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The title of the paper aims at a comment by one of the students during an interview. It reflects 

how most of the students experience the lunches in a specific school where the investigation is 

made. The question of pedagogical lunches has always interested me. Here I have used a 

method called the Grounded theory. I carried out a qualitative investigation with a number of 

methods such as interviews and participating observations. As the work progressed certain 

conceptions grew more clear than others so I penetrated those more: pedagogic, conversation, 

nutritious food and environment. On bases of these connections a theory was brought up as to 

what a pedagogical lunch means to selected pedagogues and students in the investigated 

school. Theory: The pedagogues in this examination work are of the opinion that a pedagogic 

lunch means whether they are present at the tables eating and most of them consider this a 

privilege, eat is cheaper. The students prefer pedagogues to be present as then there is less talk 

at the tables. The deliberative conversation does not exist. On the other hand there are 

conversations going on which mostly deal with bringing up, unless the students choose a 

topic. As a pedagogue you do not lay great stress upon nutritional food but do point out the 

importance of tasting everything. The students are most concentrated on not throwing away 

food as right now there is a competition going on. Conversations regarding the environment 

are dominated by the sound level; the pedagogues are trying to deaden sounds in order to 

obtain a peaceful environment while most of the students are not affected by the sound level.  
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1 Inledning och bakgrund 

Vid min verksamhetsförlagda utbildning upptäcker jag att många barn tar väldigt lite mat, de 

sitter inte ned på sin stol och försvinner snabbt ut på rast. Miljön i matsalen upplevs av mig 

som stressad och det är hög ljudnivå. Andra klasser passerar elevernas matbord till eller ifrån 

någon aktivitet istället för att välja en annan väg. Det infinner sig ingen känsla av matro.  

I min lärarutbildning på Södertörns högskola lär jag mig att vara kritisk till olika situationer 

som kan vara avgörande för lärandet för barn i de lägre åldrarna. Lunchen är en situation som 

jag anser bör vara en naturlig och avslappnad mötesplats där pedagogik och samtal vävs 

samman. Lärarkandidaten Imaan Monica Granath skriver i sin studie ”Ni får ju prata, men…” 

- om skolans pedagogiska idéer och uppdrag utifrån begreppet kommunikation (2010) att 

skolan misslyckats med sitt syfte att vara en plats för undervisning som syftar till kunskap och 

lärande. Hon menar att orsakerna till misslyckandet delvis handlar om 

kommunikationssvårigheter och reflekterar kring det deliberativa samtalet. Med hjälp av 

styrdokument inom ämnet, som visar normer eller regler, hoppas jag få en bild av hur eller om 

lärandet och pedagogiken genomsyrar livet i matsalen.  

 

Att kosten har betydelse för barns utveckling är visat i många forskningsstudier. Media 

ifrågasätter med jämna mellanrum kvalitén på maten i skolorna och även vilken tid barnen 

äter lunch. I en artikel i DN berättar journalist Mia Tottmar om elever som äter lunch strax 

efter kl 10 på förmiddagen och att de dessutom måste skynda sig när de väl är i matsalen 

eftersom de bara har 20 minuter på sig att äta (Dagens Nyheter 2011-02-26). Om barnen inte 

får i sig maten spelar det ingen roll att den har bra kvalitet. En annan artikel i SN redogör 

journalist Annika Clemens för hur eleverna undviker matsvinn genom att tävla om att kasta 

bort så lite mat som möjligt för att på fredagen belönas med efterrätt (Södermanlands Nyheter 

2011-03-25). Om skolorna lägger fokus på att blanda ihop mat och måltider med pressade 

situationer både tids- och tävlingsmässigt antar jag att pedagogiken får mindre plats. Syftet 

med måltiden bör vara att äta näringsrik mat i en kulinarisk och rofylld miljö, helt enkelt. 
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Inget annat. Tiden på min verksamhetsförlagda utbildning får mig att fundera över hur 

eleverna och lärarna uppfattar situationen i matsalen. 

 

Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer ska skolan tillhandahålla kost som är näringsrik. Dock 

påverkar även miljön där maten intas huruvida man kan slappna av vid måltiden eller inte. 

Professor Lennernäs som har skrivit en rapport utgiven av Livsmedelsverket menar att  

Sinnesintryck från måltidsmiljön, det sociala sammanhanget och måltidens 

kulinariska egenskaper bidrar sammantaget till om skollunchen förknippas 

med behagliga eller obehagliga känslor, positiv eller negativ förstärkning 

(Livsmedelsverkets Rapport 1, 2011:5). 

Citatet uppmanar till eftertanke gällande skolmatsalens utformning och funktionalitet, hur 

maten serveras och intas samt även till frågan om det finns tid för det goda samtalet vid 

lunchen. Om man som elev känner sig trygg och har en pedagog vid sin sida finns det goda 

möjligheter att tillgodogöra sig skollunchen. Jag undersöker i det här examensarbetet hur det 

ser ut för utvalda åttaåringar i en förortsskola.  

 

I kommunens kostpolicy uppmanar man varje förskola, skola och äldreboende att följa 

föreskrifterna i densamma. Målet med kostpolicyn är bland annat att ge förutsättningar för 

alla barn att vara friska samt att de ska se ett värde i måltiden, att skapa bra matvanor för 

barnen i kommunen, att man ska se fram emot måltiden samt även säkerställa en bra 

näringsstatus.  Enligt samma kostpolicy ska måltiden vara en självklar del av den pedagogiska 

verksamheten.  
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2 Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Jag undersöker vad en grupp pedagoger lägger in i begreppet pedagogisk lunch samt om 

skolmåltiderna intas i enlighet med Livsmedelsverkets och kommunens styrdokuments 

rekommendationer. 

Frågeställningar 

* Vad menas med pedagogiska luncher?  

* Finns det några bestämmelser i den här skolan angående pedagogiska luncher 

och efterlevs de?  

* Är bestämmelserna överensstämmande med Livsmedelsverkets och kommunens 

riktlinjer? 

* Finns pedagogiken i matsalen, och på vilket sätt i så fall?  

* Finns det ett didaktiskt perspektiv att ta hänsyn till och görs det av pedagogerna?  

* I vad är det tänkt att pedagogen ska undervisa eleverna under lunchen och görs 

det i så fall?   

* Hur upplever eleverna lunchsituationen? 
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3 Metod och material 

Grundad teori  

Jag är inspirerad av boken Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund som är skriven 

av filosofie doktor Jan Hartman (2001). Den grundade teorin är både en teori om världen och 

om hur en forskare systematiskt arbetar. Hartman beskriver att den grundade teorin framför 

allt är en induktiv metod, och om teorin är ordentligt befäst så kommer den anses vara så 

korrekt att man kan se den som trovärdig utan att behöva verifiera eller ytterligare testa den 

senare. Helst vill man att, som syftet från början är, teorin ska föda nya teorier. Grundad teori 

har enligt Hartman använts inom skilda forskningsämnen, bland annat omvårdnadsforskning, 

pedagogik och ekonomi. Positivismen och hermeneutiken är två vetenskapsteoretiska 

traditioner där den positivistiska sägs vara den mätbara; där teorier mellan satser beskriver 

samband, medan den hermeneutiska visserligen också har beskrivande satser men vars 

antaganden man inte kan mäta. Den visar istället kvalitativt människans föreställning om 

verkligheten från hennes sätt att se på den. Man vill veta hur en viss grupp människor 

uppfattar verkligheten eller ett visst fenomen som jag gör i det här examensarbetet: jag 

undersöker om luncherna intas i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter och vad 

pedagogerna anser att en pedagogisk lunch innebär. Jag tolkar intervjupersonernas 

observerbara beteenden och beskriver det i examensarbetet. Hartman menar att en 

problemformulering inte ska styra arbetet; teorin är något som formas i takt med att materialet 

samlas in. På så vis ska forskaren eventuellt kunna göra nya upptäckter (Hartman 2001). 

  

Uppsatsen utförs med hjälp av en kvalitativ metod utifrån intervjuer med människor inom en 

utvald skolas verksamhet med pedagoger och elever samt med kommunens kostchef i den för 

undersökningen aktuella kommunen. Observationer dokumenteras i fältanteckningar som 

renskrivs och dateras för att bli lättillgängliga under arbetets gång. Information till 

examensarbetet hämtas sålunda från observationer, intervjuer, informella samtal, tidigare 

publicerat forskningsmaterial samt litteratur som är relevant för frågeställningarna. Sociolog 
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Ann Kristin Larsen (2005) kallar det metodtriangulering när flera olika metoder används, det 

är också bra för att kontrollera om intervjupersonerna faktiskt gör det de säger att de gör. I 

detta instämmer pedagogen Staffan Stukát (2005). 

 

Metoden är helt styrd av forskningsproblemet i det här examensarbetet. Stukát (2005) liksom 

Hartman (2001) rekommenderar ett sådant förfarande. En kvalitativ metod känns relevant i 

det här fallet, eftersom en bra startpunkt visar sig vara ett flertal intervjuer med olika 

pedagoger. Detta får mig att ringa in ett problemområde att undersöka samt definiera ett 

specifikt fenomen. Först efter några intervjuer går det att klarlägga vilka begrepp jag känner 

mig manad att utveckla, ytterligare definiera och analysera, nämligen pedagogik, samtal, 

näringsriktig kost och miljö. En empirnära forskningsmetod ger mig möjlighet att 

vetenskapligt undersöka det omedelbart observerbara. Jag utgår från empirin i detta specifika 

undersökningsområde och formulerar en teori kring det. Undersökningsfrågan och syftet är 

öppet från början och ändras i takt med att arbetet framskrider. Under tiden som jag samlar 

material, kodar detta och samtidigt skriver i examensarbetet transkriberar jag intervjuer och 

läser litteratur. De olika koderna blir färre med arbetets gång och slutligen är processen 

mättad då jag ser en huvudvariabel växa fram. Författarna Runa Patel och Bo Davidson 

(2003:31ff) beskriver detta arbetssätt som Grounded Theory och Hartman (2001) översätter 

det till Grundad Teori. En av examensarbetets inspirationskällor liknas således med det 

Hartman (2001) beskriver som en induktiv metod. Först görs en planering som hjälper mig att 

ta reda på hur jag ska gå tillväga och därefter samlas material in. Detta kallas för den öppna 

fasen. Därefter försöker jag finna samband och se vilka begrepp som visar sig tydligast. I det 

samlade materialet blir vissa begrepp mer påtagliga och det uppkommer en generell hypotes. 

Enligt Hartman (2001) kallas detta sätt att generalisera för induktiv logik. Jag har alltså inte 

någon hypotes att pröva från början. När jag är mitt uppe i materialinsamlandet gör jag urval 

av intervjupersoner, observationer och samtal. Av dessa intervjuer ser jag vad jag behöver 

undersöka mer för att förstå hur pedagoger och elever tänker kring de olika begreppen. Hur 

examensarbetet kommer att se ut visar sig följaktligen med den information jag samlar in. Att 

låta begreppen förtjäna sin väg (earn its way) direkt från insamlat material är en hörnpelare 

för grundad teori, säger Hartman (2001). Alltså har jag inga förutfattade meningar och har 

ingen aning om vad pedagogerna anser om vad en pedagogisk lunch innebär eller vilka 

riktlinjer de följer. Jag vill veta vilken mening den pedagogiska lunchen har för dem. Därefter 
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kan jag göra tolkningar och analyser. Slutligen kan man enligt Hartman (2001) skriva 

resultatet och beskriva en teori. Jag anser också att examensarbetet får en nära anknytning till 

fenomenologin eftersom jag studerar pedagogers och elevers uppfattningar. Även det innebär 

att en kvalitativ undersökning lämpar sig bra för min undersökning. Jag genomför deltagande 

observationer där jag interagerar med pedagoger och elever för att se och vara i den aktuella 

kulturen, det vill säga matsalen och luncherna. Eftersom jag både studerar hur kulturen ser ut 

och genomför samtal och intervjuer kan jag skaffa trovärdig information och kunskap. Mitt 

empiriska material analyserar jag sedan med hjälp av olika, i mitt arbete, anförda teoretiska 

begrepp. En slutgiltig sanning om det aktuella problemet går inte att uppnå och är heller inte 

mitt mål. Examensarbetet skrivs för att återge kontexten som den upplevs nu. 

