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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Den svenska förskolan ska enligt läroplanen främja barns utveckling på många 

sätt. Ett sätt att utöka lärandet i verksamheten är att använda sig av pedagogiska måltider och 

på så vis implementera läroplanens olika delar även i måltidssituationerna.  

Syfte Att undersöka hur läroplanen integreras i förskoleverksamhetens måltidssituationer 

genom att utforska hur förskolepersonal arbetar och tänker kring den pedagogiska måltiden. 

Metod Fem intervjuer med förskolepersonal genomfördes i Umeå med hjälp av en 

semistrukturerad frågeguide. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant för att 

sedan analyseras med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat Den pedagogiska måltiden användes och olika pedagogiska strategier för detta 

beskrevs, som till exempel matematik med potatisar. På grund av tidsbrist var detta dock inte 

alltid möjligt att göra fullt ut i alla måltidssituationer och det var därför främst under 

luncherna som planerad pedagogisk verksamhet pågick. Huvudmålet var att främja barnens 

utveckling och inflytande genom att stötta dem att klara av måltidssituationerna så 

självständigt som möjligt. Barnens inflytande över sin måltid var viktigt, och än viktigare var 

det förhållningssätt som informanterna förmedlade till barnen. Inför barnen försökte 

informanterna hålla sina egna åsikter och tankarna om den mat som serverades, till exempel 

kvaliteteten, för sig själva. 

Slutsats Informanterna såg måltiderna som ett tillfälle för pedagogisk verksamhet och ett sätt 

att implementera läroplanens delar. Tidsbrist och andra yttre faktorer var saker som kunde 

påverka och minska den pedagogiska insatsen kring vissa måltider. Barnens inflytande över 

och delaktighet i måltidssituationerna var ett sätt att utöka barnens självständighet och 

förmåga att kunna själv. Den pedagogiska måltiden uppfattades som en naturlig del av 

verksamheten men även som ett område värt att utöka längre fram. 



                                

 

 

ABSTRACT 

Background The Swedish preschool promotes children’s development in many ways, as 

directed in the curriculum. One way to increase the learning is by using the pedagogic meal, a 

way to implement the curriculum during meals.  

Objective To study how the curriculum was integrated in the preschool’s meal occasions by 

exploring the preschool personnel’s thoughts and ways of working with the pedagogic meal.  

Method Five interviews with preschool personnel were conducted in Umea with a semi-

structured interview guide. The interviews were recorded and transcribed word by word 

before analyzed with a qualitative content analysis.  

Results Pedagogical meals were practiced and different pedagogical strategies, such as using 

potatoes for mathematics, were described. Due to lack of time, this was not always possible at 

all meal occasions and therefore planned pedagogical activities mainly took place at lunch. 

The main goal was to encourage children’s development and influence by supporting them to 

handle the meal occasions as independently as possible. The children’s influence on their 

meals was important, and even more important was the approach the pedagogues conveyed to 

the children. In front of the children, the informants tried to keep their private opinions and 

thoughts about the meals, for example the quality of the food, to themselves.  

Conclusion The informants viewed the meals as opportunities for pedagogic activities and 

ways to infuse the curriculum. Lack of time and other factors affected and reduced the 

pedagogical activities at certain meals. The children’s influence and participation was a big 

part of the meals, as a way of expanding their independence and abilities. The pedagogical 

meal was viewed as a natural part of the work but also as an area to be increased in the future.  
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1 BAKGRUND 
År 2015 var 83,2 % av barn i åldern 1 - 5 år i Sverige inskrivna i förskolan (1). Förskolan ska 

enligt skollagen erbjuda barnen en bra pedagogisk verksamhet och samtidigt vara en trygg 

och trevlig plats (2). Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet utifrån en helhetssyn 

på barnen och deras behov. Förskolans läroplan och värdegrund lägger basen för det etiska 

förhållningssätt som verksamheten ska utformas efter (3). Det innebär att barnen ska få 

inhämta och utveckla sina kunskaper om omvärlden och vårt demokratiska samhälle bland 

annat genom att utveckla sin egen integritet och självständighet. Förskolans verksamhet ska 

verka för att barnen får så goda förutsättningar och kunskaper som möjligt. 

 

Enligt Livsmedelsverket äter många barn ett flertal av dagens måltider på förskolan, ibland 

fler än de äter hemma (4). Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola, ett samarbete mellan 

Livsmedelsverket och Skolverket, beskriver det faktum att den eller de måltider som serveras 

i skolan är en del av utbildningen och därmed ett tillfälle för inte bara pedagogisk verksamhet 

utan också mycket annat (5). Några andra områden där skolmåltiderna skulle kunna spela en 

stor roll är till exempel för att få en ökad jämlikhet i hälsa och kunskaper om en hållbar 

livsstil. 

 

Ett av målen i förskolans läroplan är att barnen ska ”utveckla sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande” (3, s. 9). En faktor som setts kunna påverka barns intag av till 

exempel frukt och grönsaker är bland annat den sociala omgivningen på förskolan (6). Dit 

räknades bland annat tillgång till förebilder, motivation samt att barnen får lära sig 

bordsskick. Enligt förskolans läroplan ska barnen få utveckla sina kunskaper och förmågor 

genom handledning och uppmuntran från de vuxna (3). Att ha riktlinjer (uttalade eller 

nedskrivna) gällande att främja hälsosamma livsmedelsval kan hjälpa till med att öka 

förmedlingen av dessa mellan personal och barn vid måltiderna (7).  

