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förskolebarn om mat, en observationsstudie 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Barn kan lära sig goda matvanor tidigt och förskolepedagoger har en stor 
möjlighet att påverka inlärningen. Tidigare studier visar att pedagoger ibland känner sig 
osäkra över hur måltiden ska integreras i verksamheten och vad som ska förmedlas till 
barnen.  
Syfte: Att undersöka vilken information kring mat och måltider pedagoger förmedlar till 
förskolebarn under lunch och mellanmål.  
Metod och material: Data har samlats in genom 20 observationer på 13 pedagoger på en 
förskola under lunch och mellanmål under en vecka. Datan har därefter analyserats genom 
tematisk analys. En enkät angående pedagogernas utbildning delades också ut och visade att 
kost överlag inte ingått i pedagogernas utbildning men att de vidareutbildats via förskolan. 
Resultat: Fyra teman identifierades: kunskap om matens egenskaper och ursprung (hur man 
äter vissa livsmedel och namn på livsmedel och maträtter), regler och normer kring måltiden, 
(uppförande vid matbordet), en grund för goda matvanor (mängden mat och variation på 
tallriken) och kunskap med maten som hjälpmedel (pedagogerna använde maten som ett 
pedagogiskt verktyg). 
Slutsats: Den information som förmedlades kan enligt tidigare litteratur främja hälsosamma 
kostvanor hos barnet och med fördel läras ut under pedagogisk måltid. Dock saknades 
information relaterad till främjande av hälsosamma kostvanor varför en mer komplett 
informationsförmedling förslagsvis bör vara målet vid kommande satsningar på 
informationsförmedling från pedagoger.  
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Abstract 
Background: Child care providers have a great opportunity to positively influence children’s 
eating habits at an early stage in their life. Previous studies show that child care providers 
may be uncertain on how to convey such information during mealtime. 
Aim: To examine what sort of information concerning food and mealtime the child care 
provider communicate to preschool children during lunch and afternoon snack-time.  
Method: Data was collected through 20 observations of 13 child care providers at one 
preschool during lunch and afternoon snack-time during one week. Thereafter the data was 
analyzed using thematic analysis. A survey regarding the child care providers education was 
also conducted, showing that that they had received additional education through the 
preschool regarding food for children.  
Results: Four themes were identified: knowledge about the foods characteristics and origin, 
(how to eat certain foods, names of food and dishes), a foundation for good eating habits (the 
amount and the variation on the plate), rules and norms regarding the meal (the behavior at 
the table) and knowledge with the food as an aid (the child care providers used food as a 
pedagogic aid). 
Conclusion: According to previous literature, the information being conveyed in this study 
could promote healthy eating habits and also be taught during the pedagogic meal. Some of 
the missing information could also have promoted healthy eating habits. Therefore, a more 
complete provision of information should be the goal when it comes to future efforts 
regarding the information child care providers convey.  
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Bakgrund 
Goda matvanor minskar risken för att utveckla fetma (Nordic Council of Ministers, 2014). 
Enligt World Health Organisation [WHO] (2016) är barnfetma ett problem världen över och 
åtgärder för att minska problemet har visats vara otillräckliga. WHO (2016) rekommenderade 
därför att den näringsrelaterade kunskapen bör förbättras hos dem som arbetar med barn och 
att utbildning kring mat ska finnas med i barnomsorgens läroplaner. WHO (2016) ansåg även 
att skolan bör tillhandahålla en omgivning som främjar goda matvanor eftersom barnfetma 
ofta följer med upp i vuxen ålder vilket visats öka risken för kronisk sjukdom. Flera studier 
har också pekat på att kostmönster i barndomen ofta följer med senare i livet (Ainuki, 
Akamatsu, Hayashi & Takemi, 2013; Wang, Bentley, Zhai & Popkin, 2002). Detta innebär att 
det blir viktigt att främja goda matvanor hos barn redan i tidig ålder. Den nationella 
undersökningen Riksmaten - barn 2003 (Livsmedelsverket, 2006) visade att barn i Sverige 
inte åt enligt de nordiska näringsrekommendationerna (Nordic Council of Ministers, 2014). 
Barnen konsumerade för mycket socker, mättat fett och salt medan konsumtionen av fibrer 
och fleromättat fett var lägre än rekommenderat.  
 
Svenska myndigheter arbetar för att främja sunda kostvanor (Folkhälsomyndigheten, 2016; 
Livsmedelsverket, 2017) och sedan 2011 är kostnadsfri näringsriktig mat i skolan ett lagkrav 
(SFS 2010:800). Även om förskolan inte omfattas av detta krav uppmuntras förskolor att 
främja sunda kostvanor hos barnen då många måltider serveras där varje dag 
(Livsmedelsverket, 2016). Enligt statistik från Skolverket är cirka 83 % av alla barn i 
förskoleåldern i Sverige inskrivna på en förskola (Skolverket, 2013) vilket innebär att det 
varje dag uppstår många måltidstillfällen mellan förskolebarn och pedagoger. Vidare ska 
förskolan enligt Skolverkets läroplan för förskolan stimulera och utmana barnets utveckling 
och lärande. Förskolan ska även sträva efter att varje barn ska utveckla en förståelse för 
vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande samt hjälpa barnen att förstå hur 
vardagslivet kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö i nutid och i framtid (Skolverket, 
1998). Dessa mål skulle kunna integreras under måltiden. 

Hur barns matvanor formas och hur vuxna påverkar dessa 
Ett problem för myndigheter som Livsmedelsverket är att det budskap som de vill nå fram 
med inte alltid överensstämmer med medias rapportering. Exempelvis är dieter något som 
kommer och går och ofta marknadsförs som lösningen på många problem medan 
Livsmedelsverkets vanliga kostråd enligt dem är en bra start för bra matvanor 
(Livsmedelsverket, 2016b). Riksmaten har dessutom visat att vuxna i Sverige inte följer 
kostråden (Livsmedelsverket, 2012). Enligt en systematisk litteraturöversikt med artiklar från 
bland annat USA, Kanada och Australien som gjorts av Pocock, Trivedi, Wills, Bunn, och 
Magnusson (2010) gick åsikterna isär bland föräldrar över hur man bäst främjar goda 
kostmönster hos barn och om ansvaret ligger hos familjerna eller hos samhället genom skola 
och myndigheter. Om föräldrar inte anser att det är skolan eller myndigheternas ansvar är det 
också svårt för myndigheter att nå ut med information. Där kan en sådan länk som förskolor 
är i Sverige vara av betydelse för att framföra information direkt till barnen.  
 
Barn påverkas av den sociala miljön såsom av andra elever (Andersen, Vassard, Havn, 
Damsgaard, Biltoft-Jensen & Holm, 2016) men också av vuxna förebilder såsom pedagoger 
vid måltidstillfället (Addessi, Galloway, Visalberghi & Birch, 2005). I ett större perspektiv 

4 



 
 

 

kan man se det som att barn lär sig att fungera i samhället, socialiseras, genom att lära sig 
följa de normer och regler omgivningen förmedlar exempelvis i en måltidssituation. Detta 
kallas för socialiseringsprocessen (Madsen, 2001). Tidigare forskning har visat att barn kan 
lära sig att äta hälsosamt redan i förskolan (Witt & Dunn, 2012) och en litteraturöversikt om 
sensoriska upplevelser (Menella, 2014) menade att man redan i början av livet kan forma 
smak och matpreferenser, detta visade att det går att styra barns matval mot att bli mer 
hälsosamma och varierade. Fler studier har visat på ett lovande resultat kring den potential 
som förskolemiljön har i att påverka barns matval, beteende och deras kunskap kring 
hälsosamt ätande (Mikkelsen, Husby, Skov & Perez-Cueto, 2014). Förskolan kan därför vara 
en lämplig plats att starta projekt kring mat och hälsa för att grundlägga bra matvanor och 
motverka kroniska sjukdomar senare i livet.  
 
Tidiga interventioner i förskolan har ökat frukt- och grönsaksintag hos barn samt förbättrat 
den näringsrelaterade kunskapen (Mikkelsen et al., 2014). I en systematisk litteraturöversikt 
(Hendrie, Lease, Bowen, Baird & Cox, 2016) identifierades framgångsrika interventioner för 
att öka barns grönsaksintag genom kombinationer av olika strategier såsom ökad exponering 
av grönsaker, utbildning av personal och ett agerande som förebild. Litteraturöversikten 
visade dessutom att de framgångsrika interventionerna ofta utfördes i förskolemiljö. Fler 
studier har visat att barns intresse för ny mat och varierad kost ökat samt att deras grönsaks- 
och fruktintag förbättrats när de fått använda sina sinnen i relation till lärande om mat genom 
exempelvis olika praktiska övningar såsom övningar kring matens lukt, färg eller form 
(Mustonen, Rantanen & Tourila, 2009; Mustonen & Tourila, 2010; Reverdy, Chesnel, 
Schlich, Köster & Lange, 2008; Witt & Dunn, 2012). En annan studie gjord i USA (McBride 
och Dev, 2014) berörde måltidsstrategier för att skapa hälsosamma kostvanor hos barnen. Det 
är viktigt att tillåta barnen att själva lyssna till sin kropp och hungerkänslor istället för att 
läraren bestämmer över måltiden genom sitt uttryckssätt (McBride och Dev, 2014). Andra 
centrala strategier från samma studie är repeterad exponering, att barnet tillåts lukta, känna 
och prata kring maten och hur den påverkar kropp och hjärna. Pedagoger kan åstadkomma 
hälsosamma kostmönster hos barn genom att exempelvis uppmuntra barnen till att äta snarare 
än att tvinga dem. Att tala positivt om mat, engagera barnen och diskutera bland annat smak 
och textur anses vara en annan positiv aspekt. Att tvinga barnen att äta upp eller förbjuda viss 
mat har snarare visat en negativ effekt (Eliassen, 2011) och att kommunicera gränser, upprätta 
rutiner och genom att överväga barnens perspektiv och endast utöva en måttlig kontroll över 
barnen kan deras utveckling av självkontroll främjas (Rollins, Savage, Fisher, & Birch, 2016). 
 
Omfattande forskning har gjorts på olika fostranstilar med föräldrar i fokus vilka i brist på 
forskning kring pedagogers olika stilar enligt Thornberg (2013) kan vara applicerbara även på 
pedagoger. Detta då pedagogen liksom föräldrarna är en av barnens fostrare, dock inte med 
samma känslomässiga band till barnen som deras föräldrar har. De stilar som allmänt talats 
om är den eftergivne, den oinvolverade, den auktorativa och den auktoritära fostraren 
(Thornberg, 2013). Ursprunget till dessa stilar kommer från Baumrind (1967) men då ingick 
endast tre stilar och den oinvolverade fanns snarare med som en del av den auktoritära stilen. 
Stilarna kan beskrivas som följande: den eftergivne fostraren ger barnet mycket värme men 
utövar liten kontroll. De låter alltså barnet göra lite som det vill. Den oinvolverade fostraren 
har distans till barnet emotionellt och är inte särskilt involverad i barnet överlag. Den 
auktorativa fostraren ger barnet mycket värme men kommunicerar också gränser och tydliga 
förväntningar. Den auktoritära fostraren utövar mycket kontroll över barnet och ger inte 
barnet särskilt mycket värme (Thornberg, 2013). Baumrind (1967) menade att barn till 
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fostrare som var auktorativa är självständiga, har självkontroll och är utforskande i större 
utsträckning än barn till fostrare med andra stilar. Hon menade också att barn till 
oinvolverade och auktoritära fostrare ofta är osäkra och hanterar stress dåligt och att barnen 
till eftergivna fostrare ofta har dålig självkontroll och självkänsla. En litteraturöversikt 
beskrev samband mellan dessa olika fostranstilar och viktförhållanden hos barn (Sleddens, 
Gerards, Thijs, de Vries, & Kremers, 2011). Studien visade att barn med auktorativa föräldrar 
har hälsosammare kostvanor, rör sig mer och har lägre viktstatus. Enligt en litteraturöversikt 
av Blissett (2011) har auktorativa föräldrars barn i större utsträckning ett högre intag av 
grönsaker och frukt och särskilt eftergivna föräldrars barn istället har låga intag av grönsaker 
och frukt.  
 