Urval 

Undersökningen genomförs i en förortsskola där kommunen kännetecknas av mångfald. Den 

ligger i södra delen av Storstockholm. Skolan består av nästan 600 elever och är en så kallad 

F6-skola vilket innebär att elever går här från förskoleklass till årskurs sex. Eftersom jag gjort 

en stor del av min verksamhetsförlagda utbildning i en klass där jag följt min handledare och 

eleverna från årskurs ett det känns det naturligt för mig att fråga om jag, nu när de går i 

årskurs två, får observera och eventuellt intervjua eleverna i den klassen. Eftersom jag 

avgränsar undersökningsområdet blir omfattningen passande för den djupgående kvalitativa 

studie som jag avser göra. 

 

Ambitionen är att få flera pedagogers åsikter och tankar om situationen i matsalen och om 

pedagogiken finns där. Innan jag bestämmer mig för att göra så, kontaktar jag studierektorn 

på skolan för att få tillstånd att genomföra min undersökning. När detta är godkänt kontaktar 

jag skriftligen min före detta handledare, som i sin tur meddelar arbetslaget att jag kommer 

vara i skolan sporadiskt och göra intervjuer. Vid ett besök i skolan informerar jag dem jag 

slumpvis träffar om undersökningen, och de får samtidigt frågan om de kan tänka sig att bli 

intervjuade. Det är inte svårt att fånga deras intresse när jag berättar om temat för 

examensarbetet, så jag bokar in intervjuer redan samma dag och följande vecka. Då man gör 

ett urval av intervjupersoner på det här sättet kallas det för den naturalistiska betingelsen, det 

vill säga att jag ser undersökningsfenomenet i sin naturliga miljö, samtidigt som jag utser 
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intervjupersonerna spontant, skriver professor Jarl Backman (2008:60). Det som inträffar 

utöver intervjufrågorna analyseras i sin naturliga kontext i takt med att arbetet fortskrider. 

Ingenting är arrangerat och jag kan inte påverka eller ha kontroll över kontexten just där och 

då. Detta ger en hög autenticitet (äkthet, trovärdighet) till undersökningen, menar författaren.  

 

Eftersom jag varken vet vad pedagogerna anser, hur de ser på pedagogiken i matsalen eller 

vilka begrepp som framträder bestämmer jag inte antalet intervjupersoner förrän i ett senare 

skede. Efter två intervjuer märker jag hur omfattande materialet blir och bestämmer mig då 

för att det räcker med fyra intervjuer totalt. I de kvalitativa intervjuerna med pedagogerna 

framträder information som gör mig nyfiken på vad eleverna anser om samma saker och 

situationer som jag frågat pedagogerna om. Därför bestämmer jag mig för att intervjua även 

eleverna i en bestämd klass för att få deras syn klarlagd. Det är intressant att se om de 

uppfattar saker på samma sätt som pedagogerna eller inte. Urvalet är enkelt: jag väljer den 

klass där jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning, för att eleverna förhoppningsvis 

känner sig trygga med mig. Min erfarenhet säger mig att det är lättare att genomföra 

intervjuer med barn då de träffat personen förut och känner henne väl. Mitt påstående styrks 

av professorerna Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009:162). Det är 23 elever i klassen 

och av dem får jag 18 svar från föräldrarna. Av dessa 18 är det tre som avböjer intervju. Då 

jag har 15 möjliga intervjuer att genomföra görs detta i samråd med pedagogen, eftersom 

vissa elever har lättare att gå ifrån klassrummet än andra vid olika tillfällen. På tre dagar 

genomför jag 12 av intervjuerna och då har jag material från sex flickor och sex pojkar. Dessa 

12 intervjuer kommer således utgöra 100 procent av svaren i de kommande analyserna i 

examensarbetet. Förutom pedagogerna och eleverna väljer jag också att intervjua en inom 

kommunen ansvarig person för kosten. Jag anser att det bör vara han/hon som kan ge mig 

information om hur Livsmedelsverkets regler decentraliseras. Eftersom det endast finns en 

kostchef inom den aktuella kommunen blir urvalet lätt även denna gång. Intervjun med 

kostchefen sker via telefon och jag för anteckningar under samtalet. 

Kvalitativa intervjuer 

Anledningen till att jag väljer att börja med kvalitativa intervjuer är att jag vid en handledning 

på Södertörns högskola får tipset att detta kan ge mig uppslag och idéer till vad som finns att 
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skriva om när det gäller pedagogiska luncher. När man är öppen i skrivarprocessen känns det 

som att materialet talar till dig och du finner ett mönster (Hartman 2001). Intervjuerna som 

genomförs med pedagogerna är kvalitativa och samtliga får samma frågor. Enligt (Stukát 

2005) kallas detta strukturerade intervjuer. Dock ställer jag emellanåt frågorna i den ordning 

situationen inbjuder till och då kallas det för ostrukturerade intervjuer (Ibid). I de kvalitativa 

intervjuerna har jag vissa frågor men låter samtalet styra, eftersom jag vill ge 

intervjupersonerna den tid de behöver för att återge sin syn på de aktuella frågorna (Kvale och 

Brinkmann 2009). Som intervjuare är det bra att vara tyst och ge intervjupersonen tid att tänka 

efter. Då utvecklar denne sina svar och ger mer utförlig information, märker jag. Vid min 

första kontakt med intervjupersonen förklarar jag vem jag är, vilket syfte jag har med min 

undersökning samt varför jag vill ställa frågor. Intervjupersonen upplyses om att det är 

frivilligt och att man när som helst kan avbryta intervjun eller avböja att svara på frågorna. 

Jag upplyser också om att man kommer avidentifieras vid publicerandet av studien och att 

intervjumaterialet kommer behandlas på ett etiskt sätt. Intervjufrågorna till personalen i 

skolan är inte desamma som till kostchefen i kommunen. Trots att jag provat intervjufrågorna 

på en lärare jag känner väl för att öva mig inför de riktiga intervjuerna känner jag vid 

intervjutillfällena att vissa frågor är av mindre betydelse. Dock får alla intervjupersoner 

samma frågor; kanske dyker begrepp och tankar upp bland dessa frågor i intervjun som senare 

visar sig ha betydelse, studien får förtjäna sin väg (earn its way) enligt det Hartman (2001) 

föreslår. Att skriva intervjufrågor inför ett möte med kommunens kostchef kräver planering, 

därför låter jag mig inspireras av lärarkandidaterna Emma Ferm och Maria Fältsbackas (2009) 

frågor, eftersom de har forskat om elevers kostvanor ur ett interkulturellt perspektiv. Deras 

studie och forumet de har undersökt påminner om den skola jag observerar. Därför ger det 

mig tips på nya infallsvinklar i min egen forskning och utformandet av intervjufrågor.  

Observationer och fältanteckningar 

Under mitt skrivande av examensarbetet avsätter jag tid för att observera pedagoger och 

elever för att få ett utifrånperspektiv. Jag antecknar kontinuerligt (fältanteckningar utförs) och 

renskriver senare samma dag för att inte glömma vad jag ser och hör. Observationer sker vid 

fler tillfällen då jag är med i klassen, från det att eleverna kommer från 10-rasten in i 

klassrummet och sedan följer jag dem vidare till matsalen efter lektionen. Under tiden i 

matsalen observerar jag särskilt de pedagoger jag intervjuat och avläser situationen i sin 
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helhet. Orsaken till att jag väljer att observera vid många tillfällen är att jag vill se om det 

finns eller vad som är ett återkommande mönster och hur väl detta stämmer överens med det 

som framkommer i intervjuerna. Det är enligt Hartman (2001) föredömligt att visa 

verkligheten korrekt; det är det empiriska materialet som ligger till grund för de begrepp som 

utarbetas och så småningom genererar en teori. Indikatorerna som ger examensarbetet 

begreppen måste därför genom resultatet synliggöras och illustreras för läsaren, påpekar 

författaren.  

Reflexivitet och forskningsetik 

Eftersom eleverna inte är myndiga skall man först och främst begära tillstånd från deras 

föräldrar. En lämplig form att få tillstånd, och dessutom få det skriftligt, är att skriva ett brev 

och begära det tillbaka med förälderns underskrift (Kvale och Brinkmann 2009:161ff).   

Stukat (2005) och Kvale och Brinkmann (2009) menar att man ska inleda intervjun med 

öppna frågor för att senare komma till kärnan i intervjun och därför är första frågan av allmän 

art. Följande händer vid elevintervjuer: Det visar sig att eleven inte förstår hur jag menar då 

jag ger alternativa kryssfrågor. Intervjun stannar upp redan vid fråga ett och samma sak 

upprepar sig med nästa elev. Det är åtta frågor. Till varje fråga finns det tre eller fyra 

alternativ, till exempel lyder fråga ett: Vad tycker du om matsalen? Svarsalternativen är fyra 

stycken och graderas på följande sätt: jättebra, bra, sådär och dålig. Eleverna förstår inte hur 

jag menar när jag förklarar att man ska kryssa i det alternativ som man tycker stämmer bäst. 

Eftersom de två första intervjuerna innehåller samma förvirring och frågande blickar från 

eleverna ändrar jag frågeställningarna och åldersanpassar dem, som Kvale och Brinkmann 

(2009:162) rekommenderar, så att eleverna får prata fritt istället för att behöva kryssa i något. 

Genast går samtalet smidigare, eleverna förstår frågorna, pratar på och förklarar. Eftersom jag 

spelar in intervjuerna samtidigt som jag antecknar är det lätt att spola tillbaka vid 

transkriberingen om något är ohörbart. Det ett antal (tolv stycken) kvalitativa elevintervjuer, 

vilket ger en omfattande mängd information till mig att sortera. Från att ha varit en 

strukturerad intervjuform ändrar det sig till att bli en ostrukturerad (Stukat 2005:43f). Det är 

bra att ha detta i åtanke vid intervjuer med barn: allt går inte som man tänker sig eller 

planerar. Därför är det bra att kunna vara flexibel, och se det positiva i allt material som ger 

nyanserad och detaljerad information (Ibid). Enligt Larsen (2009:40ff) är det angeläget att 

ställa de rätta frågorna beroende på vilken problemformulering som finns i examensarbetet. 
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Att också fråga om något som angränsar till mitt ämne kan leda till mer värdefull information 

(ibid). Pålitligheten i resultaten stärks av att jag vid elevintervjuerna själv ställer frågorna, 

spelar in och antecknar elevernas svar samt att varje intervjuperson avskiljs från den övriga 

klassen då han/hon ska svara. Det gör att de inte påverkas av vad kamraterna svarar och ökar 

därmed sanningshalten. Min närvaro kan påverka deras svar eftersom jag tidigare praktiserat i 

klassen och då de på grund av det ser mig som en pedagog istället för en neutral forskare. 

