommer man till matsalsborden. Det finns sammanlagt 114 platser att äta på. Mellan varje bord 

finns det mycket yta att röra sig på. Mellan vissa bord finns en avskiljare med ljuddämpande 

material i. På varje bord finns det en duk med en blomvas på. Väggarna är utsmyckade med stora 

mjuka, tjocka tavlor. Längst med en vägg finns det åtta stora dubbelfönster. På fönsterbrädorna 

står det växter och mellan varje dubbelfönster hänger stora gardiner. I varje fönster hänger även 

en stor lampa ner. Diskstationen, där man ställer de använda materialet samt där personalen 

diskar, var avskärmad från matsalen och låg i ena hörnet av lokalen. 

På skola två serverades maten vid ingången, direkt till höger, mitt i lokalen. Eleverna måste 

köa utifrån matsalen för att det inte finns någon plats för kö. Lokalen är smal och ungefär två 

meter från matserveringen står matborden. Matborden står längst med en vägg där varje bord har 

plats för antingen sex eller tolv personer. Totalt finns det plats för 76 personer. Mellan varje bord 

är det en liten yta att röra sig på. På varje bord står en blomvas med en plastblomma i. Längst 

med ena väggen finns det sju små dubbelfönster. Mellan fönstren finns det gardiner och på 

fönsterbrädorna finns det några växter. Utanför fönstren är det en väl trafikerad väg. Väggarna är 

helt kala förutom på ett ställe där det sitter fem foton, uppsatta med tejp. Diskstationen låg i ena 

kortsidan och var öppen mot matborden. 

På skola tre serverades maten vid ingången, rakt fram, i mitten av lokalen. Eleverna köar 

utifrån. På vardera sida av matserveringen står långa bord med tolv sittplatser. Mellan borden 

som är på sidorna är det ganska trångt, men det finns stora ytor mellan serveringen och borden. 

Totalt finns det 172 sittplatser i matsalen. Två av fyra väggar i matsalen var täckta av fönster 

dekorerade med julstjärnor och några tunna gardiner längst sidan. Väggarna var kala. Det 

smutsiga materialet ställdes på en vagn som sedan kunde köras in till diskstationen. Diskstationen 

var öppen in mot matsalen.   

På skola fyra var matsalen en egen byggnad på skolområdet. Maten serverades när man kom 

in, i en smalare del. När man kommit förbi serveringsdelen öppnades lokalen upp. Där fanns det 

avlånga bord med tolv sittplatser och runda bord med 6 sittplatser. Sammanlagt fanns det 190 

sittplatser. Mellan borden var det trångt. Längst med två sidor fanns det mycket fönster med 

gardiner mellan dem. Längst in i matsalen fanns en scen som var julpyntad. Väggarna var kala 
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med några enstaka bilder fastsatta här och där. På två ställen i lokalen fanns även en uppsatt 

plansch med trivselregler.  

7.2.2 Ljudnivå 

Vid observationerna av ljudnivån mättes ljudnivån i matsalen innan lunchen och under lunchen 

med hjälp av en decibelmätare. Ljudet mättes varje kvart tills matsalen var tom. Ett medelvärde 

för varje mätning gjordes. Det visade sig att tre av fyra skolor hade ljudnivå som översteg 80 

dB(A). Samtidigt som ljudet mättes räknades antalet lärare och elever i matsalen. Observera att 

antalet lärare inte är lika med nya lärare, utan kan vara samma lärare som den förgående 

mätningen. 

Figur fem visar hur ljudnivån, antalet lärare och antalet elever förändrades över tid på skola 1. 

Ljudnivån när matsalen var tom var 40 dB(A). Man ser en ökande ljudnivå med antalet 

närvarande elever. När det var som mest elever, 12:30 var det även högst ljudnivå, 75 dB(A). Vid 

denna tidpunkt var det inte någon närvarande lärare i matsalen. Ljudnivån sänks långsamt i takt 

med det sjunkande antalet elever. Antalet lärare som var närvarande under lunchen var mellan 

noll och åtta. 

Figur fem: Ljudnivå, antal lärare och antal elever under en lunchservering på skola ett. 

 
Figur sex visar hur ljudnivån, antalet lärare och antalet elever förändrades över tid på skola två. 

