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Abstract 

Title: Meal as a learning situation in preschool – A qualitative study of pedagogues views on 

children´s overall health and learning through the pedagogic meal. 
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Supervisor: Eva Färjsjö 

The purpose of my study has been to find out how four preschool teachers at four different 

preschools looks at the pedagogical meal from a health and overall learning perspective. I also 

want to examine how, through the pedagogical meal the preschool teacher works to promote 

children´s learning and give them an understanding of need to safeguard their health. To 

achieve my aim I set the following questions; 

- What are the different types of learning preschool teachers believe that children can 

acquire the basis of the pedagogic meal? 

- How do preschool teachers describe their work from the pedagogical meal to benefit 

children´s overall learning? 

- How do preschool teachers describe their work at the pedagogical meal for the 

children to gain an understanding of their health? 

The study is based on a qualitative method with interviews and observations, triangulation. 

The theoretical approach to this study is based on the socio-cultural perspective to learning 

and development. The result of the study shows that there are many different types of learning 

that can be benefit from the pedagogic meal. For example, mathematics, language 

development and social interaction. The preschool teachers agree that an important role is to 

be available and create a positive image of the meal for the children. To gain children´s 

understanding of their health, the preschool teachers eat the same food as the children, in that 

way it becomes natural for the children to eat the food as served. They also try to get the 

children to taste and eat vegetables. The result also shows that some of the preschool teachers 

mean that it is important to talk positively about the food and not try to force anyone to taste 

any food. 
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1. Inledning 

Både i förskolan och skolan har vi pedagoger ett åtagande och som övergripande mål att våra 

barn och elever får kunskap om, och förståelse för, hur de påverkas av olika val rörande sin 

hälsa och sin livsstil. I läroplanen Lgr11 kan vi läsa att eleverna ska få kunskap om hur de kan 

påverka miljön och sin hälsa beroende på vilka val och användning av varor de väljer (Lgr11, 

s.42). I styrdokumenten för förskolan framgår det också att strävan är att barnet ska få 

förståelse för att det är viktigt att värna om sitt välbefinnande och sin hälsa (Lpfö 98 reviderad 

2010, s.10). 

I förskolan ska pedagogernas arbete präglas av en pedagogik där alla delar såsom omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet (Lpfö 98, s.9). Det blir då naturligt att alla 

delar av verksamheten knyts an till läroplanen och har ett syfte, även måltiden. Måltiden är en 

central del i förskolan och sker varje dag varför detta moment också bör vara en del av det 

som bidrar till barnets lärande. Mat är i dag ett omtalat ämne och vi påverkas av vad vi äter. 

Det är viktigt att förmedla bra matvanor hos förskolebarnen för att gynna deras välbefinnande 

och hälsa. Förskolan ska enligt läroplanen Lpfö 98 bidra till ett livslångt lärande för barnen 

(Lpfö 98 reviderad 2010, s. 4). Vi kan läsa att fetman har ökat i Sverige de senaste åren 

(Melén 2007). I artikeln menar Josefine Jonasson, dietist, att vi pedagoger bör arbeta mer med 

hälsa (Jonasson se Melén 2007). De flesta barn som går i förskolan intar till största delen flest 

måltider i just förskolan. Vi har enastående möjligheter att påverka deras matvanor och livsstil 

på ett positivt sätt menar Ingegerd Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket 

(Andersson 2007, s.2). Eftersom barn påverkas av vuxnas förhållningssätt så ses pedagogerna 

också som förebilder för dem (Lpfö 98, s.4). Det är därför viktigt hur vi agerar kring och 

skapar våra pedagogiska måltider. Livsmedelsverket skriver i Bra mat i förskolan att syftet 

med en pedagogisk måltid är en samvaro mellan barn och vuxna där barnen ska få känna en 

positiv inställning till mat och en naturlig upplevelse av måltiden. Måltiden kan också genom 

samtal ge barnen förståelse för varifrån maten kommer (Livsmedelsverket 2007, s.20). 

Med anledning av detta har jag valt att undersöka hur pedagoger i förskolan använder sig av 

måltiden och momenten kring den ur ett hälsofrämjande och övergripande lärandeperspektiv. 

Jag har under min verksamhetsförlagda del av utbildningen saknat tillräckligt med moment 

som kan ge mig viktig kunskap och exempel på hur man arbetar kring detta. Flera av föräldrar 

till de förskolebarn jag mött samt kurskamrater jag talat med håller med mig, att de saknar 

kunskap om vad den pedagogiska måltiden bidrar till. I den forskning jag studerat framgår det 
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även att flertalet pedagoger saknar kunskap om vad bra kost är för att göra den pedagogiska 

måltiden gynnsam ur ett lärandeperspektiv utifrån hälsa. Min undersökning kan därför vara 

intressant för mig i min kommande roll som förskollärare och andra yrkesverksamma inom 

förskolan samt även föräldrar. Forskning kring lärande och mat och måltider, 

måltidspedagogik i just förskolan är idag begränsad både ur ett internationellt och nationellt 

perspektiv (Brunosson 2012, s.3). 

 

2. Bakgrund  

I ett pressmeddelande från 2007 där ett öppet brev skickats till skolminister Jan Björklund 

uppmanar bland annat Centrum för folkhälsa att det måste tillkomma en lagstadga om 

näringsriktig mat i skolan. Det framgår i det öppna brevet att vart femte barn i Sverige är 

överviktigt, bakgrunden till detta är bland annat att livsmedel såsom godis, läsk, snacks och 

glass bidrar med 25 procent av barnens dagliga energiintag. Organisationerna som skrivit 

brevet menar att det behövs mer näringsriktig och mindre fet- och söt mat i skola, förskola 

och fritidshem (Folkhälsoguiden). Fem år senare, 2012, kan vi läsa i Skolverkets Pedagogisk 

omsorg, allmänna råd till kommuner, att barnen bör serveras varierande och näringsriktiga 

måltider (Skolverket 2012 s. 19). De flesta barn tillbringar idag större delen av sin dag i 

förskolan och på så sätt har pedagoger ett unikt tillfälle att ge barnen grundläggande 

hälsosamma matvanor (Folkhälsoguiden/Friska barn, 2012 s. 7). I rapporten kan vi läsa att 

fetma och övervikt idag är ett folkhälsoproblem. Mat- och rörelsevanor får också betydelse 

för vårt framtida samhälle i ett miljöperspektiv. Det framgår också att studier har visat att barn 

påverkas av den mat de äter och exponeras för, den ligger till grund för vad de kommer att ha 

för smakpreferens i framtiden (Folkhälsoguiden/Friska barn 2012, s. 6, 9). Det finns skäl till 

att arbeta med att främja barns matvanor i förskolan. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur fyra förskolepedagoger på olika förskolor 

ser på den pedagogiska måltiden ur ett hälsofrämjande och övergripande lärandeperspektiv. 
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Jag vill också undersöka hur de beskriver sitt arbete genom den pedagogiska måltiden för att 

gynna barns lärande och att de ska få förståelse för att det är viktigt att värna om sin hälsa. 

 

 3.2 Frågeställningar 

För att uppnå mitt syfte om att få reda på mer hur förskolepedagoger ser på 

lärandeperspektivet utifrån den pedagogiska måltiden och deras arbetssätt, ställer jag följande 

frågor;  

- Vilka olika typer av kunskap och färdigheter anser förskolepedagogerna att barnen kan 

tillägna sig genom den pedagogiska måltiden?  

- På vilket sätt beskriver förskolepedagogerna sitt arbete utifrån den pedagogiska måltiden 

för att gynna barnens övergripande lärande? 

- Hur beskriver förskolepedagoger sitt arbete kring den pedagogiska måltiden för att barnen 

ska få förståelse för sin hälsa. 

 

4. Teori 

 4.1 Teoretisk ram 

Sättet att se på lärande och utveckling utifrån den pedagogiska måltiden i denna studie bygger 

på ett sociokulturellt perspektiv. Lev S Vygotsky (1896-1934) var en psykolog från 

Vitryssland och intresserade sig för psykologisk forskning. Vygotskys teorier handlar om att 

lärandet sker i interaktion med andra människor, att det är en social aktivitet. Vidare menar 

han att individen utifrån de sociala aktiviteterna med kollektivet, kan utveckla sitt eget 

tänkande (Lillemyr 2002, s.144, 147). Genom erfarenheterna blir lärandet en förändring i en 

individs förmåga att utföra en handling. 

Roger Säljö, professor i pedagogik har i sitt arbete som forskare utgått ifrån Vygotskys teori. 

Säljö menar att samspelet mellan en individ och ett kollektiv är det man fokuserar på och är 

en utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Vidare skriver han att i det sociokulturella 

perspektivet är det hur individer och grupper tillägnar sig kognitiva resurser som fokus ska 

ligga vid (Säljö 2000, s.18). 
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Det föreföll sig relevant att se på lärande utifrån det sociokulturella perspektivet i denna 

studie då barnen dagligen interagerar med pedagoger och andra barn på förskolan och deltar i 

sociala sammanhang. 

 

4.2 Centrala begrepp 

Nedan kommer de begrepp att presenteras som är centrala för denna studie.  

 

4.2.1 Lärande 

Begreppet lärande i denna studie tar sin utgångspunkt ifrån att det sker genom inre processer 

hos en individ kopplat till erfarenheter man tar del av i sin omgivning. Individen påverkas av 

det språkliga och på det sätt människor beter sig samt vilken attityd man förmedlar. Lärandet 

kan i denna studie likställas med att man förvärvar kunskap, individen kan genom sina 

erfarenheter utifrån sin omgivning öka sin förmåga att utföra något (Lillemyr 2002, s.51). 