Detta kan påverka dem och eventuellt svarar de vad de anser att de bör svara. Dock är 

frågorna inte av känslig karaktär, så jag menar trots allt att svaren är av god kvalitet. Om 

någon fråga skulle verka ledande behöver det enligt Kvale och Brinkmann (2009:188f) inte 

vara negativt utan kan istället förstärka trovärdigheten. Intervjuaren kan på så vis verifiera 

intervjupersonens tolkning av en viss fråga (Ibid). Trovärdigheten gällande de kvalitativa 

intervjuerna med pedagogerna är god, eftersom de intervjuas enskilt och utan möjlighet att 

diskutera frågorna sinsemellan. Jag har trots det med i beräkningen att intervjupersonerna 

kanske tillrättalägger sina svar eftersom de vet att undersökningen kommer resultera i ett 

publicerat examensarbete. Detta mitt ifrågasättande av sanningsenligheten vid intervjuerna 

diskuterar även Kvale och Brinkmann (2009:246, 263) som menar att olika resultat kan 

redovisas beroende på vilken forskare som gör intervjun. Vid intervjuerna med pedagogerna 

använder jag mig inte av några ledande frågor utan tänker på att ge dem mycket tid att berätta 

och utveckla sina svar. Jag skjuter kanske in en följdfråga med jämna mellanrum för att få 

reda på mer om ett speciellt fenomen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009:189) bör jag i 

texten framskriva en tydlighet och använda explicita återgivanden, så att läsaren själv kan 

avgöra och bedöma forskningsresultatet. Trovärdigheten kan påverkas av forskarens (mitt) 

inflytande över texten, därför bör man undvika att vara spekulativ i examensarbetet. Det är 

bättre att vara kritisk och granskande (Segerlund 2011, Kvale och Brinkmann 2009). 

 

Jag har också studerat litteratur och gjort urval av denna. Den litteratur jag slutligen väljer att 

använda mig av är relevant och passar till begreppen pedagogik, samtal, näringsrik kost och 

miljö. När all materialinsamling är gjord är det tid att strukturera och lägga fram 

informationen i uppsatsen på ett för läsaren tydligt sätt. Under tiden för skrivandet då 

information ständigt tillkommer är dokumentet likt en levande organism som jag inte har 

kontroll över, varför det är bra att använda sig av det Hartman (2001) beskriver som kodning 

av material (den selektiva fasen). Att sortera empiri är en stor och viktig del i 
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examensuppsatsen. Jag väljer att koda mina utskrivna intervjuer med pedagoger, kostchef och 

elever, likväl som fältanteckningarna, med olika färger för olika teman för att inte använda 

samma uttalande vid analysen fler gånger. Exempelvis använder jag grön färg för de 

uttalanden/observationer som tillhör miljö och rosa för det som tillhör pedagogik. Slutligen 

uppstår en mättnad och jag kan gå vidare från denna selektiva fas till den sista fasen i 

Grundad teori. Den sista fasen är den teoretiska, där man ser hur olika kategorier förhåller sig 

till varandra och bildar frågor. Frågorna gör att jag kan se samband mellan kategorierna och 

med hjälp av dessa formas en teori (Hartman 2001).  

 

Efter att många intervjuer gjorts märker jag att olika begrepp visar sig tydligare än andra; det 

är som om materialet talar till mig. Därför väljer jag att skriva om dessa centrala teman och 

göra djupare forskning om dessa. 
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4 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

Pedagogik 

Pedagogik betyder enligt Nationalencyklopedin (2011) vetande och metoder som tillämpas i 

uppfostran och undervisning. För att jag ska förstå intervjupersonernas pedagogiska tänkande 

och deras utsagor i intervjuerna samt kunna återge dessa, lutar jag mig mot det filosofen 

Magdalene Thomassen (2008) beskriver i boken Vetenskap, kunskap och praxis. Hon menar 

att pedagogik och teori bygger på omdöme och förnuft, där tolkningen alltid spelar en 

avgörande roll. Vår kunskap är kontextspecifik och tränas i sociala och kulturella 

gemenskaper. Människors sociala bakgrund är enligt Thomassen grunden för förståelse och 

tolkning (ibid). I skapandet av examensarbetet bör jag göra en så förutsättningslös 

undersökning som möjligt; jag måste sätta min egen förförståelse ”inom parentes” så att saken 

eller fenomenets väsen framträder. Pedagogiken i skolans matsal kanske finns, kanske inte. 

Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red.)(2006) som skrivit boken Interkulturella perspektiv. 

Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer påstår att pedagogik finns i social interaktion, 

kommunikation och lärande genomströmmat av interkulturalitet. Utbildning och pedagogik 

hänger i alla fall samman på fler olika sätt och har så gjort genom tiderna. Efter andra 

världskriget var utbildning och medborgarskap av mindre värde; den enskilda människan 

skulle ses som en produktiv och ekonomigivande arbetare. Idag har pedagogiken och i 

förlängningen utbildningen större plats i samhället. Det interkulturella perspektivet är något 

man tar hänsyn till ur pedagogisk aspekt, där man också uppmanas att bejaka mångfald och 

motverka likhetstänkande i interkulturellt lärande och interkulturell kompetens (Ibid). Även 

om examensarbetet inspireras av arbetsmetoder hämtade från den Grundade teorin menar jag 

att ovanstående postmoderna frågor är aktuella i våra nuvarande mångkulturella 

lärandemiljöer. Därför valde jag att bringa ljus över Lorentz & Bergstedt (red.) (2006) i den 

teoretiska ramens pedagogiska anknytning.  
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Jag uppfattar kommunens kostpolicy som ett styrdokument i min undersökning, vilken 

omnämner begreppet pedagogisk lunch. Två kandidatstudenters - vid lärarprogrammet på 

Högskolan i Dalarna; Maria Celander och Katarina Lood (2009) - tidigare forskning 

Pedagogisk måltid i förskolan – en arbetsuppgift eller förmån för pedagogerna? ifrågasätter 

om det kanske är bättre för pedagogen att äta medhavd mat i lugn och ro efter barnens lunch i 

ett avskilt lunchrum, för att kunna hämta energi och få vila. Då går tanken med att de små 

barnen ska se att pedagogen äter samma mat förlorad, menar jag, och därmed också tanken på 

att pedagogen ska vara ett föredöme för barnen vid lunchen. Celander och Lood drar 

slutsatsen att lunchen förvisso är en förmån, men att pedagogerna ser den endast som ett 

verktyg (eller en nödvändighet) för att kunna genomföra sitt pedagogiska arbete resten av 

arbetsdagen. Den pedagogiska måltiden är karaktäriserad av pedagogisk aktivitet men är inte 

lagstadgad. Därför är det enligt Livsmedelsverkets rekommendationer upp till den enskilda 

kommunen att utforma bestämmelser om hur en pedagogisk måltid bör se ut (Ibid). 

Kostchefen säger i en intervju att pedagogerna bör sitta med eleverna vid bordet och vara ett 

föredöme. Det föredöme som pedagogen är likställer jag med att ge barnen en pedagogisk 

förståelse, eller varför inte benämna det uppfostran genom interaktion. Mats Hemberg 

(1995:50) menar att föreställningar man har – han kallar det inre kartor - tillkommer både 

genom egna upplevelser och genom kommunikation med andra. Antingen kvantitativt eller 

djupgående kvalitativt. Hemberg påstår att vi förkastar en föreställning i utbyte mot en ny 

(Ibid).  

 

Lärarstudenterna Celander och Lood (2009) menar alltså att de pedagogiska luncherna i 

förskolan inte ger tillräcklig vila och energi för pedagogerna för att orka arbeta resten av 

dagen. De ifrågasätter tillsammans med intervjupersonerna i sin forskning hur bra det är med 

pedagogiska luncher. Både jag och Celander och Lood (2009) undersöker det pedagogiska i 

lunchsituationen. Pedagogerna i deras undersökning upplever att de ska hinna utmana barnen i 

kommunikation, social träning och matematiska begrepp samtidigt som det ska dukas och 

torkas näsor. Likheten i deras undersökning och mitt examensarbete är att pedagogerna i 

Celander och Loods undersökning arbetar på ett pedagogiskt vis utan klara riktlinjer från sitt 

styrdokument Läroplanen för förskolan: Lpfö98 (Lärarförbundet 2006). Det står inte skrivet 

där vad pedagogiska luncher innebär, vilket heller inte står skrivet i Läroplanen för det 
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obligatoriska skolväsendet: Lpo94 (Lärarförbundet 2006) som i så fall skulle vara 

motsvarigheten till styrdokument för min undersökning.  

Lärande genom samtal 

Att utrycka sig och ha någon som lyssnar är viktigt skriver författare Rigmor Lindö i boken 

Den meningsfulla språkväven (2005), där hon också säger att skolans undervisning har gått 

ifrån att vara läromedelsstyrd till upplevelsestyrd. Elever vet idag att deras egna erfarenheter 

och nyfikenhet bidrar till skrivande och lärande. Lärande, berättande och samtal med 

vuxenstöd berikar barnets språkliga processer. Hon säger också att genom reflektivt tankesätt 

och erfarenhetsutbyte kan man tillvarata en hel barngrupps erfarenheter och göra det till en 

läroprocess i undervisningen (Ibid). Jag liknar detta vid en socialkonstruktivistiskt 

vetenskaplig syn, där språkliga och sociala interaktioner skapar kunskap som Thomassen 

(2008) skriver. Ett deliberativt samtal förutsätter att det finns en värdegrund i skolan att arbeta 

efter som baseras på ett demokratiskt tänkande. Tomas Englund (red)(2007:153ff), professor i 

pedagogik vid Örebro universitet, menar i boken Utbildning som kommunikation. 

Deliberativa samtal som möjlighet att olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra 

genom interaktiva samtal. För att kunna föra ett deliberativt samtal bör man ha en specifik 

förståelse för hur demokrati fungerar, och för att kunna förstå och fatta beslut bör ett fenomen 

diskuteras igenom noga av alla inblandade parter. Till detta hör att man ska försöka bli ense 

om det man är oense om och acceptera varandras åsikter. Ett beslut kan enligt ett deliberativt 

demokratiskt samtal ses som en temporär överenskommelse som ska respekteras och 

efterföljas. Englund påpekar att en fungerande deliberativ demokratisk syn är som ett 

långsiktigt projekt, och att man därför kontinuerligt ska arbeta med värdegrunden för att i 

förlängningen kunna stärka demokratin. Deliberativa samtal kännetecknas även av att man 

måste ge luft åt argumentationer, lära sig lyssna på andra och till och med utan direkt 

lärarledning kunna lösa problem även om man har olika åsikter (Ibid). En av grundtankarna 

med det deliberativa samtalet är således att blottlägga sina tankar, även om de inte delas av 

andra. Detta leder till en diskursiv situation och med det menas att olikheterna i tyckandet 

angående ett fenomen blir grunden till samtalet. I deliberativa samtal hoppas man på sikt 

uppnå respekt och förståelse för andra människor, säger Englund (red)(2007). Pedagogen har 

en självklar auktoritet i ett klassrummets gemensamma samtal, vilket inte får missbrukas. 

Deliberativa samtal bör utarbetas successivt och efter bästa möjliga omdöme där faktorer som 
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genus och mångfald tas i beaktande, anser jag. Deliberativa samtal är en idé avsedd för skolan 

som institution. Hänsyn bör tas i varje enskild skola till de förutsättningar som finns i just ditt 

klassrum. Englund (red) (2007) skriver att den moderna pragmatikern Habermas kallar dessa 

universella villkor för språklig kommunikation: giltighetsanspråk. Giltighetsanspråken avser 

begriplighet, uppriktighet, sanning och riktighet, vilka begrepp ses som riktningsgivare i den 

specifika klassrumskommunikationen. Habermas kritiseras enligt Englund för att ha en 

överdriven konsensussträvan. Det är därför man måste ta hänsyn till varje enskild 

klassrumssituation.  Kritiken som riktas mot Habermas är främst att hans demokratiteori inte 

sägs kunna hantera sociala ojämlikheter och kulturell pluralism (Ibid). Därför är det bra att jag 

som lärarstudent på den interkulturella lärarutbildningen får lära mig ta hänsyn till och 

omvärdera de interkulturella aspekterna som kan vara upphov till diskussioner i ett 

mångfaldens klassrum.  

