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Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares uppfattningar, erfarenheter och 

inställningar till pedagogiska måltider. Studien är av kvalitativ karaktär och metoden som 

användes för att undersöka förskollärarnas uppfattningar var samtalsintervjuer vilka 

transkriberades och analyserades med hjälp av tematiska analyser. De teoretiska begreppen 

studien utgått från är kvalifikationsbegreppet, socialisationsbegreppet och begreppet 

självständigt subjekt. Deweys erfarenhetsbegreppet och Learning by doing är även viktiga 

för studien. De huvudsakliga resultaten var att alla förskollärare såg en pedagogisk måltid 

som ett lärtillfälle men också som en stund för social samvaro och en lugn stund. Alla 

förskollärare såg också ett tillagningskök som en stor resurs i pedagogiken, men varken 

tillagningskök eller avdelningskök nyttjades i den utsträckning som är möjlig. 

Förskollärarens mångfacetterade roll ansågs vara en avgörande faktor för hur den 

pedagogiska måltiden kom till uttryck, det handlade om att vara en förebild, vägledare, 

utbildare, medupptäckare, närvarande pedagog och förmedlare. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle är kost och hälsa ett omdiskuterat ämne på många olika nivåer. Förskolan 

är likväl som många andra institutioner en institution där mat och hälsa diskuteras löpande 

och utifrån många olika synvinklar. VFU och arbete i förskolan har givit oss just dessa 

insikter och upplevelser att synen på måltider och mat ser mycket olika ut i skilda förskolor, 

vilket bland annat bidragit till vårt intresse för att genomföra denna studie. Situationen kring 

mat ser också olika ut på skilda förskolor. En förskola kan ha ett eget tillagningskök och en 

kock vilket ger andra möjligheter än för den förskola som får maten tillsänd från en annan 

förskola eller ett cateringföretag. Vi upplever även att förskollärarutbildningen inte har 

uppmärksammat mat, måltider, kost och barns hälsa i den mån som vi anser oss vara i behov 

av som blivande förskollärare. 

 

Vår syn på mat och måltidssituationen grundades tidigt i vår barndom. Vi har båda familjer 

som var av åsikten att mat och måltider skulle utgöra sociala och trevliga situationer. Detta 

är något som har präglat vår syn på mat, måltider och livsstil, vilket även bidragit till vårt 

stora intresse för mat och måltider i förskolan som sociala situationer likväl som lärtillfällen. 

 

Med utgångspunkt i de ovan nämnda faktorerna upplever vi det således mycket intressant 

att undersöka förskollärares uppfattningar inom området och det var på denna väg vår idé 

kring studien föddes. 

1.1 Arbetsfördelning 

Vi har haft ett nära samarbete med varandra under hela processens gång. Vi ansåg det viktigt 

att redan från början göra upp ett tidsschema och strukturera upp veckorna som förelåg för 

uppsatsen. Vi har gemensamt kommit fram till syftet, forskningsfrågorna och 

intervjufrågorna, detta för att få samma förståelse och grunder till uppsatsen. 

Litteraturläsningen har vi valt att dela på upp för att få så mycket kunskap och material som 

möjligt i början av processen. För att genomföra två olika delstudier, men utifrån samma 

syfte och forskningsfrågor bygger den ena studien på att ta reda på hur förskollärare som är 

verksamma på förskolor med tillagningskök uppfattar, upplever och erfar måltider som 

lärtillfällen (delstudie 1) medan den andra delstudien undersöker detsamma men med 

skillnaden att den görs på förskolor utan tillagningskök (delstudie 2). Vi har transkriberat 

och kodat intervjuerna, tagit ut teman och skrivit resultaten individuellt. Analysen av de båda 

studierna har gjorts gemensamt. Helena Lund har genomfört delstudien som berör förskolor 

med kök (delstudie 1) och Oliviha Damberg den studie som berör förskolor utan kök 

(delstudie 2). Resterande delar i arbetet har vi utformat tillsammans. 
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2. Bakgrund 

År 1985 beslutade riksdagen att förskolan skulle inneha en ram för den pedagogiska 

verksamheten. Året efter fick socialstyrelsen i uppdrag att utforma ett pedagogisk program 

för förskolans verksamhet, vilket utgavs 1987 (Pedagogiskt program för förskolan, 1987, s. 