Utifrån socialt deltagande i sociala sammanhang sker barns utveckling och lärande.  

Kommunikativa processer är viktiga för lärandet, hur vi kommunicerar med barnen. 

Kommunikationen ger barnet delaktighet och bidrar till kunskap och färdigheter genom att 

barnet hör oss tala och hur vi presenterar saker blir de medvetna om vad som är intressant och 

värdefullt (Säljö 2000, s. 37, 236). När begreppet lärande tas upp i studien syftar det till de 

förvärvade kunskaper och den färdighet barnen får genom sitt interagerande och deltagande i 

det sociala sammanhanget.     

 4.2.2 Den pedagogiska måltiden 

Måltiden har sedan tidigt i förskolans historia haft en stor betydelse. Nedan följer en kort 

redogörelse för hur måltiden har haft betydelse och utvecklats inom den i dag så kallade 

förskolan. Måltiden har i förskolan på senare år kommit att kallas den pedagogiska måltiden. 

Ordet pedagogik kommer från grekiskan och hör till undervisning eller uppfostran. Ett slags 

vetande och metoder som tillämpas i undervisning, utbildning och uppfostran 

(nationalencyklopedin). 

Gerda Simmons-Christenson, förskollärare och leg. Psykolog har skrivit boken 

Förskolepedagogikens historia. I boken kan vi läsa att småbarnsskolorna var de allra första 

förskolorna i Sverige och startades 1836.  Småbarnsskolorna övergick omkring tjugo år 
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senare till att bli barnkrubbor. Redan vid starten 1836 fanns ett syfte med verksamheten, en 

slags fostran. Barnkrubborna var öppna 12 timmar om dagen och serverade barnen tre mål 

mat om dagen. Dessa måltider kom att bli betydelsefulla för barnen som annars var helt 

utelämnade åt sig själva när deras föräldrar arbetade (Simmons-Christenson 1997 s. 181,183). 

I barnkrubborna var även syftet med måltiden att lära barnen goda vanor och att de fick ett bra 

bordsskick (Johansson 1994, se Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 88). 

I SOU:1972:26, 1968 års barnstugeutredning, kan vi läsa att inlärning och utveckling inte är 

knutna till specifika tillfällen utan sker hela tiden. Moment såsom måltiden tillhör en viktig 

del i små barns liv. Den bidrar med goda tillfällen till inlärning. De vuxna är förebilder för 

barnen och de lär sig genom imitation, därför är det viktigt att vi deltar vid måltiden 

(SOU:1972:26, s. 169). Vidare skrivs det även att barnens delaktighet vid måltiden är viktig, 

barnen kan få hjälpa till med förberedelse och avslutning, några barn kan hjälpa till att duka. 

Genom dukningen kan barnen träna sig i sortering och klassifikation. Att barnen får träna sin 

egen tillit till sin förmåga och sin självständighet är något som måltiden kan bidra till, till 

exempel genom att de får ta sin egen mat och hälla upp sin dryck själv. (SOU:1972:26, s. 205-

206).  

Livsmedelsverket menar att den pedagogiska måltiden skall syfta till samvaro mellan barn 

och vuxna. De vuxna behövs som stöd för barnen. Vid måltiden finns tillfälle till samtal. 

Barnen kan träna sig i samarbete och gruppkänsla. Genom att pedagogerna äter av all mat 

som serveras, visar hur en balanserad måltid ser ut och pratar positivt när de smakar ny mat så 

agerar de som förebilder för barnen (Livsmedelsverket 2007, s.20).   

Målsättningarna för en pedagogisk måltid beskrivs av Birgitta Norrbin i boken Barn & 

matlust – Mat i Barnomsorgen. Boken gavs ut 1996 av Svenska kommunförbundet. Dessa 

målsättningar är de som jag har utgått ifrån inför arbetet med denna studie. På grund av att 

studien är tidsbegränsad så har den pedagogiska måltiden fokuserats på måltiden där lunchen 

serveras, när begreppet pedagogisk måltid eller måltid används i studien syftar den till 

lunchtillfället. Nedan följer målsättningarna hur en pedagog bidrar till en pedagogisk måltid.  

Att inte säga en sak och sedan göra en annan. 

Att visa att man vågar smaka på nya maträtter. 

Att kunna utbyta åsikter om hur maten smakar och ser ut. 

Att skapa en god vana att äta allsidig mat. 

Att kunna skapa en god gemenskap runt mat. 
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Att föra en matkultur vidare till nästa generation. (Norrbin, 1996, s.35) 

 

 

4.2.3 Hälsofrämjande arbete 

I läroplanen för förskolan Lpfö 98, kan vi läsa att ett av strävansmålen och riktlinjerna för 

barnens utveckling och lärande är att få förståelse för hur viktigt det är att värna om sin hälsa 

och sitt välbefinnande (Lpfö 98 reviderad 2010, s.9). Skolverket skriver om tre olika nivåer de 

har lyft fram för att arbeta med insatser för barnens hälsa, varav en handlar om ett främjande, 

vi ska skapa lärmiljöer som bidrar till att främja barnens lärande. Barnen ska känna sig 

värdefulla och få en framtidstro (Skolverket/skolutveckling). Folkhälsan, en allmännyttig 

social- och hälsovårdsorganisation som grundades 1921, arbetar för ett samhälle där 

människors livskvalitet och hälsa är i centrum. En av deras tre tyngdpunkter som de arbetar 

med är hälsofrämjande aktiviteter. Folkhälsans byggstenar för att arbeta hälsofrämjande med 

barnen inkluderar bland annat att pedagoger uppmuntrar barnen till delaktighet och att de ska 

kunna skapa förändring genom egna aktiva val. Pedagoger skall också bidra till hälsosamma 

kostvanor (Folkhälsan). Vid de tillfällen i studien där begreppet hälsofrämjande och 

hälsofrämjande arbete tas upp syftar det till arbetet pedagogerna gör för att skapa hälsosamma 

kostvanor och bidra till att barnen förstår vikten av att värna om sin hälsa. 

 

4.3 Litteraturgenomgång 

Nedan följer en genomgång av litteratur som funnits väsentlig för denna studie utifrån barns 

lärande genom måltiden. 

Per-Olow Sjödén, Centrum för omvårdnadsvetenskap vid Uppsala universitet menar att det 

viktigaste är att ha det trevligt tillsammans runt matbordet när man äter, inte att barnet faktiskt 

äter. Han skriver att forskning har visat på att barnen färgas av den känslomässiga stämning 

som råder runt måltiden vare sig den är positiv eller negativ och får en inverkan på den mat 

som serveras. Vill man ha en god stämning vid maten och att barnen ska äta det som serveras 

är det bra att inte fokusera och lägga sig i barnens ätande på fel sätt. Vidare skriver han att 

måltiden är ett ypperligt tillfälle för inlärning, barnen kan då lära sig om dofter, smaker och 

andra matupplevelser. Det är många inlärningstillfällen per år då barnen äter lunch varje dag 
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(Sjödén 1996 s.18,19). Att måltiderna skall vara fria och lustfyllda för att de då kan bidra till 

att barnen tar för sig och får utbyte med varandra är något som barn- och ungdomspsykologen 

Nils Andersson också påpekar. Om barnen har roligt så lär de sig mer och de törs prova mer 

(Andersson 1996, s.27). 

Lena Engström som varit med och författat Barn och Matlust - Mat i Barnomsorgen menar att 

måltiderna i förskolan ofta ses som ett nödvändigt avbrott i den pedagogiska verksamheten 

(Engström 1996, s.39). Engström menar att måltiderna och maten kan bli en inspirationskälla 

och resurs i den pedagogiska verksamheten för att barnen skall får lära sig mer om mat. Om 

barnen får vara med och delta i matlagningen så möjliggörs många inlärningstillfällen 

samtidigt som det kan ge dem viktiga kunskaper om mat. Genom att låta barnen få en 

helhetssyn på maten om de får ta del av odling, beredning och tillagning så kan det öka deras 

förståelse och ge dem en känsla för maten och dess hantering. Om barnen tidigt får prova på 

olika frukter och grönsaker kommer de i framtiden att kunna välja mer varierat (Engström 

1996, s.39). 

Livsmedelsverket menar att det inte finns någon lag som säger att barn inte får delta i 

matlagning på förskolan, därför bör det vara fullt möjligt för de som har egna kök på 

förskolorna att låta barnen delta. Vidare menar Livsmedelsverket liksom Engström att det kan 

vara pedagogiskt att låta barnen vara med vid matlagningen, de kan få mycket lärdom om mat 

och hur den kommer till tallriken (Livsmedelsveket/mat och näring). 

Livsmedelsverket listar råd och tips, Bra mat i förskolan, som kan vara bra för att få till en 

pedagogisk måltid och arbeta hälsofrämjande. Vid bordet kan man ha samtal som kan handla 

om dofter, konsistens, smaker och varifrån maten kommer. Barnen kan genom måltiden lära 

känna olika typer av kulturer och olika livsmedel. De kan också tränas i bordsskick, att prata 

en i taget och lära sig att ta lagom mycket mat. Barnen får också träna på att samspela med 

andra. Barnen kan också få hjälpa till med att duka fram maten och att presentera den. Genom 

att de får bre sin egen smörgås och dela maten i mindre bitar kan det ses som träning för 

motoriken. De kan också utveckla sitt språk, träna den sociala samvaron och få in 

matematikkunskap genom måltiden. De vuxna är hela tiden förebilder i detta och det är 

många pedagogiska möjligheter som går förlorade om pedagogerna inte äter samma mat eller 

dricker samma dryck som barnen (Livsmedelsverket 2007 s. 20).  