 

Ulla Runesson (red.)(1995) menar att de tidigare erfarenheter som eleverna har med sig, deras 

bagage, är en bra ingrediens i undervisningen. Hon skriver att detta är en motor i 

lärandeprocessen. Tack vare tidigare kunskaper kan eleverna få hjälp att omforma och tolka 

nya erfarenheter i en nyanserad bild. Samarbete, interaktion och grupparbete gynnar elevernas 

förförståelse och ger dem möjlighet att utvecklas. Runesson menar vidare att formandet av 

elevsamarbete på det här sättet gynnar inte bara de specifika ämnena utan tränar dessutom 

elevernas sociala och kognitiva träning. Elever som inte är vana vid att själva argumentera, 

som är vana vid att bara svara på pedagogens frågor, kan känna sig förvirrade i ett 

kommunikativt klassrum där deras kunskap och erfarenheter leder utvecklingen. Därför är det 

viktigt att pedagogen sörjer för ett positivt kommunikationsklimat i klassen. Det är också av 

vikt att uppmuntra elever att ifrågasätta och göra antaganden vid andra tillfällen, inte bara i 

skolan (Ibid). Enligt Lpo 94 medför detta att elever har möjlighet till större inflytande och 

påverkan.    

 

Lendahls & Runesson (1995) beskriver i boken Vägar till elevers lärande vad de anser sig se 

bakom det uppenbart visuella i klassrummet; den osynliga metodiken, vilken utgörs av 

pedagogernas egen syn på lärandet. Hemberg (1995) talar i samma bok om didaktik och 

lärande och hur detta kan synliggöras. Han menar att språket och samtalet är en nyckel i mötet 
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mellan elevens yttre och inre värld och hur eleven uppfattar detta i exempelvis socialisationen 

i skolan, där kommunikationen inte bara hjälper eleven att förstå mönster, utan även hjälper 

pedagoger att förstå eleven (ibid). Psykolog Björn Nilsson och läraren Anna-Karin 

Waldemarson (1990) som skrivit boken Kommunikation. Samspel mellan människor 

instämmer i detta och påpekar att kommunikationen finns även i form av en monolog i varje 

människa, men att dialoger med andra, samspelet, är det som främjar lärandet och 

problemlösningsförmågan i en icke avstannande process (ibid).  

 

Nationella riktlinjer angående vad som är nyttigt för barn och vad skolmåltiderna bör 

innehålla finns att läsa i Livsmedelsverkets rekommendationer.  Skolans värdegrund och dess 

normer uppdateras årligen. I dessa styrdokument tas hänsyn till de nationella riktlinjerna, när 

vi talar om barns kostvanor. Man har i den utvalda skolan ett miljöråd och ett matråd, där 

pedagoger och elever träffas regelbundet och diskuterar aktuellt förekommande frågor. 

Kostvanor ur ett interkulturellt perspektiv är undersökta av lärarkandidaterna Emma Ferm och 

Maria Fältsbacka (2009) i sin studie Uppfattningar om barns kostvanor ur ett mångkulturellt 

perspektiv. Deras forskning tydliggör värdegrund, acceptans och identitetsskapande liksom 

vikten av att visa varandra respekt och lära sig sociala regler oavsett språk och kultur. De 

skriver också om att kommunikation emellanåt sker på annat sätt än bara genom språket, 

eftersom undersökningen görs i en mångkulturell klass, och att eleverna får en bred 

utveckling tack vare detta. De refererar även till en kanadensisk undersökning, som visar att 

det går att förändra och påverka elevers matvanor genom information och upplysning i skolan 

samt med fördel även ha ett föräldrasamarbete angående matvanor. Ferm & Fältsbacka tar 

även hänsyn till genusfrågan i sin undersökning: 

Vi har förstått att det handlar mycket om genusperspektiv och hur detta påverkar 

faktorer så som värden, respekt och demokrati. Det har givit oss en ökad förståelse i hur 

betydelsefullt det kan vara att arbeta med genusfrågor när man arbetar i en 

mångkulturell klass, även i klasser utan invandrarbarn (Ferm & Fältsbacka 2009). 

 

Lärarstudenterna Cecilia Hammarström och Camilla Jagefeldt (2008) har i sin studie Äta för 

att lära? – pedagogers uppfattning om sambandet mellan mat och koncentration i förskola 

och skola forskat om huruvida de elever som äter lunch fungerar bättre i klassrummet än dem 
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som inte äter lunch. De hänvisar i sin studie till Rydqvist och Winroth (1995) som kommit 

fram till att måltidsordningen och rutinerna kring maten är viktiga att hålla på grund av att 

oregelbundna måltider kan leda till irritation och trötthet hos elever. Detta resonemang stärks 

av Livsmedelsverkets rekommendationer samt kostpolicyn i den kommun i vilken skolan jag 

undersöker är belägen, varför jag finner det relevant att hänvisa till Hammarström och 

Jagefeldts studie (ibid). En sammansatt kost vid samma tidpunkt varje dag (såsom lunchen i 

skolan) kan vara utomordentligt relevant för elever som äter osund mat - eller ingen alls - 

hemma.  

 

Den primärkälla jag utgår mest ifrån är Livsmedelsverkets rapport 1 -2011 Inventering av 

kunskapslärandet, teorier och begrepp. Lunch och lärande – skollunchens betydelse för 

elevernas prestation och situation i klassrummet. Det är professor Maria Lennernäs senast 

utgivna rapport. Livsmedelsverket fick år 2010 i uppdrag av regeringen att kommunicera 

råden om kost till skolledare nationellt. Maria Lennernäs är förutom professor i mat- och 

måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning även doktor och docent i näringslära 

och är ansvarig för rapporten. Hon menar att skollunchen påverkar elevers skolprestation 

långsiktigt på grund av de näringsämnen och vitaminer som i sin tur påverkar den kognitiva 

prestationsförmågan. Vidare beskriver hon hur omfattande störningar i människans så kallade 

belöningssystem kan leda till exempelvis matmissbruk, tillstånd av hyperaktivitet och även 

koncentrationssvårigheter, även om orsakerna till detta är komplexa. En regelbunden 

måltidsordning är således primär för att undvika att öka aptiten när det gäller energitäta 

produkter. Dessa energitäta produkter såsom sötsaker eller produkter med hög andel fett, sägs 

ha för låg halt av näringsämnen och ger inte rätt signaler till kroppen (Lennernäs 2011). Att 

istället äta rätt med en rejäl och rutinmässig måltidsordning kan exempelvis vara en 

avstressande, trygg lunchmiljö i skolan. Enligt Lennernäs påverkar våra biologiska drivkrafter 

förutsättningarna att lära in och ha ett bra minne. Ätandet påverkas också av kulinariska 

signaler från maten och av miljön runt omkring (ibid).  

Andra aspekter som Lennernäs (2011) beskriver är att god sömn, goda matvanor och rörelse 

bidrar till en hälsosam utveckling och normal tillväxt hos barn. I skolan kan vi inte påverka 

hur och när eleverna sover, men jag anser att vi i alla fall kan påverka matvanor och rörelse i 

en för eleverna positiv riktning, vilket styrks av Skollagens kapitel 14 (Lag 1993:800). Där 

anges att skolan och skolhälsovården har som ändamål att verka för sunda levnadsvanor hos 
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elever genom framförallt förebyggande insatser. Lennernäs menar vidare att forskningen är 

förbisedd då det gäller frågan huruvida kosten i allmänhet eller måltider i synnerhet påverkar 

elevernas resultat i skolan. Dock är det många forskningsdiscipliner som behöver samarbeta 

för att få tillfredsställande resultat, det är omfattande och tidskrävande forskning. Detta verkar 

vara en förklaring till den förbisedda eller magra forskningen inom området hur kost och 

kunskap hänger ihop (Ibid).    

 

Granath (2010) skriver i sin studie att lärande är en kollektiv process som står för samverkan 

mellan individer och att tystnaden och lyssnandet tillhör dåtidens lärande. I dagens forskning 

inom utbildningsområdet menar Granath att interaktionen sätts i fokus. Miljön och vuxnas 

attityder till hur pedagoger tillåter eleverna interagera och kommunicera har stor betydelse i 

dagens pedagogik. En god dialog bör leda till öppenhet och gemensam förståelse utan att man 

för det behöver dela åsikt. Förutsättningen för en god dialog är att elever och pedagoger 

respekterar varandras ord och har viljan att lyssna och förstå. Det goda samtalet eller det 

deliberativa samtalet är således enligt Granath att olikheter bör lyftas och dryftas; elever och 

pedagoger ska interagera och argumentera. Elever bör få utrymme att ifrågasätta auktoriteter 

och traditioner likväl som att lära sig tolerera olikheter mellan individer, säger Granath.  
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5  Resultat och analys 

Jag väljer att dela upp det här avsnittet av examensarbetet i fyra olika teman. Under respektive 

tema visar jag resultat från intervjuerna och jämför dessa med varandra och med vad eleverna 

tycker. Där lägger jag det jag uppfattat vid observationer. Slutligen undersöker jag vad den 

tidigare forskningen och/eller styrdokumenten säger om det som framkommer i intervjuerna. 

De fyra pedagogerna väljer jag i examensarbetet att kalla för Sasha, Robin, Kim och Sam för 

att avidentifiera dem.  

Begreppen pedagogik, samtal, näringsriktig kost och miljö blir synliga och framträdande vid 

intervjuer och observationer både i klassrum, utanför och i matsalen. Antingen för att de lyser 

med sin frånvaro i den faktiska situationen eller för att de påtagligt existerar. Låt mig få ge er 

ett belysande exempel:  

Pedagogen säger till eleverna i klassrummet att det är dags att börja plocka ihop böckerna och 

gå och tvätta händerna. Många elever har redan sneglat på klockan en lång stund och är väl 

medvetna om att det är lunchdags. De har också koll på vad det är för mat som serveras och 

de har tydliga åsikter om maten. Idag är det ingen favoriträtt som serveras och därför hoppas 

de på att det finns en alternativ maträtt också. När händerna är tvättade ställer eleverna upp på 

led i korridoren utanför klassrummet. De väntar på att pedagogen ska låsa och komma. Den 

som är klassvärd den här veckan får stå först i sitt led. Rösterna blir höga och kropparna 

spritter av lust att springa och hoppa, som om de varit inlåsta länge. Pedagogen ställer sig 

framför klassen och inväntar tystnad. Sedan går klassen till matsalen. Där står de i kö igen, nu 

vid matkantinen, för att ta bestick, tallrik, sallad och slutligen mat. Många elever tar väldigt 

lite mat, tycker jag. När jag frågar varför och hur de ska bli mätta på det där lilla svarar en 

pojke att de smakar först, och sedan tar de mer av det som de gillar. Man får nämligen inte 

slänga mat, helst inte alls, för de har en tävling just nu, säger en elev uppfordrande och 

spänner ögonen i mig. De sätter sig på sina bestämda platser men reser sig snart igen för att 

hämta dricka. De får välja mellan lättmjölk och vatten. När alla elever tagit mat och sitter ned 

slår sig pedagogen ned vid ett av de fyra bord där eleverna sitter. När jag precis satt mig vid 

ett av borden reser sig en elev och går. De flesta andra sitter och äter, pratar och planerar vad 
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som ska hända på rasten. När tio minuter passerat har tre fjärdedelar av klassen gått från 

bordet, lämnat tallrikar, bestick och glas, torkat av sin plats med våt trasa och försvunnit ut 

mot kapprummet. 

Matsalen har inga dörrar. Där vi kommer in är det en stor öppning. Längs vänster sida finns 

några bord och ett pentry avsett för bakning och mellanmål på eftermiddagen. Efter pentryt 

står kantinerna med mat, bakom dem finns en dörröppning där disken förvaras, avskilt från 

själva matsalen. Längs den vänstra väggen är det glasfönster och en dörr, rakt fram är det en 

lika stor öppning som den jag kom igenom. På höger sida är det fönster från golv till tak, de 

vetter mot en korridor. Alla sidor vetter mot var sin korridor, vi är i mitten, som på ett 

inomhustorg. Ovanför halva högra sidan av salen är det ett rum som nås via två spiraltrappor. 