3). Under den perioden hade mat och måltider ingen koppling till förskolans pedagogiska 

verksamhet utan var endast ett omsorgsmoment där maten skulle serveras på bestämda tider 

och endast fylla kravet på att servera näringsrik mat till barnen (Sepp, 2013, s. 17). 

 

I dagens läroplan ges utrymme för andra idéer kring måltiderna i förskolan, även om det i 

läroplanen inte tydligt och ordagrant står nedtecknat hur måltider bör utformas och brukas. 

Det står dock att verksamheten skall bidra till lek och lustfyllt lärande (Lpfö98, 2016, s. 6),  

likväl som att den skall: “utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas 

så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, 2016, s. 5). Genom att 

integrera måltider i den övriga pedagogiska verksamheten är det möjligt att skapa nyfikenhet 

till mat. Ett lustfullt och lekfullt lärande där alla sinnen inkluderas kan bidra till att många 

olika förmågor utvecklas och stimuleras (Sepp, 2015, s. 78).  

 

Måltiderna ses idag därför oftare än tidigare som lärtillfällen, om dock med stora skillnader 

mellan förskollärare. Självfallet beaktas också måltiderna utifrån det primära syftet, att 

barnen skall få äta näringsrik mat och bli mätta (Sepp, 2003, s. 19). 

 

Måltidspedagogik är idag ett begrepp som många verksamma inom förskolan har hört 

nämnas, men är ännu ett relativt nytt begrepp. Begreppet anses ännu inte ha en direkt 

definition. För att beskriva måltidspedagogikens innebörd har Sepp beskrivit det som ett 

förhållningssätt mer än en enskild pedagogik (2013, s. 7). Måltidspedagogiken utgår från att 

det är och ska vara kul att upptäcka, lära sig och bli nyfiken på nya saker, maträtter och 

livsmedel, och annat som kan relateras till mat och måltider. Sepp nämner det som att “göra 

det okända känt”, detta genom att få använda alla sina sinnen i beaktandet av nya livsmedel 

(2017, s. 80). 

 

Pedagogisk måltid är ett begrepp som kan tänkas härstamma ur måltidspedagogiken men är 

till trots ett mycket äldre och mer vedertaget begrepp. Begreppet utvecklades i Sverige under 

tidigt 1970-tal och har kommit användas ännu (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006). 

Kortfattat kan en pedagogisk måltid (som den uppfattas idag) förklaras som en integrerad 

del i den pedagogiska verksamheten, det vill säga en måltidssituation som ses som ett dagligt 

lärtillfälle med noga uttänkta mål och syften (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006). 

Tidningen förskolan (3/3-18) beskriver att förutsättningen för att en pedagogisk måltid skall 

kunna uppstå är bland annat att förskollärarna är medvetna om sin roll samt hur de signalerar 

åsikter, uppfattningar och handlingar. Vidare lyfter artikeln att hur förskollärare involverar 

och gör barnen delaktiga i måltiden, samt väcker deras intresse för mat påverkar etableringen 

av en pedagogisk måltid. Sepp menar att det dock kan vara svårt att skapa en bra pedagogisk 

måltid då dagens barngrupper är stora och många barn sitter vid samma bord. Det ger 
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förskolläraren  minskad chans att skapa ett lärtillfälle vid måltiden, likaväl som att hinna se 

alla barn (Sepp, 2017, s. 80). 

 

Ovan är pedagogisk måltid som begrepp förklarat som en situation för lärande. I kommande 

text använder vi begreppet pedagogisk måltid likställt med begreppet måltiden som 

lärtillfälle.  