Gerd Åslund som även hon varit med och skrivit Barn och Matlust - Mat i Barnomsorgen 

berättar om hur de arbetar på sin förskola med den pedagogiska måltiden. Barnen får varsin 
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dukvecka där man får vara med och duka (Åslund 1996, s.36). Man talar om hur många som 

ska äta, var tabletterna ska ligga och vilka bestick som behövs. De benämner hela tiden det 

som de använder, på så sätt får barnen träna på begreppsbildningen. Pedagogerna talar med 

barnen om vad det är i maten och berättar varifrån den kommer. Barnen får duka av själva och 

lämnar sina matrester i en hink, detta får de sedan lära sig att det går till komposten. Den som 

är dukare får också ta med matavfallet och tömma hinken i komposten. Detta menar Åslund är 

en måltid med pedagogiskt innehåll (Åslund 1996, s.36). 

Mötas vid maten är en bok skriven av Nils Andersson. Andersson har lång erfarenhet från 

både barnomsorg samt barn- och ungdomspsykiatri. Han menar att det via måltiden ger oss 

många möjligheter att bidra till barnens inlärning. Det finns många delar man kan träna såsom 

samvaro, hänsynstagande, koncentration och uppmärksamhet. Måltiden kan bland annat ge 

inlärning i koordination av rörelser och finmotorik. Läran om mat och bordsskick kan också 

tillgodoses. Barnen får också lära sig att vänta på sin tur och ta för sig, efter ett tag kan de 

också bedöma mängden av mat så att de tar lagom mycket. Barnen behöver ha en bra relation 

till den som lagat maten och om de får vara deltagande i matlagningen så har de lättare att 

förstå helheten kring maten, detta är något som även Engström påpekade. Andersson skriver 

också att det är viktigt med glädje och lekfullhet kring måltiden för att det ska bli en 

stimulerande måltidssituation (Andersson 1991, s. 88, 90, 96).  

Gunilla Niss, leg. Psykolog och Anna-Karin Söderström, förskollärare har skrivit boken Små 

barn i förskolan – Den viktiga vardagen och läroplanen. I boken kan vi läsa om pedagogens 

roll under lunchen. De skriver att det kan vara svårt på grund av tidsbrist att hinna med och ge 

alla barn det stöd de behöver. Det är bra om det bland annat finns tillräckligt med mat på 

bordet innan måltiden börjar så att det inte behöver bli några avbrott, små barn är beroende av 

kontinuitet. Om små barn blir störda i sin måltid har de ofta svårt att hitta tillbaka till 

koncentrationen. När barn och pedagoger äter tillsammans är det ett bra tillfälle och kan på ett 

naturligt sätt bli en situation där man kan entusiasmera och få barnen nyfikna på att smaka. 

Vid tillfället som den pedagogiska lunchen är kan begreppsuppfattningen tränas, såsom att 

glaset står framför tallriken och tallriken står på bordet. När lunchen är en trevlig stund 

tillsammans för barnen så bidrar den till många inlärningstillfällen. Författarna framhäver att 

man aldrig ska tvinga barnen att äta upp det som finns kvar på tallriken (Niss & Söderström 

2006, s. 99-101). 
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5. Tidigare forskning på området 

Forskning inom mat och måltider på förskolan är begränsad. Jag har studerat den forskning 

jag funnit relevant för min studie om måltider och barn i förskolan. 

Albina Brunosson har skrivit en rapport, Måltiden i förskolan – en sammanställning, som är 

en del av ett forskningsprojekt i samverkan med Nationellt Centrum för Måltiden i Vara som 

pågår vid Högskolan i Kristianstad. Syftet är att bygga upp en unik resurs för situationer kring 

måltidsupplevelser i bland annat förskolemiljön. Alla pedagoger hon mött är överens om att 

måltiden är en utmärkt situation för lärande men de saknar alla kunskap om mat som är nyttig 

och hälsosam. Ingen av pedagogerna säger sig ha tagit del av den kunskapen på sin 

lärarutbildning (Brunosson 2012, s.5). Vidare skriver hon att Johansson & Pramling 

Samuelsson menar att måltiden har många möjligheter till lärande, till exempel varifrån fisken 

kommer till den motoriska biten att hålla i bestick (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, 

se Brunosson 2012, s.6). Brunosson nämner även Annika Unt Widell i sin rapport som är 

dietist och projektledare för Skolmatens vänner. Unt Widell har även hon uppfattat behovet 

hos pedagoger som att de saknar kunskap om vad som är nyttig mat och hur de kan arbeta ur 

ett pedagogiskt synsätt med måltiden, därför anser hon att det är viktigt att pedagoger får en 

ökad förståelse för vilken lärandesituation måltiden kan bidra till (Widell 2012, se Brunosson 

2012, s.4,9). 

 

Hanna Sepp, universitetslektor och forskare vid Högskolan i Kristianstad har skrivit en 

doktorsavhandling, Pre-school Children´s Food Habits and Meal Situation: Factors 

Influencing the Dietary Intake at Pre-school in a Swedish Municipality. Syftet var bland annat 

att kartlägga barns näringsintag och förskolepedagogers beteende och värderingar i samband 

med måltiden i förskolan. Informanterna i studien säger att de socialiserar tillsammans med 

barnen vid måltiden även om det inte finns några officiella dokument eller rekommendationer 

som talar om exakt hur det skall gå tillväga. De intervjuade menar att de har en bra bild av hur 

de ska agera som bra förebilder och genomföra en pedagogisk måltid. Vid måltiden säger de 

att barnen kan lära sig finmotorik genom att hantera bestick, att umgås och samtala utan att 

skrika, att skicka mat till varandra och att äta tillsammans. Många pedagoger framförde att 

den rutinmässiga dagliga måltiden inte ses som en pedagogisk aktivitet utan snarare som ett 

avbrott från det övriga dagliga arbetet (Sepp 2002, s.41). Vidare skriver hon att forskaren 

Nahikian-Nelms (1997) har sett ett samband hos pedagoger som misslyckas vid måltiden, de 
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äter inte samma mat eller bidrar till en bra stämning, detta smittar då av sig hos barnen och 

pedagogen ses då inte som en bra förebild (Nahikian-Nelms 1997, se Sepp 2002 s.42). Sepp 

nämner även andra forskare Sjödén et al. (1985) som har sett positiva bilder mellan 

sambandet av positiv stimulans när barn provar ny mat, samma forskare menar att en negativ 

bild syns när barn blir uppmanade med till exempel ”ät upp din gröt” (Sjödén et al. 1985 se 

Sepp 2002 s.42). I avhandlingen framkommer det att i svensk litteratur från 1970-talet och 

framåt har det skrivits att det är viktigt att barn inte tvingas att smaka på ny mat, det kan leda 

till att det minskar deras smakpreferenser (Virgin 1970 se Sepp 2002, s.42). Däremot 

indikerar forskning på att det viktiga är att barnen exponeras för en variation av mat, det är 

sedan upp till barnen om de vill smaka eller inte (Sepp 2002, s.42). Sepp skriver att när 

informanterna i studien uttrycker sig om hur en optimal måltid i förskolan skall vara, menar 

de; lugn och trevlig och att de kan föra ett givande samtal med barnen kring matbordet. Maten 

bör vara fint upplagd, smaka bra och dofta gott. Tyvärr är detta inte alltid verkligheten enligt 

informanterna, det är ofta stressigt och alla barn vill synas och höras. De pratar och avbryter 

varandra vilket leder till en alldeles för hög ljudnivå (Sepp 2002, s 44). 

 

6. Metod och material 

6.1 Kvalitativ metod 

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ metod.  En kvalitativ 

metod används enligt Larsen när man vill få fram unika egenskaper hos informanterna, till 

exempel hur de ser och upplever fenomen. En fördel med att använda sig av kvalitativa 

metoder är att man kommer informanten närmare och kan gå på djupet om det blir 

nödvändigt. Som forskare kan man ställa följdfrågor och få fördjupade svar. I en kvantitativ 

undersökning arbetar man oftast med enkäter och ett stort urval av informanter, denna metod 

används om man till exempel vill ta reda på hur många som gör något. Det går i en sådan 

undersökning inte att backa och be om förklaringar (Larsen s.22, 27). Syftet med min 

undersökning är att ta reda på lärandet hos barnen, vilka olika typer av kunskap och 

färdigheter som kan tillägnas och på vilket sätt pedagogerna beskriver sitt arbete, därför 

använder jag denna kvalitativa metod. Larsen skriver att nackdelen med metoden är att det 

inte går att generalisera (Larsen s. 27). Däremot kan studien få fram tendenser, om flera av de 

intervjuade förmedlar samma sak är det troligt att det förekommer på flera ställen (Larsen 

2007, s 12).  
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Genom den kvalitativa metoden är det enklare att säkerställa sig om att validiteten blir hög. 

Validitet handlar om giltighet och relevans, att jag får veta det jag vill veta. De data som är 

intressanta för frågeställningarna är också de som samlas in (Larsen 2007 s.80). Jag som 

forskare ställer de frågor som anses relevanta för att finna svar på frågeställningarna och kan 

be informanten utveckla svaret om det behövs (Larsen 2007 s.81). Validiteten ökar genom 

den kvalitativa metoden då flexibiliteten finns att frågorna kan ändras under samtalets gång. 