Barn lär sig från måltidssituationen och de lär sig redan i tidig ålder. Eftersom pedagogerna 
på förskolorna har en fantastisk möjlighet att påverka barnens framtida kostmönster finns det 
goda skäl att satsa på utbildning för pedagogerna (Ahn och Nelson, 2015). Då studier har 
funnit samband mellan olika sätt att fostra barn och matvanor är det av vikt att pedagogerna 
vet hur de på bästa sätt påverkar barnen och vilken information de ska föra vidare för att de 
ska kunna optimera sin roll och hjälpa barnen att bygga goda kostmönster. 

Pedagogisk måltid 
Livsmedelsverket (2016) menade att måltider har stora möjligheter för att användas som ett 
pedagogiskt verktyg och beskrev måltidspedagogik som ett sätt att använda måltider för att 
uppnå läroplanens mål, mål som inte är direkt förknippade med måltider. I ett betänkande från 
statens offentliga utredningar från 1972 beskrevs vikten av att förskolebarn och de vuxna äter 
tillsammans för att barnen ska få förebilder att ta efter (SOU 1972:26). Sepp, Höijer, och 
Wendin (2016) menade att måltidspedagogik innebär att mat och måltider används som en del 
i den pedagogiska verksamheten. Begreppet pedagogisk måltid används idag av många men 
det finns ingen enhetlig definition. I denna uppsats tolkas innebörden av begreppet 
pedagogiska måltider som att förskole- eller skolpersonal äter med barnen samtidigt som de 
använder måltiden som ett pedagogiskt verktyg. Idag finns både material från 
Livsmedelsverket (2016) som förutom att presentera kostråd tar upp miljöaspekter och ger råd 
till pedagoger för hur de kan använda måltiderna till pedagogiskt lärande samt annan litteratur 
i ämnet (Sepp, 2013).  
 
I Sepps bok Måltidspedagogik - mat och måltidskunskap i förskolan (2013), som riktar sig till 
pedagoger men även föräldrar och andra berörda, har den pedagogiska måltiden beskrivits ur 
flera synvinklar. Delar som tas upp är att situationen är en ekonomisk fördel för pedagogerna 
som genom den pedagogiska måltiden får måltider till ett fördelaktigt pris eller helt gratis mot 
att de håller barnen sällskap och äter under arbetstid, att barnen förutom att bli mätta lär sig 
många olika saker under måltiden, såsom att träna självständighet, lära känna smaker men 
också uppfostran; situationen skapar också gemenskap och bygger respekt mellan barnen och 
slutligen finns även ett folkhälsoperspektiv. Förutom den mer traditionella pedagogiska 
måltiden har även nytänkande idéer tagits upp som handlar om att utöka måltiden och 
involvera barnen allt mer i matlagningens alla steg. Boken tar upp exempel på hur man kan 
använda mat som naturvetenskapslektioner eller för att lära känna sina sinnen. Boken kan 
användas både som stöd för pedagoger som vill lära sig mer om kost för barn eller som ett 
verktyg för att involvera barnen i aktiviteter. 
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Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) undersökte pedagogers attityd till den pedagogiska 
måltiden och fann att de överlag har en enig bild om hur en pedagogisk måltid ska gå till trots 
att de inte hade någon tidigare utbildning i ämnet. Den uppfattning som pedagogerna hade 
innebar exempelvis att pedagogen bör vara en bra förebild, att den bör hjälpa barnen och 
uppmuntra dem att ta för sig och att främja en trevlig måltidsmiljö. Dock tog de också upp att 
måltiden inte riktigt hade samma status som pedagogiskt verktyg som andra delar av 
verksamheten. De menade också att måltiden förändrats mycket och att det på senare tid var 
fler pedagoger som faktiskt åt samma mat som barnen. Dock verkade det inte finnas en 
samstämmig syn på hur måltiden bör integreras i det dagliga arbetet. 
 
En tidigare studie har visat att pedagoger ikläder sig olika roller under måltidstillfället 
(Persson Osowski, Göranzon, och Fjellström, 2013). Dessa roller är inte knutna till personer 
utan de kan växla mellan olika roller vid olika situationer. De tre rollerna har benämnts den 
undvikande pedagogen, den sociala pedagogen och den utbildande pedagogen. Den 
undvikande pedagogen interagerar i mindre mån med barnen och undviker ofta situationen i 
sin helhet, den sociala pedagogens fokus ligger på diskussion och social samvaro och den 
utbildande rollen fokuserar på undervisning kring mat och måltider men även uppfostran 
generellt. Enligt studien kan kommunikationen ske på ett vuxenorienterat sätt eller ett 
barnorienterat sätt beroende på hur informationen framförs och utifrån vems intresse 
konversationen förs, där det vuxenorienterade sättet bland annat innebär 
envägskommunikation medan det barnorienterade sättet innebär kommunikation i form av 
dialoger med en mer förklarande inriktning.  
 
Norman (2003) har studerat språkets roll i uppfostrandet genom observationsstudier på 
förskolor. Studien berörde endast uppfostran och tar således inte upp om barnen fick lära sig 
något annat kring mat och måltider såsom exempelvis goda matvanor. Dock beskrivs 
dialogerna väl och även kroppsspråk studeras. Norman tog liksom Persson Osowski, 
Göranzon och Fjellström (2013) och Rollins et al (2016) upp barn/vuxen-synvinklar som hon 
kallade barnperspektiv och vuxenperspektiv. Hon fann att barnen som bemöts med 
barnperspektivet genom kvalitativa dialoger utvecklar självförtroende vilket kan liknas vid 
Rollins et al (2016) som menade att barnperspektivet är viktigt för att barnet ska utveckla 
självkontroll. Normans (2003) fokus på dialoger kan också jämföras med Eliassen (2011) som 
menade att barns kostmönster främjas av att diskutera bland annat mat på förskolan. 

Pedagogers utbildning i kost 
Förskollärare påverkar barns attityder, känslor och beteenden när det kommer till den mat 
barnen äter kan det vara av stor vikt att utbilda förskollärare kring kommunikation, att vara en 
förebild samt vilken fostranstil som bör användas vid måltidstillfället (Ahn och Nelson, 
2015). En studie från USA indikerar att pedagoger kan hantera måltidssituationen olika 
beroende på den utbildning som de fått (Dev, McBride & STRONG kids research team, 
2013). I studien hade de pedagoger med mer utbildning kring mat också ett bättre sätt att 
hantera måltidssituationen på genom att de oftare satt tillsammans med barnen under 
måltiden, åt samma mat som barnen, uppmuntrade till balans och variation på tallriken, erbjöd 
hälsosammare mat, agerade som hälsosamma förebilder och oftare utbildade barnen inom 
näringslära. 
 
Enligt en studie av Nahikian-Nelms (1997) från USA informerade endast hälften av 
förskolepersonalen om näring under måltider och Nicklas, Baranowski, Cullen, Rittenberry 
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och Olvera (2001) från USA påpekar att det finns en brist på data kring hur de processer där 
förskolelärare influerar barns matvanor ser ut. Studien påpekade vidare att fler 
undersökningar behövs kring hur förskolepersonal förmedlar matrelaterad kunskap till 
barnen. Både svenska artiklar av Brunosson (2012) och Rosén (2004) och en kanadensisk av 
Martyniuk, Vanderloo, Irwin, Burke, och Tucker (2016) drog slutsatsen att pedagogernas 
egen utbildning i kostrelaterade frågor bör öka. Brunosson (2012) menade att pedagogerna 
känner sig osäkra inför vad som är nyttig mat och att detta kan bero på uttalanden från 
“kostexperter” och dieter och Rosén (2004) noterade att kost endast är obligatoriskt i de 
lärarutbildningar som riktar sig mot idrottslärare och för hem och konsumentkunskapslärare. 
Liknande studier som Roséns finns inte för förskolepedagoger men enligt 
programinformation från Stockholms universitet (2017) och Umeå universitet (2016) verkar 
det inte ingå i deras förskolelärarutbildningar. Undersökningen av Martyniuk et al. (2016) 
fann att personalen på förskolorna oftast inte givits någon kostrelaterad utbildning men 
diskuterar vikten av att prioritera denna för att främja en god hälsa hos förskolebarnen.  
 
Då den kostrelaterade utbildningen inom yrkesgruppen enligt nämnda studier (Brunosson, 
2012; Martyniuk et al, 2016; Rosén, 2004) uppvisat brister och det fattas studier kring hur 
matrelaterad kunskap förmedlas till barnen finns ett intresse att undersöka hur pedagoger på 
förskolan förmedlar matrelaterad information till barnen. De få tidigare studier som finns 
kring pedagogisk måltid handlar först och främst om roller och interaktion mellan pedagog 
och barn medan studier inriktade på vilken sorts information som förmedlas är bristfällig. 
Använder pedagogerna måltiden som ett pedagogiskt verktyg och om så är fallet vilken sorts 
information förs fram? Att skapa goda matvanor hos barn är som tidigare nämnt en bra 
startpunkt för att främja god hälsa i framtiden. Men detta som grund kommer denna uppsats 
därför att fokusera på vad som faktiskt förmedlas till barnen av pedagogerna under måltiden. 
Undersökningen kan visa på om informationen stämmer överens med tidigare studier och 
material för en bra måltid i förskolan och om måltidstillfället används som ett lärotillfälle 
kring maten och måltiden. Denna undersökning är därför viktig för att se vilken information 
som förs fram då barn lär sig redan i tidig ålder.  

Syfte 
Syftet är att undersöka vilken information kring mat och måltider pedagoger förmedlar till 
förskolebarn under lunch och mellanmål. 