 

Studier visar att skolpersonal ofta är medvetna om vikten av hälsosamma mat- och ätvanor, 

men de har inte själva tillräckliga kunskaper för att kunna förmedla detta på ett pedagogiskt 

sätt i måltiderna och verksamheten (8,9). Om den pedagogiska måltiden tillämpas, kan barnets 

smakpreferenser vidgas och utvecklas i förskolans verksamhet. Ett sätt för detta skulle kunna 

vara till exempel Sapere-metoden, en pedagogisk metod där alla sinnen involveras i processen 

för att väcka barnens nyfikenhet och lust att prova nya saker gällande mat och måltider (10). I 

japanska förskolor introducerades ett program för att få barnen att ”försöka tugga ordentligt 

medan de har roligt” (11). Syftet var att med hjälp av pedagogiska verktyg så som en sagobok 

med bilder och en sång med tillhörande handrörelser få barnen att förbättra sin tuggteknik. 

 

Det finns få studier baserade på förskolepersonalens upplevelser kring de måltider som 

förekommer på förskolan, då många studier av barns intag av mat och dryck fokuserar på 

föräldrarnas och hemmets roll. Eftersom en stor del av de svenska barnens intag av mat och 

dryck sker på förskolan (1,3), är det både relevant och intressant att undersöka denna miljö 

samt hur måltiderna används i pedagogiskt syfte och vad de tillför i förskolans verksamhet. 

 

2 SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka hur läroplanen integreras i förskoleverksamhetens 

måltidssituationer genom att utforska hur förskolepersonal arbetar och tänker kring den 

pedagogiska måltiden.  
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3 METOD 
3.1 Metodval 
Då syftet styr valet av metod, valdes en kvalitativ metod med intervjuer till denna studie för 

att få en djupare förståelse av deltagarnas upplevelser och tankar (12). Genom valet av denna 

metod fick då informanterna mer utrymme att dela med sig av de tankar och erfarenheter de 

hade inom studieområdet. 

 

3.2 Urval och rekrytering 
3.2.1 Urval  
Inklusionskriterium för att delta i studien var en anställning vid en utvald förskoleverksamhet 

i Umeå kommun. Inga specifika exklusionskriterier fanns för att få delta. Urvalet blev därför 

ett strategiskt bekvämlighetsurval. 

 

3.2.2 Rekrytering 
Förskolan där studien ägde rum förmedlades via författarens handledare. Förskolechefen 

rekryterade deltagarna baserat på deras egenintresse att ingå i studien. Fem stycken anställda 

valde att delta i studien.  

 

3.3 Datainsamling 
Ett informationsblad (Bilaga 1) skickades via e-post till förskolechefen och delades därefter ut 

till de anställda på förskolan. Intervjuerna ägde rum i förskolans lokaler och genomfördes 

med hjälp av en semistrukturerad frågeguide (Bilaga 2) och spelades in med hjälp en 

mobiltelefon; Iphone 5, och applikationen Röstmemon. Intervjuerna gjordes i september 2016 

och inspelningstiden varierade mellan 25 och 60 minuter för de fem intervjuerna, 

genomsnittlig inspelningstid var 44 minuter.   

 

3.3.1 Internt bortfall 
På grund av tekniska problem med mobiltelefonen som användes under datainsamlingen 

spelades en intervju ej in i sin helhet. Endast 25 minuter av intervjutiden kom med på 

inspelningen, men då intervjun ändå bedömdes vara av intresse för studiens syfte inkluderades 

den i analysarbetet.  

 

3.4 Förförståelse 
Författarens förförståelse av studieområdet innefattade ytliga kunskaper om förskolans 

verksamhet och innebörden av den pedagogiska måltiden. Genom att studera förskolans 

läroplan under arbetet med frågeguiden (Bilaga 2) och inläsning kring ämnesområdet i stort, 

ökades dessa kunskaper hos författaren. Detta var nödvändigt för att kunna utforma en 

frågeguide som skulle hjälpa till att besvara studiens syfte. Denna utökade kunskap hos 

författaren kan ha påverkat studiens resultat utifrån vilka frågor och områden författaren 

bedömde vara intressanta att undersöka och som då kom med i frågeguiden. Frågeguidens 

utformning kan också ha influerats av det faktum att författaren utbildade sig till dietist. 

Studieinriktningen i sig kan ha haft en viss påverkan på vilka områden som bedömdes 

intressanta, även om detta i största möjliga mån togs i beaktning genom öppna 

frågeställningar och möjligheter för deltagarna att berätta om sina erfarenheter med egna ord. 

Det är också möjligt att en intervju kring måltider och mat kan ha gett effekten att deltagaren 

justerade sina svar på grund av intervjuarens kommande yrkesroll oavsett frågeguidens 

utformning. 
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3.5 Databearbetning och analys 
Materialet transkriberades ordagrant i ordbehandlingsprogrammet Word (version 16) kort 

efter att intervjuerna ägt rum. Inspelat material lyssnades igenom en gång till efter 

transkriberingen för att säkerställa att transkriberingen var korrekt och lästes därefter igenom 

ett flertal gånger. Analysarbetet gjordes med en innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (13). Ur materialet valdes meningsbärande enheter ut och kondenserades, därefter 

plockades koder ut och samlades i ett separat Excel-dokument (version 16). För att säkerställa 

att kategorierna skulle vara ömsesidigt uteslutande, bearbetades de tills tre huvudkategorier 

bildades. Koderna kontrollerades och flyttades ett flertal gånger för att säkerställa att de 

hamnade under rätt kategori. Tabell 1 (Bilaga 3) visar exempel på hur analysarbetet gick till 

samt de slutgiltiga kategorierna. Från koderna bildades också underkategorier som återfinns i 

resultatredovisningen. 