Där kan man pyssla eller läsa på eftermiddagen när man är på fritids. Där uppe finns också 

skåp med bland annat pedagogiskt hjälpmedel. Totalt sett äter tre klasser och en specialklass 

lunch samtidigt. De kommer in klassvis med fem minuters mellanrum för att undvika för 

långa köer vid kantiner och diskinlämning. En del bord är rektangulära långbord, andra bord 

är runda. Det finns inte dukar eller stearinljus på borden nu, som det fanns vid juletid. Det 

doftar väldigt gott av nylagad mat och det så kallade torget är rent och fräscht.  

Pedagogik 

En intervjufråga till pedagogerna lyder ”Har ni pedagogisk lunch på skolan och i så fall, vad 

innebär det?” 

Ja, att vi pedagoger äter med barnen, vi är ju ett föredöme för barnen. Vi lär dem att 

pröva nya saker. Fast de behöver bara ta lite grand, men pröva lite. Det är ju billigare 

för oss att äta pedagogisk lunch för det kostar bara 17.50 om jag äter med barnen men 

det ska kosta 45 kronor om jag äter i personalrummet eller någon annanstans, så det är 

en penningfråga men sen SKA vi ju finnas med för det blir ju ett lugnare klimat i 

matsalen om vi äter med barnen också (Sasha) 

Ja, det innebär att det alltid sitter vuxna med vid samma bord. De som inte har en egen 

klass sitter också där och äter. Till reducerat pris (Robin) 

Ja, dels att vi sitter med, men också att vi tar upp saker och pratar med dem om hur man 

beter sig vid ett matbord. Att man använder kniv och gaffel, om man dricker mjölk eller 

vatten, att man tar av allting, ja, smakar, provar, har trevliga samtal (Kim) 
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Ja, här innebär det att vi äter för en reducerad peng. Eller ja, vi har en billigare lunch 

gentemot att vi äter tillsammans med barnen, eller ja, annars vet jag inte vad det betyder 

annat än att vi ska äta med barnen pedagogiskt. Först om främst är det väl att man sitter 

med barnen och i andra hand kommer väl att det är billigare. Alltså vi sitter ju inte där 

för att det är billigare….utan….ja (Sam) 

Samtliga svarar på ett eller annat sätt att pedagogisk lunch handlar om att sitta tillsammans 

med barnen. Utan att frågan på något vis gäller pengar, utan om vad pedagogisk lunch 

innebär, antyder dock tre av fyra pedagoger att det handlar om att lunchen blir billigare. 

Visserligen säger de inte det genast, men de kommer in på det senare i sin förklaring. Det får 

mig att undra om man generellt ser lunchen som en arbetsuppgift eller en förmån? Min 

följdfråga blir därför: ”Står det någonstans angivet i din arbetsbeskrivning, eller någon 

annanstans, vad en pedagogisk lunch innebär?” 

Nej, det har vi nog med oss för så här har det sett ut nu under en lång period. Att man 

äter med barnen i skolan för… ja för det här med pedagogiska luncher…för…jag 

kommer inte ihåg. Alltså det kan ju vara skrivet något från början som jag liksom inte 

har uppmärksammat (Sasha) 

Nej det står inte skrivet. Det blev en självklarhet när skolan byggdes om. Innan hade vi 

en personalmatsal, då satt vi inte med barnen och åt. Men sen byggdes skolan om och 

då blev det en självklarhet att vi äter med våra elever (Robin) 

Nej, det vet jag inte, men det tror jag inte (Kim) 

Nej, de bara sa det när jag började här. Jag tror att vi kan få välja bort, men då får man 

betala mer för maten (Sam) 

Det som framträder tack vare min följdfråga är att det verkar vara en naturlig rutin att äta 

lunch tillsammans med barnen på grund av skolans arkitektur och att klimatet i 

personalstyrkan frammanar det. Ingen av de fyra tillfrågade vet om det står skrivet någonstans 

varför man äter med eleverna; det är ett faktum, en inarbetad rutin. Tydligen införlivades den 

vid en ombyggnation av skolan.  

För eleverna är det en självklarhet att vuxna sitter med vid borden och det verkar inte spela 

någon roll vilken vuxen det är. Så här säger några av eleverna när jag undrar vad de tycker om 

de vuxnas närvaro: 



 25 

Fröknarna brukar inte sitta vid bordet JAG sitter vid, inte så ofta, för de sitter vid de 

andra borden och det är de som pratar mest (Minna) 

Det är bra att någon sitter med för då brukar man inte prata lika mycket för då säger de 

till att man ska äta mer (Anngelica) 

Det är roligt och bra. Man kan prata och umgås (Liam) 

Bra att de sitter med vid bordet (Nils) 

De övriga sju eleverna som jag citerar har svarat ”bra” eller ”helt okej” på samma fråga. Ingen 

tycker det är konstigt. Tvärtom verkar pedagogers (eller andra vuxnas) närvaro vara ett 

positivt inslag. Minna deklarerar ett litet uns av avundsjuka för att ”fröknarna inte sitter vid 

hennes bord så ofta” men verkar samtidigt stolt, eftersom hennes bord är ett bord där man inte 

pratar så mycket. Jag har i mina observationer och vid samtal med pedagogerna fått veta att 

man som pedagog inte har någon bestämd plats att sitta på. Man slår sig ned vid olika bord 

varje dag. Dock är det som Minna säger sällan någon pedagog som sätter sig vid deras bord, 

eftersom det inte ryms någon vuxen där. Om en elev vid Minnas bord inte är i skolan 

däremot, tar en pedagog gärna plats även vid det bordet. Eleverna har alltså, till skillnad från 

pedagogerna, fasta platser vid borden. Minnas och Anngelicas uttalanden kan också tolkas 

som att pedagoger sitter vid de bord där det pratas mest och att pedagogens närvaro påverkar 

ljudnivån eller pratet vid bordet. 

 

En av pedagogerna svarar att de talar med eleverna om hur man beter sig vid ett matbord samt 

använder kniv och gaffel, vilket anknyter till lärande och uppfostran och därmed till 

pedagogik. Samma pedagog utvecklar det på följande sätt 

Ja, hela dagen är ju ett lärande för barnen, även lunchen. Vi är ju förebilder vi som sitter 

där, och sen att man pratar om det när det är läge för det. Det är ett evigt lärande 

faktiskt (Kim) 

En annan pedagog uttrycker sig så här: 

Faktiskt är det ett ganska bra tillfälle, jag tänker att jag lär dem alltid något, ett litet 

ämne som kanske blir en fem-minuterslektion (Sam) 
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Uttalandena överensstämmer med det som står att läsa i Lpo 94. Där anges att en del av 

skolans uppdrag är att främja lärande där elever kan hämta kunskap. Vidare uppges att 

utbildning och fostran också är en fråga om att överföra ett kulturarv, bland annat traditioner, 

till nästa generation. Som pedagog har man enligt läroplanen i uppdrag att förbereda eleverna 

för att leva och verka i samhället. Att äta lunch, eller äta i allmänhet, är ju en socialt betingad 

verksamhet som ingår i alla barns skolgång – varför Lpo 94 även menar att de som verkar på 

uppdrag av skolan även ska ge eleverna beredskap inför framtiden (Lärarförbundet 2006). I en 

intervju med kommunens kostchef påpekar denne också att 

Vi ser helst att det finns en pedagog vid varje bord i matsalen och ser över hur eleverna 

sköter sig. Pedagogerna ska finnas där i matsalen och helst vid bordet, det är det 

optimala (Kostchefen) 

Kostchefen nämner att det ska kontrolleras hur eleverna sköter sig. Jag tolkar det som att vett 

och etikett - men även uppfostran - är en del av en pedagogisk lunch. Alltså arbetar 

pedagogerna i linje med vad både läroplanen och kostchefen förespråkar, när det gäller den 

delen av den pedagogiska lunchen.  

Vid följdfrågor i intervjuerna med övriga pedagoger observerar jag att Sam pratar med 

eleverna om att man inte ska äta med händerna eller ha armbågarna på bordet och att det ska 

vara ordning och reda vid bordet. Sasha berättar att hon vill att eleverna sitter på sin egen stol, 

inte har fötterna på bordet, äter med kniv och gaffel (hon visar att några håller i en gaffel och 

gnager runt på köttet, vilket hon inte vill att man ska göra) och att det ska se fint ut när man 

äter. Hon brukar uppmuntra eleverna att låtsas att de sitter på restaurang. Sasha tycker att man 

ska sitta rak i ryggen, inte sitta på knäna till exempel. Hon betonar att det ska se fint och lugnt 

ut vid bordet. Annars kan det bli oroligt, vilket smittar av sig på övriga elever. Om någon 

börjar krypa under bordet så gör andra också det sen, säger Sasha. Fostran enligt Lpo 94 och 

pedagogers traditioner och normer förekommer följaktligen i matsalen. Fostran anses således 

vara en ingrediens i den pedagogiska lunchen 

 

Eleverna svarar följande när jag undrar om regler i matsalen: 

 Det är tråkigt. Man bara får äta mat där. Inte springa (Henrik) 

 Nej det finns inga regler i matsalen (Lovisa). 
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Ingen av de övriga tio eleverna tycker att det finns några regler eller bestämmelser att förhålla 

sig till. Kan det vara så att det som pedagogerna hela tiden uppmanar eleverna att göra eller 

inte göra, hur man ska äta eller inte äta, på vilket sätt man ska sitta eller inte sitta, är så 

vardagligt förknippat med fostran och tillsägelser att eleverna helt enkelt inte reflekterar över 

det? Enligt Runesson (red.)(1995:11ff) kan lärandet vara en dold process, så till vida att 

situationer sedan länge är arrangerade. Eleverna inser hur de ska gå tillväga utan att förstå 

varför eller vad tanken bakom är; de följer ett invant mönster. Författarna menar att lärandet 

sker från pedagogen via stoffet till eleven i en naturlig utveckling, där elevens egen mognad 

och/eller utveckling sätter gränserna. Att eleven själv är uppmärksam och aktiv har därför 

betydelse för lärandet (ibid). Stunden i matsalen och i förlängningen de pedagogiska 

luncherna har således en dold läroprocess, även om det inte finns tydliga ramar och regler 

kring kontexten. Åter igen ser jag att Lpo 94:s riktlinje angående pedagogers uppgift att 

överföra traditioner och lärande är jämförbart med den här skolans luncher. Jag kan inte 

undgå att reflektera över att ingen av pedagogerna verkligen vet vad en pedagogisk lunch 

innebär, eller om det finns något skrivet om detta. En av pedagogerna (Robin) säger tidigare i 

intervjun att det bara blev så här, att de äter med eleverna efter att skolan byggdes om. 

Pedagogerna verkar överens om att det handlar om att sitta med eleverna och att det blir 

lugnare då, och billigare, men ingen kan klart redogöra för vad en pedagogisk lunch innebär. I 

skolans styrdokument finns inget skrivet om den pedagogiska lunchen. 