Metod och material 

Urval 
I början av undersökningen kontaktades en kostchef på en mellanstor kommun i 
Mellansverige med medelhög socioekonomisk status (Ekonomifakta 2017). Kommunen hade 
tidigare visat ett intresse till universitetet av att delta i en studie kring måltider på förskolan. 
En förskolechef som ansvarade över två förskolor i kommunen kontaktades sedan via 
kostchefen med en förfrågan om deltagande som sedan framfördes till förskolorna men endast 
en förskola visade ett vidare intresse. Till undersökningen har därför använts ett 
bekvämlighetsurval genom att använda de personer som fanns tillgängliga vid tidpunkten 
(Bryman, 2011). Endast förskolor, inte grundskolor, kontaktades då undersökningen 
fokuserar på informationsförmedling till barn i de yngre åldrarna. Detta eftersom tidigare 
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studier visat att förskolan har en stor potential till att påverka barns matval och då försök till 
att påverka barns matvanor lyckats bäst just innan skoltiden. Alla pedagoger som fanns 
tillgängliga under den vecka som observationerna utfördes valdes att studeras då inget krav på 
speciell utbildning inkluderades. Totalt deltog 13 kvinnliga pedagoger mellan 21 till 67 år.  
 
Förskolan som kontaktades hade fyra avdelningar varav två med äldre barn. Innan 
datainsamling påbörjades var intentionen att fokusera på äldre förskolebarn i åldern tre till 
fem år. Detta med tanke på att äldre förskolebarn antagligen är de som kan kommunicera och 
lyssna bättre till pedagogerna och därför också passade bättre in när det kommer till 
pedagogernas informationsförmedling. När kontakt etablerades med förskolan visade det sig 
dock att en av de två avdelningarna med äldre barn satt tillsammans med en annan avdelning 
med yngre barn mellan ett till tre år under måltiderna. Avdelningarna med äldre barn hade 
med andra ord olika upplägg då den ena satt blandad medan den andra avdelningen satt 
enskilt och inte blandat men yngre barn. Författarna fick då anpassa sig efter detta upplägg 
och valde att studera både de två blandade avdelningarna och den enskilda avdelningen med 
äldre barn. Detta innebär att totalt tre avdelningar studerades och därför också barn mellan ett 
till fem år, dock var majoriteten av barnen mellan tre till fem år. Det fanns således en 
avdelning med barn mellan ett och tre år, denna exkluderades. 
 
Kontakt med förskolan skedde via mejl och telefonsamtal med förskolechefen som godkände 
det föreslagna upplägget. Information till förskolebarnens föräldrar och följebrev till 
pedagogerna skickades till förskolan via mejl samt sattes upp i lokalerna vid det första 
besöket (Bilaga 2 och 6).  

Observationer 
Data insamlades genom observationer med hjälp av metoder beskrivna av Patton (2002). 
Eftersom uppsatsen undersökte vad som förmedlas till barnen och inte pedagogernas 
uppfattning kring kost användes observation som metod och inte intervjuer. Observationer har 
också fördelarna att de är flexibla till sin natur och det kan vara lättare att observera känsliga 
ämnen under observationer än att ta upp dem i en intervju. Dock är observatören omöjligen 
helt opartisk vilket måste tas i beaktande och i viss mån måste observatören studera sig själv 
som observatör (Patton 2002). 
 
För att undvika att störa den normala måltidssituationen genomfördes observationerna med 
minimalt deltagande under måltiden. Detta genom att observatören satt vid sidan om bordet 
och följaktligen inte deltog vid måltiden. Enligt Patton (2002) är det svårt att under en kortare 
tids studier bli en deltagare i miljön och bilda en rättvis bild varav rollen som fullständig 
observatör valdes. Dessutom diskuterar Patton (2002) att korttidsobservationer passar bra när 
man har en mindre del att studera snarare än en helhet vilket också denna uppsats gjort då 
endast informationsförmedlandet varit av intresse. Observatörens deltagande ska enligt Patton 
(2002) baseras på studiens syfte, omfattning och plats. Eftersom syftet med denna uppsats 
handlat om sådant som sägs och görs ville författarna i minsta möjliga mån påverka den 
naturliga situationen och hur pedagogerna kommunicerade och interagerade med barnen. 
Dessutom är barn frågvisa av naturen och eftersom tiden för datainsamlingen var begränsad 
ansågs det mest optimalt att hålla sig utanför själva måltidssituationen. Även om rollen som 
fullständig observatör valdes var det dock oundvikligt att inte ibland bli lite mer av en 
deltagare när exempelvis barnen pratade med observatören under observation. Enligt Bryman 
(2011) är det svårt att inte växla mellan rollerna även om man valt en roll att utgå ifrån.  
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Observatörerna valde att inta sin observationsplats cirka 15 minuter innan varje observation 
påbörjades vilket gav barnen en chans att prata med observatören innan observationens start. 
Nackdelar med att hela tiden observera utan att delta under observation kan vara att 
deltagarna känner sig mer iakttagna men eftersom observationerna endast utfördes under en 
veckas tid antogs deltagarna ändå ha varit så pass obekanta vid situationen att det var av 
mindre vikt. Deltagarna visste om att de skulle observeras då observatörerna antagit en öppen 
roll (Bryman, 2011) och förväntade sig därför att det som skedde skulle analyseras (Patton 
2002).  
 
Det kan vara en fördel för observatören att i förväg bestämma övergripande teman att studera 
för att hantera den komplexitet som en observation inger och för att guida samt organisera 
fältarbetet (Patton, 2002). Därför utformades ett observationsschema i förväg för att få 
struktur i antecknandet samt för att observatörerna i största möjliga mån skulle observera på 
samma sätt, se bilaga 5. Detta schema användes som stöd vid observationerna i den mån det 
stämde med vad som hände vid måltiden och följdes således inte strikt. Fokus i 
observationerna lades på vad som sades, om regler förmedlades eller om barnen fick 
uppmuntran och saker som på annat sätt förmedlades till barnen. Exempelvis antecknades om 
pedagogerna avstod från att kommentera vissa saker eller om de själva inte framträdde som 
en bra förebild. Icke-verbal kommunikation som kroppsspråk uteslöts då fokus låg på verbal 
informationsförmedling. Egna tolkningar kring det som observerades skrevs också ner men 
detta gjordes separat för att skilja på det som var egna tolkningar och det som verkligen 
observerats, något som Patton (2002) rekommenderar när anteckningar görs under 
observation. 

Datainsamling 
Veckan före datainsamlingen utfördes en pilotobservation på samma förskola som 
huvudobservationerna sedan utfördes på. Detta för att säkerställa att pedagogerna faktiskt 
talade om maten och måltiderna under måltiderna och att inga andra oväntade faktorer hade 
för stor inverkan på observationerna. Pilotobservationen identifierade vissa brister som 
därefter kunde förbättras. Det visade sig bland annat vara svårt att höra vad som sades vid 
borden när det fanns flera bord i samma rum och när observatören satt för långt bort. Därför 
valdes sådana situationer bort i största möjliga mån under de ordinarie observationerna men 
förekom på grund av brist på valmöjligheter av bord. Dessutom kompletterades 
observationsschemat med ett antal punkter såsom hur informationen gavs, om det fanns 
specifika regler eller förbud samt om barnen förutom att uppmuntras också belönades eller 
tillrättavisades. Observatörerna valde att sitta tillsammans under pilotobservationen och 
observera samma måltidssituation för att efter detta jämföra observationsanteckningar och 
kalibrera sig sinsemellan. Detta för att se till att observationsanteckningarna under 
datainsamlingen veckan därpå genomfördes på ett liknande sätt. När anteckningarna från 
pilotobservationen jämfördes visade det sig att båda observatörerna fokuserat på och 
antecknat samma händelser. Detta bekräftade att observationerna kunde utföras enskilt men 
med samma fokus med hjälp av observationsschemat. Pilotobservationen gav förutom 
värdefull fakta kring genomförande också observatörerna möjlighet att bekanta sig med 
miljön och pedagogerna och gav barnen en möjlighet att träffa observatörerna i förväg. 
Anteckningarna från pilotobservationen inkluderades inte i uppsatsens resultat utan användes 
endast för att förbättra metoden. 
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Datainsamlingen utfördes sedan veckan därpå genom 20 observationstillfällen under lunch 
och mellanmål under fem på varandra följande dagar (24/4 - 28/4, 2017) av två observatörer 
vilket innebar 10 observationer per observatör. Att dagarna följde på varandra valdes för att 
undvika att vissa situationer återkom vilket skulle kunna ske om observationerna utfördes 
under samma veckodag vid olika veckor, såsom exempelvis att fisk serverades varje tisdag 
eller liknande vilket hade kunnat påverka informationsförmedlingen. Observationerna 
utfördes från måltidens start till måltidens slut vilket resulterade i cirka 15 timmars total 
observationstid. Lunchen tog normalt en timme och mellanmålet en halvtimme. Under 
observationerna fördes noggranna anteckningar för hand. Eftersom endast en förskola deltog 
genomfördes observationer på fler avdelningar och under både lunch och mellanmål för 
maximal variation mellan situationerna. Vilken pedagog som observerades var slumpmässigt 
utvalt då observatören valde vilket bord som skulle observeras innan måltiderna började. Om 
pedagogen redan studerats valdes ett nytt bord. Vid varje observerat bord satt en till två 
pedagoger och fyra till sju barn. Vid varje observation deltog bara en observatör per 
avdelning men de bytte plats med varandra under veckans gång för att båda observatörerna 
skulle observera alla deltagande avdelningar. Detta skapar en större trovärdighet i den 
insamlade datan då fler beskrivningar av den sociala verkligheten gjorts (Bryman, 2011) då 
observationsanteckningarna speglar två personers syn på avdelningarna istället för endast en 
persons beskrivning. Beslutet att observatörerna skulle dela på sig och observera olika 
avdelningar fattades för möjligheten att samla in så mycket data som möjligt. 
 
Antalet pedagoger som observerades var tretton individer, varav fyra från den ena 
avdelningen samt nio från den andra blandade avdelningen. Tanken i början av veckan, vid 
observationernas start, var att observatörerna skulle spendera hälften av tiden vid den 
blandade avdelningen och sedan hälften av tiden vid den enskilda avdelningen genom att byta 
plats med varandra efter onsdagens lunch. Vidare var tanken att samma pedagoger på 
respektive avdelning skulle studeras igen efter bytet av avdelning. Efter diskussion mellan 
observatörerna i mitten av veckan bestämdes att tillvägagångsättet skulle ändras för att en mer 
rättvis bild skulle skapas. Detta då författarna under insamlingens gång insett att ett större 
fokus borde läggas på de sammanslagna avdelningarna då de hade cirka sju pedagoger på 
plats varje dag och den tredje avdelningen endast hade cirka tre per dag. Hade tiden uppdelats 
jämlikt över de två måltidsutrymmena hade större fokus hamnat på vissa pedagoger än andra. 
Följaktligen valde observatörerna att sitta på samma avdelning i slutet av veckan men vid 
olika bord.  I den mån det gick studerades samma pedagog vid både lunch och mellanmål för 
att samla in data som gav en rättvis bild av den information som pedagogen förmedlade samt 
för att tillåta nya samtalsämnen att upptäckas. Dock visade de flesta dubbla observationer att 
pedagogens sätt att kommunicera och informera barnen var väldigt lika under båda tillfällena 
och det efter hand slutade framkomma ny information. Därför gjordes valet att studera nya 
pedagoger vid byte av avdelning istället för att djupgående observera enstaka pedagoger en 
tredje och fjärde gång. Två av pedagogerna observerades dock bara vid ett tillfälle. Detta på 
grund av frånvaro och sjukdom senare under veckan vilket var någonting som observatörerna 
ej kunde påverka. 
 