 

3.6 Etikdiskussion 
Varken studien eller deltagande i studien bedömdes vara av etiskt känslig karaktär. 

Informanterna fick innan intervjun ägde rum ett informationsblad där det framgick att 

deltagandet i studien var frivillig och att de vid valfri tidpunkt kunde avbryta deltagandet 

(Bilaga 1). Dock kan det av informanterna ha upplevts svårt att diskutera sin arbetsplats och 

arbetsmiljö på ett sätt som inte kändes illojalt mot arbetsgivaren, vilket kan ha lett till 

modifieringar av det informanterna valde att delge under intervjuerna. Hur detta kan relateras 

till studiens resultat diskuteras vidare under metoddiskussionen.  

 

Intervjumaterialet hanterades konfidentiellt och ingen enskild informant kan identifieras i det 

färdiga arbetet.  

 

4 RESULTAT  
Fem stycken personer som samtliga identifierade sig som kvinnor deltog i studien. Alla var 

anställda på förskolan, men alla arbetade inte på samma avdelning. Åldersspannet var 35 till 

62 år. Alla hade någon form av pedagogisk utbildning och hade arbetat inom 

förskoleverksamhet under ett flertal år. För att undvika exponering av någon deltagares 

identitet kommer de härefter att kallas för informant 1 - 5.  

 

4.1 Barnen har inflytande över sin måltidssituation 
Förskolan där studien ägde rum hade nyligen börjat servera alla måltider i en gemensam 

matsal. Innan denna förändring åt barnen på respektive avdelning och maten flyttades över 

från kantiner till karotter som ställdes på borden och barnen kunde sedan själva ta mat från 

karotterna. I matsalen tillämpades nu istället ett system med en buffé där barnen fick stå i kö, 

ta mat själva (med stöd från pedagog vid behov) och sedan bära sin tallrik, glas och bestick 

till bordet. Ville de ha mer mat kunde de själva gå och hämta det. Efter måltiderna dukade de 

undan efter sig. De flesta barnen åt både frukost, lunch och mellanmål på förskolan.  

 

Alla fem informanter tyckte att det faktum att de nu inte behövde lägga över mat från 

kantinerna till karotter på borden var något positivt (i och med att ett arbetsmoment tagits 

bort), men att den största fördelen med det nya systemet var att barnen fick möjlighet att 

själva styra sin måltid. Barnen fick nu vara mer delaktiga i måltidssituationen genom att 

kunna välja tallrik, bestick och mat, själv ta mat och sedan plocka undan efter sig. Informant 3 

berättade om hur barnen på hennes avdelning får turas om att vara dukvärd och både hjälpa 

till med förberedelserna inför måltiden och med städningen efteråt, som ett sätt att involvera 

barnen mer i måltidssituationen. Informanterna berättade också att de alla upplevt att barnen 
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”växte” när de fick göra mer saker på egen hand, det stärkte deras självständighet och 

självkänsla att få känna att de klarade av att hantera måltiden på sina egna villkor. 

 

”Så jag upplever att barnen är mycket mer intresserade av maten, det blir mer 

lustfyllt, de äter bättre när de har översyn och överblick över vad som serveras, och 

förmågan… och att ta och få ta själv.” Informant 2 

 

4.2 Flera olika faktorer påverkar utveckling och lärande i och kring 
måltidssituationerna 
4.2.1 Pedagogik och förhållningssätt 
Informanterna berättade om olika pedagogiska strategier som användes vid måltidssituationer. 

Mycket vikt lades vid att få in läroplanens olika delar i måltidssituationen genom att använda 

till exempel matematik för att räkna potatisar. Även arbete med färger, former, sång, 

benämning av maten för att utöka språket, gemenskap, turtagande, socialt samspel, demokrati 

och kommunikation mellan barnen förekom. Vad informanterna själva ansåg vara det 

viktigaste att lägga tonvikt på kring måltiderna varierade, en tyckte att matematiken var det 

viktigaste medan en annan var av åsikten att pedagogernas uppdrag var att förmedla 

förhållningssätt. Alla fem informanter var överens om att ett positivt förhållningssätt var 

viktigt för att förmedla en bild av måltiderna som en värdefull del av verksamheten. Att 

uppmuntra barnen att smaka på nya saker var ett vanligt inslag i måltiderna men utan något 

tvång att varken smaka eller äta upp.  

 

”Men vi uppmuntrar barnen till att smaka, prova, testa. Och säger man att man inte 

tycker om så: ”smaka bara”. Och tycker de inte om det så är bra så. Men att en 

uppmuntran, inte att man måste äta upp eller… Att vi har ett bra förhållningssätt helt 

enkelt. Att de får känna efter själv. Liksom vi vuxna, vi kan ju tänka att vi inte tycker 

om nånting, så måste vi lyssna till barnen också tycker jag.” Informant 2 

 

Informant 5 hade liknande tankar, och funderade även kring vikten av de vuxnas beteende i 

måltidssituationerna: 

 

”Så det tror jag är jätteviktigt, jag tror det är jätteviktigt hur vi beter oss i matsalen 

överhuvudtaget. Är vi stressade och springer runt, så då blir ju barnen stressade. 