 

Livsmedelsverket (2016) betonar att barns tidiga matvanor lägger grunden till matvanorna i 

vuxen ålder. Om barnen exponeras för många olika livsmedel och får en positiv upplevelse 

till mat och matvanor redan i barndomen tycks det också främja barnets framtida matvanor 

och inställning till mat. Idag går merparten av alla svenska barn i förskola och det faktum att 

många barn äter huvudparten av dagens måltider på förskolan innebär att förskolan och 

vårdnadshavare kommer ha ett gemensamt ansvar för barnens ätande och det lärande som 

sker vid måltidssituationer. Därav menar Livsmedelsverket även att måltiden bör användas 

som ett inslag i förskolepedagogiken (Livsmedelsverket, 2016, s. 3-6). Livsmedelsverket 

uppmuntrar också att man låter barnen vara med i köket: ”Det finns ingenting i dagens 

lagstiftning som hindrar att barn deltar i matlagning på förskolor ….” (2016. s. 37). 

 

Frågan är dock om måltiderna används till just vad de är, lärtillfällen och omsorgstillfällen, 

och om alla förskolor har pedagogiska måltider eller om måltiden endast är en rutinsituation 

som skall genomföras? 

 

 

3. Forskningsöversikt 

Nedanstående avsnitt handlar om tidigare forskning som bedrivits inom området. Värt att 

framhålla är att förskollärares attityder till pedagogiska måltider och huruvida det finns 

skillnader i attityder kring måltider beroende av om förskolan har ett kök eller ej, är ett 

relativt outforskat ämne. Detta har visat sig via sökningar i databaser likväl som i annan 

litteratur. Det existerar dock viss forskning och den mest framträdande forskaren inom 

området är den svenska forskaren Hanna Sepp. Hon är emellertid relativt ensam i den 

bedrivna forskningen om förskollärares attityder till mat och måltider. En annan 

uppmärksammad forskare inom måltidsstudier i den svenska förskolan är Ulrika Munck 

Sundman. Hennes forskning är dock riktad mot hur barn gör måltider tillsammans i 

kamratgruppen. Hon använder således ett barn och deltagarperspektiv (Munck Sundman, 

2013). Detta perspektiv överensstämmer inte med vårt område som istället har fokus på 

förskollärarnas perspektiv på måltider. Därav har vi istället valt att luta oss mot Sepps 

forskningsstudier som svarar bättre mot vår undersökning. Som ovan nämnt är Sepp 

tämligen ensam inom forskningsområdet om förskollärares uppfattningar till pedagogiska 

måltider samt att det således existerar förhållandevis få forskningsstudier, kommer vissa 

delar av nedanstående forskningsöversikt även gränsa till forskning mot skolor, barns 

matpreferenser och familjer. 
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3.1 Historisk tillbakablick  

Förskolans måltider har under olika tidsepoker haft olika syften och synen på måltider har 

sett olika ut över tid. Det gemensamma över tid är att måltiden alltid setts som en central del 

i förskolan och de tidigare barnkrubborna likväl som i barnträdgårdarna. Den syn som rådde 

under barnkrubbans tid var att de mindre belevade barnen skulle få i sig näring och samtidigt  

lära sig bordsskick och bli en bättre medborgare, varpå måltiden kan ses haft en 

socialpedagogisk funktion (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001). Måltiderna då, 

likväl som idén om dagens pedagogiska måltider har synnerligen påvisats ha en 

klassrelaterad historia och är präglad av den borgerliga kulturen och dess familjemåltider 

från 1800-1900 talet (Balldin och Ljungberg, 2014). 

 

Många av dagens förskollärare poängterar den så kallade dubbla funktionen (omsorgen och 

pedagogiken) av måltiden: en stund för samvaro samt ett lärtillfälle för att lära sig bland 

annat bordsskick och goda matvanor, likväl som den livsavgörande faktorn att inmundiga 

föda och få i sig tillräckligt med energi. Sålunda ses måltiden ha en pedagogisk dimension  

integrerad med omsorgsbehovet. Den dubbla funktionen av måltiden idag kan relateras till 

barnträdgårdarnas socialpedagogiska funktion och kan tyckas ha delvis liknande syften 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2001). 