Reliabiliteten som handlar om exakthet och tillförlitlighet, att flera forskare ska uppnå samma 

resultat är svårare att uppnå genom denna metod. Intervjuer kan påverka informanten utifrån 

situationen, kanske skulle ett annat svar ha framkommit en annan dag. Olika forskare kan 

göra olika tolkningar eller upptäcka andra saker vid observationer. Reliabiliteten ökar dock 

genom noggrann hantering av materialet, viktigt är att inte forskaren blandar ihop 

informanternas svar och observationer med varandra (Larsen 2007 s.81). Enligt Larsen så är 

det bra om det finns möjlighet att använda sig av flera metoder i en undersökning då var 

metod har sin svaghet, med anledning av detta har jag använt mig av både intervjuer och 

observationer så kallad metodtriangulering (Larsen 2007, s.28). På så sätt kan intervjuerna 

ligga till grund och jämföras med de observationer som görs.  

 

6.2 Intervju 

I studien har en strukturerad intervjumetod använts, ett så kallat intervjuformulär har varit 

underlag för de frågor informanterna har fått. Frågorna i formuläret skall formuleras så att de 

ger en bra grund till att besvara frågeställningarna. Informanterna får frågorna i samma 

ordningsföljd, det reducerar mängden information och underlättar efterarbetet. Då 

informanterna svarar på samma frågor blir det enklare att göra jämförelser. Under intervjun 

kan uppföljningsfrågor ställas som är ett drag från den ostrukturerade intervjun för att 

informanten skall svara på det som skall undersökas, ett sätt att öka validiteten (Larsen 2007, 

s. 84). Frågorna som ställs till informanten skall vara tydliga, man bör ställa en fråga i taget 

och undvika att fråga om flera saker på samma gång. Det är även viktigt att vara tydlig och 

undvika allt för svåra ord och facktermer, om man inte redan innan vet att alla informanter 

hanterar dem. Att inte bli allt för privat är viktigt vid intervjun, det finns en gräns för vad man 

kan ställa för frågor. Ledande frågor skall undvikas, informanten bör inte påverkas av frågan 

vilket svar som är önskvärt. Följdfrågor i intervjun hjälper till att utveckla och klargöra 

fenomen. Informanten skall under intervjun känna sig trygg och känslan av att bli värderad 
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ska inte infinna sig, därför är det viktigt hur jag intar min roll som forskare. Som forskare 

måste jag tänka på att min närvaro inte ska påverka svaren, det är viktigt att jag inte visar vad 

jag tycker eller anser vara ett korrekt svar (Larsen 2007, s.83-84,86-87). 

 

6.3 Observation 

Genom observation tar man del av systematiska iakttagelser. I denna studie utförs 

fältundersökningar som ett komplement till intervjuerna. Vid en fältundersökning så studeras 

det fenomen som anses aktuellt för mig som forskare i sitt naturliga sociala sammanhang. 

Under observationen är jag som forskare enbart åskådare, så kallad icke-deltagande 

observatör då jag vill synliggöra beteendet och lyssna till samtalen hos pedagogerna och 

barnen. Som icke-deltagande observatör håller man sig som forskare i bakgrunden och det är 

av yttersta vikt att min närvaro inte påverkas av beteendet i det aktuella sammanhanget 

(Larsen 2007 s.89, 90). Jag är dock medveten om att det är ofrånkomligt att min närvaro på 

något sätt ändå kan påverka situationen, detta kommer jag att tänka på vid analysen av mitt 

resultat.  I denna observationsmetod kan observationen vara öppen eller dold, i denna studie 

är observationen öppen då informanten vet om att jag som forskare är närvarande. Data ifrån 

observationen sammanställs i en loggbok, där noteras det som förefaller sig intressant i 

observationen. Registreringen blir på detta sätt detaljrik i förhållande till om man noterar sina 

registreringar i ett redan färdigt formulär. Vikten av att göra noggranna minnesanteckningar 

vid observation är stor, att få med värdefulla detaljer är viktigt i tolkningsprocessen (Larsen 

2007, s. 91, 94). Utgångspunkten för studien är att göra två observationer på varje förskola 

där de intervjuade informanterna arbetar. 

 

6.4 Urval och informantpresentation 

Då studien baseras på intervjuer har ett urval av informanter gjorts. Inför intervjuerna har 

informanterna valts ut genom ett enligt Larsen godtyckligt urval. Med godtyckligt urval 

menas att forskaren själv väljer ut de informanter som skall medverka i studien för att få ett 

varierat urval (Larsen 2009, s.77).  Inför min studie ville jag ha en variation på informanternas 

antal yrkesverksamma år för att se om det finns likheter och skillnader och i så fall 

explicitgöra dem. 
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Urvalet av informanter i studien består av fyra kvinnliga förskollärare. Informanterna 

kontaktades via privata källor. De fick ett brev med en förfrågan om deltagande och 

information om studiens syfte och att de data som samlas in enbart skall användas i min 

studie, de informerades samtidigt om de etiska principerna. Antalet informanter är valt utifrån 

den tidsbegränsning studien har, det föll sig relevant att göra djupare intervjuer med ett fåtal 

informanter för att komma närmre de svar jag söker. 

Informanterna presenteras kort och blir benämnda som A, B, C, och D för anonymitetens 

skull.  

Informant A: Kvinna, 62 år, har arbetat inom förskolan i 37 år. Tidigare 

barnskötarutbildning, är i dag utbildad förskollärare sedan 25 år. Arbetar i dag på en 

kommunal förskola med barn i åldern 2-4 år.  

Informant B: Kvinna, 60 år, har arbetat inom förskolan i 36 år. Är utbildad förskollärare 

sedan många år. Arbetar i dag på en kommunal förskola med barn i åldern 3-5 år. 

Informant C: Kvinna, 38 år, har arbetat inom förskolan i 19 år. Tidigare barnskötarutbildning 

och arbetar i dag som förskollärare sedan 1 år. Arbetar i dag på en kommunal förskola med 

barn i åldern 2-3 år. 

Informant D: Kvinna, 28 år, har arbetat inom förskolan till och från i 7 år. Är utbildad lärare 

mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år sedan 1.5 år. Arbetar i dag på en 

kommunal förskola med barn i åldern 3-5 år. 

 

6.5 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplats i ett avskilt rum, på en av 

förskolorna var det svårt att få till en av avskild plats varpå jag bjöd hem informanten till mig. 

Inför intervjuerna hade jag sammanställt en intervjuguide med frågor som till största delen 

leder till öppna svar (Larsen 2009, s.84). Informanterna hade innan intervjun fått ta del av 

studiens syfte och de etiska principerna. Under intervjun spelades samtalet in med en 

bandspelare efter informanternas godkännande, detta för att noggrannare få med informantens 

alla svar, under intervjun gjordes även stödnoteringar av mig. Efter avslutad intervju har 

bandupptagningen transkriberats, skrivits ut i ordningsföljd och ligger till grund för analysen 

av materialet. 
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6.6 Etiska principer  

I denna studie har jag följt de forskningsetiska principerna som Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet föreskriver utifrån följande fyra normer (Stukát 2005, 

s. 131). 

Informationskravet 

Informanterna blev genom informationskravet informerade om att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. 

Informanterna fick också i ett av mig utsänt skriftligt brev information om vem jag är, var jag 

studerar och mitt syfte med studien samt vilket tillvägagångssätt jag har. De fick även 

information om hur mina resultat skall användas och presenteras (Stukát 2005, s. 131). 

Samtyckeskravet 

Deltagarna i denna studie bestämmer själva genom samtyckeskravet över sin medverkan. Om 

de avbryter sin medverkan under studiens gång ska det inte bidra till några negativa följder 

för dem (Stukát 2005, s. 131). 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet ger de medverkande anonymitet. De som deltar skall vara helt 

införstådda med att deras uppgifter behandlas konfidentiellt och att data inte kommer att 

redovisas som kan identifiera de medverkande. Utomstående ska inte kunna identifiera de 

som deltar på grund av några svar som framkommer i studien (Stukat 2005,s. 132). 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att den information som jag samlar in för min studie enbart ska 

användas i mitt syfte för forskning. Informationen ska inte kunna utnyttjas för andra icke-

vetenskapliga ändamål (Stukát 2005, s. 132). 
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6.7 Analysmetod 

I analysen av studiens insamlade data har jag använt mig av en innehållsanalys. En 

innehållsanalys hjälper till att visa samband, mönster eller skillnader. Arbetet börjar med att 

data som samlats in görs om till textform, där ifrån kodas texterna och koderna kan 

klassificeras i olika kategorier eller tema som hittas (Larsen 2007, s.101). När datamaterialet 

är granskat och de mönster som hittats och identifierats som meningsfulla är det de som 

presenteras i form av resultatanalysen. 

 

7. Resultat- och analysredovisning 

I det här kapitlet redogör jag för studiens insamlade data. Resultatet kommer att redovisas i 

form av olika rubriker som har utkristalliserat sig under bearbetningen av materialet. Studiens 

insamlade data, intervjuer och observationer, har analyserats i förhållande till den tidigare 

forskningen och den studerade litteraturen utifrån studiens frågeställningar. I analysen har det 

sociokulturella perspektivet på lärande varit utgångspunken där barn kan förvärva färdigheter 

och kunskap genom att de deltar i det sociala sammanhanget och interagerar med andra barn 

och pedagoger. 

 

7.1 Pedagogernas syn på den pedagogiska måltiden och deras egen roll 

kring måltiden 

Pedagogerna fick frågor om hur de ser på den pedagogiska måltiden och vad de ser som sin 

roll under måltiden som kan bidra till barns lärande. 