Efter varje observation gick observatören direkt igenom sina anteckningar och fyllde på dessa 
och därefter gick de två observatörerna igenom dagen tillsammans och jämförde händelser 
från de två avdelningarna. Anteckningarna renskrevs sedan på dator och resulterade 
sammanlagt i över 50 sidor observationsanteckningar. Efter alla observationer genomförts 
och all data renskrivits var nästa steg att analysera denna. 
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Bakgrundsmaterial 
Pedagogerna ombads besvara en enkät, via mejl eller genom att direkt lämna över till 
observatörerna i pappersform under veckan. De frågor som ställdes hade som syfte att belysa 
hur pedagogernas utbildning kring kost och måltider såg ut. Dessutom gav enkäten 
information kring pedagogernas yrkestitel och år inom yrket, se bilaga 4. Anledningen till 
enkäten var ett antagande att uppsatsens resultat skulle kunna påverkas av pedagogernas 
tidigare utbildning. Av de 13 deltagande pedagogerna svarade alla utom en på enkäten varav 
en av de som svarat endast svarade på vissa frågor. För att komplettera informationen kring 
utbildning tillfrågades även en enhetschef på måltidsservice i kommunen och förskolans 
förskolechef via mejl kring vilken utbildning pedagogerna vid förskolan fått. 
 
Svaren från enkäten som delades ut till pedagogerna visade att antal år som pedagogerna 
arbetat inom yrket varierade mellan 1,5 till 47 år varav mer än hälften arbetat över 20 år. Av 
de pedagoger som svarat på enkäten var sex förskollärare, tre utbildade barnskötare och tre 
outbildade barnskötare. Den inrapporterade yrkesrelaterade utbildningen inom 
kost/hälsa/måltidsverksamhet var relativt samstämmig och visar på en viss utbildning genom 
informationsmaterial från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (2013) kallat 
“Friska barn” och information genom föreläsningar av bland annat måltidsservice. En 
nyutbildad pedagog angav att det ingått utbildning kring kost på hennes utbildning till 
barnskötare. Korrespondens med kostchefen, enhetschefen och förskolechefen visade vidare 
att pedagogerna fått information om hur måltidsservice arbetar och vad de strävar efter, 
exempelvis att barnen ska få mat som överensstämmer med Livsmedelsverkets råd. Mer 
ingående vad pedagogerna kan göra eller bör tänka på verkar inte ha förmedlats. Dock tar 
materialet som pedagogerna kallade “Friska barn” upp sådana parametrar, som exempelvis att 
uppmuntra barnen att smaka, vara en god förebild men också att inte värdera mat som nyttig 
eller onyttig (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2013). 
 
Den litteratur som använts till uppsatsarbetet hittades genom att söka efter artiklar i Uppsala 
universitets biblioteksdatabas med bland annat sökorden “teacher” “mealtime” “pedagogic 
meal” “parental style” “feeding practice” “preschool” och “caregiver”. Liknande uppsatsers 
och studiers referenslistor användes också vilket gav relevant litteratur. Dessutom användes 
olika myndigheters material kring exempelvis förskolan samt måltider för barn.  

Analys av datan 
Uppsatsens data analyserades genom induktiv tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) vilket 
innebär att analysen av data gjorts utan ett teoretiskt utgångsläge. Enligt Bryman (2011) är 
tematisk analys ett vanligt sätt att analysera kvalitativ data varvid denna sorts analys ansågs 
som lämplig. 
 
Braun och Clarke (2006) har utformat en guide över hur en tematisk analys kan genomföras 
vilken användes som utgångspunkt för denna uppsats analys. Enligt denna guide bör 
forskaren först bekanta sig med datan vilket skedde när datan samlades in och skrevs ner på 
dator samt diskuterades. Datan ska sedan kodas och organiseras vilket utfördes härnäst genom 
att djupgående studera och analysera anteckningarna och identifiera koder. Detta gjordes 
genom att all data delades in i separata textutdrag och kodades sedan med ett förklarande och 
kort kodnamn, passande för det specifika textutdraget. Textutdrag med liknande kodnamn 
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sågs sedan över för att kodas med samma kod när så passade. Detta gjorde författarna först 
enskilt för att sedan gå igenom dessa tillsammans. Liknande koder hade hittats men hade 
ibland namngivits olika varav dessa diskuterades och fick nya gemensamma namn. Koderna 
lades sedan in i programmet NVivo (version 11 starter) vilket är ett analysverktyg som 
underlättar kodning och tematisering. Efter kodning ska potentiella teman utformas vilket 
gjordes genom att identifiera mönster inom koderna och sortera dem med hjälp av 
programmet. Dessa mönster namngavs sedan och skapade på så sätt teman. Efter detta 
granskades temana för att se till att alla koder hamnat under rätt tema och att temana var 
åtskilda samt bildade en rättvis helhetsbild av datan. När temana var klara gavs dessa ett 
slutgiltigt namn. Exempel på hur den tematiska analysen utfördes presenteras nedan i tabell 1. 
Till sist valdes vilka utdrag ur anteckningarna från observationerna som skulle presenteras i 
resultatet. I uppsatsens resultat presenteras således de teman som identifierades och 
beskrivande utdrag exemplifierar. 
 
Tabell 1. Exempel på den tematiska analysen. 

Textutdrag Kod Tema 

- Det ser ut som en sojaböna! (B*) 
-Vilken tur, det är ju en sojaböna (P**) 

Namn på frukt 
och grönsaker 

Kunskap om matens 
egenskaper och ursprung 

-Man måste vänta på varandra ibland, kan 
inte få allt direkt (P) 

Vänta på sin tur Regler och normer kring 
måltiden 

 *B=Barn 
**P=Pedagog 
 

Etiska överväganden 
För att forskning ska hålla en hög kvalité ska den följa de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer fungerar som vägvisare under forskning så att 
forskaren bland annat kan skapa en insikt i sitt ansvarstagande. Vetenskapsrådet (2002) 
informerar att det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren ska informera deltagaren om vilken roll de har i projektet, att deras deltagande är 
frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Dessutom ska studiens syfte 
anges och vad undersökningen går ut på i stora drag. Däremot kan informationen som anges 
vara mer eller mindre detaljerad. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv ska få 
bestämma över sin medverkan, hur länge denne vill delta och att denne närsomhelst kan 
avbryta sin medverkan utan att detta kommer medföra några negativa konsekvenser. 
Samtycke från deltagarna ska dessutom samlas in. Konfidentialitetskravet innebär att 
uppgifter om deltagarna ska behandlas konfidentiellt och att personuppgifter ska bevaras så 
att utomstående inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats 
in om deltagaren endast får användas för forskningsändamål. De får inte användas för 
icke-vetenskapliga syften. 
 

13 



 
 

 

Denna uppsats har haft för avsikt att följa dessa fyra forskningsetiska principer. Först 
skickades  information till förskolan (se bilaga 2 och 6) som upplyste om uppsatsens 
övergripande syfte vilket angavs vara att studera måltidssituationen i sin helhet istället för att 
ange det mer detaljerade syftet. Detta för att pedagogernas beteende skulle vara så normalt 
som möjligt. Det exakta syftet angavs efter att uppsatsen sammanställts. Dessutom 
informerades att deltagande var frivilligt och att deltagande när som helst kunde avbrytas. 
Detta gjordes innan observationernas början. Vidare delades samma information ut på plats 
under pilotobservationen samt hängdes upp i förskolans lokaler så att föräldrar kunde ta del 
av denna både före och under hela observationsveckan. Informationen angav även att 
deltagande var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas utan att deltagaren behövde 
ange en anledning. Detta gjordes för att följa informationskravet. Alla deltagande pedagoger 
fick dessutom lämna in ett skriftligt samtycke i anslutning till observationerna (se bilaga 3). 
Dock insamlades inte samtycke in från föräldrarna eftersom det var pedagogerna som i första 
hand studerades och inte barnen. Dessa åtgärder utfördes för att följa samtyckeskravet. Vidare 
informerades deltagarna om att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt. I denna 
uppsats samlades dock inga personuppgifter in. För att hantera datan konfidentiellt under 
observationernas gång hade endast författarna själva tillgång till sina anteckningar och den 
insamlade datan analyserades och bearbetades i ett avskilt rum mellan lunch och mellanmål. 
Detta gjordes för att följa konfidentialitetskravet. Den utskickade informationen garanterade 
även att den insamlade datan endast skulle användas till uppsatsen ifråga. Detta gjordes för att 
följa nyttjandekravet.  

Resultat  
Resultatet från observationerna kring pedagogernas informationsförmedling kring mat och 
måltider har delats in i fyra huvudteman: kunskap om matens egenskaper och ursprung, 
regler och normer kring måltiden, en grund för goda matvanor och kunskap med maten som 
hjälpmedel. Dessa olika teman förekom i varierande grad hos olika pedagoger men det var 
aldrig fallet att det bara förekom informationsförmedling inom ett tema hos varje pedagog 
utan pedagogernas informationsförmedling skiftade mellan olika teman under måltiden eller 
mellan olika måltider. Dock kunde information inom vissa teman förekomma mer frekvent 
hos vissa eller så förmedlades informationen på ett särskilt sätt. Dessa teman diskuteras 
nedan. 

Kunskap om matens egenskaper och ursprung 
Detta tema innebär att pedagogerna lärde barnen om mat i olika avseenden och att maten 
spelade huvudrollen i samtalet. Detta gjordes bland annat genom att barnen uppmuntrades att 
under måltiden lära sig namnen på grönsaker och maträtter och även tillagningsmetoder 
nämndes. Överlag var barnen engagerade och nämnde många namn på ovanligare grönsaker 
såsom kidneybönor och sojabönor. En annan vanligt förekommande situation var att 
pedagogerna berättade för barnen om hur man skulle gå tillväga när man åt vissa livsmedel. 
Hur pedagogerna lärde barnen kring matens namn och hur de förmedlade kunskap kring hur 
maten bör hanteras visar detta utdrag från ett av mellanmålen ett exempel på: 
 

- Ett annat ord för kiwi är kinesiska krusbär. (Pedagog) 
- Tror ni man kan äta skalet om man vill? (Pedagog om kiwin) 
- Nej! (Barn i kör) 
- Det går faktiskt! (Pedagog) 
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Ibland nämndes kroppen i samband med att maten var i magen eller liknande samt vikten av 
att inte slänga mat. Pedagogerna utnyttjade måltiden för att lära barnen var maten kom ifrån, 
bland annat genom att diskutera hur man odlar olika grönsaker. Ofta men inte alltid 
uppmuntrades barnens frågor om maten genom att de besvarades med fakta som 
presenterades på ett lättförståeligt sätt. Ett exempel på hur pedagogen uppmuntrade barnens 
frågor kring matens ursprung är följande:  
 

- Kan man få mjölk från en get? (Barn) 
- Getmjölk ja. Och så finns det komjölk. Det här är komjölk från 

kossorna. (Pedagogen syftar på mjölken i mjölkpaketet på bordet) 
- Lammen suger på sin mamma, fåret, då är det fårmjölk. (Pedagog) 
- Grismjölk. (Barn) 
- Grismjölk finns det också, men det äter inte vi så ofta. Det äter nog 

bara griskultingarna. (Pedagog) 
 
Ibland ställde barnen frågor eller tog upp ämnen kring maten på bordet som hade kunnat 
utvecklats av pedagogerna för att lära barnen något om exempelvis var maten kom ifrån men 
där svar eller diskussion kring ämnet uteblev. I följande situation uppmuntrade pedagogen 
inte barnens initiativ om att prata om mjölkens ursprung i samma utsträckning som i tidigare 
exempel: 
 

Barnen säger att mjölk kommer från kor. Pedagogen säger inte så mycket 
men hänger med i samtalet. Håller dock mest med. Svarar när barnen frågar 
om getost: 

- Getost har jag provat. 