3.2 Måltid som rutinsituation 

Ett flertal studier påvisar att många pedagoger verksamma inom förskolan ser måltider som 

rutinsituationer. Måltiden upplevs ofta som en aktivitet som stör de pedagogiska 

aktiviteterna under den övriga dagen, samt att fokus från dessa aktiviteter förloras på grund 

av måltiden (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006). Sepp (2002) redogör för liknande 

resultat i sin studie, det vill säga att pedagogiska måltider ej sågs som pedagogisk aktivitet 

och lärtillfälle. Personalen hävdade att det skulle ta för lång tid i anspråk samt bli ett hinder 

för att ge tillräckligt med utrymme för de övriga, mer tydliga pedagogiska aktiviteterna om 

mer tid skulle ägnas det ägnas till måltiderna. Måltiderna upplevdes därmed ibland endast 

som “störmoment” (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006). Bland de undersökta 

förskolorna vars personal hade uppfattningen om måltiden som rutinsituation visade 

forskarna också på att det endast förekom få pedagogiska måltider, i den bemärkelsen 

forskarna betraktar pedagogiska måltider, det vill säga som en lärsituation och pedagogisk 

aktivitet (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006). I en annan studie påvisas liknande 

resultat, där framkom tydligt att en av de studerade förskolorna såg måltiden som en 

vardaglig rutinsituation, varpå fokus låg på att barnen skulle äta och få i sig näring för att 

orka resterande dag, följa instruktioner, lära sig bordsskick, smaka på all mat och efter 

måltiden tvätta händerna. Vuxnas åsikter och attityder lyfts fram som en av de mest 

betydelsefulla faktorerna som verkar bidra till vad och vilka aspekter som anses vara 

viktigast och vilket fokus måltiderna har (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001). 
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3.3 Måltiden som pedagogisk aktivitet och lärtillfälle 

I dagens förskolor äter personalen oftast tillsammans med barnen, vilket delvis är ett resultat 

av den Nationella kommissionen om barnomsorg från 1968, där begreppet pedagogisk 

måltid omtalades för första gången. Intentionen med de pedagogiska måltiderna var att 

barnen genom att observera vuxna skulle förstå alla aspekter av måltidssituationen (Sepp, 

Abrahamsson och Fjellström, 2006). En pedagogisk måltid uppkommer dock ej endast av 

att pedagogerna äter med barnen, utan den måste arrangeras av pedagogerna som medverkar 

vid måltiden, varpå det krävs att pedagogerna är medvetna om sin professionella roll, likväl 

som i alla andra situationer i förskolan (Livsmedelsverket, 2016, s. 11). Livsmedelsverket 

betraktar och framhäver måltiden i förskolan som ett lärtillfälle där barnen bland annat får 

uppleva och erfara social samvaro, delaktighet, självständighet och utveckla samspel med 

andra, språkliga kunskaper och fysiska fenomen relaterade till mat (2016, s. 10-11). Trots 

Livsmedelsverkets betraktelse om måltiden som lärtillfälle har forskare som Sepp, 

Abrahamsson och Fjellström (2006) i sin studie gjort rådande att det var relativt ovanligt att 

pedagogiska måltider förekom i förskolorna, och än mer ovanligt att integrera mat i andra 

pedagogiska aktiviteter, det vill säga det som benämns måltidspedagogik. De intervjuade i 

studierna hävdade att orsaken bland annat berodde på personalbrist men också att det lades 

mer fokus på andra områden. Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) påpekar även att 

bristfälliga kunskaper bland personalen på de svenska förskolorna tycks vara vanligt och har 

en stor påverkan för måltiderna som lärtillfällen. Sepp och Höijer (2016) menar att ointresse 

och bristande kunskaper blir problematiskt för att kunna göra mat till ett för barnen 

meningsfullt verktyg för lärande. Istället krävs att förskolläraren är intresserad, självsäker 

och erkänner det kompetenta barnet samt att det figurerar en stödjande organisation på 

arbetsplatsen. Forskarna menar att det finns ett behov av en holistisk förståelse av mat i 

förskolan för att kunna utveckla arbetet med mat som en naturlig del i dagliga aktiviteter. 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) visade i sin studie att pedagogerna trots 

bristfälliga kunskaper kring måltiderna och att det sällan förekom pedagogiska måltider, 

ändock hade en bestämd uppfattning om vad en pedagogisk måltid är och hur den skulle 

genomföras. Personalen sa bland annat att pedagogiska måltider handlar om att stötta och 

hjälpa barnen med sådant de upplevde svårt, uppmuntra barnen att smaka, vara en god 

förebild kring hur en äter, uppträdande vid matbordet och sociala regler i samhället. 