Informant A menar att för henne innebär rollen att finnas till hands för barnen och skapa en 

trevlig miljö när de äter. Informant B säger att hon ska bidra till en positiv måltid och se till 

att det är trevligt att äta. Informant C berättar att det ska vara en trevlig stund runt måltiden 

och då är det hennes roll att se till att det blir det. Informant D ser den pedagogiska måltiden 

som ett tillfälle att sitta tillsammans och ha en trevlig lugn stund samt att finnas där som en 

trygg, lugn, stöttande och positiv vuxen. Alla fyra informanter är överens om att deras roll vid 

den pedagogiska måltiden är att finnas till hands och bidra till en trevlig stund och att ge en 

positiv bild av måltiden. Sjödén framhåller att det viktigaste är att det ska vara trevligt runt 
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matbordet när barnen äter vilket också alla informanter anser att det hör till deras roll att 

uppfylla. Sjödén säger att forskning visat på att barnen färgas av stämningen runt måltiden 

och den påverkar också deras känsla för maten (Sjödén 1996 s.18-19). Andersson framhåller 

också han att måltider som är fria och lustfyllda bidrar till att barnen tar för sig och om de har 

roligt så törs de prova mer och har lättare för att lära (Andersson 1996, s. 27). Norrbin menar 

även hon att skapa en god gemenskap runt mat är en av målsättningarna för den pedagogiska 

måltiden (Norrbin, 1996, s.35). Niss & Söderström framhåller att om måltiden är en trevlig 

stund för barnen så kan den bidra till många inlärningstillfällen (Niss & Söderström 2006, s 

100). 

Informant A berättar också att hennes roll är att benämna saker och att prata om varifrån 

maten kommer ”till exempel fiskpinnarna, barnen vet ju inte om hur fisken ser ut, de ser ju 

bara det som finns på tallriken” (intervju Informant A 15/10-2012). Brunosson nämner precis 

det, att måltiden har många möjligheter till lärande, till exempel varifrån fisken kommer till 

träningen av den motoriska biten (Brunosson 2012 s.4).  

Informant A menar även att hon ska finnas där för barnen och stötta dem i deras 

självförtroende dock upplever hon ofta den pedagogiska måltiden som ett stressmoment då 

många små barn behöver hjälp med att bland annat skära sin mat. Att den pedagogiska 

måltiden är ett stressmoment är dock inget de andra informanterna framhåller i intervjuerna. 

Informant A:s känsla om att den pedagogiska måltiden ofta känns som ett stressmoment 

framkommer också i Hanna Sepps avhandling. Informanterna i hennes forskning menar att 

det ofta är hög ljudvolym och att alla barn vill synas och höras vilket leder till en stressad 

situation (Sepp 2002, s.44). Niss och Söderström skriver att det på grund av tidsbrist kan vara 

svårt att hinna med och ge barnen det stöd de behöver vid den pedagogiska måltiden (Niss & 

Söderström 2006, s.99). Vid observationen av måltiden (19/10 2012) är det rörigt, många barn 

vill ha hjälp samtidigt och blir otåliga, detta är något som pedagogen nämnt i sin intervju som 

för henne upplevs som ett stressmoment. 

Informant B ser den pedagogiska måltiden som en lärandesituation. Att måltiden är en 

situation som bidrar till barns lärande är något som även Andersson (1991, s.88) och Sjödén 

(1996 s. 19) framhåller. Brunosson menar också hon i sin forskningsrapport att den 

pedagogiska måltiden är en självklar situation för lärande (Brunosson 2012 s, 5). 

Informant C säger att hon är där för att bland annat samtala med barnen och att vägleda dem. 

Norrbin menar att vid den pedagogiska måltiden så är de vuxna barnens förebilder. Såsom de 
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gör och är, gör man också som vuxen, på så sätt finns vi där och vägleder barnen i hur man 

beter sig (Norrbin 1996, s. 35). Vid observationen (16/10-2012) går pedagogen ifrån 

matbordet och in till köket för att hämta mer mat, barnen lämnas då ensamma kvar vid bordet. 

Stämningen blir lite stökig då barnen märker att pedagogen försvinner. Niss & Söderström 

menar att det är bra om det redan vid måltidens början finns tillräckligt med mat vid bordet då 

avbrott kan medföra att små barn som är beroende av kontinuitet har svårare att hitta tillbaks 

till sin koncentration efter ett avbrott (Niss & Söderström 2006, s.99).  

Informant D framhåller att samtala om maten på ett positivt sätt med barnen vid måltiden hör 

till hennes roll. Att hålla givande samtal med barnen vid måltiden är något som de intervjuade 

pedagogerna i Hanna Sepps avhandling säger hör till en optimal måltid (Sepp 2002, s.44). 

Norrbin menar att kunna utbyta åsikter om hur maten smakar och ser ut är en annan av 

målsättningarna för den pedagogiska måltiden (Norrbin 1996, s.35). 

 

7.2 Barns lärande 

I det insamlade datamaterialet framkommer det en rad olika färdigheter och kunskaper som 

barnen kan utveckla genom den pedagogiska måltiden. 

Matematik  

Informant A, C och D säger alla tre i sina intervjuer att barnens lärande i matematik kan 

gynnas vid den pedagogiska måltiden. Informant C berättar att hon brukar till exempel säga: 

“du kan börja med att ta tre köttbullar sedan räknar jag dem 1, 2, 3.” (intervju 17/10-2012). 

Hon berättar även att barnen får träna på begreppet dela när de skär maten i mindre bitar. 

Informant D säger att de tränar på matematik när de delar frukt efter måltiden till exempel så 

brukar de räkna mandarinkärnor. Vid observationen den 23/10-2012 noterar jag att 

informanten räknar mandarinklyftor tillsammans med barnen när de äter frukt under måltiden. 

På förskolan där informant A arbetar får barnen hjälpa till att duka och då benämner 

pedagogen hur många av varje de ska duka fram av tallrikar, gafflar och knivar och räknar 

tillsammans med barnen, på så sätt får de träna på antal menar hon. Vid observationen den 

19/10-2012 noterar jag att barnen får hjälpa till att duka och pedagogen räknar tillsammans 

med barnen hur många av varje de ska duka fram. Gerd Åslund medförfattare till Barn och 

Matlust Mat i barnomsorgen menar att matematik är en del av det som kan utvecklas genom 
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måltiden, bland annat genom att barnen kan vara med och duka och i och med det talar man 

om hur många som ska äta (Åslund 1996, s.36). I Bra mat i förskolan framgår det även där att 

barnen kan få in matematikkunskap genom den pedagogiska måltiden (Livsmedelsverket 

2007, s. 20). 

 

Bordsskick och socialt samspel 

Informant B menar att barnen får lära sig hur man sitter på en stol och hur man hanterar kniv 

och gaffel. Hon säger också att barnen får träna på att tala i normal samtalston. Där de sitter 

och äter är det ganska trångt och det blir ofta ganska hög ljudvolym. Informant C berättar 

också hon att barnen får lära sig bordsskick, hon menar att de tränas i att lyssna på varandra 

och ta hänsyn till varandra och att de inte går ifrån bordet förens alla är klara. I Sepps 

avhandling med förskolepedagoger har det också kommit fram att den pedagogiska måltiden 

bland annat kan bidra till barns lärande i att umgås och samtala utan att skrika (Sepp 2002 

s.41). Andersson menar också han att samvaro och hänsynstagande tränas vid måltiden. Han 

skriver vidare att läran om bordsskick också tillgodoses (Andersson 1991, s.88). I 

Livsmedelsverkets Bra mat i förskolan nämner även de att barn kan tränas i bordsskick, att 

prata en i taget och att samspela med andra genom den pedagogiska måltiden 

(Livsmedelsverket 2007 s. 20).   

 

Turtagning 

Informant A och C arbetar båda två med yngre barn som ofta behöver hjälp med att skära sin 

mat. När de vill ha hjälp samtidigt och pedagogen förklarar att de får vänta en stund tills det 

blir deras tur så tränas de i turtagning. Turtagning är också något som Andersson skriver om 

att barnen kan tränas i vid den pedagogiska måltiden (Andersson 1991, s. 88). 

 

Miljö och kompostering 

Informant B berättar att på deras förskola får barnen bära bort sin tallrik efter måltiden och 

skrapa av matresterna i en hink. Genom att hon brukar prata om återvinning och 

kompostering i samband med detta menar hon att barnen kan få förståelse för miljön. Åslund 
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skriver också hon genom att barnen får duka av själva och lämna sina matrester i en hink får 

de sedan lära sig att det går till komposten (Åslund 1996, s.36).  

 

Språkutveckling och begreppsbildning 

Informant A berättar att språket och talet är något som kan utvecklas genom den 

pedagogiska måltiden. Barnen får benämna olika saker.  

Om vi tar grönsaker då ra så har vi ju sallad, tomater, gurka, rädisa och vad det 

kan vara och att det finns olika sorters korvar, det är falukorv, det är varmkorv. 

Utav potatis kan man göra mos, man kan göra chips och man kan göra ehm 

pommes frites, så kan man ju utöka deras språk. Och mjölken var den kommer 

ifrån då, vet de det…de ser ju en kossa på mjölkförpackningen, ja men man 

pratar så med dem så man utökar deras språk. (intervju Informant A 15/10-2012)  

Hon menar också att barnen får språkutvecklas och träna på olika begrepp när de hjälper till 

och dukar. Informant D arbetar på en förskola där det finns barn med olika etnisk bakgrund, 

hon menar att barnen på hennes arbetsplats lär varandra namnet på olika frukter på sina 

respektive modersmål. Både i Bra mat i förskolan (Livsmedelsverket, 2007 s. 20) och i Barn 

och Matlust Mat i Barnomsorgen kan vi läsa att barnen språkutvecklas genom måltiden. 