 

Jag frågar eleverna vad de tycker är det viktigaste och bästa med timmen vid lunch; om det är 

maten, rasten eller något annat. Så här svarar eleverna: 

Jag tror det är själva maten. Lunchen är ju för att man ska äta tills man blir mätt. Rasten 

är ju sen (Minna) 

Att man inte ska stressa. Det gjorde några idag (Lotta) 

Rasten är viktigast (Fia) 

Rasten är viktigast. Man kan leka massa och springa, sen att man ska äta upp. Vi har ju 

den hära tävlingen. Den är lite bra (Liam) 

Maten är viktigast. Den är bra att ha (Adam) 

Det viktigaste är lunchen. Själva maten (Paul) 
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Det viktigaste är rasten (Henrik) 

Maten är bäst. Då orkar man hela dan (Nils) 

Fyra elever av tolv tycker alltså att själva maten är det viktigaste, en del säger att det är för att 

orka med resten av dagen och andra att den är bra att ha. En elev säger att det viktigaste är att 

ha mörka glas istället för ljusa, för de mörka är snyggare. En annan säger att det värsta är när 

man måste äta tillsammans och vänta på kompisar och när femmorna till exempel sjunger. 

Den eleven syftar på julsångerna som sjöngs i december månad när tvåorna satt och lyssnade. 

Lovisa säger bestämt att hennes mamma, och inte fröken, har lärt henne att hon ska äta 

ordentligt. Den sista eleven jag frågar säger att det viktigaste är att man inte ska slänga något. 

I mina observationer hör jag vid varje tillfälle jag är med i matsalen att eleverna pratar om att 

man inte får slänga någonting alls. De berättar ivrigt att de har en tävling på skolan som 

handlar om att ett torg ska vinna. Tävlingen går ut på att den mat som slängs också vägs för 

att sedan bokföras och jämföras med de två övriga torgen. Den som vinner ska enligt eleverna 

få pris i form av efterrätt på fredagar. Angående detta säger pedagogerna så här:  

Vi har börjat med att väga maten varje dag…som de slänger, och det har minskat 

jättemycket. Att man inte ska ta så mycket mat. Förut kunde man lassa på och så åt man 

lite och slängde resten, men det gör man inte nu och det är jättebra. De går ofta och tar 

fler portioner istället när de har provat om de tycker om maten (Kim) 

Vi står där och övervakar det hela så att de inte tar för stora portioner eftersom de ska 

äta upp det de själva lägger upp på tallriken. Nu har vi den här drajven, att nu ska vi inte 

slänga så mycket mat. Periodvis har det slängts alldeles för mycket. Man kan ta en 

smörgås och ta en tugga på den och sedan slänga resten. Det är inte acceptabelt. Då 

behöver man ju inte ha den där smörgåsen. Men nu har vi en tävling så att resterna vägs 

varje dag. En tävling mellan de tre torgen, så får vi se hur mycket det blir (Robin) 

Det har inte påverkat ätandet så mycket, utan mer att de tänker på hur mycket de inte 

ska kasta. De är väldigt noga, och de är på varandra som småpoliser över varandra, för 

de vill ju ha…ja vi vill ju se hur mycket det blir och då kan vi göra något roligare för de 

pengarna, för de finns ju kvar då. Kanske efterrätt istället någon gång. Men jag har 

försökt stoppa dem och säga att det inte är någon tävling för det är ingen vinst på något 

sätt, fast vi får ju pengar över om vi inte kastar så mycket (Sasha) 

Jag tror att barnen hör vad vi säger, att vi inte ska kasta mat. De fattar ju inte varför man 

inte får kasta maten när den ligger på tallriken, de förstår inte det här stora 
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i…..äh…eh..de tänker på att inte ta för mycket i alla fall. Att de inte tar en stor portion 

som de inte orkar. Jag tror inte det påverkar ätandet, jag har inte funderat så mycket på 

det. Men barn kastar ju för de har inte det där tänket riktigt än, men det hoppas vi att de 

ska få. Det kommer om vi nöter in det (Sam) 

Både Robin och Sasha påtalar att det är en tävling mellan torgen som handlar om att slänga så 

lite mat som möjligt för att kanske ha råd med något gott till efterrätt för de pengar som blir 

över. Samtidigt är Sasha noga med att förtydliga att det inte är någon tävling för det inte är 

någon vinst på något sätt. Det är motstridiga besked, och jag förstår om eleverna tror att det 

faktiskt är en tävling. Kim och Sam ser det som en lärosituation: att man ska lära elever att 

inte slänga mat utan istället bara ta så mycket som man orkar. Enligt skolans webbsida 

framgår det tydligt att skolan under en sexveckorsperiod har ett projekt som handlar om att 

man ska se hur mycket pengar som hamnar i komposten. Man vill dels veta om det är en viss 

typ av mat som kastas, dels vill man att eleverna ska reflektera över vad den slängda maten 

skulle betyda för andra människor i världen. Man kan fråga sig hur detta hör hemma i 

begreppet pedagogisk lunch. Kanske menar man att det är pedagogiskt för att elever lär sig att 

mat kostar pengar men det känns ändå något oroande, eftersom det blir ett tävlingsmoment 

kring lunchsituationen. Vilka signaler ger man till eleverna? Visserligen är det bra att öva 

elevernas metakognition på så vis att de ska lära sig tänka på sambandet mat/ekonomi, men är 

det rätt väg att gå? Min förhoppning är att eleverna inte förknippar mat med prestation, vilket 

i så fall kan skapa disharmoni kring skollunchen, som enligt Lennernäs (2011) ska vara en 

kulinarisk upplevelse och en rofylld stund. Att projektet ”inte kasta mat” är en ekonomisk 

fråga framgår tydligt av webbsidan och det styrks av uttalandet från två pedagoger. I mina 

observationer och elevintervjuer uppfattar jag att min oro är obefogad. Ingen elev verkar 

stressad över tävlingen, såvitt jag kan se. Många elever har berättat för mig om tävlingen vid 

mina deltagande observationer i matsalen. 

Samtal 

Enligt Nilsson och Waldemarson (1994:9ff) utgör kommunikation grunden för våra relationer 

i mötet med andra människor. Ordet kommunikation kommer från latinets communicare som 

betyder att något blir gemensamt. Förutom att kommunikationen bidrar till att få vår identitet 

bekräftad innebär det också att du kan påverka andra och framföra ditt budskap. Författarna 

menar vidare att interagerandet hjälper oss att förstå världen och att skapa mening. Om man 
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förstår världen och ser det meningsfulla i den blir också känslan av att kunna förändra 

densamma gripbar. Samspelet och kommunikationen kan ge upphov både till förståelse och 

kärlek mellan människor, men även ilska och hat. Relationer påverkas alltså i hög grad av 

kommunikationen och därför är det också nyckeln till ett socialt samspel mellan individer 

(Ibid) vilket Englund (red.)(2007) instämmer i. 

En av pedagogerna anser att samvaron och samtalet är av betydelse men att det inte är så 

viktigt vad samtalet handlar om. Andra pedagoger tänker på att rikta samtalen och styra dem 

till ett ämne, men att man tar hänsyn till kontexten i sin helhet. 

Vi pratar om det som eleverna pratar om. Nio gånger av tio är det eleverna som drar 

igång samtalsämnen. Det kan handla om maten, hur mycket någon annan tar, vad man 

får göra och inte göra och så. Mycket sådant är det ju. Sen kan det vara vad vi har gjort 

ute, de berättar om vad de sett på TV och vad de har gjort i helgen. Ja lunchen är ett 

ypperligt tillfälle, en utav de bästa gångerna på dagen, när man vill ha det här lilla 

samtalet för barn (Sam) 

Vi pratar ibland om en lektion som var intressant, om allt möjligt (Kim) 

Småpratar gör vi tillsammans om någonting. Det kan vara vad som helst (Robin) 

Jag sätter mig gärna hos de jag inte träffar så mycket och därför inte har en naturlig 

dialog med. Då kan jag välja den dialogen med dem under en måltid. Då sitter barnen 

kvar längre, det blir lugnare och det är rogivande. Har man något trevligt att prata om så 

sitter de ju kvar längre. Man kanske pratar om en konflikt som kanske inte hade kommit 

upp till ytan annars (Sasha) 

Det goda samtalet har betydelse för språkutvecklingen enligt Lindö (2005). Hon beskriver att 

det är stimulerande för elever att tala om det man sett eller hört och att man som pedagog kan 

ta upp en läst text och diskutera. Det är också bra att ge elever förförståelse om ett ämne eller 

tala om något de kommer att vara med om följande dag. Syftet med ett samtal behöver inte 

alltid vara att prestera ett resultat utan det kan vara att låta eleverna uppleva delaktighet. Att 

tala är ett sätt att lära (Ibid). När man delar tankar med varandra och uttrycker dem angående 

exempelvis en konflikt, som Sasha säger, finner jag att ett samtal kan förklara och beskriva 

situationer som annars kanske inte skulle uppmärksammats av en pedagog. Stunden vid 

lunchen och det avslappnade samtalet visar sig ha en pedagogisk betydelse i och med detta. 

Sasha ser ett tillfälle att utnyttja samvaron vid lunchen till en didaktisk interaktion. Eftersom 
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hon som pedagog kan leda samtalet och överföra sin kunskap och trygghet på elever menar 

jag att det i sig sprider ett ljus över den pedagogiska lunchen. Hon föregår med gott exempel. 

Det goda samtalet är också en del i att utveckla sin litteracitet; Liberg (2006) menar att 

interaktionen med andra människor, då man lyssnar, småpratar, för samtalet framåt och tar till 

sig andra människors uttryck bidrar till förmågan att själv uttrycka sig. Eleven tillägnar sig ett 

språkligt självförtroende och utvecklas verbalt tack vare samspelet och interaktionen (ibid). 

Jag frågade eleverna vad man pratar om vid luncherna i skolan: 

Förut brukade vi ge poäng till maten, nu har vi en ny kompis som sitter hos oss och då 

gör vi inte det längre för han vet ju inte vad vi menar och vi känner inte honom så bra 

och då vet man inte hur han är riktigt. Ibland sitter vi och småpratar jättelänge och då 

kommer treorna. Då var hela rasten nästan slut. Annars brukar vi äta lite, lite prata, lite 

så (Minna) 

Ibland hinner man inte äta för alla frågar massa. Allt möjligt. Om vem man har som 

bästa vän och sådant (Anngelica) 

Det är pratigt där i matsalen. Jag blir stressad och då vill jag gärna bli klar. Jag sitter 

ofta kvar, såhära, jag vill inte bli sist. Jag bara måste äta så jag inte missar rasten 

(Lotta) 

Eleverna tar hänsyn till att en ny elev kommit till klassen och pratar därför om sådant den nya 

eleven också kan förstå och på så vis komma in i gemenskapen. Att Minna har fallenhet för 

sociala interaktioner och deliberativa samtal, skulle antagligen Englund (red.)(2007) tycka. 

Anngelica är så artig och pratig att hon nästan inte hinner äta. Lotta blir stressad, säger hon. 

Jag kan tro att det är för att hon äter långsamt och gärna mycket. Vid en observation tog hon 

fem portioner. Hon verkar inte stressad när jag observerar henne, hon ser så lugn ut, men själv 

upplever hon alltså stress, eftersom hon är rädd att bli sist kvar och dessutom missa rasten. 

Tilläggas bör att eleverna har 30 minuter på sig att äta och sedan ytterligare 30 minuters rast. 

Om man vill sitta längre än sin halvtimme går det också bra. Treorna som kommer efter är 

snälla och möblerar gärna om för att eventuella kvarsittande tvåor ska få äta klart, säger 

Sasha.  