 

Varken i dokument så som i Skollagen, förskolans läroplan, eller inom 

förskollärarutbildningen, och inte heller inom forskningen finns det några helt entydiga 

direktiv eller riktlinjer gällande hur en pedagogisk måltid bör genomföras. Livsmedelsverket 

är dock den institution som närmat sig ett förslag till hur pedagogiska måltider kan användas 

i ett lärandesyfte (Livsmedelsverket, 2016, s. 6). Pedagogiska måltider kan se olika ut på 

olika förskolor och även olika avdelningar inom samma förskola kan göra olika, och hur 

man gör beror på vad som värderas högst av det enskilda arbetslaget eller chefer. 
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3.4 Lärarroller 

I en forskningsstudie identifierades tre olika lärarroller vid måltiden (Persson Osowski, 

Göranzon och Fjellström,  2013). Den första lärarrollen, ”den sällskapliga läraren”  

framhäver den sociala aspekten som viktigast under måltiderna. Det förekommer i dessa 

måltidssituationer ofta ett samspel, en dialog och ett genuint intresse för barnen som 

sammanflätas med empati, glädje och lyhördhet. Den andra lärarrollen som Persson 

Osowski, Göranzon och Fjellström (2013) uppmärksammar är ”den utbildande lärarrollen”. 

I denna lärarroll anses det viktigt att ha en balans mellan interaktion, samspel och 

förklaringar. Regler och normer uppvisades tydligt och belöning vid önskat beteende 

premierades. Studien visade att den mest förekommande lärararrollen var just ”den 

utbildande lärarrollen”. Den tredje och sista lärarrollen anses vara ”den undvikande 

lärarrollen”. En pedagog som intagit den undvikande lärarrollen är passiv och undviker i 

viss mån interaktion med barnen. En pedagogisk måltid anses inte kunna skapas vid ett 

intagande av den undvikande lärarrollen då den pedagogiska måltiden förutsätter interaktion. 

Den undvikande lärarrollen kan således inte ses i relation till den pedagogiska måltiden utan 

det är med den undvikande läraren endast en måltid som försiggår. 

3.5 Barns matvanor 

Matvanor och attityder kring mat och måltider grundas redan tidigt i barndomen. Vuxna som 

är närvarande i barns liv påverkar och möjliggör att goda relationer, attityder och vanor kring 

mat och måltider kan skapas. I och med den påverkan från vuxna i barnets omgivning blir 

det viktigt att som vuxen agera förebild kring måltiden (Sepp 2002). Russel och Worsley 

(2013) menar i likhet med Sepp (2002) att vuxna, främst vårdnadshavare, har möjligheten 

att påverka barns syn på mat, intag av maten och måltiden generellt. Om en vuxen är 

entusiastisk kring ny mat och nya maträtter vågar barnen i större utsträckning smaka på den 

okända maten än om den vuxne hade haft motsatt inställning. Blissett och Fogel (2013) är 

även eniga med Russel och Worsely (2013) likväl som Sepp (2002) gällande att vuxna är 

förebilder till mat, ätande, smakpreferenser och beteenden, hon belyser dock även att barnen 

påverkar varandra och kan vara förebilder för varandra på ett liknande sätt som vuxna, (jfr 

Munck Sundman, 2013).  

 

Förskolan har stor potential att påverka barns matval på ett tidigt stadium (Hausner, 2012; 

Sepp och Höijer, 2016). Hausner (2012) menar att pedagoger som arbetar med barn i de 

tidiga levnadsåren kan påverka barns smakpreferenser och även attityder till mat, främst 

grönare mat. Hausner (2012) visar dock att personal på förskolor och även vårdnadshavare 

många gånger har otillräckliga kunskaper om mat, kost och hälsa. Det kan bland annat leda 

till osäkerhet gällande vilken roll parterna ska ha i matsituationer. De bristande kunskaperna 

kan medföra negativa konsekvenser för barnen, främst i och med att grunden för hälsosamma 

matvanor och attityder skapas i barndomen (Hausner, 2012). Med hänsyn till barndomens 