Åslund skriver om att de hela tiden benämner det de använder när de dukar till exempel 

(Åslund, 1996, s.36). Niss & Söderström vidhåller också de att begreppsuppfattning kan 

tränas vid den pedagogiska måltiden (Niss & Söderström 2006, s.100). 

 

Ta lagom mycket mat 

Informant B berättar att de har buffébord på sin förskola. Barnen får själva ta sin mat och får 

då träna sig i att ta lagom mycket mat. Hon säger att det kan vara lite svårt för de minsta då 

det är frestande för dem att bara ta och ta. Barnen får också hälla upp dryck i sina glas själva, 

då tränar de i att hälla i lagom mycket. Informant D säger också hon att barnen får hälla upp 

sin dryck själva. Andersson menar att måltiden är ett tillfälle där barnen kan ta för sig själva 

och efter ett tag kan de bedöma mängden av mat så att de tar lagom mycket (Andersson 1991, 

s. 88). 
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Läran om andra kulturer 

Informant B har berättat att personalen i deras kök kommer från andra kulturer än Sverige. I 

och med det serveras det också lite annorlunda mat än vad barnen är vana vid. De kan få 

sallader och röror som kommer från andra länder, hon menar att hon då brukar prata med 

barnen om vad som serveras, på så sätt får de ta del av andra kulturer. Sjödén skriver om att 

barnen genom den pedagogiska måltiden kan få ta del av olika smaker och andra 

matupplevelser (Sjödén 1996, s.19). Bra mat i förskolan menar också att barnen genom 

måltiden kan lära känna andra kulturer (Livsmedelsverket 2007, s.20). 

 

Träning i motorik  

Informant A berättar att en del barn på hennes förskola skär sin mat själv och lär sig hantera 

bestick. Informant B berättar att barnen får själva bära sin bricka från buffébordet och hälla 

dryck i sina glas, detta menar hon tränar barnen i deras finmotorik. Informant D säger att 

barnen får lägga upp maten själv på tallrikarna och hälla dryck i sina glas. De intervjuade 

pedagogerna i Sepps avhandling menar också de att barnen tränar sin motorik genom att 

hantera besticken (Sepp 2002, s.41). Livsmedelsverket skriver även de att genom att barnen 

får dela sin mat själv i mindre bitar så kan det ses som träning för motoriken 

(Livsmedelsverket Bra mat i förskolan 2007, s.20). Andersson är även han överens om att 

måltiden kan träna barnen i sin finmotorik (Andersson 1991, s. 88). 

 

7.3 Hälsofrämjande arbete 

Pedagogerna fick frågan om de äter tillsammans med barnen och i så fall om de äter samma 

mat. De fick också frågan om på vilket sätt de bidrar med att barnen ska få goda kostvanor 

och förståelse för vilken mat som är nyttig. 

Informant A berättar att hon äter tillsammans med barnen men inte samma mat, hon äter sin 

medhavda lunch då hon menar att det blir över när hon lagar mat hemma och istället för att 

kasta bort maten tar hon med den till jobbet och äter den där. Hon säger att barnen inte tycker 
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det är något konstigt med att hon har med sig sin egen mat. Informant B, C och D berättar att 

de alla tre äter tillsammans med barnen och även samma mat. Niss & Söderström menar att 

pedagogerna kan entusiasmera och få barnen nyfikna på att smaka när de äter tillsammans 

(Niss & Söderström 2006, s.100). I Bra mat i förskolan kan vi läsa att pedagogerna ses som 

förebilder när de äter samma mat som barnen, annars menar de är det många pedagogiska 

möjligheter som kan gå förlorade (Livsmedelsverket 2007, s. 20). Sepp redogör i sin 

avhandling om forskaren Nahikian-Nelms (1997) resultat där han har sett samband hos 

pedagoger som misslyckats vid måltiden, det har då smittats av sig hos barnen när 

pedagogerna inte äter samma mat och på så sätt ses de inte som en bra förebild (Nahikian-

Nelms 1997 se Sepp 2002, s.42). 

Informant A säger att hon är positiv till maten och ber barnen smaka på grönsakerna och all 

mat, på så sätt bidrar hon till att barnen ska få förståelse för vilken mat som är nyttig och ge 

dem goda kostvanor. Hon äter själv av grönsakerna säger hon då hon annars har sin egen 

matlåda. Barnen ska ta en pytteliten bit och smaka menar hon, men om hon ser att de inte 

gillar maten eller grönsaken ber hon dem inte smaka igen nästa gång det serveras. Informant 

B säger även hon till barnen att de ska ta grönsaker men hon brukar inte påpeka vad som är 

nyttigt och inte. Informant C berättar att hon brukar lägga en smakbit på tallriken men att 

hon aldrig tvingar någon att äta något som de inte tycker om. Äter barnen inte upp smakbiten 

så säger hon inget om det. Sepp skriver att vi inte bör tvinga eller be barnen smaka på någon 

mat, de ska själva få välja om de vill smaka eller inte (Sepp 2002, s.42). Sjödén säger att om 

man vill ha en god stämning kring måltiden är det viktigt att inte lägga sig i barnens ätande på 

fel sätt (Sjödén 1996, s. 18). Engström menar att om barnen tidigt får prova på olika 

grönsaker kommer de i framtiden att kunna välja mer varierat (Engström 1996, s.39). Även 

Sepp skriver att det är viktigt med variation av den mat barnen exponeras för (Sepp 2002, 

s.42). 

Informant B, C och D äter alla av den mat som serveras på förskolan och även tillsammans 

med barnen, de menar att det är ett av deras sätt att bidra till bra kostvanor hos barnen. 

Informant B menar genom att hon själv äter av all mat och pratar bra om den, ”men gud 

vilken god korvgryta det var idag” (intervju Informant B 17/10-2012) samt är positiv till 

maten så bidrar hon till goda kostvanor hos barnen. Informant D berättar även att hon pratar 

om maten som god, ”mmm vilka krispiga morotsstavar eller åh vilka saftiga tortellini” 

(intervju Informant D19/10-2012). Hon säger att då vill barnen ofta smaka och känna hur 

morotsstavarna känns. Hon menar att hon aldrig tjatar eller tvingar någon, vill barnen inte 
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smaka så behöver de inte göra det. Hon ber dem aldrig lägga på något på tallriken för att 

smaka. Hennes strategi för att få barnen att våga smaka är att försöka bjuda dem. Hon säger 

att det är viktigt att inte fastna i fällan att belöna eller bestraffa med mat. Hon berättar att 

hennes erfarenhet och den forskning hon tagit del av visar på att man ska prata om mat som 

läcker och god och inte nyttig för sakens skull. Informant C berättar att om barnen äter av 

den smakbit hon brukar lägga på tallriken så brukar hon fråga vad de tyckte, om det smakar 

bra och om de i så fall vill ha mer. Sepp skriver om forskarna Sjödén et al. som menar att de 

sett bra resultat mellan sambandet av positiv stimulans när barn provar ny mat (Sjödén et al. 

1985 se Sepp s.42). Norrbin menar att kunna samtala med barnen om hur maten ser ut och 

smakar samt att skapa en bra vana att äta varierad mat hör till målsättningarna för en 

pedagogisk måltid (Norrbin 1996, s.35).  Informant C säger att barnen över lag äter bra vid 

hennes bord då hon ofta får gå och hämta mer mat, hon tror att barnen äter bra för att hon 

själv äter av all mat.  

Informant A säger att för henne är det självklart vilken mat som är nyttig, hon pratar dock 

främst om grönsaker som nyttigt. Informant B menar att det även för henne är självklart 

vilken mat som är nyttig, hon säger också att hon förutsätter att det serveras nyttig och 

näringsriktig mat på förskolan. Informant C säger att hon inte gillar när förskolan serverar 

halvfabrikat utan ser hellre att förskolan lagar all mat som går ifrån grunden.  Hon pratar om 

falafel som de brukar få som halvfabrikat, hon tycker då att kokerskan istället kan laga egna 

köttfärsbiffar från grunden. Informant D menar att hon vet vilken mat som är nyttig men 

säger att allt är relativt och varierar över tid. Brunosson skriver dock i sin rapport att de 

pedagoger hon mött i sin studie menar alla att de saknar kunskap om vilken mat som är nyttig 

och hälsosam (Brunosson 2012, s. 4). Denna uppfattning stämmer inte överens med vad 

informanterna i denna studie tycker. 

 

7.4  Barns delaktighet och Bra mat i förskolan 

Informanterna fick frågan var förskolans mat tillagas och om barnens delaktighet, om det 

finns något samarbete med kocken/kokerskan. Livsmedelsverket menar att det inte finns 

någon lag som förbjuder barn i köket och om de får vara med och laga mat kan det bidra till 

ett ökat helhetsperspektiv. Jag frågade också om de känner till och arbetar utifrån 

Livsmedelsverkets råd Bra mat i förskolan som skriver om hälsofrämjande arbete vid den 

pedagogiska måltiden. 
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Informant A säger att förskolans mat lagas på plats av en kokerska. De har dock inget 

samarbete med kokerskan då kommunen har en kostpolicy som säger att inte ens de själva får 

gå in i köket. Ibland händer det att de bakar med barnen själva inne på avdelningen. Hon 

känner inte till Livsmedelsverkets råd Bra mat i förskolan. 