När matsalen var tom var ljudnivån 45 dB(A). Redan när det var 16 personer hade ljudnivån ökat 

med 20 dB(A). Man ser en stigande ljudnivå med antalet närvarande elever. Dock var det ingen 

skillnad på ljudnivån vid mätningarna 11:30 och 11:45, trots att det var dubbelt så många elever 

vid det senare tillfället. När det var som flest elever i matsalen var det även högst ljudnivå, 77 

dB(A). Antalet lärare var under lunchtillfället mellan noll och två stycken. 
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Figur sex: Ljudnivå, antal lärare och antal elever under en lunchservering på skola två. 

 
Figur sju visar hur ljudnivån, antalet lärare och antalet elever förändrades över tid på skola tre. 

När matsalen var tom var ljudnivån 50 dB(A). Man ser att ljudnivån ökar med ett stigande antal 

elever. Man ser även att ljudnivån sänks med ett sjunkande antal elever. Antalet lärare som 

närvarade under lunchen var mellan noll och fyra. 

Figur sju: Ljudnivå, antal lärare och antal elever under en lunchservering på skola tre. 

 
Figur åtta visar hur ljudnivån, antalet lärare och antalet elever förändrades över tid på skola fyra. 

När matsalen var tom var ljudnivån 52 dB(A). Ljudnivån var under observationen högst klockan 

11:00. Då låg ljudnivån på 76 dB(A).Figuren visar även att ljudnivån stiger med antalet elever i 

matsalen. Antalet lärare som närvarade under lunchen var mellan noll och fyra.  
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Figur åtta: Ljudnivå, antal lärare och antal elever under en lunchservering på skola fyra. 

 
Vi har under våra observationer sett att ljudnivån skiljer sig mycket när det handlar om vilka 

elever det är som äter samt om det många elever i rörelse i matsalen. De olika rektorerna på 

skolorna har innan observationerna berättat om matsalen hade något ”speciellt” som påverkade 

ljudnivån. En av skolrektorerna berättade att skolan ett år tidigare hade gjort en satsning på 

matsalen med syftet att sänka ljudnivån. En annan skolrektor berättade att de hade fått ”tassar” 

till stolarna vilket enligt rektorn hade sänkt ljudvolymen markant.  

7.2.3 Interaktion mellan lärare och elev 

Vid observationerna av lärarnas interaktion med elever i matsalen användes ett 

observationsschema. Schemat var indelat i fyra kategorier för att vi schematiskt kunde anteckna 

det vi såg. De kategorier som användes var: Positionering, Interaktion med grupp, interaktion 

med enskild elev samt riktning enligt SYMLOGs bedömningsschema för interaktion, bilaga 2. 

Observationen visade att vissa lärare sätter sig med sina kollegor. Den första läraren som kom 

in i matsalen satte sig alltid vid ett bord med elever. När nästa lärare anlände var det ibland så att 

denne satte sig bredvid, eller mitt emot läraren som redan satt och åt. De fanns en tendens på 

vissa skolor att det bildas ett lärarbord. Först en lärare som sitter med eleverna, men när eleverna 

har gått, sätter sig bara lärare vid det bordet. Dessa lärare samtalade enbart med varandra och var 

passiva i den bemärkning att de inte interagerade med några elever vid matbordet. Enligt vår 

tolkning av SYMLOG hamnar dessa lärare i den generella gruppen D, passiv. De lärare som satte 

sig vid elever intog olika slags roller. Den tydligaste rollen som utmärktes med 

observationsschemat var lärare som konverserade med enskilda elever. Samtalen handlade om allt 

mellan skolarbete och fritidsintressen. Dessa lärare var alltid positiva och såg engagerade ut. 