Regler och normer kring måltiden 
Temat regler och normer kring måltiden handlar om hur pedagogerna informerade barnen 
kring vad som är ett korrekt uppförande vid en måltid. Det var vanligt att pedagogerna 
informerade kring vad som anses vara ett rätt och riktigt beteende vid matbordet och hur 
maten ska ätas med bestick på ett korrekt sätt vilket resulterade i förmedling av både regler 
och normer, vilket kan ses som en del av socialiseringsprocessen. Dessa regler och normer 
kunde både förmedlas genom uppmuntran eller mer strikt och uppmanande. Pedagogerna lade 
till exempel stor vikt vid att lära ut ett bra bordsskick, vikten av god matro, att hålla 
matplatsen ren och snygg och att uttrycka sig på rätt sätt. Hur pedagogerna lärde ut 
bordsskick och vikten av att vara artig vid matbordet visar detta lite mer uppmanande utdrag 
från en av de observerade luncherna: 
 

- Vill du ha mjölk? Kan jag be att få heter det. Kan du säga det? 
(Pedagog till ett av barnen som just frågat om att få mjölkpaketet 
från pedagogen) 

 
Att använda redskap såsom bestick på ett korrekt sätt var någonting som de flesta pedagoger 
pratade med barnen om och då speciellt vid de observerade luncherna. Pedagogerna kunde 
informera kring vilket redskap som skulle användas till vilken maträtt eller hur man skär med 
besticken vilket detta utdrag illustrerar: 
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Pedagogen står bakom ett av barnen och hjälper denne att skära maten på 
tallriken.  
 - Man drar med kniven, och håller emot med gaffeln, så drar man såhär så 
glider det isär.  

 
Att tänka på andra matgäster var en annan genomgående norm vilken pedagogerna 
informerade kring genom att be barnen att dela med sig och vara hjälpsamma. Dessutom 
uppmärksammade pedagogerna barnen kring vikten av att vänta på sin tur vid matbordet, 
bland annat genom att be dem att tänka på att låta alla matgäster få ta av maten i lugn och ro. 
Detta utdrag visar på hur en av pedagogerna ville uppmuntra barnen till att vara just 
hjälpsamma: 
 

- Om ni vill får ni hjälpa mig att plocka undan. Vill ni det? (Pedagog 
till barnen vid bordet) 

- Jaa! (Fler av barnen svarar i kör)  

En grund för goda matvanor 
Att diskutera med barnen kring mängd och variation på tallriken var något som pedagogerna 
ofta gjorde under observationerna vilket kan anses skapa en grund för goda matvanor. 
Pedagogerna gjorde detta genom att låta barnen tänka kring matvalen på olika sätt såsom att 
diskutera preferens, låta barnen välja själva men också genom att insistera på att barnen skulle 
provsmaka och äta varierat. Dock uteblev samtalsämnen kring hälsa och kost som hade 
kunnat diskuteras för att skapa en grund för goda matvanor men som inte uppmärksammades 
av pedagogerna. Detta gäller exempelvis att inte bara erbjuda barnen grönsaker utan att också 
berätta varför det är bra att äta dem. Barnen på förskolan observerades dock äta grönsaker vid 
de flesta måltider. 
 
Pedagogerna tog upp mättnad och mängden mat på tallriken och de bad till exempel barnen 
att lyssna till kroppen och tänka på hur mycket mat de faktiskt orkade äta. Att låta barnen 
diskutera favoritmat eller ibland låta dem avstå från sådant de inte tyckte om skedde även 
detta bland annat genom att pedagogen klargjorde att barnet inte behövde tycka om allting. 
Detta skedde ofta genom dialoger med barnet där pedagogen kunde fråga om barnet ville 
smaka men där pedagogen accepterade om barnet inte ville ha. När mättnad togs upp kunde 
detta antingen ske genom att pedagogen konstaterade att barnet var mätt som ett svar på att 
barnet uttalat att det inte ville äta mer, eller så kunde pedagogen be barnet att känna efter om 
det var mätt på egen hand, något som detta citat visar: 
 

- Ska vi dela? Orkar du en hel? (Pedagog frågar ett av barnen 
angående en hård macka) 

 
Pedagogerna interagerade med barnen på ett vänligt och varmt sätt men hade ändå kontroll 
över situationen. Ibland kunde även pedagogen utöva kontroll över mängden i glaset eller på 
tallriken. Detta skedde oftast när ett barn ville äta smörgås innan själva huvudmålet ätits upp 
eller när barnet bad om mer mjölk eller vatten fastän glaset redan var fyllt. Det kunde även 
ske genom att pedagogen uppmanade barnet att äta upp all mat på tallriken eller när barnet 
ville ha väldigt mycket mat upplagd direkt. Pedagogen kunde då förmedla att detta inte gick 
för sig. Denna dialog beskriver hur en pedagog förmedlade information till ett barn om 
korrekt mängd mat att börja med: 
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- Nu räcker det. Börja med det. (Pedagog till ett av barnen)  
- Jag kan äta fyra portioner! (Barn) 
- Det beror på hur stora portioner. (Pedagog)  

 
En positiv förmedling från pedagogens sida kring hur god maten var skedde återkommande 
och många gånger uppmuntrades barnen att provsmaka lite av varje. Framförallt 
uppmärksammades grönsaker och frukt genom att dessa nämndes fler gånger under måltiden. 
Pedagogerna kunde också berätta att preferensen för olika sorts mat kan ändras och att det går 
att lära sig att tycka om mat med tiden. En annan aspekt som förmedlades kring maten var att 
barnen skulle få i sig en varierad kost vilket visades då pedagogerna ibland insisterade på att 
barnen skulle testa sig fram och äta mer än bara ett livsmedel. Följande exempel visar hur 
grönsaker och en varierad kost uppmuntrades av en av pedagogerna vilket skedde senare 
under måltiden när grönsakerna redan skickats runt en gång tidigare:  
 

- Grönsaker kan ni äta! Här! (Pedagogen skjuter över grönsaksfatet 
mot några av barnen vid bordet) 

- Vi äter alla sorter. (Barn) 
- Ja, gör det! Det är bra. (Pedagog) 

 

Kunskap med maten som hjälpmedel 
Pedagogerna förmedlade ofta information med maten som ett hjälpmedel. I den situationen            
var maten inte i fokus men användes på flera olika sätt och var ofta den röda tråden i samtalet.                   
Temat beskriver således att pedagogerna involverade informationsförmedling i måltiden och          
lät maten styra vägen till andra ämnen. Ofta fick också barnen välja samtalsämnen men              
pedagogerna ställde följdfrågor och ledde samtalet så barnen lärde sig saker. Saker som             
förmedlades genom maten var ofta relaterade till annat som barnen troligtvis lärde sig på              
förskolan och som barnen kände igen sedan innan. Barnen läste exempelvis ramsor på             
teckenspråk före och efter maten och ett stort fokus låg på att identifiera färg och form på                 
maten. Att lära barnen att använda sina sinnen skedde under många observationstillfällen och             
då främst genom att diskutera just färg och form. Andra ämnen såsom lukt och smak berördes                
i mindre utsträckning och när de väl nämndes specificerades inte lukten eller smaken mer än               
genom orden “god” eller “gott”. Att diskutera form med barnen kunde låta på detta sätt:  
 

- Den passar perfekt till mackan den där osten, är precis samma form. 
(Säger pedagog till barn med mjuk macka och ostbit) 

 
Det var också tydligt att barnen höll på att lära sig läsa och skriva då bokstäver och siffror 
förekom både genom att saker räknades eller i sin fysiska form. Det syns i följande citat från 
anteckningarna: 
 

- Vill du ha en siffra eller en bokstav? (Pedagog frågar ett barn hur 
formen på kaviaren på mackan ska se ut)  

- En siffra. (Barn)  
- Vilken siffra? (Pedagog)  
- E. (Barn ) 
- Men är E en siffra eller en bokstav? (Pedagog)  
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- En bokstav. (Barn)  
- Vill du ha ett E i alla fall? (Pedagog)  
- Ja. (Barn)  

Pedagogen gör ett E av kaviaren. 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet 
Genom observationer och analys av det genererade materialet har den aktuella uppsatsen 
identifierat fyra teman kring vilken sorts mat och måltidsrelaterad information pedagoger på 
förskolan förmedlar till barnen under måltid: kunskap om matens egenskaper och ursprung, 
vilket innefattar information kring hur man äter vissa livsmedel och namn på livsmedel och 
maträtter, regler och normer kring måltiden, där informationsförmedlingens fokus låg på 
uppförande vid matbordet, en grund för goda matvanor, där pedagogen pratade kring 
mängden mat och variation på tallriken och kunskap med maten som hjälpmedel som innebar 
att pedagogerna använde sig av maten som ett pedagogiskt verktyg för att exempelvis lära ut 
färg och form. De olika temana var inte knutna till vissa pedagoger utan alla pedagoger 
förmedlade information inom alla teman beroende på situationen. 

Resultatdiskussion 
WHO har rekommenderat att pedagogers näringsrelaterade kunskap bör förbättras och att 
barn bör utbildas kring mat som ett steg i att minska barnfetma (WHO, 2016). Enligt 
Skolverkets läroplan för förskolan (1998) ska barnen i förskolan få en möjlighet till 
utveckling och lärande vilket skulle kunna ske även under måltidstillfället, speciellt då vi 
menar att detta är en av tankarna bakom begreppet pedagogisk måltid. Material kring ämnet 
har utfärdats av bland annat Livsmedelsverket (2016). Syftet med uppsatsen har därför varit 
att se till vilken sorts information kring mat och måltider som förmedlas av pedagoger under 
dessa måltidstimmar. Resultatet visar att pedagogerna lär ut kunskap om maten, korrekt 
uppförande vid måltid, mängd och variation på tallriken samt att de dessutom använder maten 
som ett hjälpmedel i sitt pedagogiska arbete. Det verkar därför som att pedagogerna använder 
måltiden för att utveckla och främja barnets lärande och uppnå läroplanens mål vilket 
stämmer med Livsmedelsverkets förslag (Livsmedelsverket, 2016). I Skolverkets läroplan 
(1998) står att barnet ska utveckla en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande och bidra till en bättre miljö. Resultatet visar att måltidstillfället i viss mån 
används till att uppnå dessa mål då pedagogerna genom informationsförmedlingen inom 
temat En grund för goda matvanor försöker skapa positiva vanor hos barnen genom att 
uppmuntra dem till att lyssna på kroppens signaler kring mättnad och hunger samt våga prova 
nya livsmedel. Dock observerades en avsaknad av en konsekvent informationsförmedling 
kring hälsa och kost. Detta är någonting som vi anser skulle kunna förbättras då barn i 
Sverige inte äter enligt rekommendationerna (Riksmaten, 2006) och då pedagoger faktiskt 
visats kunna påverka barnens matval (Addessi, Galloway, Visalberghi & Birch, 2005). Inom 
temat kunskap om matens egenskaper och ursprung observerades en tendens till information 
kring miljö men då endast med fokus på matrester men överlag handlade informationen mest 
om matens egenskaper och ursprung. Information om just miljöhänsyn hade således kunnat 
tas upp mer. Att pedagogerna nämnde ursprung och tillagningssätt upplevs dock som en 
positiv aspekt då det kan lära barnen information om maten som en del av vardagslivet. Att 
barnen fick lära sig namn på många olika sorters grönsaker och att de faktiskt också kom ihåg 
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dessa namn visar på att denna sorts kunskap förmodligen förmedlades ofta till barnen. 
Eftersom så pass många barn är inskrivna på förskolan (Skolverket, 2013) och föräldrar 
kanske inte lyssnar på myndigheters råd (Livsmedelsverket, 2012) eller anser att barnens 
kostmönster är deras ansvar (Pocock, Trivedi, Wills, Bunn, och Magnusson,2010) tror vi att 
all den information som pedagogerna förmedlar under måltid är viktig och kan påverka 
barnens kostmönster. Även om information kring hälsa och kost inte förmedlades direkt till 
barnen kan tänkas att pedagogerna genom att lyfta fram maten som ett samtalsämne skapar ett 
hälsosamt förhållande till maten på andra sätt.  
 