Informant B talar om att deras mat delvis lagas på plats, deras förskola ligger i anslutning till 

en skola och maten kommer från skolans centralkök och körs ner i matvagnar till dem. De har 

inget samarbete med köket eller är involverade i deras matlagning. Hon menar att de inte kan 

ta upp sina barn i köket, de får ju inte ens själva gå in i köket. Informanten känner inte till 

Livsmedelsverkets råd Bra mat i förskolan. 

Informant C säger att deras mat lagas av en kokerska på plats men att barnen inte får vistas i 

köket, de har inget vidare samarbete med kokerskan på det sättet. Däremot har kokerskan 

flertalet gånger lagat en vegetarisk maträtt hon föreslagit då hon tröttnade på att det 

serverades quorn hela tiden. Hon känner inte till Livsmedelsverkets råd Bra mat i förskolan. 

Informant D berättar att deras mat lagas på plats av en kokerska och samarbetet med 

kokerskan handlar främst om att pedagogerna berättar vilken mat barnen tycker mer eller 

mindre om. Barnen får inte ta del av matlagningen berättar hon, detta på grund av 

säkerhetsskäl då det finns risk för brännskador eller farliga köksmaskiner och även på grund 

av hygienskäl. Däremot ska de införa en önskedag var sjätte vecka säger hon då barnen 

tillsammans ska komma överens om vilken maträtt de vill ska serveras. Detta för att barnen 

ska få delaktighet i momentet kring måltiden. Angående Livsmedelsverkets riktlinjer Bra mat 

i förskolan så säger informanten att hon känner till dem och att förskolan uppnår riktlinjerna 

med några få undantag. Till exempel att det serverats yoghurt med tillsatt socker som 

mellanmål, med det menar hon nu att kokerskan har slutat att köpa in efter att hon har sagt till 

om detta. Både Engström och Livsmedelsverket menar att barns delaktighet i köket på 

förskolor borde förekomma, det kan ge barnen många inlärningstillfällen samtidigt som det 

kan ge dem viktiga kunskaper om mat och bidra till en helhetssyn på maten (Engström 1996, 

s.36). Livsmedelsverket antyder att det inte finns någon lag som förbjuder barn i köket, de 

menar att det kan vara pedagogiskt att låta barnen delta vid matlagningen 

(Livsmedelsverket/mat och näring). Alla fyra informanter berättar att barnen på deras 

förskolor inte får vara med i köket och ta del av matlagningen, de menar att endera har 

kommunen förbjudit det eller så får de inte delta av säkerhetsskäl. På den här punkten om 
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barns delaktighet i köket stämmer inte studiens verklighet överens med vad som förespråkas 

av Livsmedelsverket. 

 

7.5 Samtalets betydelse 

Jag frågade informanterna vad deras samtal handlar om under måltiden. 

Informant A berättar att de brukar prata om mat generellt vid matbordet, barnen kan berätta 

vad de åt i går eller om det till exempel serveras fisk då kan barnen ibland berätta att deras 

pappa har varit och fiskat så har de en diskussion om det. Hon menar att de talar inte bara om 

mat vid måltiden utan att det kan handla om allt möjligt. Någon kanske vill berätta något de 

varit med om eller så pratar de om vad de gjorde ute på gården tidigare på dagen. De sitter 

inte tysta och bara äter och stoppar i sig menar hon. Det är oftast barnen som tar initiativ till 

samtalen och då svarar hon dem, i bland tar hon initiativet till att starta ett samtal. 

Informant B säger att deras samtal ofta handlar om någonting som barnen har upplevt eller 

gjort och då har de samtal med varandra. Det är ofta trångt vid borden och barnen puttar på 

varandra men om de får igång ett samtal handlar det främst om deras upplevelser menar hon. 

Det är då barnen som tar initiativ till samtalen. 

 Informant C menar att deras samtal kan variera, det kan handla om det de äter eller om det 

är en annan pedagog som går förbi så vill barnen ofta kommentera det. Hon menar att många 

av barnen också sitter tysta och inte pratar någonting alls. När de talar om maten handlar det 

oftast om själva situationen, till exempel hur man skär maten, inte varifrån maten kommer 

såsom att korven kommer från grisen. Hon säger att hon egentligen inte vet varför hon inte 

talar mer om varifrån maten kommer. Hon säger att det är både barnen och hon själv som tar 

initiativet till samtalen. 

Informant D berättar att de pratar om barnens olika modersmål och barnen lär varandra 

namnet på olika frukter till exempel. I bland försöker hon att få i gång olika samtal, ställa 

frågor som kan locka barnen till samtal och ibland bara luta sig tillbaka och låta barnen styra 

samtalen. Barnens samtal kan också handla om vad de äter hemma. Det är både informanten 

och barnen som tar initiativ till samtalen. I Bra mat i förskolan så framgår det att samtal om 

maten kan bidra till barns lärande om var maten kommer ifrån, samtalen vid bordet kan också 

handla om dofter, konsistens och olika smaker (Livsmedelsverket 2007 s. 20). Åhslund menar 
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att genom att tala med barnen om vad det är i maten och varifrån den kommer så är det en 

måltid med pedagogiskt innehåll (Åhslund 1996, s.36). 

 

8. Sammanfattning av resultatet utifrån studiens frågeställningar 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet utifrån de tre frågeställningar som har varit 

utgångspunkterna för undersökningen. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur fyra förskolepedagoger på olika förskolor 

ser på den pedagogiska måltiden ur ett hälsofrämjande och övergripande lärandeperspektiv. 

Syftet var också att undersöka hur de beskriver sitt arbete genom den pedagogiska måltiden 

för att gynna barns lärande och att de ska få förståelse för att det är viktigt att värna om sin 

hälsa. 

 

- Vilka olika typer av kunskaper och färdigheter anser förskolepedagogerna att barnen kan 

tillägna sig i utifrån den pedagogiska måltiden?  

Alla informanter är överens om att den pedagogiska måltiden är en situation för lärande. 

Uppfattningarna om vad barnen kan lära sig utifrån måltiden varierar mellan pedagogerna. 

Det lärande som barnen kan tillägna sig menar pedagogerna är; matematik, bordsskick, socialt 

samspel, turtagning, miljö och kompostering, språk och begreppsbildning, ta lagom mycket 

mat, läran om andra kulturer och träning i motorik. 

 

- På vilket sätt beskriver förskolepedagogerna sitt arbete utifrån den pedagogiska måltiden 

för att gynna barnens övergripande lärande? 

Pedagogerna bidrar genom sitt deltagande på olika sätt under den pedagogiska måltiden för 

att gynna barnens övergripande lärande. Bland annat genom att ge en positiv bild av måltiden 

och finnas där för att bidra till en trevlig stund. Att benämna saker för barnen och prata om 

varifrån maten kommer. Genom att finnas där och stötta barnen i deras självförtroende. 

Pedagogerna för samtal med barnen och en naturlig roll är att vägleda dem. Att de pratar 

positivt om maten är också något som framkommer. 
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- Hur beskriver förskolepedagoger sitt arbete kring den pedagogiska måltiden för att barnen 

ska få förståelse för sin hälsa. 

För att barnen ska få förståelse för vikten av att värna om sin hälsa arbetar pedagogerna 

hälsofrämjande på olika sätt genom den pedagogiska måltiden. Tre av de fyra informanterna 

äter samma mat som barnen, på detta sätt blir det naturligt för barnen att äta maten som 

serveras. Informanterna menar att de också försöker få barnen att smaka på grönsaker, en av 

pedagogerna lägger en smakbit på tallriken men gör ingen större sak av det om de inte äts 

upp. Två av informanterna ber barnen smaka på grönsakerna men pratar inte vidare om att det 

är nyttigt. En av informanterna försöker bjuda in barnen till att smaka på maten och 

grönsakerna men tvingar aldrig några barn att smaka på något. Två av informanterna menar 

att de pratar positivt om maten för att entusiasmera barnen och få dem att smaka på maten.  

 

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion  

I denna studie har kvalitativa intervjuer och observationer utförts. Observationerna skulle för 

studien synliggöra beteendet och samtalen hos barnen och pedagogerna vid den pedagogiska 

måltiden. Det går inte via observationer att ta reda på om barns lärande men observationerna 

kan vara underlag för att se om pedagogerna agerar såsom de menar i intervjuerna att de gör. 

Genom observationerna har en del av det som framkommer under intervjuerna bekräftats om 

pedagogernas arbetssätt. Utgångspunkten för studien var att göra två observationer på varje 

informants arbetsplats. Då observationerna efter de två första tillfällena på en förskola visade 

sig vara tidskrävande och studien är tidsbegränsad tog jag beslutet att göra en observation 

vardera på de tre andra förskolorna. Det är svårt för mig att avgöra om resultatet av studien 

påverkas av bortfallet av observationstillfällena. 

 

 



27 
 

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatet av vilka färdigheter och kunskaper barnen kan tillägna sig genom måltiden 

framkom det att de kan lära sig att ta lagom mycket mat. Detta är en kunskap tycker jag som 

även kan knytas an till att barnen ska få förståelse för sin hälsa. Det är viktigt att barnen är 

medvetna om vilken mängd de bör äta för att värna om sin hälsa. 

Resultatet av min studie visar att det skiljer sig hur pedagogerna arbetar hälsofrämjande. 

Något som väckte tankar under studiens gång är resultatet av min undersökning som visar att 

bara en av fyra informanter känner till Livsmedelsverket råd Bra mat i förskolan. I broschyren 

finns bland annat förslag på hälsofrämjande arbete i samband med den pedagogiska måltiden. 