Lärarna som interagerade mycket med enskilda elever satt oftast vid ett stort bord, eller vid ett 

bord med en ensam elev. Då lärarna är positiva vid interaktionen, samtalade mycket, tog plats 

hamnar de enligt vår tolkning av SYMLOG under beteckningen U (aktiv, pratar mycket), P 

(positiv, utåtriktad) och F (Målinriktning skola eller fritid) då interaktionen handlade om antingen 

skolan eller fritiden. Där det fanns bord med mindre antal platser interagerade lärarna mer med 
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samtliga vid bordet. Samma som innan har dessa lärare en positiv utstrålning och engagerade sig 

mycket i samtalet. Dessa lärare startade ofta samtalsämnen som eleverna engagerade sig i. Läraren 

lyssnade mycket då och pratade inte lika mycket. Dessa lärare hamnar under samma kategorier 

som de lärare som beskrevs ovan, U, P, F. Skillnaden mellan dessa pedagoger och de ovan 

nämnda är att de inte interagerar i lika stor utsträckning i samtalen.  De fanns även en del lärare 

som tillrättavisa eleverna när de enligt dem betedde sig felaktigt. Dessa lärare hade en mer passiv 

roll. De socialiserade enbart med eleverna när det handlade om något de gjort fel, genom att 

tillrättvisa dem. Detta placerar dem under gruppen N (negativ, tillrättavisande) i vår tolkning av 

SYMLOG. Den sista typen av interaktion vi kunde urskilja i matsalen var de lärare som agerade 

som matsalsvakter. Dessa gick runt mellan borden och antingen tillrättavisade elever eller pratade 

kortfattat om diverse saker. Då det skiljde sig väsentligt om vad interaktionerna handlade om var 

det svårt att placera dem i någon av SYMLOGs specifika bedömningsenheter. 
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8. Analys 

I detta avsnitt kommer den empiriska datan analyseras i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna, verksamhetsteori och lombardeffekten. 

8.1 Pedagogisk lunch och interaktion 

Som diagrammen i resultatdelen visar vill många lärare ha mycket kontakt med eleverna under 

skollunchen. Utifrån observationerna och enkätsvaren kan man se tydliga mönster. Lärare som 

ankommer först i samband med eleverna väljer alltid att sätta sig med dem. De lärare som 

därefter ankommer sätter sig lite olika. Vissa sätter sig vid ett bord där det finns både kollegor 

och elever och andra där det bara finns antingen kollegor eller elever. Trots detta har nästan 

samtliga lärare en gemensam bild över vad det innebär att ha pedagogisk lunch, då 32 av 35 

svarade “äta tillsammans med eleverna”. Det tillkommer också andra viktiga delar i den 

pedagogiska lunchen. Läraren ska fungera som pedagog, matsalsvakt och främja en god 

måltidsmiljö. Något som tydligt kunde ses genom lärares val av sittplats och kontakten med 

eleverna i vid matbordet eller i nära anslutning till bordet läraren satt vid.  

Diagram fyra och fem och tilläggskommentarer från enkäten ger en tydlig bild över lärares syn 

på deras egna roll i den pedagogiska lunchen. Störst vikt läggs på elevkontakt. I 

tilläggskommentarer i enkäten framkommer det övergripande hur viktigt lärarna anser att det är 

med goda relationer till eleverna och att den pedagogiska lunchen ger möjlighet att bygga dessa 

relationer. Vad interaktionerna bygger på interaktion bygger på är lärarna också ganska överens 

om. Samtalsteman som berör en miljö utanför skolans väggar var de populäraste 

svarsalternativen. Detta kopplar vi samman med en kommentar i enkäten som beskriver att “Det 

är viktigt att bemöta eleverna i en miljö utanför klassrummets väggar”. Att träffas i en miljö 

utanför klassrummet kan innebära att vissa barriärer rivs, där lärare och elever kan mötas i 

avslappnande roller. Svarsalternativet att “diskutera lektionsinnehåll eller saker som hänt på 

lektionen” hamnade näst högst. Dock visar diagram tre och fyra, att lärare inte använder den 

pedagogiska lunchen som tillfällen att undervisa eller utbilda eleverna. Utan att det som tas upp 

under den pedagogiska lunchen snarare berör olika situationer som hänt i klassrummet.  

Observationerna gav oss förstahandsinformation rörande interaktionerna i matsalen och 

bygger på vad vi såg under lunchen. Olika skolor hade olika sätt att förhålla sig till den 

pedagogiska lunchen. Den gemensamma nämnaren är lärares inställning till den pedagogiska 

lunchen. Trots att några ansåg att den är tidskrävande och kan upplevas som stressig visar ändå 

diagram sju, att lärarna anser att den pedagogiska lunchen är både viktig och nödvändig. 