Att sitta ner och äta tillsammans med barnen och använda måltiden som ett pedagogiskt 
verktyg genom pedagogisk måltid är utvecklande på många sätt och vis då barnen får en 
chans att lära sig saker under måltiden (Livsmedelsverket, 2016). Resultatet från 
undersökningen visar ett mönster där pedagogerna genom temat kunskap genom maten som 
hjälpmedel använde måltiden för att lära ut exempelvis matematik eller stavning, vilket visar 
att de anammat måltiden som ett verktyg i att utveckla barns lärande. Ett annat sätt att lära ut 
annan kunskap genom maten var att diskutera och kommentera färg och form på maten, något 
som verkade engagera barnen. Enligt tidigare studier kan barns matvanor formas till det bättre 
genom att exempelvis låta barnen använda sina sinnen i relation till maten genom att låta dem 
lukta och känna på maten eller titta på dess form och färg (McBride & Dev, 2014, Mustonen 
et al 2009; Mustonen & Tourila, 2010; Reverdy et al 2008; Witt & Dunn, 2012). Genom att 
pedagogerna lärde barnen kring färg och form skulle denna kunskap enligt nämnda studier 
således kunna leda till bättre matvanor. Även om pedagogerna under denna uppsats 
observationer inte specifikt lät barnen lukta och känna på maten vid matbordet var 
informationen om färg och form ett framträdande mönster. Att denna sorts information 
förmedlades vid nästan varje måltid tycker vi indikerar att pedagogerna hade en tanke bakom 
sin informationsförmedling. Smak och lukt diskuterades dock i största mån som någonting 
”gott”, vilket snarare innebar en generell nivå istället för att diskutera på ett mer direkt sätt 
genom att nämna specifika smaker eller lukter. Enligt Sepp (2013) kan den pedagogiska 
måltiden användas som ett verktyg till att låta barnen lära känna olika smaker. Att smaker 
endast benämndes som goda kan te sig förvånansvärt då det är någonting som enkelt skulle 
kunna diskuteras samtidigt som maten äts. För att ytterligare inkludera sensoriken under 
måltid är detta någonting som skulle kunna förbättras genom att barnen i högre grad skulle få 
diskutera och utföra praktiska övningar kring lukt, smak och textur.  
  
Andra sätt att skapa positiva kostmönster hos barnen kan ske genom att låta dem lyssna på 
kroppen, tala kring maten och hur den påverkar kroppen, uppmuntra ätande och exponera 
maten för barnet fler gånger snarare än att tvinga barnet att äta upp eller utföra strikt kontroll 
(Eliassen, 2011). Ytterligare en viktig aspekt är att barnens perspektiv är i fokus vid 
uppfostrandet kring matvanor och att måttlig kontroll leder till att barnen utvecklar 
självkontroll jämfört med mer strikt kontroll (Rollins et al, 2016). Därför skulle det kunna 
tänkas vara av vikt hur informationen förmedlas till barnen. Även enligt Persson Osowski et 
al (2013) kan pedagogens kommunikation ske både på ett mer uppmuntrande barnorienterat 
sätt eller genom en mer vuxenorienterad envägskommunikation. Dessutom kan pedagogen 
enligt tidigare forskning anta olika fostranstilar när denne fostrar barnet (Baumrind, 1967; 
Thornberg; 2013). Den auktorativa fostranstilen har visats påverka barns matvanor i en mer 
positiv riktning än de andra stilarna genom att främja ett högre intag av frukt och grönt 
(Blissett, 2011) samt minska risken för att barnet ska utveckla övervikt (Sleddens et al, 2011). 
Inom temat en grund för goda matvanor förekom att pedagogerna uppmuntrade barnen till att 
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provsmaka samt ibland uppmuntrade barnen att själva bestämma om de ville äta upp eller ej. 
Pedagogerna diskuterade och informerade på ett vänligt och varmt sätt men hade ändå 
kontroll över situationen. De uppmuntrade även barnen att hjälpa varandra vid måltiden vilket 
syntes i temat regler och normer kring måltiden. Detta kan liknas vid den auktoritativa 
fostranstilen som enligt Baumrind (1967) och Thornberg (2013) innebär att fostraren sätter 
gränser på ett varmt och uppmuntrande sätt och förväntar sig mycket av barnet. Vi tycker att 
pedagogerna förmedlade en förväntan på att barnen skulle hjälpa varandra och bestämma över 
sitt eget ätande men samtidigt kommunicerades detta på ett uppmuntrande och varmt sätt likt 
det barnorienterade sättet (Persson Osowski et al, 2013). Den auktoritativa fostranstilen kan 
också till viss del anses stämma in på den informationsförmedling som skedde inom temat 
regler och normer kring måltiden när pedagogen kunde lära ut uppförande på ett mer 
uppmuntrande sätt. Detta kan ses i det utdrag under nämnt tema där pedagogen föreslår att 
barnen ska hjälpa till att plocka undan. Att många av pedagogerna diskuterade med barnen 
och dessutom ofta lät barnen välja samtalsämnen kan också relateras till studien av Persson 
Osowski et al (2013) och hur de beskrev den sociala rollen hos pedagogerna. Även i Normans 
studie från 2003 togs vikten av diskussioner upp och det verkade som sagt vara något även 
pedagogerna under denna uppsats observationer arbetade aktivt med eftersom diskussionerna 
var så frekventa. Norman menade att diskussioner kan utveckla självförtroende och genom att 
diskutera kring maten och måltiden tror vi att detta kan ge barnen ett självförtroende i att äta 
rätt och skapa ett hälsosamt förhållande till maten. Under observationerna utövade pedagogen 
ibland strikt kontroll utan uppmuntran, till exempel som i temat en grund för goda matvanor 
genom att uppmana barnet att äta upp allt på tallriken. Det kunde också ske när regler och 
normer förmedlades inom ramen för temat regler och normer kring måltiden. Detta kan tolkas 
som att pedagogerna antog en stil med drag av den auktoritära under dessa tillfällen då stilen 
enligt Baumrind (1967) och Thornberg (2013) innebär att fostraren utövar kontroll över 
barnet utan ge speciellt mycket värme. Eftersom informationen inom temat ibland 
förmedlades genom uppmaningar kan denna sorts kommunikation liknas vid den 
vuxenorienterade envägskommunikationen som beskrivits av Persson Osowski et al (2013) 
och att lite hänsyn togs till barnets perspektiv (Rollins et al, 2016). Sepp (2013) diskuterar att 
måltiden kan användas för att uppfostra barnet och lära barnet att visa respekt och detta syntes 
tydligt under denna sorts informationsförmedling. Detta skedde både genom uppfostran kring 
korrekt uppförande vid måltiden men också genom uppfostran kring hur man ska behandla 
andra matgäster under måltiden. Vidare menar Sepp (2013) att självständighet är en aspekt 
som kan läras ut till barnen under den pedagogiska måltiden vilket är någonting som kan 
sägas förmedlades till barnen genom temana en grund för goda matvanor och regler och 
normer kring måltiden. Detta då vi anser att pedagogerna inom ramen för dessa två teman lär 
barnet att utvecklas och bli vuxet när det kommer till att äta rätt och korrekt. Vad barnen fick 
lära sig angående vad som är korrekt uppförande och hur de lärde sig respekt för andra 
stämmer väl överens med socialiseringsprocessen enligt Madsen (2001). Inom temat kunskap 
om matens egenskaper och ursprung uppmärksammades det att pedagogerna inte alltid 
svarade på barnens frågor eller uppmuntrade deras samtalsämnen om maten. Till exempel i 
utdraget där barnet pratade om mjölkens ursprung men inte fick någon direkt uppmuntran. Att 
använda denna stil tycker vi påminner om den oinvolverande fostranstilen som enligt 
Thornberg (2013) innebar att fostraren inte involverar sig i barnet överlag. Vi anser att 
pedagogerna inte alltid tog chansen till att utbilda barnen vidare kring maten. Den fjärde 
fostranstilen, den eftergivne fostraren (Baumrind, 1967; Thornberg, 2013) har ej identifierats 
inom ramen för de fyra temana. Eftersom fostranstilen kan påverka barnets matintag är det 
intressant att pedagogerna i denna uppsats använde sig av flera stilar. Enligt Ahn och Nelson 
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(2015) kan det vara viktigt att utbilda pedagogerna kring dessa fostranstilar. Att ge pedagoger 
utbildning kring hur man informerar barnen på bästa sätt genom applicerad fostranstil skulle 
passa bra in i en utbildning kring den pedagogiska måltiden. 
 