stora påverkan på fortsatta matvanor och attityder till mat blir det viktigt att vuxna har de 

rätta kunskaperna och kan ge barnen förutsättningar till ett gott förhållningssätt till mat och 

måltider (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006). En annan del i kunskapsområdet kring 
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mat och måltider menar Bislett och Fogel (2013) även är att förstå de faktorer som kan ligga 

till grund för varför ett barn är mer eller mindre villig att smaka och konsumera nya 

livsmedel. Dessa faktorer kan vara av både yttre och inre karaktär hos barnen, så som 

sensorisk uppfattning, smakuppfattning, barnens temperament eller neofobi som ofta är 

vanligt hos barn i 3-års ålder. De yttre faktorerna kan handla om negativa upplevelser av 

mat, positiva upplevelser och familjens livsmedelsval med mera. Även interaktiva faktorer 

verkar ha stor påverkan till smakvilja, det vill säga påverkan från exempelvis kamrater och 

vuxna (Bislett och Fogel, 2013). 

 

Alla människans sinnen används i en måltid och när man smakar på nya livsmedel. Att 

använda sig av barns redan upplevda erfarenheter och upplevelser kring mat och måltider 

och vidare utmana med nya dofter och smaker tycks generera nya möjligheter till kunskap 

och variation i kosten (Livsmedelsverket 2016, s. 9). Genom att exponera barnen för nya 

livsmedel och servera ett omfångsrikt utbud av olika maträtter, oavsett egna matförhållanden 

visade Howard et.al (2012) att med upprepade exponeringstillfällen åt barnen senare en mer 

varierad kost (jfr. Livsmedelsverket, 2016, s. 9). 

 

Kultur och hemkultur är ännu en faktor som påverkar barns olika uppfattningar och 

erfarenheter om mat, hur den skall ätas och lagas samt hur en måltid bör genomföras 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2001). Johansson och Pramling Samuelsson (2001) 

beskriver måltiden i förskolan som ett uttryck för förskolans kultur och menar att 

måltidssituationen även bör ses ur ett kulturellt och socialt perspektiv där kulturella, 

samhälleliga och personliga föreställningar kommer till uttryck. 

3.6 Köket 

Förskolors organisation ser olika ut,  likväl som dess verksamhet. På en del förskolor tillagas 

maten i ett tillagningskök och på andra förskolor tas maten emot från cateringfirmor eller 

från andra storkök i närområdet (Sepp, 2002). Tillgång till tillagningskök på förskolor anser 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) kan tillföra stora fördelar i verksamheten. De 

menar att köket kan användas som resurs för att ge barn goda möjligheter till lärande relaterat 

till mat i vardagen. Vid inkludering av köket i verksamheten kan barnen även ges möjligheter 

att utforska, observera och kontinuerligt delta i processer kring måltider och matlagning. 

Med utgångspunkt ur köket som resurs menar Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) att 

barn och personal inte bör vägras besök och delaktighet i köket på grund av säkerhets- och 

hygienskäl, utan istället välkomnas. Enligt lagstiftningen kring mat i förskolan och 

inkludering av barn finns det inget som hindrar att barn får vistas i köket och vara delaktiga 

i matlagning och hantering av råvaror. Det som däremot tydligt poängteras är att det krävs 

tydliga regler och rutiner i köket samt att all personal på förskolan är medvetna om regler 

kring hygien, kläder och livsmedel (Livsmedelsverket, 2016, s. 37). 
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3.7 Avslutande kommentar 

Maten har setts som en central del redan från barnkrubbornas och barnträdgårdarnas tid, 

och än idag ses den som en central del i samhället. Under 1800-1900 talet var 

familjemåltiderna en klassrelaterad fråga och företeelse av den borgerliga kulturen. 

Ramarna för måltiden bestod då av sociala regler, normer och förväntningar, vilket är ett 

synsätt som kan synas även inom dagens förskoleverksamhet. 