För att få en förståelse för lärares interaktioner med eleverna under den pedagogiska lunchen 

har vi använt oss av Engeströms triangel, som tillhör den tredje generationens verksamhetsteori 
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(figur tre). I denna verksamhetsteori blir subjektet läraren och resultatet ska bli den pedagogiska 

lunchen. För att uppnå den pedagogiska lunchen använder sig läraren främst av språket som 

medierande verktyg. Den aktuella undersökningens resultat visar att majoriteten av lärarna vill 

skapa goda relationer med eleverna, genom socialisation. Detta blir då lärarnas objekt i 

verksamhetsteorin. Beroende på lärarens intentioner med den pedagogiska lunchen förändras 

objektet. En matsalsvakts huvudsakliga objekt skulle kunna vara att hålla ordning och reda, 

istället för att socialisera. Trots att objektet har förändrats kan ändå samma resultat eftersträvas. I 

Engeströms verksamhetstriangel finns ytterligare tre komponenter att förhålla sig till. I alla sociala 

sammanhang finns det regler och normer att följa. I den aktuella studien, med skola fyra som 

exempel fanns det tydliga regler att följa i matsalen, i form av planscher. Dessa regler måste både 

lärare och elever förhålla sig till. Utöver detta kan det finnas riktlinjer för hur lärare ska bedriva 

den pedagogiska lunchen. Komponenten gemenskap omfattar de lärare som delar samma åsikt 

kring begreppet pedagogisk lunch. Den sista komponenten i triangeln omfattar arbetsfördelning 

och står för de olika uppgifter medlemmarna har samt vilken status och makt de besitter. Med 

skola fyra som exempel fanns det lärare som hade rollen som matsalsvakt och andra som åt den 

pedagogiska lunchen. Samma resultat eftersträvades, men med olika uppgifter50. 

8.2 Ljudnivå 

Resultatet av observationerna visade att ljudnivån steg när antalet elever i matsalarna ökade. Detta 

var gemensamt för alla fyra skolor. Att ljudnivån stiger med antalet personer i lokalen kan 

förklaras med det teoretiska begreppet, lombardeffekten. Figur fem till åtta visar även att 

ljudnivån inte sjunker i samma takt som den ökar. 

På skola ett, figur fem ser man att det högsta uppmätta medelvärdet var 75 dB(A), då var det 

114 elever i matsalen. På skola två, figur sex ser man att ljudnivån låg på 77 dB(A) med 70 

närvarande elever. Att ljudnivån skiljer sig mellan skolorna kan ha ett flertal förklaringar. I skola 

ett hade man en annorlunda utformning av  matsalen. Det fanns mycket mer material på 

väggarna och i fönstren, jämfört med de andra observerade lokalerna. De fanns även där tydliga 

avgränsning mellan matserveringen, diskstationen och matborden. Denna skola hade även 

luftigare ytor mellan matborden. Observationerna har också visat att vilken grupp som äter kan 

påverkar ljudnivån. På skola fyra, figur åtta ser man att ljudnivån sänktes med ett högre antal 

elever. Vid detta tillfälle var det bara de äldre eleverna på skolan som åt. 

Figur fyra visar att lärarna på de fyra skolorna ser olika på ljudnivån. De som ansåg att den 

pedagogiska lunchen samt måltidsmiljön påverkades negativt uttryckte bl.a. att samtalet med 

eleverna försvårades. Att det blir svårt att föra konversationer i matsalen kan förklaras med den 

uppmätta ljudnivån i de olika skolorna. 

                                                 
50 Knutgård, 2003, s. 145-146 
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9. Diskussion 

Skollunchen har förändrats mycket sedan den först introducerades på 1880-talet. Förr serverades 

skollunch med avsikten att minska undernäringen bland barn. Idag serveras skollunchen efter 

strikta krav från livsmedelsverket där maten ska uppnå flera näringskrav. Skollunchen har också 

förändrats för pedagogen. Förr var det enbart fokus på korrekt bordsskick och goda matvanor, 

idag har rollen utvecklats till att innefatta socialt samvaro mellan lärare och elever. Pedagogen ska 

idag främja goda matvanor, fungera som en förebild och eftersträva en trivsam miljö i 

skolmatsalen.51 Genom utförda observationer och besvarade enkäter har vi dock fått en 

annorlunda bild. De flesta pedagoger som arbetar på skolor mellan årskurserna sex till nio, 