Det har aldrig varit något problem. Den som vill äta i lugn och ro och lite längre stund 

kan också flytta sig till en ledig plats. Det där blir från fall till fall. Men det är sällan 

någon sitter kvar jättelänge. Inte mer än en halvtimme (Sasha) 
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Andra elever säger att 

Det är mest vi som pratar och fröknarna som svarar. När de pratar så är det mest om vad 

deras barn gör och så. När vi pratar själva är det om Vintergatan, det är så kul, och om 

rasten och om danser och så (Disa) 

Jag blir inte stressad av något eller någon. Jag pratar inte så mycket. Alla andra gör det 

men ingen säger till (Adam) 

Pratar? Nej vi leker vid bordet. Det är kul. Nils sitter vid mitt bord. Om vi pratar så är 

det om uppfinningar. Ibland. Och om Svampbob (Henrik) 

Om man pratar blir man ibland ensam. Henrik blir själv ibland, men nu äter han fort 

(Nils) 

Det visar sig i nämnda intervjuer att elevernas intressen till stor del styr samtalen, precis som 

pedagogen Sam också berättar. När jag undrar vad man gör om elever vill gå efter några 

minuter säger hon att det finns elever som äter enligt kostcirkeln i lugn och ro, och inte pratar 

så mycket. Då brukar Sam ”slänga ut en fråga” till eleven för att de ska sitta gemensamt en 

stund till. Disa menar att pedagogerna inte pratar så mycket alls, och om de gör det så handlar 

det om deras egna barn. Hon visar med sitt uttalande att barn av idag vågar uttrycka eller 

ifrågasätta en auktoritet (i det här fallet pedagogen hon pratar om) vilket är samstämmigt med 

det Granath (2010) beskriver som en förutsättning för deliberativ kommunikation.  Adam 

iakttar mest, märker jag i mina observationer, även om han emellanåt vill småprata lite. Det är 

ytterst sällan. Han vill ha tyst omkring sig och tycker att de flesta pratar för mycket i skolan. 

Henrik verkar inte reflektera så mycket över att han faktiskt äter lunch, han är allmänt nöjd 

oavsett vad det är för mat som bjuds. Kanske beror det på en inre trygghet och ett okonstlat 

förhållande till mat, eller på att hans vän Nils ofta har ett vakande öga på honom. Alla 

pedagoger säger oberoende av varandra att skolan är noga med att äta samma tid varje dag. 

Detta ligger i linje med de föreskrivna riktlinjerna som Lennernäs (2011) förespråkar i sin 

forskning. Att rutinmässigt äta väl sammansatta måltider vid ett bestämt klockslag och inte 

stressa i sig maten främjar elevernas förmåga att utvecklas och må bra. Samtidigt minskar 

risken att elever genom oregelbundna mattider kombinerat med mycket stillasittande och 

eventuell långvarig stress stör hjärnans förmåga att reglera födointaget (Lennernäs 2011:9ff). 

Att undvika störningar i måltiden är ett hälsofrämjande arbete, där skolan har en betydande 
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roll. Att ta tid och försöka uppmuntra eleverna att sitta kvar och prata en stund är inte bara 

pedagogiskt utan även viktigt för deras hälsa, konstaterar jag med stöd av nämnda forskning. 

 

Dock undrar jag om elever som sitter ensamma vid ett bord får någon del det goda samtalet. 

Det finns sådana, pedagoger sätter sig där ibland. Vid en deltagande observation i matsalen 

berättar en annan elev (Paul) att den klasskamrat han känner, låt oss kalla eleven för Ragna, 

uppför sig på ett sätt som gör alla andra elever vid bordet illa till mods på grund av hennes 

bordsskick. Det är mindre angenäma saker jag får berättade för mig, och jag kan förstå att 

eleverna tappar matlusten. Jag förstår också att de blir ledsna om Ragna vrider ur disktrasan i 

deras mat eller gör andra otrevliga saker med maten. Under mina observationer är det bara vid 

ett tillfälle jag ser att en pedagog väljer att sitta hos Ragna. En dag frågar jag om jag får slå 

mig ned; svaret blir ja. Till en början samtalar vi om maten. Liksom andra dagar då jag 

observerat eleven finns det ytterst lite mat på Ragnas tallrik. Hon säger att maten inte är god 

och att det är tråkigt i matsalen. Jag försöker uppmuntra henne att gå och hämta lite mer mat 

och något att dricka, men Ragna vill bara sitta där. Vi pratar om en bok som Ragna brukar rita 

i; då lyser ansiktet upp och hon börjar samtidigt faktiskt äta.  Eftersom bordet har fem övriga 

tomma stolar slår sig två andra pedagoger ned. En av dem frågar Ragna om de får sitta där 

och eleven nickar jakande. Sedan konverserar pedagogerna med varandra om något som ska 

ske nästa dag; ingen vänder sig till Ragna i samtalet. Jag försöker prata lite med Ragna igen, 

men då säger hon att det är dags att gå ut på rast. Vill du inte ha en smörgås då? ropar jag när 

eleven är på väg från bordet, men jag får inget svar. Kanske tyckte Ragna att det blev jobbigt 

att plötsligt sitta ensam med tre vuxna.  

 

Jag frågar en pedagog hur man tänker angående Ragnas lunchsituation och får svaret att hon 

inte vet vad man ska göra. Pedagogen visar att hon är väldigt bekymrad och berättar att hon 

sitter med Ragna så fort tillfälle ges, men att hon även måste tänka på att äta vid olika bord 

varje dag. I observationer ser jag att pedagogen inte sätter sig där ”så fort tillfälle ges”. Stukát 

(2005:49) påpekar att det är just genom observationer man ser vad människor faktiskt gör, 

inte bara vad de säger att de gör. Frågan om Ragnas framtida luncher förblir olöst i det här 

examensarbetet. Att eleven inte omfattas av det goda samtalet vid de luncher jag observerar 

anser jag vara klarlagt, men å andra sidan finns det fler bord som pedagogerna inte hinner sitta 
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vid varje dag. I mina observationer har jag sett att pedagogiken som Ragna omges av den 

övriga tiden av skoldagen är likvärdig med övriga elevers. En uppföljande intervju görs via 

telefon med ytterligare en pedagog, Kim, för att kontrollera att jag uppfattat situationen rätt 

och få veta vad hon anser. Hon menar att det förlopp eleven Paul beskrivit överensstämmer 

med hennes bild. Ragna uppför sig på ett sätt som får andra elever att känna olust och Kim 

vill inte utsätta de övriga eleverna för detta. De elever som har ett gott bordsskick måste ju få 

ro att äta, menar hon, även om en elev inte kan uppföra sig vid en gemensam måltid. 

Kontinuerligt görs försök att flytta tillbaka eleven till gemenskapen, men vederbörande klarar 

inte av att anpassa sig och ta hänsyn till de andra utan fortsätter med sitt oacceptabla 

bordsskick, varpå hon blir förpassad till enskilt bord igen. Naturligtvis sitter (som tidigare 

sagts) pedagoger hos eleven ifråga emellanåt, men de kan inte göra det varje dag, eftersom de 

dels har många andra elever att ta hänsyn till och dels att Ragna är så snabb iväg från bordet 

att pedagogen inte hinner ta mat förrän eleven är på väg ifrån matsalen, säger pedagogen. Det 

förs samtal på skolan angående sådana här situationer, visar det sig, både i observationer och 

informella intervjuer. Man resonerar om hur situationen ska lösas; det handlar delvis om 

uppfostran. Hartman menar att människans förmåga till tänkande är formad av social 

interaktion, att det är tack vare den interaktionen man förstår meningen med att utföra en 

typisk handling. Det kallas för symbolisk interaktionism (Hartman 2001:29). När jag studerar 

det ostuderade i det här examensarbetet har jag vid en jämförelse upptäckt att det visserligen 

finns likheter i mina grupper, men också olikheter. Det är en grundpelare i den grundade 

teorin som enligt Hartman bygger på John Deweys pragmatism. Denna pragmatism menar att 

verkligheten inte existerar som given, utan att den skapas av människor (Hartman 

2001:29). 

Verkligheten för eleven som sitter ensam och äter kan således inte jämföras med övriga 

elevers verklighet enligt en fenomenologisk tradition. Eleven uttryckte tidigare sin åsikt om 

matsalen; ”den är tråkig”. Det är hennes verklighet. Man kan fundera över vad eleverna som 

dagligen ser att en elev får sitta ensam och äta lär sig, och även på vilket budskap som ges till 

dem och till Ragna. 
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Näringsrik kost 

Många samtal behandlar näringsrik kost och grönsaker. Barnen själva berättar följande när jag 

frågar om de talar om näringsrik mat någon gång? 

Lärarna pratar mest om att man ska vara tyst och äta upp. Och att maten är nyttig och vi 

pratar om grönsaker varje dag (Paul) 

Fröken har sagt en gång i klassrummet maten är nyttig (Henrik) 

Lärarna pratar om att maten är nyttig. Lite. Ibland (Liam) 

Aa vi pratar om grönsaker och sådant. Det är det viktigaste av allt (Disa) 

Olika om fröknarna pratar om nyttig mat och det beror på vad du äter. Jag vet inte. 

Grönsaker är speciellt nyttigt. Det är mycket tjat om det (Fia) 

Vi pratar om grönsaksligan. Om det är nyttigt vet jag inte men den som äter mest 

grönsaker vinner (Lotta) 

De övriga tre flickorna menar att man inte pratar om nyttig mat eller om den är näringsrik. De 

övriga tre pojkarna säger istället att det är viktigare att inte slänga mat. Vid observationer 

märker jag att eleverna ofta kontrollerar varandra och ifrågasätter hur lite eller mycket 

grönsaker man lägger för sig. De är snabba att kommentera hur man äter och de läxar gärna 

upp varandra sinsemellan.  

 

Pedagogerna riktar villigt samtalen till näringsrik mat och uppmuntrar eleverna att äta 

grönsaker. De pratar om näringsinnehållet i lunchen. En pedagog säger så här: 

 Jag styr in samtalet på att kroppen är motorn och att maten är bensinen (Sam) 

En annan pedagog berättar att det förekommer samtal om varför det är viktigt att äta, och 

varför det är viktigt att våga prova och smaka lite nytt varje gång (Kim). Hon säger också att 

det är skillnad på elever, man gissar lätt vilka som är vana hemifrån att äta blandad och 

allsidig kost. Hon menar att eleverna börjar med små portioner och att de sedan fyller på med 

det de tycker är godast, flera gånger om. Kim försöker ha kontroll på att eleverna får i sig 

lagom med mat. Samtliga pedagoger nämner oberoende av varandra att de uppmanar eleverna 

att smaka på allting. En annan pedagog (Robin) menar tvärtom: Hon är orolig att eleverna 
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inte får i sig tillräckligt med näring och undrar hur de ska klara sig en hel dag på den lilla 

portionen. Hon försöker vädja till dem att ta mer mat och påpekar att det finns en maträtt till. 

Om inte den heller passar, föreslår hon smörgås och mjölk. Robin anser att det en pedagogs 

uppgift att se till att eleverna får i sig mat så att de orkar dagen. Samtliga anser att eleverna 

ska äta upp det de lägger för sig, och det är också vad diskussionen handlar mest om. Det 

visar sig att det ska finnas en tanke bakom att våga prova olika sorters mat, att ta lagom 

mycket, att smaka och sedan lägga för sig mer mat andra gången av det man tycker är gott.  

 

Att samtliga pedagoger oberoende av varandra nämner att de kontrollerar vad eleverna tar på 

sin tallrik, att de uppmanar dem att äta upp, att prova på nytt och gärna ta mjölk att dricka 

anser jag visar att de gör vad de kan för att eleverna ska bli mätta. När jag frågar eleverna 

svarar samtliga att de blir mätta när de äter lunch. Några av dem säger att det aldrig är någon 

pedagog som kontrollerar vad de lägger för sig, medan de flesta elever säger att det alltid 

finns någon som står bredvid och tittar vad de tar för något på tallriken. Att maten innehåller 

så mycket näring den bör åligger kökschefen och i förlängningen hur denne tolkar kostråden 

från kostpolicyn och från Livsmedelsverket.  