Utdraget från temat en grund för goda matvanor i resultatet ovan där pedagogen exponerar 
barnen för grönsaksfatet vid upprepade tillfällen tolkar vi som att pedagogen arbetade med att 
över tid bygga upp repeterad exponering. Att exponera barnet för maten fler gånger är 
någonting som McBride och Dev (2014) nämnt som en viktig del i formandet av matvanor. I 
denna undersökning observerades pedagogerna exponera grönsakerna för barnen upprepade 
gånger under veckan. Pedagogerna uppmärksammade barnen återkommande om att maten 
fanns tillgänglig och uppmuntrade dem till att provsmaka. Det upplevdes som att det fanns en 
genomtänkt tanke bakom detta tillvägagångssätt. Enligt Sepp (2013) kan pedagogisk måltid 
främja folkhälsan, vilket kan tänkas ske genom just denna sorts informationsförmedling när 
den leder till att vara med om att forma goda matvanor. Dock uteblev som sagt förmedling 
kring kost och hälsa inom temat vilket kan bero på anledningar vi ej känner till såsom mål 
och riktlinjer som skulle kunna begränsa hur pedagogerna får förmedla information. En 
aspekt som kan ha påverkat detta är materialet “friska barn” (Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin. 2013) som tar upp parametrar som att pedagogerna inte ska värdera 
livsmedel som nyttiga eller onyttiga. Således kan det finnas en tanke med att pedagogerna 
avstod från att kommentera kost och hälsa i det fallet. Oavsett visade observationerna på att 
många av barnen åt grönsaker under måltiderna samt kunde nämna grönsakernas namn. Att 
barnen lärt sig äta grönsaker på förskolan och inte i hemmet är inte givet eftersom att 
observationerna utfördes i en kommun med medelhög socioekonomisk status och hög 
socioekonomisk status har visat kunna medföra goda kostvanor (Mattisson, 2016). Detta kan 
således ha bidragit till att de hade goda kostvanor redan hemifrån. Observationerna visade 
dock på att pedagogerna faktiskt agerade på ett sätt som kan främja goda kostvanor varför de 
troligtvis till viss del påverkade barnens kostvanor. Studien av Hendrie et al. (2016) visade att 
barns grönsaks- och fruktintag ökat när personalen utbildats till att bland annat agera som 
goda förebilder och exponera grönsaker vid upprepade tillfällen varför pedagogerna 
möjligtvis har en del i att barnen åt av grönsakerna relativt ofta även på förskolan. 
Pedagogerna talade positivt om maten, speciellt om grönsaker och frukt genom att nämna 
färg, form och hur goda de såg ut vilket vi tycker kan liknas vid ett sätt att agera som en god 
förebild. Genom att kombinera både exponering av grönsakerna och frukten och sensoriskt 
tänkande kring dessa tror vi att barnen får en stadig grund att bygga vidare sina matvanor på. 
 
Enligt en tidigare studie (Sepp et al, 2006) har pedagoger en enig bild om vad en pedagogisk 
måltid innebär och denna bild överensstämmer till stor del med vad pedagogerna i denna 
undersökning verkade försöka förmedla under måltiden, såsom att uppmuntra barnen att ta för 
sig genom att be dem provsmaka, att måltiden skulle vara trevlig vilket kan tolkas som 
någonting som hände när pedagogerna lärde barnen ett korrekt uppförande genom att till 
exempel skapa matro. Om vi jämför den tidigare studiens resultat (Sepp et al, 2006) med 
denna uppsats resultat kan vi därför tolka det som att pedagoger ofta använder den 
pedagogiska måltiden på liknande sätt. Dock upplevde vi att pedagogerna i denna 
undersökning hade en genomtänkt struktur kring måltiden då pedagogerna exempelvis alltid 
avslutade måltiden med en ramsa eller teckenspråk, något som tyder på att förskolan 
diskuterat hur den pedagogiska måltiden skulle fungera. Därför hade, till skillnad från den 
tidigare studien (Sepp et al, 2006), pedagogerna i denna uppsats antagligen en plan för hur 
den pedagogiska måltiden skulle implementeras i verksamheten.  
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Eftersom pedagoger kan påverka barnens matval har denna undersökning gett en värdefull 
inblick i hur pedagoger kan arbeta med pedagogisk måltid och informera barnen under 
måltidstillfället. Undersökningen visar att informationen som förmedlas är mer övergripande 
och allmän, snarare än definierad eller fokuserad på förmedling kring kost och hälsa. 
Resultatet pekar också på att det finns en tanke bakom hur pedagogerna diskuterar med 
barnen, då mycket av den informationsförmedling som skedde kan ses främja matvanor enligt 
tidigare litteratur (Eliassen, 2011; Hendrie et al, 2016; McBride och Dev, 2014; Mustonen et 
al 2009; Mustonen & Tourila, 2010; Reverdy et al 2008; Rollins et al, 2016; Sepp, 2013; Witt 
& Dunn, 2012 ). Pedagogerna verkade ha en tanke bakom måltiderna och dess upplägg och vi 
anser att den information som gavs mycket väl skulle kunna främja goda matvanor. Det är 
dock oklart om den information som uteblev valdes bort med avsikt eller om detta kunde bero 
på brist på utbildning. Även om förskolepedagogerna i denna studie fått tidigare utbildning 
verkade det enligt den insamlade bakgrundsinformationen mestadels handla om enstaka 
tillfällen snarare än en mer övergripande satsning. Att vissa aspekter såsom smak och lukt 
inte diskuterades indikerar snarare en brist på genomtänkt förmedling än ett aktivt val. Detta 
då ett användande av sinnena visat positiva resultat i tidigare studier (Mustonen et al 2009; 
Mustonen & Tourila, 2010; Reverdy et al 2008; Witt & Dunn, 2012). Detta gäller också de 
olika fostranstilarna, för även om den positiva auktoritativa stilen kunde observeras mer 
frekvent än de andra, förekom fortfarande den mer negativa auktoritära stilen ett flertal 
gånger under måltid. 
 
Vårt resultat tyder på att dessa pedagoger och denna förskola aktivt arbetar för att främja goda 
matvanor. Resultatet visar dock en avsaknad av mer ingående information kring sensorik 
samt diskussioner kring miljö och hälsa i enlighet med Livsmedelsverkets (2016) förslag. 
Genom att satsa på en mer övergripande utbildning för förskolepedagoger kring barnens 
måltider skulle förhoppningsvis en mer komplett informationsförmedling kunna frambringas 
från pedagogernas sida. Detta skulle då ytterligare främja arbetet med den pedagogiska 
måltiden. Förskolan verkar ha kommit en bra bit på vägen men det finns rum för utveckling. 

Metoddiskussion 
Den valda metoden med observationer enligt Patton (2002) fungerade bra i relation till syftet 
och det framgick tydligt genom observationerna hur pedagogerna förmedlade information 
under måltiderna. Den direkta personliga kontakten med pedagogerna och observationen av 
miljön gav en tydlig bild av den kontext där situationen utspelar sig vilket gav en bra översikt 
över situationen (Patton 2002). Kvalitativa studier som denna färgas dock alltid av författarna 
(Patton 2002) och detta bör beaktas både av oss författare under skrivandet men även av 
framtida läsare. Författarna försökte dock endast registrera sådant som verkligen skedde 
under observationerna utan att tolka detta alltför mycket när anteckningar fördes. Om egna 
tankar skrevs ner separerades dessa tydligt i anteckningarna. Eftersom många pedagoger 
studerades gav detta mycket material till uppsatsen. Dock studerades bara en förskola vilket 
kan betraktas som en av uppsatsens svagheter. Det hade varit önskvärt, och kan vara något att 
ta i beaktande till liknande studier i framtiden, att studera pedagoger från flera olika förskolor 
där mat och arbetssätt skiljer sig åt. Dock fick vi i denna undersökning endast tillträde till en 
förskola. För att uppväga detta lades fokus på att studera så många pedagoger som möjligt på 
förskolan. Även om mycket information samlades in hade ännu fler observerade veckor 
kunnat resultera i ett djupare och bredare material och ännu mer tillförlitligt resultat. Dock 
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upplevdes att information återkom under veckans gång vilket pekar på att uppsatsens data är 
relativt omfattande.  
 
Att ett bekvämlighetsurval användes kan betraktas som en begränsning (Bryman, 2011) då 
förskolan själv anmälde sitt intresse vilket innebär att denna förskola möjligtvis har ett större 
intresse för måltiden än andra jämförbara förskolor. Enligt enkäten som pedagogerna 
besvarade hade kost nyligen ingått på en barnskötarutbildning vilket inte överensstämmer 
med ovan nämnda studiers (Martyniuk et al. 2016; Rosén 2004) slutsatser angående 
förekomst av kostrelaterad information i lärar och pedagogutbildningar. Dock ska sägas att 
mycket kan ha hänt på senare tid och att den nämnda utbildningen dessutom kan skilja sig 
från andra utbildningar. Dessutom framgick det bland annat av enkäten att pedagogerna fått 
utbildning via den egna förskolan angående kost för barn. Även detta kan innebära att denna 
förskola ger en mer positiv bild angående pedagogers informationsförmedling kring kost än 
andra förskolor. Att förskolan ligger i en kommun med medelhög socioekonomisk status kan 
också ha påverkat vilken information som förmedlades. Kanske skulle inte samma intresse för 
måltiden finnas i kommuner med sämre socioekonomisk status eller påverkats på andra sätt. 
 
Att syftet inte specificerades i detalj för pedagogerna berodde på att det eventuellt hade 
kunnat påverka deras informationsförmedling under måltiden. Det bedömdes således 
viktigare att få ett mer tillförlitligt resultat än att de skulle känna till det specifika syftet. 
Dessutom anser vi att det hade kunnat innebära att uppsatsen blev så pass missvisande att det 
snarare varit oetiskt att utföra observationerna om de inte gett något relevant resultat. Syftet 
som angavs till pedagogerna var inte heller missvisande utan bara bredare då det angav att 
hela måltidssituationen skulle observeras och inte närmare specificerade vad som skulle 
studeras, det vill säga informationsförmedlandet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) får 
informationen som anges dessutom vara mer eller mindre detaljerad. Trots att fokus inte låg 
på barnen utan handlade om pedagogernas informationsförmedling informerades barnens 
föräldrar om vår närvaro. Detta för att föräldrarna skulle känna sig trygga i att veta vilka vi 
var och ha en chans att kontakta oss om de hade frågor kring observationerna. Det kan ses 
som en styrka att utföra fler etiska åtgärder än nödvändigt. 
 
Vilken utbildning pedagogerna hade i kost ansågs intressant då detta eventuellt skulle kunna 
påverka vilken informationsförmedling som skedde (Dev et al, 2013). Därför gjordes enkäten 
för att ge viss bakgrundsinformation till resultatet. Att komplettera undersökningen med 
intervjuer hade dessutom kunnat ge en mer heltäckande bild av både pedagogernas tidigare 
utbildning, uppfattning och inställning till pedagogisk måltid. Att inkludera intervjuer fanns 
det dessvärre inte tid till. Förskolechefen hade härtill poängterat att uppsatsen inte fick ta för 
mycket tid i anspråk av pedagogerna då de hade mycket att göra redan som det var. Att 
dessutom låta dem delta i intervjuer hade varit att ta för mycket av deras tid.  
 
Under observationsveckan fick vi som observatörer anpassa oss efter verksamheten vilket är 
vanligt i kvalitativa studier som är flexibla av sin natur (Patton 2002). Det skulle kunna 
argumenteras att det hade varit bättre för uppsatsen om observationerna endast utförts vid två 
avdelningar med äldre barn istället för att även yngre barn ingick vid de observerade borden. 
Detta är dock en del av den kvalitativa metoden och hade vi styrt verksamheten så den 
liknade vad vi förväntat oss hade det inte varit en naturlig miljö för pedagogerna vilket var av 
större vikt. Dessutom fick vi se hur pedagogerna exempelvis arbetade med att barnen skulle 
hjälpa varandra och vara förebilder för varandra vilket gav ytterligare en aspekt till datan. Vi 
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valde att inte inkludera den fjärde avdelningen med endast mindre barn i undersökningen då 
den skiljde sig för mycket mot de andra. Ytterligare en aspekt som innebar att vi fick anpassa 
oss var att det arbetade outbildade barnskötare och en vikarie som egentligen gått i pension på 
förskolan. Då det efter två observationer av samma pedagog började återkomma 
samtalsämnen och vissa mönster började synas bedömdes det vara av större vikt att bredda 
materialet genom att observera fler pedagoger som förhoppningsvis tog upp andra saker. 
Därför valdes att observera även de outbildade eller vikarierande pedagoger som arbetade på 
förskolan. Den varierade utbildningsgraden hos pedagogerna blev något som accepterades 
eftersom en bredd av data var av vikt och verkligheten dessutom skulle studeras i sin helhet. 
Men om liknande studier görs i framtiden kan det vara en faktor att ta med i åtanke. Särskilt 
intressant skulle det vara att jämföra informationsförmedling från ett flertal nyutbildade 
pedagoger då det kan vara så att kost börjar tas upp i pedagogernas utbildning, då den mest 
nyutbildade pedagogen angav detta i enkäten. 
 