prioriterar socialt samspel med eleverna före de andra riktlinjerna från livsmedelsverket. Med 

samspelet vill pedagogerna utöka och förbättra sina relationer med eleverna. Genom socialisation 

och goda relationer tror vi pedagogerna får en inblick över elevernas situation i, men även 

utanför skolan. I enkäten framhåller några pedagoger att det är viktigt att man får samtala med 

eleverna i en avspänd miljö och detta tror vi hjälper pedagogerna uppfylla de krav 

styrdokumenten ställer på skolorna. Pedagogen kan bland annat upptäcka om elever mår dåligt, 

eller se tendenser till mobbning.52 

De riktlinjer som presenteras av livsmedelsverket anser vi passar bättre för elever i yngre 

åldrar. Då majoriteten av respondenterna i den aktuella studien framhåller socialt samspel som 

det vitala, förhåller vi oss till den och då är det sociala samspelet grundpelaren i den pedagogiska 

lunchen på högstadiet. De andra riktlinjerna prioriteras inte av pedagogerna, trots detta tror vi att 

de kan finnas med i det undermedvetna. Via observationer har vi upptäckt att pedagoger, 

generellt har en positiv inställning vid matborden. Med denna inställning kan man säga att de 

även är en förebild för eleverna. Vygotskij har med sin teori påvisat att allt medierande är 

kulturellt betingat och har förts vidare genom social interaktion.53 Vygotskij menade också att 

människor alltid använder sig av medierande redskap i sina praktiker och handlingar.54 Genom att 

vara positiv pedagog och samspela så tror vi att de andra riktlinjerna undermedvetet tillkommer. 

En vuxen person vet hur  man beter sig, utan att behöva reflektera kring det, och detta tror vi kan 

återspeglas på eleverna. 

Likt med tidigare studier har pedagoger olika roller i matsalen.55 Det fanns pedagoger som satt 

och åt med elever eller kollegor, samt att det fanns de som fungerade som matsalsvakter. I den 

tidigare forskningen påstods det att de pedagoger som inte åt med eleverna samt hade en passiv 

                                                 
51 Bra mat i skolan, 2013, s. 9-13; Skolverket, 2011, s. 7-11 
52 Bra mat i skolan, 2013, s. 36; Skolverket, 2011, s. 7 
53 Säljö, 2013, s. 26-28 
54 Säljö, 2013, s. 25 
55 Osowski, 2013, s. 420-427 
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roll kunde inte sammankopplas till pedagogisk lunch. Vi anser dock att dessa pedagoger tillför 

något i matsalen som ingår i den pedagogiska lunchen. Bara genom deras närvaro och lärarroll 

kan de påverka matsalsmiljön. Enligt vår tolkning av Engeströms verksamhetsteori ser vi ett 

sammanhang där eleverna förhåller sig till pedagogerna då de är vuxna och har en större maktroll 

i verksamheten.56  

I vår enkät fick pedagoger ta ställning till om ljudnivån på deras skola påverkade den 

pedagogiska lunchen samt matsalsmiljön. Svaret var delat, då frekvensen var ungefär lika på båda 

alternativen. Att 17 av 35 anser att ljudnivån påverkar negativt menar vi är ett tillräckligt högt 

antal för att ses som ett problemområde. De menade att det är svårt att höra vad andra säger och 

att föra samtal med en normal samtalston. Tidigare studier visar att en bullrigare miljö resulterar i 

att det blir svårare att förstå samtal.57 Tidigare studier visar också att barns hörsel och tal är 

fortfarande i en utvecklingsfas och är känsligare för ljud.58 Då nästan hälften av våra 

respondenter tycker att ljudnivån påverkar den pedagogiska lunchen, kontra vad tidigare 

forskning säger anser vi att det kan vara värt att fokusera på att sänka ljudnivån.  