Och… Så jag tror definitivt att både det vi gör och det vi äter är jätteviktigt.” 

Informant 5 

 

Dock var det endast under lunchen som två av informanterna ansåg sig ha tillräcklig mycket 

tid för att hinna utföra några större pedagogiska aktiviteter. Både frukosten och mellanmålet 

beskrevs dels som för korta tidsmässigt, men också som stressiga beroende på andra faktorer. 

Till exempel kunde barnen bli lämnade olika tidigt på morgonen och hämtade mitt i 

mellanmålet.  

 

Arbetslaget sågs som en viktig del av verksamheten, så att pedagogerna kunde resonera fram 

arbetssätt så att de alla arbetade ungefär likadant och hade samma förhållningssätt för att ge 

verksamheten en mer enhetlig pedagogik.  

 

”Men jag tänker att en förskola ska vara ganska lik. Så är jag på den här avdelningen, 

jomen då kanske jag får göra vissa saker. Men sen när jag blir äldre så får jag göra 

allt, men hur ska jag kunna göra allt om jag inte fått träna nånstans? Så att man måste 

som hjälpas åt över hela förskolan tror jag, för att bygga upp allt.” Informant 5 
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4.2.2 Måltidsmiljön 
En lugn måltidsmiljö var något som alla informanter uppfattade som viktig och betydelsefull 

för både barnens lärande och deras intag av mat. Barnen hade fasta bord eller platser för att 

skapa trygghet kring måltidssituationerna och kommunikation och samtal skedde under 

måltiderna. Informant 3 berättade att det bord som var tystast fick ta mat först, och att 

kösystem användes för att undvika trängsel vid buffén. En låg samtalston prioriterades för att 

undvika alltför höga ljudnivåer och stoj kring måltiden, och också för att pedagogerna skulle 

känna att de kunde lämna bordet en liten stund vid behov, exempelvis för att hjälpa ett barn 

vid buffén. Informant 4 beskrev också att det faktum att de nu hade en matsal påverkade 

måltidsmiljön, då det inte fanns några distraktioner runt omkring. Men även om detta 

skildrades som något positivt, var det inte alltid det fungerade för alla barn:  
 

”De här barnen som har svårt att äta, de ser man ju oftast att de vill ha lite lugnare 

många gånger. Och… Det som man kan jobba med är ju att få en lugnare miljö runt 

maten. Nu tycker jag att det är väldigt lugnt där vi är nu, men man ser ju fortfarande 

att det är vissa barn som inte börjar äta förrän de andra har gått från bordet, ungefär. 

Men då tycker jag att då får man se till att det finns så långa lunchtillfällen så att de 

barnen kan äta när de andra har gått.” Informant 4 

 

4.2.3 Maten som samtalsämne 
Att mat och måltider var ett ämne som ofta kom upp på förskolan var något som alla 

informanter beskrev. Vanligast var kommunikation med föräldrarna om huruvida barnen ätit 

under dagen eller inte, där informanterna beskrev att föräldrarna ofta var oroliga för att barnet 

inte ätit tillräckligt. Informanterna själva upplevde inte att det fanns några större problem 

kring barnens intag, och de hade för tillfället inte heller något matvägrande barn.  

 

I själva måltidssituationerna pratades det ofta kring själva maten och dagens händelser 

diskuterades med barnen. I och med att många av barnen och personalen åt specialkost, på 

grund av allergier eller religion, var detta också ett ämne som ibland diskuterades. Varför 

vissa äter en annan mat än andra var en sådan fråga som beskrevs som vanlig, men detta 

skildrades som något barnen var vana vid och inte fäste alltför stor betydelse vid.  

 

”Så att det är lite variation. Men det har jag inte upplevt som något problematiskt 

nånstans. Om barnen frågar och är intresserade så berättar vi öppet och ärligt som 

det är. Är det så, så tar de det. Det är okej.” Informant 2 

 
4.3 Pedagogernas egna värderingar och normer kring mat 
Något som engagerade både informant 1 och 4 var matens kvalitet, där båda tyckte att det 

faktum att ekonomin styr vilka livsmedel förskolan har råd att köpa in var beklagligt, då de 

upplevde att det påverkade måltidernas kvalitet negativt.  

 

”Så därför tror jag att man ska sträva efter det, att man har i alla fall att här får de 

bra mat, på dagen. Barnen. Och sen så då har inte det som man får hemma så stor 

betydelse. I förhållande. Men vet man om att de får dålig mat på förskolan, då måste 

man tillgodose det hemma. Så är det ju. Det måste vara någon balans i det där.” 

Informant 1 

 

”Jag tycker att, men det har ju inte så mycket med lärande och språk eller pedagogik 

att göra, men kvaliteten på maten är ibland inte den bästa tycker jag. Det är dålig 



 

10 

 

kvalitet på köttet man får och sådär. Dålig kvalitet på fisken. Man märker att det är 

det lägsta priset som styr. Vilket jag tycker är tråkigt. Men det är ju en sån här 

personlig, att jag skulle ju egentligen vilja ge den finaste maten till barnen. Om man 

säger, för de ska ju verkligen få smaka på det som är riktigt bra. Men de tycker ju att 

det är gott. Så att det är väl mina värderingar som styr där.” Informant 4 

 

Informanterna uttryckte en önskan om att barnen skulle få mat av bra kvalitet på förskolan, 

både för att ge dem en god måltid men också för att gynna lärandet vid måltiderna. Informant 

3 var av den åsikten att barnens åsikt om maten kunde ha väldigt stor betydelse för deras 

inställning till måltiderna. Om barnen till exempel inte tyckte om maten som serverades 

kunde detta skapa en negativ bild av att maten på förskolan ”aldrig är god”.  