 

Många studier visar på att måltiden endast ses som en rutinsituation där det inte finns 

inslag för en pedagogisk måltid eller ett synsätt på måltiden som ett lärtillfälle. I dagens 

förskolor sitter personalen med barnen och äter och det ger möjligheter till pedagogiska 

måltider. Matvanor och attityder skapas redan tidigt i barndomen och de vuxna i barnens 

omgivning är viktiga förebilder. Långtifrån alla förskolor har ett eget tillagningskök, men 

Livsmedelsverket och forskare menar att det är en stor resurs för barns lärande kring mat 

och måltider och kan involveras i pedagogiken i en helt annan utsträckning än vad det görs 

idag.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Vår studie befinner sig inom ett didaktiskt perspektiv, eftersom det handlar om 

undervisning och lärarens syn på hur och när undervisning bedrivs. Vi har använt John 

Deweys teorier och begrepp som utgångspunkt för studien.  

 

Dewey var en inflytelserik filosof i USA under 1900-talet. Han hade ett stort intresse för 

skola och pedagogik och kom ha haft betydelse i USA:s skolsystem likväl som i Europa, 

inklusive Sverige. Deweys pedagogik ligger inom en övergripande filosofi, benämnd 

pragmatism, vilken utgår från en kunskapssyn som hävdar att teori och praktik inte går att 

skilja åt och att de är integrerade i människors alla handlingar (Säljö, 2014, s. 287-289). 

Inom pragmatismen är pedagogikens utgångspunkt individen, men barns kunskap 

utvecklas alltid i samspel med omgivningen (Lundgren, 2014, s. 189). 

4.1 Erfarenhet 

Ett centralt begrepp för Dewey är erfarenhetsbegreppet vilket innebär att undervisningen i 

skola och förskola skall bygga vidare på och fördjupa barnens tidigare levda erfarenheter 

och att det är pedagogens främsta uppgift att organisera så det blir till stånd (Säljö, 2014, s. 

292). Dewey talar om hur tidigare erfarenheter alltid påverkar de erfarenheter vi gör idag, 

som i sin tur påverkar erfarenhet vi gör i framtiden, vilket han kallade kontinuitetsprincipen. 

Dewey menade att erfarenheter inte endast skapas inne i en människa utan erfarenheter görs 

även tillsammans i interaktion med sin omgivning (Dewey, 2004, s. 181,184-185). Dewey 

beskriver det likt: “ [...] erfarenheter görs inte i ett vakuum. Det finns källor till erfarenheter 

utanför individen” (Dewey, 2004, s. 182). Enkelt förklarat menade Dewey att erfarenheter 

är grunden till utbildning, men att de två begreppen erfarenhet och utbildning inte kan 

likställas med varandra då alla gjorda erfarenheter inte är bildande (Dewey, 2004, s. 171). 
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Erfarenhetsbegreppet blir relevant i vår studie då alla barn har erfarenheter av mat och 

måltider, om än olika. Måltiderna i sig ger även en gemensam erfarenhet som man kan bygga 

vidare på utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

4.2 Learning by doing 

Learning by doing är ännu ett begrepp som associeras med Dewey. Begreppet  bygger på att 

barn lär sig i och genom handling samt att undervisningen bör utgå från barnens behov och 

organiseras på så sätt att barnet lär genom att handla (Lundgren, 2014, s. 189; Lideman, 

2014, s. 239). Dewey menade bestämt att människor inte kunde komma till verklig insikt, 

kunnande och förståelse om informationen endast inhämtats via abstrakta resonemang eller 

teoretisk inläsning. Istället blir handlande i kombination med det teoretiska det sätt en 

människa lär sig, och det är även så begreppet Learning by doing utvecklats (Lideman, 2014, 

s. 239). 