Genom våra observationer kunde vi se flera potentiella orsaker som bidrog till matsalarnas 

ljudnivå. Tidigare studier visade mätningar där ljudnivån steg parallellt med att antalet elever 

ökade i skolmatsalen.59 Detta förklarades tidigare i analysavsnittet med lombardeffekten. Utifrån 

de resultaten vi fick fram kunde vi att lombardeffekten inte alltid stämde överens med 

verkligheten, till exempel ser man detta i figur åtta. Där högre antal elever resulterade i en lägre 

ljudnivå vid en viss tidpunkt. Detta tror vi kan bero på elevernas ålder, då tidigare forskning 

också har påpekat detta.60 

Resultaten visade att ljudnivån skiljde sig från skola till skola, vilket vi tror kan bero på ett 

flertal komponenter. Hur matsalars utformning tror vi var en stor bidragande orsak till att vissa 

skolor hade en lägre, respektive högre ljudnivå. Genom observationer såg vi att en av skolorna 

hade mycket mer material på väggar och i fönstren samt att de hade servering och diskstation 

avskilt från matborden. Detta kan vara orsaken till att grundljudnivån i den tomma matsalen var 

betydligt lägre än de andra skolorna. Denna skola hade också bättre framkomlighet och mer yta 

mellan matborden.  

Vi har i våra observationer undersökt pedagogernas interaktion med eleverna. Vi ville också se 

om det fanns något samband mellan antal pedagoger och ljudnivå. Resultatet visade inget tydligt 

samband vi kunde avläsa. De pedagoger som åt i matsalen interagerade mestadels med elever eller 

kollegor vid samma bord. Vi menar att det blir svårt att sänka den allmänna ljudnivån i matsalen 

om man enbart interagerar med eleverna i ens närhet. Ett alternativ skulle kunna var att placera 

                                                 
56 Engeström, 1987, s. 5-7; Knutgård, 2003, s. 153 
57 Landström, 1999, s. 40 
58 Bengtsson, Andersson, 2008, s. 35 
59 Lundquist, 1999, s. 1289-1299; Lundin m.fl. 2007, s 12; Lundin m.fl. b, 2007, s. 10; Siriviö, 2014, s. 9-14 
60 Lundin, m.fl. 2005, s. 12 
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en pedagog vid varje bord, men vi förstår också att detta är resursmässigt svårt att genomföra då 

den pedagogiska lunchen inte är lika omfattande på högstadiet. 

9.1 Metoddiskussion 

Under starten av arbetsprocessen stötte vi på ett problem som innan inte trodde skulle uppstå. 

Det visade sig vara svårare än tänkt att få kontakt med rektorer på skolor. Många valde att inte 

besvara e-mail och var ej kontaktbara över telefon. Några skolor nekade oss med anledningen att 

de inte ville ta tid från lärarnas arbete. Efter ett antal e-mail och samtal fick vi tillslut tag i de fyra 

skolor som vi använde oss av i undersökningen. Denna problematik ledde till att arbetsprocessen 

med insamling av empiri tog längre tid än väntat. Vi anser att det är svårt att undvika denna 

problematik, men för att minimera att detta påverkar arbetsprocessen är det vitalt att skapa 

kontakter med skolorna i startfasen av skrivandet. 

Anledningen till att vi valde observationer och enkäter var för att vi ansåg att dessa metodval 

skulle ge en tydlig bild av matsalssituationen, med fokus på ljudnivå och pedagogisk lunch. 

Observationen var vårt förstahandsval av metod, detta för att vi ville se den pedagogiska lunchen, 

hur den fungerade och hur ljudnivån var i verkligheten. Styrkan med observationer är den tillgång 

till förstahandsinformation metoden ger, och att vi kunde göra direkta tolkningar av sociala 

samspel och interaktioner61. Under observationerna placerade vi oss så neutralt som vi kunde. Att 

sitta i en matsal i två timmar utan att få någon kontakt med de närvarande individerna var 

problematiskt. Trots att vi försökte undvika kontakt med individer under observationerna i så 

stor utsträckning som möjligt hamnade vi ändå i situationer där  vi var tvungna att interagera. 

Detta kan ha påverkat undersökningens reliabilitet.  

Under observationerna av interaktionen mellan lärare och elev var det emellertid svårt att 

uppfatta samtalsämnet. Vi fick då utgå ifrån lärares kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta var 

något vi hade upptäckt i vår pilotstudie. Vi ansåg att enbart observationer inte skulle vara 

tillräckligt för att få våra frågeställningar besvarade. Därför valdes en kompletterande metod. 