 

Informant 4 höll med om att måltiden skulle vara en positiv upplevelse. 

 

”Att det blir en positiv upplevelse att äta tillsammans med sina kompisar och de vuxna 

på förskolan. Och det är ju det man strävar efter, att man inte ska få de här hemska 

minnena, eller… Jag har ju varit med om att, det är ju jättemånga år sen, men att man 

tvångsmatade barn på förskolan… Alltså nej. Nej, positiv upplevelse av måltid. Så att 

man kan luta sig tillbaka på det när man sen fortsätter att utvecklas på nåt sätt. Man 

har en grund att stå på. På något vis.” Informant 4 

 

Mängden mat som serverades till måltiderna upplevdes som ett problem av informant 5, som 

kände att de ofta fick för lite mat till måltiderna och att det då inte fanns utrymme för alla barn 

att äta sig mätta varje dag.  

 

”… de som sitter och planerar hur mycket barn får äta, de har inte riktigt 

verklighetsuppfattningen. […] En del äter den här lilla portionen som är beräknad för 

en ettåring medan en äter som tre ettåringar och behöver det för att klara en dag. Men 

vi får inte mat för det. För de har sagt att det är en potatis som gäller och då är det en 

potatis och inte tre.” Informant 5 

 

Informant 5 saknade även bröd till måltiderna och informant 1önskade mer grönsaker. 

 

”Jag kan tycka att ibland så har de lite lite grönsaker. Att det inte räcker till. För jag 

tycker det är viktigt att ha mycket grönsaker.” Informant 1 

 

Gällande informanternas uppfattning om måltidernas betydelse så var de alla överens om att 

måltidssituationen var en viktig del av dagen, inte bara för att barnen skulle få i sig energi 

utan för att det även är en viktig lärandesituation. 

 

”Det liksom ingår. Att man utgår ju från lärandet även när man äter. För jag menar 

att, att när man har äldre barn, att sitta och samtala, det är ju så mycket man lär sig.”  

Informant 4 

 

5 DISKUSSION 
5.1 Metoddiskussion  
Det hade i denna studie kunnat vara en fördel att intervjua personal från olika förskolor för att 

få fler infallsvinklar, tankar och erfarenheter kring den pedagogiska måltiden. Även ett annat 

urval, som inte baserats på egenintresse, hade kunnat tillämpas för att bredda studien och dess 

överförbarhet. Bekvämlighetsurvalet och det faktum att förskolan tilldelades av handledaren 
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kan därmed ha påverkat studiens resultat. Det faktum att endast kvinnor ur en viss etnisk 

grupp valde att delta kan också ha påverkat resultatet, och samtidigt begränsar detta även 

studiens trovärdighet då endast en viss grupp fick komma till tals. 

 

Författarens avsaknad av erfarenhet i att genomföra intervjuer och en kvalitativ studie med 

innehållsanalys kan också ha påverkat resultatet. Utformningen av frågeguiden och 

författarens förförståelse kan ha begränsat intervjuernas genomförande, och författaren kan 

därmed ha missat att följa upp intressanta avvikelser från frågeguiden under intervjuerna. Det 

faktum att denna studie genomfördes av en ensam författare innebär att alla intervjuer och allt 

analysarbete gjordes av en och samma person. Detta sänker tillförlitligheten, då ingen annan 

sett eller bedömt analysen av datainsamlingen för att stärka resultatens trovärdighet. 
 

Valet att använda mobiltelefonen som inspelningsapparat visade sig vara ett mindre misstag, 

då tekniska problem förkortade inspelningen av en intervju. Det är möjligt att intressanta 

tankar och reflektioner som kunde ha tillfört något ytterligare till resultatet gick förlorade.  

 

Att intervjuerna genomfördes på förskolan, det vill säga informanternas arbetsplats, kan även 

det ha påverkat resultatet. Att delta i en intervju på sin arbetsplats där en ska berätta om sin 

arbetsplats kan vara svårt för de flesta, även dessa informanter. Arbetsplatsen och 

arbetsmiljön kan upplevas som problematiska ämnen att diskutera, och ännu mer så när en 

befinner sig på arbetsplatsen. Ett annat val av intervjuplats hade alltså kanske kunnat ge mer, 

eller annat, material från informanterna.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Informanterna försökte i den mån de hade tid och möjlighet att implementera olika delar från 

läroplanen i måltiderna. Genom att alla måltider nu intogs i matsal med buffé där barnen fick 

ta mat själva fanns det mer tid och utrymme till pedagogiska insatser, mest under luncherna. 

Måltidsmiljön, pedagogernas förhållningssätt och kommunikationen runt mat och måltider 

med både barn, mellan pedagoger och till föräldrarna var återkommande och dagligt aktuella 

ämnen för informanterna.  