Miljö 

Vid intervju med en pedagog angående miljön nämner hon genast ljudnivån. Ju fler intervjuer 

som görs, desto mer inser jag att ljudnivån är något pedagoger automatiskt förknippar med 

miljön, och kanske i förlängningen med arbetsmiljön. Detta är nog inte så underligt, med 

tanke på att de faktiskt hela dagarna har en hel skolklass (eller en hel fritidsavdelning) med 

barn som stojar, pratar, leker och lär. Den nya pedagogiken uppmanar eleverna att samtala 

mer med varandra, så det kommer ju inte bli mindre ljud med tiden. Om man då väljer att 

avgränsa frågan till miljön i matsalen, vilket jag har gjort, får jag samma uppfattning. 

Pedagoger verkar sammankoppla trivsel med ljudnivå, matro med ljudnivå, lärande med 

ljudnivå. Ju tystare det är desto bättre förutsättningar för att trivas bättre, äta bättre och lära 

bättre. Om det är samstämmigt i alla skolor i Sverige vet inte jag, men i den här klassen i en 

skola i en storstadsförort fungerar det så. Oavsett vilket ämne jag frågar om när det gäller 

pedagogik, tar man alltid upp ljudnivån. Detta verkar alltså vara ett centralt begrepp, varför 

jag väljer att forska mer om det. 
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Frågorna om miljön är samstämmiga med dem jag ställer till eleverna, och jag märker att 

eleverna inte uppfattar ljudnivån som speciellt störande. Ingen av de tillfrågade nämner ljudet 

som ett störande moment, även om de håller med om att det kan vara pratigt. Kanske beror det 

på att de är just barn. Så här säger några elever: 

 Ibland är det jättehögt ljud och ibland lugnt. Det är bäst med lugnt (Anngelica) 

 Lärarna säger att man ska vara tyst och äta (Lotta) 

 Det är för mycket prat. Fröken brukar säga till (Lovisa) 

 De säger att man ska vara tyst (Fia) 

Det är massa treor som skriker och babblar och springer omkring. Då är väggarna bra 

(Disa) 

Fröken säger till dem att vara tyst. Det är skönt att sitta långt bort så man inte hör alla 

babbla (Adam) 

Det är för tjattrigt. Då brukar fröknarna göra så det blir tystare (Paul) 

Eleverna verkar alltså inte tycka att det är störande med ljudnivån i matsalen, men sju av tolv 

elever säger att fröknarna uppmanar till tystnad vid matborden. Alltså är det tyst tack vare 

tillsägelserna och på så vis störs eleverna inte av ljudnivån. Anngelica säger att det är bäst när 

det är lugnt, och jag tolkar det som att hon menar tyst. Adam blir inte störd eftersom han sitter 

långt bort, som han uttrycker det, och trivs med det. Fia och jag sitter i en korridor och gör 

intervjun när en hel klass dundrar förbi med buller och bång, skrikande. Fia gör inte en min. 

Nästan alla elever menar att pedagogerna är de som håller ordning, och en pedagog säger så 

här när jag ställer följande fråga: Miljön kallas ibland för den tredje pedagogen. Hur upplever 

du att miljön är anpassad för lunchen i skolan? 

Det är ju ganska små lokaler och det är ju inte så många som äter samtidigt, men det 

kan bli ljudligt ändå och det är inte okej. Då försöker man dämpa det. Så att man 

använder små bokstäver när man pratar, att man inte skriker och att man bara pratar 

med de som sitter vid sitt eget bord, inte med de som sitter vid ett bord längre bort. Det 

får man inte göra (Kim) 

Eftersom alla pedagoger jag intervjuar nämner ljudnivån som en aspekt i miljön tänker jag att 

man bör se på vilka yttre faktorer som påverkar ljudnivån. På fritidsavdelningen blir 
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pedagogen lycklig när vi ska genomföra intervjun eftersom det just levererats bullerdämpande 

bord. Borde man ha bullerdämpande bord i alla klassrum, om det hjälper till att dämpa 

ljudnivån? Att klä rummen med tyg och mattor är inte acceptabelt längre, eftersom det anses 

likna hemmiljön för mycket och tillhör den gamla pedagogiken. Man vill inte förknippa 

hemmiljöns mysiga lugn och ombonad med den lärandemiljö som skola och förskola ska 

förespråka. Ljudnivån verkar vara central när man talar om matsalen. Möjligen är det så att 

den vuxna människan är speciellt känslig för höga ljud och bullertoner. Om man då har valt 

läraryrket och att vistas i ljudlig miljö från morgon till kväll blir det kanske än viktigare att ha 

lugn och ro vid måltiden. Det omnämns i kostpolicyn att lunchen ska vara kulinarisk och 

rofylld. Detta leder till att man får ökad lust att äta, menar Lennernäs (2011). Robin pratar om 

ett stort elektroniskt öra som man kan ha för att mäta ljud- och bullernivån. Detta öra skiftar 

färg när ljudnivån är för hög. Man har inte provat det i matsalen. 

Även om jag frågade om ”miljön som den tredje pedagogen” tar således pedagogen (Kim) 

genast upp ljudnivån som en aspekt. Kim påpekar också att man går i matsalen, man springer 

inte och att miljön har en direkt koppling till hur man sitter och hur stora grupper man har. 

Sam tycker det är bra att det är flera mindre matsalar (torg) på skolan. Det ger ett intimt 

intryck. Hon menar att man vill ha det så för att hålla en låg ljudnivå och få lugn och ro. Sasha 

säger att flera modersmålslärare gärna äter i den här skolan för att det finns tre åldersindelade 

torg. Modersmålslärarna säger att det är så skönt och komma hit och äta för att det är så lugnt. 

Hon menar att åldersindelningen och uppdelningen från en stor matsal till tre mindre torg 

bidrar till lugnet, samt att torgen har fler funktioner än skollunchen: de är avsedda både för 

fritidsaktiviteter och för lektioner, vilket gör att alla tar mer ansvar för trivseln. Vi diskuterar 

också om själva namnet ”torg” kan påverka att det blir lugnare på det viset att det känns mer 

personligt för dem som vistas där. Kanske ledningen hade en baktanke med just detta när 

skolan byggdes om. 

 

Endast en pedagog och en elev (Disa) påverkas när andra elever eller lärare genar förbi 

matborden istället för att gå runt i den korridor som finns. De är kanske vana vid det och 

lägger därför inte märke till det längre. Jag väljer att inte påverka dem med direkta frågor, 

eftersom meningen är att jag vill veta om springet stör eller inte. Uppenbarligen reflekterar 

vare sig de flesta pedagoger eller elever på springet förbi borden. Vid ett intervjutillfälle tar 

jag dock upp frågan och får då svaret att  
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Jo det kan nog upplevas lite stressigt speciellt i den matsalen vi sitter. Där är ju en 

ständig ström av personer som förflyttar sig från det ena stället till det andra så det är ju 

liksom lite genomgång där. Men det är mycket bättre såhär, jaaa mycket bättre än när 

det var en enda stor traditionell matsal (Robin) 

Dock leder inte min fråga till någon vidare tanke eller önskan om förändring, varför jag 

lämnar den. 

 

Tidsaspekten anser jag höra till miljön i matsalen. I stort sett ingen kopplar ihop måltiden med 

stress på grund av för lite avsatt tid att äta sin mat. En flicka och en pojke nämner dock 

(oberoende av varandra) att de blir stressade när någon kompis reser sig och lämnar bordet. 

Pedagogerna menar att man har 30 minuter på sig att äta, och sedan 30 minuter att ha rast och 

att detta fungerar väldigt bra. Kim säger att eleverna är så trötta efter maten och behöver vara 

ute, medan Sasha förundras över hur eleverna kan äta stora portioner och direkt gå ut och 

sparka boll eller ha springtävlingar. Tiden i matsalen är enligt min mening inte alls för snävt 

tilltagen, som jag trodde då jag beslutade mig för att skriva detta examensarbete. Tvärtom har 

alla elever som jag observerar, samtalar med och intervjuar gott om tid både till lärande, 

samtal och att äta sig mätta i samband med lunchen i den här skolan.  

Enligt Lennernäs (2011) påverkar måltidsmiljön elevens ätande, eftersom sinnesintryck från 

omgivningen har inverkan på nervsystemet. Det i sin tur påverkar motivationen att äta och 

känslorna som associeras med lunchen.  Ljus, färger, ljud och temperatur har betydelse, 

liksom att atmosfären i matsalen avgör hur fort och hur mycket man äter, menar Lennernäs. 

Även det sociala samspelet och sammanhanget avgör om man känner sig pressad eller 

avslappnad, vilket slutligen bestämmer känslorna som får oss att bestämma hur fort och 

mycket vi äter (ibid). Enligt mina observationer och intervjuer med pedagoger finns ingen 

bestämd tid för hur länge eleverna bör sitta vid bordet och äta innan de får gå ut på rast. 

Färgerna på torget där observationerna genomförs är behagliga liksom ljuset, även om jag 

skulle önska stearinljus på varje bord. Ljus har en märkligt lugnande effekt. Temperaturen är 

skön, men stolarna i matsalen känns alltid kalla när man sätter sig och det låter mycket när 

stolarna skjuts in och ut under borden. Atmosfären genomsyras av dofterna från den nylagade 

maten och glada livliga barn. Att rasten hägrar är det inget tvivel om. 
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6 Slutsats 

Kostchefen och flera pedagoger menar att man bör hålla ordning. I förlängningen leder detta 

till ett lugnare klimat i matsalen. Dock får eleverna gå ifrån matbordet redan efter några 

minuter om de så önskar, vilket leder till att en del elever känner sig stressade. Lunchen i den 

för examensarbetet undersökta skolan kan sägas vara uppfostrande och övervakande av 

närvarande pedagoger. Om pedagogisk lunch dessutom inkluderar ett deliberativt samtal, 

kulinariska egenskaper och ett socialt sammanhang ställer jag mig frågande till om den 

pedagogiska lunchen existerar här. Den stress och det spring jag upplever är jag ganska ensam 

om. Majoriteten av elever känner ingen stress under lunchen utan upplever att de har tid att 

äta i sin egen takt. Det goda (deliberativa) samtalet är inte utbrett. Oftast är det eleverna som 

interagerar med varandra. De är småpoliser vad gäller allt ifrån att de kontrollerar varandras 

portionsstorlekar och vad de faktiskt slänger till att ha koll på att grannen äter fortare och 

pratar mindre för att snabbt komma ut på rast. Pedagogerna har inget styrdokument att 

förhålla sig till när det gäller den pedagogiska lunchen, det är en dold agenda eftersom 

ingenting finns skrivet. Man förlitar sig på att varje pedagog ska ha sunt förnuft och vara en 

god ledare. Luncherna intas således delvis i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter. 

 

Följande teori har genererats: Pedagoger menar att en pedagogisk lunch handlar om att man är 

närvarande vid borden och äter samt att de flesta av pedagogerna menar att det är en förmån; 

det är billigare när man äter med eleverna. Eleverna tycker det är bra när pedagoger är 

närvarande för det blir mindre pratigt vid borden. Det deliberativa samtalet finns inte, däremot 

finns ett samtal i interaktion som mest består av uppfostran, om inte eleverna väljer ett 

samtalsämne. Man lägger som pedagog inte så stor vikt vid att tala om näringsrik kost men 

säger däremot att det är viktigt att provsmaka allt. Eleverna tänker mest på att de inte får kasta 

mat, eftersom det pågår en tävling just nu. Miljösamtalen domineras av ljudnivån; 

pedagogerna försöker dämpa så att det ska bli en rofylld miljö medan de flesta elever inte 

påverkas av ljudnivån. Didaktik förekommer i viss utsträckning i matsalen och pedagogerna 

arbetar delvis i linje med Livsmedelsverkets riktlinjer och kommunens kostpolicy. 
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7 Förslag till vidare forskning inom området 

Kan man se över och gemensamt forma normer, regler eller riktlinjer för vad en pedagogisk 

lunch innebär baserat på min forskning så vore det roligt att läsa det. 
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