Syftet med studien var inte att studera ett fåtal individers åsikter, utan var att få en generell syn på 

hur den pedagogiska lunchen fungerar. Vi valde därför enkäten före intervjun. Detta för att vi 

ville få en bredare uppfattning av lärares attityder och tankar kring den pedagogiska lunchen, 

samt ljudnivån.  

Svarsfrekvensen på de utdelade enkäterna låg på 70 %, vilket gav oss ett större bortfall än vad 

vi räknat med. Bortfallet kan ha berott på att många lärare var upptagna med betygsättning, då 

studien gjordes under denna tidpunkt på året.  

För att enkäten och observationerna ska bli så effektiva som möjligt kan man använda sig av 

en pilotstudie. Pilotstudien för enkäten har i syfte att göra det lättare för respondenterna att förstå 

                                                 
61 Repstad, 2007, s. 34 
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och tolka innehållet.62 Syftet var för oss även att få feedback rörande layout, frågeformulering och 

så vidare. Pilotstudien för observationen syftade till att testa om ett observationsschema 

fungerade i praktiken. Pilotenkäten delades ut till lärarstudenter. Genom pilotenkäten fick vi 

värdefulla kommentarer som omfattade syftet av pilotstudien. Detta ledde till att vi reviderade 

enkäten. Med pilotobservationen märkte vi att det kunde bli svårt att höra alla interaktioner 

mellan lärare och elev. Med den insikten sökte vi ett sätt att kunna bedöma interaktionen utan att 

nödvändigtvis höra. Det var här SYMLOG kom in i bilden. Med hjälp av SYMLOG kunde 

interaktioner bedömas utifrån kroppsspråk och ansiktsuttryck, på ett effektivt sätt genom att 

tolka bedömningsenheterna och göra om dem anpassade till vårt syfte och frågeställning (bilaga 

två). Våra pilotstudier hjälpte oss att stärka observationerna och enkäternas validitet, då det blev 

tydligare riktade till studiens syfte.  

De deltagande skolorna fick i förväg veta att observationer ska genomföras på deras skola i 

matsalsmiljön. Dock framgick det inte vad vi specifikt skulle titta på för att bibehålla en hög 

reliabilitet.63 Det som talar emot vår reliabilitet är antalet besvarade enkäter. Dock tror vi att en 

högre svarsfrekvens hade gett ett bredare spektrum, men med liknande resultat.  

 

 

                                                 
62 Ejlertsson, 2014, s. 35 
63 Holme & Solvang, 1997, s. 163; Ejlertsson, 2014, s. 99 
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10. Konklusion 

I studien har vi synliggjort skolmatsalen som en del av den stora skolverksamheten. Vi har också 

visat att man kan applicera Engströms verksamhetsteori i skolmatsalen. Denna verksamhetsteori 

går att använda på samtliga närvarande pedagoger oavsett deras mål med den pedagogiska 

lunchen. De kan ha olika objekt men eftersträva samma resultat.  

Den pedagogiska lunchen handlar för pedagogerna om att socialisera med eleverna. Att 

socialisera är för pedagogerna att skapa goda relationer som är personliga och sker i en avspänd 

miljö, vilket vi anser skolmatsalen vara. Dessa interaktioner mellan pedagoger och elever är med 

övervägande majoritet positiva där pedagogerna är utåtriktade. Den pedagogiska lunchen är 

beroende av att ljudnivån hålls på en samtalsvänlig nivå. Då vi har kommit fram till att en hög 

ljudnivå har negativ effekt på den pedagogiska lunchen. Detta kan hämma interaktionen mellan 

pedagoger och elever.  

Studien har visat att den tydligaste anledningen till den befintliga ljudnivån är antalet 

närvarande elever. Men har också visat att det finns andra komponenter som har direkt eller 

indirekt påverkan på ljudnivån. Elevernas ålder har visat sig vara en bidragande faktor, lika så hur 

matsalen är utformad, så som material på väggar och möblering.  

10.1 Framtida forskning 

Vi har i undersökningen sett att ljudnivån stiger snabbt med antalet elever. När elevantalet sedan 

minskar, sänktes inte ljudnivån lika snabbt som den höjdes. Detta kan tydligt ses i studiens 

resultatdel. Detta tror vi skulle vara ett intressant område att undersöka. 
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Bilaga 1 

 

 

Pedagogisk måltid 

 

Hej!  