 
Barnens inflytande och delaktighet i sina måltidssituationer hade enligt informanterna ökat 

sedan måltiderna började intas i matsalen och barnen hade nu större möjlighet att styra sin 

egen måltid. Att göra barnen mer delaktiga i måltiderna sågs som något positivt och lärorikt, 

och detta har även setts i andra studier (5). Barn ska enligt läroplanen i förskolan få lära sig 

grunderna i demokrati, lära sig att ta ansvar och barnen ska ges möjlighet till att få påverka sin 

situation och verksamhetens innehåll (3). Genom att inkludera barnen på olika sätt i 

måltidssituationerna kan förskolan verka för detta med hjälp av det informanterna beskrev 

såsom turtagande, kösystem, låta barnen välja och ta sin egen mat och låta dem få hjälpa till 

både innan och efter måltider.  

 

Olika pedagogiska strategier beskrevs av informanterna och det förhållningssätt till maten och 

måltiderna som förmedlades såg som en central del i den pedagogiska måltiden. Dock 

upplevdes både frukosten och mellanmålet av flera informanter som för korta för att hinna 

med några större pedagogiska aktiviteter, så lunchtillfället sågs därmed som det tillfälle då de 

hade både tid och möjlighet att utveckla lärandet i och kring måltiderna. Verksamheten ska 

enligt läroplanen både stimulera och utmana barnens utveckling och lärande och 

förskollärarnas och pedagogernas ansvar är att se till att detta sker på barnens villkor och 

utifrån deras förutsättningar på ett lustfyllt och tryggt sätt (3). En av strategierna som beskrevs 
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var att barnen uppmuntrades att våga smaka på nya saker, och denna metod har visat sig vara 

ett sätt som kan öka barnens intag av till exempel grönsaker (14).  

 

Då många av barnen åt både frukost, lunch och mellanmål på förskolan gav detta 

informanterna många tillfällen för pedagogisk verksamhet kring måltiderna, om än inte rent 

praktiskt så i alla fall i teorin. Enligt studier är det möjligt att modifiera barns matvanor 

genom kunskapsmedling till föräldrar och lärare, och att en förändring på längre sikt ger mer 

effekt (15,16).  Detta tyder på att det finns goda möjligheter att påverka barnens matvanor 

under de måltider som förskolan serverar, i ett samarbete mellan pedagoger och föräldrar. Att 

implementera riktlinjer och utbilda personalen inom nutrition och träning kan också vara till 

fördel för barnens viktstatus ur ett hälsoperspektiv (17).  

 

Måltidsmiljön beskrevs som en påverkande faktor både i förhållande till möjligheterna till 

lärande och pedagogik, som till själva måltiden samt den mängd mat som förtärdes. I och med 

att den pedagogiska måltiden omfattar även en trivsam måltidsmiljö (18), är detta en viktig 

del som kan påverka verksamhetens arbete. Även här påtalades tiden som en omständighet 

som kunde påverka måltiderna och barnens ätande. 

 

Att maten var ett vanligt samtalsämne på förskolan var tydligt, och främsta anledningen var 

föräldrarnas oro för barnens intag. Att barnen åt för lite var det vanligaste orosmomentet, även 

om ingen av informanterna beskrev någon tendens till matvägran bland barnen. Det har visats 

att barnens intag påverkas av föräldrarna (19), och de matvanor de får med sig hemifrån ofta 

kan följa dem upp i vuxen ålder (20). Måltiderna är ett tillfälle för social samvaro och är ofta 

traditionsbundna, och de måltider barnen är med om på förskolan kan då också spela en roll 

för deras framtida matintag. Pedagoger tenderar att vilja ge föräldrarna råd kring hälsosam 

mat och detta kan uppskattas av föräldrarna samtidigt som de ofta är emot att bli uppmanade 

eller tillsagda att göra på ett visst sätt (21).  

 

Matens kvalitet och mängd var det som informanterna var mest kritiska till gällande 

måltiderna på förskolan. De menade att detta påverkade hela måltidssituationen, men de var 

medvetna om att åsikterna gällande matens kvalitet var subjektiva och deras egna, inte 

barnens. Dock så var de medvetna om att deras egen upplevelse av måltiderna även kunde 

påverka barnens inställning, genom det de förmedlade kring maten och måltiden. Genom att 

agera förebilder kan förskolepersonalen ha en stor inverkan på barnens matintag (5). 

Emellertid kan det finnas skillnader mellan vad personalen tycker och hur de agerar. Lärare i 

14 amerikanska skolor (inklusive förskolor) tyckte det var viktigt att skolan hade riktlinjer 

gällande mat och snacks, men de var samtidigt osäkra på, eller inte övertygade om, hur deras 

egna livsmedelsval och förhållningssätt kunde påverka elevernas matvanor (22). De vuxna är 

enligt läroplanen (Lpfö98) viktiga förebilder i förskolans verksamhet då deras förhållningssätt 

påverkar barnens förståelse och lärande (3), gällande såväl mat och måltider som övriga delar 

av verksamheten.   

 

Endast kvinnor deltog i denna studie, vilket gav resultatet ett snävare perspektiv. Även om 

kvinnor dominerar branschen med 97 % anställda förskollärare av kvinnligt kön (23), hade 

det varit intressant att undersöka mäns tankar och erfarenheter kring den pedagogiska 

måltiden. Varför endast kvinnor valde att delta kan ha berott på en brist av manliga anställda 

på förskolan, eller att det endast råkade vara kvinnor som var intresserade av ämnet och 

därmed av att delta. Genom att utföra studien på fler förskolor än en, hade genusperspektivet 

kanske kunnat utökas. Däremot kan faktumet att endast kvinnor deltog ge studien en större 

trovärdighet, då den är mer representativ för den kvinnodominerade branschen i stort.  
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Att flickor väljer hälsosamma livsmedel i högre grad än pojkar har visats i tidigare studier 

(24), men ingen av informanterna i denna studie nämnde något om skillnader mellan flickor 

och pojkar. Implementeringen av läroplanen innebär att förskolan ska verka för jämställdhet 

mellan könen (3), och under intervjuerna kom inga andra åsikter eller tankar kring detta fram. 