När observationer utförs blir de som studeras oftast medvetna om observatörens närvaro och 
därför kan den data som samlats in påverkats (Bryman 2011). Både barn och pedagoger 
verkade påverkas av vår närvaro, dock blev de mer vana under tidens gång. Trots att tanken 
var att inte påverka situationen och därför inte anta en deltagande observatörsroll uppstod 
vissa samtal mellan barnen och observatörerna, ibland på pedagogernas initiativ. Det kunde 
exempelvis vara ett barn som frågade varför observatören satt där den satt eller varför det inte 
var samma observatör som dagen innan eller att pedagogen frågade om vi observatörer ville 
ha något att äta eller dricka vilket påkallade uppmärksamhet till oss. Dock upplevdes detta 
som ett mindre problem då observationerna oftast fungerade bra då barnen endast pratade 
med någon av observatörerna under själva observationen ett fåtal gånger i sin helhet. Detta 
hade dock kanske kunnat förbättras ytterligare om pedagogerna fått uttryckliga instruktioner 
om att inte prata med oss under observationerna i förväg. Barnens nyfikenhet är däremot 
knappast påverkbar. 
 
Genom att utföra en pilotobservation och på så sätt testa och optimera metoden kunde 
datainsamligen ske på bättre sätt vilket kan betraktas som en av undersökningens styrkor. Att 
alla pedagoger som tillfrågades att delta deltog kan även det ses som en av undersökningens 
styrkor. I studier med stort bortfall finns risken att de som valt att delta är mer intresserade av 
ämnet i fråga än de som valt att avstå vilket skulle kunna innebära ett missvisande resultat. 
Här deltog dock alla vilket kan förväntas ge en mer rättvis bild av hur information förmedlas. 
En annan styrka är enkäterna som bidrog med information om utbildningsnivån hos 
pedagogerna vilket gav en ytterligare aspekt till diskussionen. Dessutom resulterade 
observationerna i stora mängder material, hela 50 sidor, vilket gav substans till analysen. 
 
Patton (2002) menar att det är av vikt att observatörer även studerar sig själva. Detta eftersom 
deras förförståelse och personliga bakgrund fungerar som en lins som de ser världen genom. 
Vår begränsade erfarenhet av barnuppfostran då vi inte är föräldrar kan vara en möjlig 
begränsning. Som blivande kostvetare är det vidare möjligt att vi genom vårt fokus på de 
kostrelaterade delarna missade annan intressant information som förmedlades och som en 
observatör med en annan bakgrund hade upptäckt. Särskilt intressant är detta i relation till vad 
som framgick i materialet “Friska barn” (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 
2013) som tog upp aspekter som vi kanske inte tänkt på i förväg men som pedagogerna 
anammat i sin vardag. Som tidigare nämnt kan anledningen till att pedagogerna inte 
informerade mycket om kost vara avsiktligt då det framgår i “Friska barn” att man inte ska 
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värdera livsmedel som nyttiga eller onyttiga. Som observatör är det på så sätt viktigt att låta 
bli att döma en situation eftersom det kan finnas anledningar till vissa handlingar som inte är 
uppenbara för observatören. 
 
Studier eller undersökningar som denna är viktiga eftersom barn tillbringar en stor del av sin 
tid på just förskolan och äter ett flertal måltider inom verksamheten varje dag. Även om 
uppsatsen har sina begränsningar kan argumenteras att resultatet skulle fungera som en 
språngbräda för vidare forskning inom ämnet (Bryman, 2011). Inte minst då det finns få 
studier inom ämnet vilket innebär att resultatet kan anses som en relevant startpunkt för att 
vidare undersöka vilken informationsförmedling som förmedlas till barn under måltid. 

Uppsatsens resultat i förhållande till kostvetarprofessionen 
Som kostvetare är ett av uppdragen att arbeta i förebyggande syfte för att främja folkhälsan. 
Därför är att vara med och skapa hälsosamma kostmönster i ett tidigt skede, som dessutom 
blir långsiktiga, ett ämne av stor vikt för vår profession. Således är kännedom kring hur 
pedagoger informerar kring maten och måltiden i förskolan ett viktigt och intressant ämne. 
Uppsatsens resultat visar att pedagoger talar mycket kring barnets utveckling och uppförande 
runt måltidssituationen vilket är en bra början till pedagogisk måltid men att det fattas 
information kring kost, hälsa och miljöhänsyn. Därför bör mer resurser läggas på att utbilda 
pedagoger kring vilken sorts information de bör förmedla. Med andra ord kan kostvetare ta en 
större roll i att skapa en länk mellan teorin och pedagogerna, vilka är den professionen som 
har möjlighet att nå barnen, och på så sätt kan vi samarbeta för att främja hälsosamma 
kostmönster vilket också främjar en god folkhälsa.  

Slutsats 
Under måltiderna förmedlades kunskap om matens egenskaper och ursprung, regler och 
normer kring måltiden, en grund för goda matvanor och kunskap med maten som hjälpmedel. 
Detta är en del av den sortens information som tidigare litteratur menar kan främja bra 
kostvanor hos barnet och som kan läras ut under pedagogisk måltid. Följaktligen verkar 
pedagoger förmedla information som kan lägga grund för hälsosamma kostvanor. Det som 
förmedlades i mindre skala eller saknades var mer ingående information om ämnen som kost, 
hälsa och miljötänk, men även ytterligare användning av sinnena i relation till maten. Denna 
saknade information skulle också kunna främja hälsosamma kostvanor varför en mer 
komplett informationsförmedling förslagsvis bör vara målet vid kommande satsningar på 
informationsförmedling från pedagoger.  
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Bilaga 2. Följebrev  

Följebrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Uppsala universitet som ska skriva vårt examensarbete om 
måltidssituationen på förskolan. Vi har tänkt att observera lunch och efterföljande mellanmål 
under sex tillfällen och hoppas kunna studera en så normal måltidssituation som möjligt 
 
Under måltiden kommer vi sitta vid sidan om bordet/borden, vi kommer alltså inte äta med er. 
Vi kommer föra anteckningar men vi kommer inte blanda oss i samtal eller händelser.  
 
Vi har haft kontakt med kostchefen i Enköping och er förskolechef som föreslagit att er 
förskola skulle kunna medverka i vår studie. Därför har du samt andra pedagoger på er 
förskola tillfrågats att delta. 
 
Deltagande är frivilligt och man kan när som helst avbryta utan att behöva ange varför. 
 
Vi skulle bli jätteglada om ni ville svara skriftligt på några få enkla frågor som vi tar med oss 
till förskolan. Lämna dessa till oss personligen eller maila till oss, se adress nedan. 
 
Allt material kommer behandlas konfidentiellt och det kommer inte framgå med namn i 
uppsatsen vem som deltagit. Det insamlande materialet kommer endast användas i vårt 
examensarbete och kommer inte användas till andra studier. 
 
Om ni har några som helst frågor så tveka inte! Hör av er till oss: 
 
Anna Vahlstedt Johanna Hill 
Tel: 070 436 10 32. Tel: 072 23 60 622.  
Mail: annavahlstedt@gmail.com Mail: johanna.hill@tosarbo.se 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

Blankett för samtycke 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet kring den observationsstudie som två 
studenter från Uppsala universitet ska utföra på förskolan under lunch och mellanmål den 
20/4 samt 24-28/4-2017 . 
  
Jag är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 
när som helst.  
  
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta. 
  
 
 
 
……………………. 
Underskrift deltagare 
  
  
……………………………… 
Namnförtydligande 
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Ort och datum 
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Bilaga 4. Enkät till pedagogerna 
 

Bakgrundsfakta 
 
 

Ålder: 
 

Kön: 
 
Yrkestitel: 
 
 
Antal år inom yrket: 
Inkludera all tid, även tid då du ej haft utbildning inom yrket. 
 
 
 
 

 
Vad tycker du är viktigt för en bra måltidssituation? 
 
 
 
 
Vilken utbildning eller information inom näring, kost, hälsa, 
måltidsverksamhet har du fått i relation till ditt yrke? 
(kurser, föreläsningar, informationsmaterial) 
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Bilaga 5. Observationsschema 
Fysisk miljö. Rita bordsplacering med nummer på pedagogerna. Hur ser rummet ut? Information på 
väggar? Hur presenteras maten? Något på bordet?  
 
Social miljö. Hur börjar måltiden? Vem sitter var? Hur slutar måltiden? 
 
 
Att komma ihåg: 
 
Anteckna klockslag varje kvart. 
 
Olika samtalsämnen. Mat, upplevelse, hälsa, miljö, uppförande, kroppen. 
 
Vad/vem startar diskussionen av ett ämne?  
 
Hur framförs informationen? (tonläge) 
 
Hur ser kommunikationen ut - envägskommunikation eller dialog? 
 
Mer vuxeninriktat eller barninriktad information? 
 
Påverkan från pedagog. (säger, gör själv, strukturering, attityd): äter till exempel pedagogen samma 
mat? 
 
Finns det regler och förbud? 
 
Uppmuntras barnen? 
 
Hur exponeras grönsaker? 
 
Vilken stämning - positivt, negativt? 
 
Vilken inställning förmedlar pedagogen?  
 
Någon annan påverkan utifrån? 
 
Sker belöningar, tillrättavisanden? 
 
Egna tankar, tolkningar och känslor antecknas inom parentes. 
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Bilaga 6. Information till föräldrar på förskolan 
 

Information om besök från studenter 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Uppsala universitet som håller på att skriva 
vårt examensarbete kring måltidssituationen på förskolor. Under 
några dagars lunch och mellanmål kommer vi att närvara för att 
studera måltidssituationen. 

Vi kommer inte att studera särskilda barn utan situationen i helhet. 
Vi kommer inte att delta i själva måltiden utan bara finnas med i 
bakgrunden och studera.  

Informationen som samlas in kommer bara användas till 
examensarbetet och inga personuppgifter kommer samlas in. Vi 
kommer inte göra några inspelningar eller fotografera. Det kommer 
inte heller framgå i vår uppsats vilken förskola vi varit vid.  

Om ni har några frågor eller funderingar kring studien så hör gärna 
av er! 

 
Anna Vahlstedt Johanna Hill 
Tel: 070 436 10 32. Tel: 072 23 60 622.  
Mail: annavahlstedt@gmail.com Mail: johanna.hill@tosarbo.se 
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