Vi är två studenteter från lärarprogrammet på Uppsala Universitet. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete där vi gör en undersökning om den pedagogiska måltiden.  

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du kunde hjälpa mig att fylla i denna korta enkät. Vi 

vill med enkäten få en bild över hur du som pedagog ser på din egen roll under den 

pedagogiska måltid. 

Enkätfrågorna besvaras med ett alternativ per fråga, om inget annat anges.  

Medverkar är frivillig och du får avbryta din medverkan när du vill. Du kommer vara 

fullständigt anonym och den empiriska datan kommer enbart användas till denna studie.  

Tack för din medverkan! 

Mikael Sundvall och Andrej Odobasic 
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1. Äter du pedagogisk lunch? 

 Ja Nej 

1.1 Om du svarade ja, var i matsalen äter du? 

 Med eleverna i matsalen  Med kollegorna i matsalen 

Annat:___________________________________________________________________ 

1.2 Om du svarade nej, ange varför du inte äter pedagogisk lunch 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Vad innebär pedagogisk lunch för dig? Välj de svar som passar bäst in. 

 Att äta tillsammans med eleverna Att främja en god måltidsmiljö 

 Att hålla ordning och reda under måltiden Att främja goda matvanor 

 Att lära eleverna bra bordsskick 

 Att använda måltiden som en möjlighet till att undervisa 

Annat:____________________________________________________________ 

3. Hur är måltidsmiljön, med fokus på ljudnivå? 

 Det är hög ljudnivå, svårt att höra varandra i samtal 

 Det är hög ljudnivå, men det går att samtala 

 Det är hög ljudnivå, men påverkar inte samtals 

 Det är behaglig ljudnivå i matsalen 

Hur anser du ljudnivån är i matsalen på en skala mellan 1 och 10 (1 är lägst, 10 är högst 

ljudnivå)  ________ 

3.1 Hur anser du att ljudnivån påverkar måltidsmiljön på din skola?  

 Ja, positivt Ja, negativt 

 Nej 

Hur: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.2 Hur anser du att ljudnivån påverkar den pedagogiska måltiden?  

 Ja, positivt Ja, negativt 

 Nej 

Hur:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Vilken roll anser du är din viktigaste under måltiden i skolan? (Välj två alternativ) 

 Att socialisera med eleverna Att vara en förebild 

 Att uppmuntra  Att fostra 

 Att utbilda Att hålla ordning och reda 

Annat:____________________________________________________________ 

5. Markera det alternativet som bäst stämmer in på dig 

Jag pratar inte så mycket med eleverna under lunchen 

Jag tillrättavisar ofta eleverna under måltiden 

Jag pratar mest med kollegorna under måltiden 

Jag pratar med eleverna under måltiden 

6. Om du pratar med eleverna under lunchen, vad pratar ni oftast om? 

 Maten som serveras  Fritidsintressen 

 Hälsa  Saker utanför skolan 

 Lektionsinnehåll, saker som hänt på lektioner 

 Jag pratar inte så mycket med eleverna under lunchen 

 

Annat:____________________________________________________________ 

7. Jag anser att den pedagogiska måltiden är: (Välj två alternativ) 

 Viktig Nödvändig 

 Stressig Jobbig 

 Rolig Onödig 

 

Annat: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Vilka fördelar och nackdelar anser du det finns med pedagogisk lunch? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Observationsschema (ljudnivå) 

Tid Antal elever Antal lärare Decibel (dB) Kommentar: Möjlig anledning till ljudnivå? 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Observationsschema (skolmatsalens utformning)  

 

Kommentar 

Platser 
 

Yta 
 

Utsmyckning Väggar 
 

Kösystem 
 

Möblering 
 

Fönster 
 

Diskstation 
 

Matservering 
 

Övrig  
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Observationsschema (interaktion) 

 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Positionering  
    

Interaktion med grupp  
    

Interaktion med enskild elev  
    

Riktning enligt SYMLOG  
    

       

Bedömningsenheter utifrån vår tolkning av SYMLOG.  

U Pratar mycket, tar plats 

P Positiv inställning, vänlig 

N Negativ inställning 

D Passivt deltagande 

F Målorienterad - Pratar om skolrelaterade eller fritidsrelaterade saker 
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