Huruvida det ändå förekommer skillnader på förskolan, som inte informanterna själva kanske 

är medvetna om, är ett ämne för en annan typ av studie, till exempel en observationsstudie. 

Fördelen med en observationsstudie skulle vara att det då går att göra observationer och 

analyser på både det deltagarna säger men även det som de gör och det som förmedlas med 

kroppsspråk, beteende och ordlös kommunikation med barnen. Även om det finns en strävan 

mot jämlikhet kan det kanske vara svårt att få till i alla situationer. 

 

5.2.1 Samhällsrelevans 
Studiens resultat visar på måltidernas betydelse för både personalen och barnen inom 

förskoleverksamheten. Barnens intag av mat på förskolan påverkades både av måltidsmiljön, 

där vissa barn valde att sitta kvar och äta sin mat först efter de andra barnen lämnat bordet, 

och det faktum att mängden mat ibland upplevdes som för liten av informanterna. I Rapporten 

Lunch och lärande - skollunchens betydelse för elevernas prestation och situation i 

klassrummet, presenteras de konsekvenser som ett bristfälligt intag hos barn kan leda till (18). 

Några exempel är näringsbrister och nedsatta kognitiva prestationer men även ohälsa på 

längre sikt så som exempelvis övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Även 

vikten av en trivsam måltidsmiljö framhålls då den är en del av den pedagogiska måltiden. 

Om barnen upplever måltiden som stressig, otrygg eller oangenäm, äter de en mindre mängd 

mat och detta kan då leda till ett bristfälligt intag. Detta kan på sikt ge hälsoeffekter för både 

barn och vuxna, och där kan dietistens roll bli betydelsefull för att öka kunskaper vid behov 

för förskolepersonal, barn och föräldrar. Denna studie kan vara av nytta just för att visa den 

pedagogiska måltidens betydelse och långsiktiga effekter för barns lärande, utveckling och 

intag i förskolans verksamhet. 

 

6 SLUTSATS 
Informanterna såg måltiderna som ett tillfälle för pedagogisk verksamhet och ett sätt att 

implementera läroplanens delar. Tidsbrist och andra yttre faktorer var saker som kunde 

påverka och minska den pedagogiska insatsen kring vissa måltider. Barnens inflytande över 

och delaktighet i måltidssituationerna var ett sätt att utöka barnens självständighet och 

förmåga att kunna själv. Den pedagogiska måltiden uppfattades som en naturlig del av 

verksamheten men även som ett område värt att utöka längre fram. 

 

7 TACK 
Författaren vill rikta ett stort tack till informanterna och förskolechefen för deras deltagande 

och engagemang.  
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Hej! 

 

 

Jag heter Jennifer Westlund och studerar sista terminen på 

dietistprogrammet vid Umeå Universitet. Just nu genomför jag en studie 

som ingår i mitt examensarbete. I studien ska jag titta närmare på den 

pedagogiska måltiden ur ett värdegrundsperspektiv. Jag är därför 

intresserad av just dina erfarenheter och tankar som anställd inom 

förskolan! 

 

Intervjun genomförs enskilt med mig, kommer att ta max 60 min och äger 

rum i förskolans lokaler. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Intervjuerna kommer att spelas in och hanteras 

konfidentiellt, vilket innebär att ingen förutom jag kommer att lyssna på 

inspelningarna och veta vilka som deltar. Intervjuerna kommer därefter 

att kodas och ingen enskild deltagare kommer att kunna identifieras i 

uppsatsen. 

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

 

Vänliga hälsningar, 

Jennifer Westlund 

jewe0042@student.umu.se 

070- 202 20 78 

                                                                

mailto:jewe0042@student.umu.se
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Frågeguide intervjuer – Den pedagogiska måltiden 

 

Bakgrund 

 Ålder? 

 

 Kön? 

 

 Går det bra om vi pratar om din yrkesutbildning?  

- Ingick något om mat och hälsa för barn i din utbildning? Vad? I vilken utsträckning? 

 

 Hur länge har du jobbat inom förskola? 

- Hur länge på just denna förskola/avdelning? 

 

Erfarenheter 

 Berätta om hur du upplever måltiderna på din avdelning? 

- Skillnader mellan olika måltider? Stämning, tidsåtgång, organisation kring måltiderna, 

antal barn, olika lokaler för olika måltider? 

- Sitter personalen med barnen?  

- Äter alla samma mat (personalen och barnen)? 

- Fasta platser? 

- Tar barnen mat själva? 

- Låga/höga bord? Övrig möblering? 

 

 Berätta om vilka pedagogiska strategier ni använder vid måltiderna? 

- Vilka erfarenheter har du av att arbeta med pedagogiska måltider? 

- Hur, utveckla, berätta mer… 

 

 På vilka sätt/hur görs barnen delaktiga i måltidssituationerna? 

- Läroplanen; delaktighet och inflytande 

 

 Hur pratar ni på arbetsplatsen om den pedagogiska måltiden? 
 

- Med barnen, med kollegorna, med chefen, med föräldrarna? 
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Tankar 

 Vilket lärande tycker du finns i måltiden/måltidssituationen? 