Broschyren med råden för förskolan har funnits i fem år men verkar inte vara förankrad på 

alla förskolor. Är det möjligtvis så att det tar lång tid för förändringar att ske inom förskolan 

eller finns inte intresset hos förskolecheferna/förskolepedagogerna? Barns delaktighet i köket 

på förskolorna har också visat sig vara begränsade, intill obefintliga i undersökningen. 

Livsmedelsverket listar flera fördelar med att låta barnen ta del av matlagning, dock verkar 

det som att kommunerna har strikta regler för vilka som får vistas i köket på förskolan varför 

det inte går att infria. Kan det ske en förändring på den punkten? 

Det framkommer i resultatet att informanterna har olika åsikter om huruvida barnen ska 

smaka på grönsaker. Enligt Sepp indikerar forskning på att det viktiga är att barnen exponeras 

för en variation av mat, det är sedan upp till barnen själva om de vill smaka eller inte (Sepp 

2002, s.42). Informanterna i denna studie ber endera barnen själva ta för sig av grönsakerna 

på sin tallrik eller serverar barnen en liten smakbit på tallriken. Endast en av informanterna 

pratar om hur gott grönsakerna smakar och försöker på detta sätt bjuda in barnen till att smaka 

men det är upp till barnen själva om de vill smaka eller inte menar hon. Sepp skriver också att 

vi inte bör tvinga eller be barnen smaka på någon mat (Sepp 2002, s.42). Varför varierar detta 

förhållningssätt bland pedagogerna? Jag har inte svaret på det utan kan bara ge mig på en 

gissning. Är det så att de som har arbetat en längre tid i förskolan inte tar del av nyare 

forskning? Eller har det helt enkelt med deras eget intresse att göra? 

Något som också väckte mina tankar under skrivandet är att endast en av informanterna pratar 

om att hon arbetar utifrån vad forskning säger om mat och måltider i förskolan. I den tidigare 

forskningen som det redogjorts för i studien framkom att de intervjuade pedagogerna saknade 

kunskap om vilken mat som är nyttig och hälsosam och hur man kan arbeta hälsofrämjande ur 

ett pedagogiskt synsätt vid måltiden. Resultatet av denna studie pekar inte riktigt åt samma 
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håll, alla informanter menar att de vet vilken mat som är nyttig. Informanterna har också 

tydligt visat hur det för dem är naturligt att arbeta hälsofrämjande och bidra till hälsosamma 

kostvanor för barnen. Dock finns det avvikelser i mitt resultat av studien när det handlar om 

att äta samma mat som barnen. Tre av fyra informanter äter samma mat som barnen, på detta 

sätt blir det naturligt för barnen att äta maten som serveras. Forskaren Nahikian-Nelms (1997) 

menar att det ger positiva resultat när pedagoger äter samma mat som barnen (Nahikian-

Nelms 1997 se Sepp 2002, s.42). Niss & Söderström menar också att det kan entusiasmera 

barnen och få dem att våga prova nya smaker när pedagoger och barn äter av samma mat 

(Niss & Söderström 2006, s.100). En av informanterna har med sig sin egen matlåda och äter 

inte av samma mat som barnen. Enligt forskning agerar man då som pedagog inte som en bra 

förebild för barnen (Nahikian-Nelms 1997, se Sepp 2002 s.42). Jag kan bara spekulera i vad 

som kan ligga till grund för att informanten inte bryter det beteendet. Informanten har arbetat 

inom förskolan i 37 år varav 25 år som förskollärare. En annan av informanterna som nyligen 

tagit sin examen som förskollärare talar i sin intervju om vad tidigare forskning säger om just 

mat och hur vi bör agera som pedagoger i måltidssituationer. Kan det vara så att pedagoger på 

vissa förskolor inte kompetensutvecklas och tar del av tidigare forskning? Handlar det helt 

enkelt om att en del pedagoger inte är medvetna om sin egen professionella roll? Bör vi ändå 

inte agera som bra förebilder i vårt yrke? 

I Sepps forskning visar undersökningen på att den pedagogiska måltiden ses av informanterna 

som ett avbrott i den dagliga verksamheten och inte som en pedagogisk aktivitet (Sepp 2002, 

s.42). Det är ingen av informanterna i denna studie som nämner att de ser måltiden som ett 

avbrott i den dagliga verksamheten utan de har alla delat med sig av lärandesituationer utifrån 

måltiden. En av informanterna menar att det ibland upplevs som en stressig situation när 

många små barn vill ha hjälp samtidigt vid måltiden. Informanten arbetar i dag på en 

avdelning där de yngsta barnen är två år och ofta behöver hjälp med att skära sin mat. Att den 

pedagogiska måltiden är ett stressmoment är inget som de övriga tre informanterna i denna 

studie har antytt. Det får mig att fundera på om det dels kan ha med åldern på barnen att göra 

och sammansättningen av just den barngruppen eller handlar om hur stresstålig man är och 

hur man hanterar stress? En annan av informanterna arbetar också med barn i tvåårsåldern 

men nämnde inget om att den pedagogiska måltiden upplevs som en stressig situation, därför 

kanske min tanke har en viss relevans. 
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9.3 Slutsats 

Inför arbetet med min studie hade jag ingen förbestämd uppfattning om hur pedagoger arbetar 

vid måltiden för att gynna barns lärande. Jag visste inte så mycket om vilka kunskaper och 

färdigheter barnen kunde tillägna sig utifrån den pedagogiska måltiden. Under studiens gång 

har min uppfattning ändrats när jag har analyserat det insamlade materialet. Resultatet har 

visat på flertalet kunskaper och färdigheter som barnen kan tillägna sig vid måltiden.  

Matematik, bordsskick, socialt samspel, turtagning, miljö och kompostering, språk och 

begreppsbildning, ta lagom mycket mat, läran om andra kulturer och träning i motorik är de 

olika tema som utkristalliserades. Pedagogerna bidrar till barnens lärande genom sitt 

deltagande vid måltiden. De samtalar med barnen, benämner saker och räknar till exempel 

frukter. Pedagogernas hälsofrämjande arbete vid måltiden är koncentrerat vid att få barnen att 

smaka på den mat och de grönsaker som serveras och på så sätt få barn att äta en varierad 

kost. 

 

9.4 Vidare forskning på området 

Det har framkommit att det finns olika uppfattningar bland informanterna hur man kan arbeta 

hälsofrämjande, det finns även indikationer på att alla informanter inte är bekanta med nyare 

forskning om mat och måltider. Det skulle vara intressant att göra en studie där det i ett vidare 

perspektiv undersöks hur man arbetar hälsofrämjande på förskolan. Jag skulle vilja söka svar 

på förskolechefers uppfattning om förskolans hälsofrämjande arbete likaså varför arbetet med 

Livsmedelsverkets råd Bra mat i förskolan är begränsat. Likadant med samarbetet mellan 

kommunen och förskolorna då Livsmedelsverket förespråkar barns delaktighet i köket men 

det verkar vara helt omöjligt. Det skulle också vara intressant i samband med detta att ta reda 

på hur arbetet med rörelseaktiviteter ser ut då jag tycker att det kan förknippas med 

hälsofrämjande arbete. Med detta lämnar jag det fritt för intresserade läsare att söka dessa 

svar. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga A Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

2. Vilka åldrar arbetar du med idag? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Lagas er mat på plats eller i centralkök? Om ja vidare fråga 5. 

5. Hur ser ert samarbete ut med kokerskan/kocken? 

6. Får barnen ta del av matlagning hos er? Om inte, varför?  

7. Äter du tillsammans med barnen? Om inte, varför? Äter du samma mat? Om inte, 

varför?  

8. I läroplanen så står det att barnen ska få förståelse för vikten att värna om sin hälsa 

(Lpfö 98). Har ni diskuterat bland er pedagoger kring dessa riktlinjer?  

9. Hur arbetar du med att barnen ska få förståelse för vilken mat som är nyttig?  

10. Är det självklart för dig vad som är nyttig mat? 

11. På vilket sätt arbetar du med att bidra till goda kostvanor hos barnen genom måltiden? 

12. Känner du till och arbetar utifrån livsmedelsverkets riktlinjer ” Bra mat i förskolan”? 

13. Pratar du om och visar barnen hur tallriksmodellen ser ut? 

14. Vad är en pedagogisk måltid för dig? 

15.  Vad är din roll som pedagog under måltiden? 
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16. Vilka kunskaper och färdigheter kan barnen utveckla genom den pedagogiska 

måltiden?  

17. Kan du beskriva hur du använder måltiden för att bidra till barns lärande?  

18. Finns det några hinder för lärande? 

19. Vad handlar era samtal om under måltiden? Vem tar initiativ till dem? 

20. Hur är ljudnivån runt måltiden?  

 

11.2 Bilaga B Förfrågan 

Hej! 

Mitt namn är Erica Forssell och jag studerar vid Södertörns Högskola till lärare. Jag ska nu 

under hösten skriva mitt examensarbete och har valt att göra en studie om den pedagogiska 

måltiden. Syftet med min studie är att ta reda på pedagogers syn på lärandet genom den 

pedagogiska måltiden. 

Studien kommer att utföras med intervjuer och observationer. 

Om du väljer att delta kommer du eller din förskola inte att nämnas i uppsatsen, förskolorna 

behandlas konfidentiellt. Ert deltagande är frivilligt och kan när som helst under studien 

avbrytas. Resultaten kommer enbart att användas i min studie och kommer att behandlas med 

sekretess. 

Tack! 

Kontaktuppgifter:  

Erica Forssell  

Nynäsvägen 224 

137 41 Västerhaninge 

Mob:070-738 68 48 

E-post: erica02.forsell@student.sh.se 
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