- Barnens delaktighet och inflytande? 

- Läroplanen, värdegrunden? Hur går de att integrera i måltiderna? 

- Hur, utveckla, berätta mer… 

 

 Hur kan lärandet vid måltiderna ökas? Vilka pedagogiska strategier skulle 

kunna användas? 

- Tid, resurser, kunskap? Skiljer sig barnsynen mellan olika aktiviteter (t.ex. måltid 

vs ateljé)? 

- På vilket sätt skulle du ev. vilja jobba vidare (med den pedagogiska måltiden)? 

 

 På vilket sätt kan måltiderna i förskolan påverka barnens förhållande till mat? 

- På vilket sätt uppmuntras barnen att smaka på nya saker, prova nya 

maträtter/drycker? Är det något ni aktivt tänker på/jobbar med? Presentation av 

maten, barnens delaktighet krig måltiderna (duka, städa undan osv.). 

- Likheter/olikheter mellan barn? Tankar/erfarenheter kring det? Hur hanterar ni 

barn med olika behov? 

- Vilken betydelse har den pedagogiska måltiden? För barnen/verksamheten/för dig 

som pedagog/värdegrundsperspektiv/läroplanen? Olika kulturer och seder?  

- Reflektioner, hur, utveckla, berätta mer… 

 

 

 

 

 

 

Förslag på ämnen/frågor som kan vara aktuella om frågorna inte räcker till:  

- Stress kring den pedagogiska måltiden? För barnen? För personalen? 

- Barn som äter mer sällan eller mer ofta än de andra barnen 

- Neofobi och/eller matvägran 

- Allergier/sjukdomar/specialkost – Hur kan den pedagogiska måltiden användas 

för att inkludera alla barn oavsett kost?
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    Tabell 1: Exempel på analysförfarande av insamlat intervjumaterial. Umeå, höstterminen 2016.   

 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Koder Kategorier 

Och då gör vi på samma sätt, de går och 

hämtar gröt eller sin fil, eller sådär… 

vad det nu är för nånting. Och så frågar 

vi dem om de vill ha kanel på eller… 

Nu har de faktiskt serverat äppelmos, 

vilket jag tyckte var konstigt, för att… 

Vi har ju flyttat hit, nyligt, och innan 

det så serverade inte vi äppelmos utan 

vi serverade bara kanel. På gröten. Så 

jag vart jätteförvånad, här igår eller, när 

de hade en stor bytta med äppelmos. 

Frågar barnen vad de vill 

ha på sin gröt eller fil.  

 

Serverade inte äppelmos 

förut, tycker det är 

konstigt och vart 

jätteförvånad när de 

serverade äppelmos igår. 

Barnen har 

inflytande 

 

 

Informantens åsikt 

om maten och 

måltiderna 

Barnen har 

inflytande över sin 

måltidssituation 

 

Pedagogernas egna 

åsikter och normer 

kring mat 

Ja där tror jag… nu har vi ny arbetslag, 

vi är på väg. Föregående arbetslag vi 

hade, vi var väldigt eniga i tanken, just 

med det här som jag har berättat innan 

hur vi tänker. Nu är det diskussionsnivå 

igen, vi har ju liksom… lite olika 

kulturer, bakgrunder, erfarenheter. Att 

vi försöker prata ihop oss, utifrån 

läroplanen och att man kan se på det 

här med olika synvinklar och så. Vad 

det kan innehålla och generera. För att 

det är ett ständigt väldigt viktigt 

pågående samtal tycker jag, i 

arbetslaget. 

Nytt arbetslag, vi är på 

väg. 

Har olika kulturer, 

bakgrunder och 

erfarenheter. Vi pratar 

ihop oss utifrån 

läroplanen. Det är ett 

ständigt pågående väldigt 

viktigt samtal. 

Nytt arbetslag 

behöver diskutera 

 

 

 

Ett pågående 

samtal om 

läroplanen 

Flera olika faktorer 

påverkar utveckling 

och lärande i och 

kring 

måltidssituationerna 

 

 

 

Näe, inte våra. De har inte varit med. 

Ibland så har jag så här, jamen om nån 

vill hjälpa till att sopa eller sådär efter 

maten, men… men när vi är kort om 

folk också, så näe. Sen hoppas jag att 

det är nånting som de faktiskt tänker ta 

med och börja med, jag ser att de andra 

gör så. Och det tycker jag att, det de får 

göra är att plocka undan efter sig. De 

tar undan sin tallrik, och glas och sådär. 

Och skrapar tallriken och… Det är väl 

det de är delaktiga egentligen. Förutom 

det att de nu får gå och ta det de vill då. 

Men de är inte med och, eftersom vi 

dukar ju inte bordet, vi har ju det på 

buffé.  Men de är inte, de har inte varit 

med och ställt fram där heller. 

Våra har inte varit med, 

bara ibland om nån vill 

hjälpa till. Men inte när 

vi är kort om folk. 

Hoppas att det är nånting 

de tänker börja med, 

andra gör så. Får plocka 

undan efter sig, ta undan 

tallrik och glas och 

skrapa tallriken. Det är 

det de är delaktiga i, 

förutom att gå och ta vad 

de vill. Inte med och 

dukar bordet i och med 

buffé, inte heller ställt 

fram där.  

Barnens 

delaktighet 

begränsas 

 

 

Önskar större 

delaktighet för 

barnen 

Barnen har 

inflytande över sin 

måltidssituation 

 