4.3 Socialisation, kvalifikation och självständigt subjekt 

Dewey ser skolan som en del av samhället och genom utbildning kan samhället utvecklas 

(2004, s. 46-47). Detta kan ses i relation till utbildningens tre syften kvalifikation, 

socialisation och självständigt subjekt (Biesta 2015; Wahlström, 2016, s. 132). Kvalifikation 

är en avgörande faktor för hur barn och ungdomars kunskap och kompetens utvecklas och 

vidgas för ett kommande yrkesliv samt för bemötande av samhällets komplexa krav och 

förväntningar på att bli en aktiv och god samhällsmedborgare (Biesta, 2015; Wahlström, 

2016, s. 132). Utbildningen skall ge möjlighet till att utveckla kunskaper, färdigheter, 

reflektionsförmåga och individuella bedömningar inom samhällets många olika områden 

(Wahlström, 2016, s. 132), exempelvis matkonsumtion och måltider. Det andra syftet 

socialisation inbegriper hur och på vilka sätt barn socialiseras in i samhället, för att bli goda 

samhällsmedborgare. Genom utbildningen lär sig barnen  hur de förväntas förhålla sig till 

normer, både synliga och osynliga, förhållningssätt till sina medmänniskor samt respekt till 

andra kulturer och seder (Biesta 2015), exempelvis hur man uppför sig vid matbordet eller 

hur man interagerar. Självständigt subjekt talar för att man skall utvecklas till en egen individ 

som är beroende av samhället men likväl självständig i relation till samhällets ordning. 

Exempelvis kan det handla om att sätta gränser för hur andra bemöter eller behandlar mig 

som subjekt vid matbordet. 

 

De olika syftena överlappar delvis varandra men för att kunna uppnå och reflektera 

överkvaliteten på undervisningen behövs således var och en uppmärksammas för att inte 

hamna i skymundan (Wahlström, 2016, s. 132-133). Måltider i förskolan återkommer flera 

gånger dagligen och alla barn har som ovan nämnt erfarenheter av mat och måltider vilket 

gör måltidssituationen till ett ypperligt tillfälle för samtal, dialog och lärande inom olika 

kunskapsområden, varpå utbildningens tre syften kvalifikation, socialisation och 

självständigt subjekt kan vara redskap för att reflektera kring undervisningen. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar, erfarenheter och inställningar 

till pedagogiska måltider. 

 

Frågeställningar/Forskningsfrågor: 

- Hur uppfattar och definierar förskollärare pedagogiska måltider? 

- Hur uppfattar förskollärare sin roll vid pedagogiska måltider? 

- Vad uppfattar förskollärare att barn lär vid pedagogiska måltider? 

- Hur uppfattar förskollärare att tillagningskök respektive mottagningskök kan påverka 

pedagogers inställningar till pedagogiska måltider? 

 

 
6. Metod 

6.1 Metod för datainsamling 

Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av samtalsintervjuer. Esaiasson et.al beskriver 

samtalsintervjuer likt ett interaktivt samtal mellan respondent och intervjuare, som ändock 

består av vissa ingående teman och frågor. Han menar även att beroende av hur intervjun 

fortlöper finns det möjlighet att ändra ordning på frågorna, ställa följdfrågor och 

sonderingsfrågor (2007,s.228-229). 

 

Vi ville med vår studie ta reda på uppfattningar kring den pedagogiska måltiden. Essaiasson 

et.al hävdar att samtalsintervjuer är en bra metod för att undersöka människors uppfattningar 

kring ett område och förstå respondentens tankar och resonemang (2007, s. 229), vilket är 

ett argument för val av metod. Ett ytterligare argument för valet av intervju som metod är att 

intervjuer är flexibla till sin karaktär och utgör ett redskap till att följa upp svar, ställa 

fördjupningsfrågor och sonderingsfrågor, avläsa mimik och känslor (Bell och Waters, 2016, 

s. 189). Vår studie är en kvalitativ intervjustudie, vilket innebär att den undersöker en grupp 

av människor och deras åsikter och uppfattningar kring ett visst ämne och inte kvantiteten, 

alltså hur vanligt förekommande olika uppfattningar är (Essaiasson et.al, 2007, s. 230). 

 

Vi är medvetna om att det finns för och nackdelar med alla datainsamlingsmetoder och som 

ovan nämnt är en fördel att intervjuer är flexibla. Dess nackdelar är istället att det tar lång 

tid i anspråk att genomföra likväl som analysera intervjusvar och för en ovan intervjuare kan 

det vara svårt att främst att hålla sig så objektiv som krävs för att få ut de svar en är ute efter 

och inte lägga en egen värdering i svaren eller frågorna, samtidigt som man vill förmedla en 

trygghet till respondenten (Bell och Waters, 2016, s. 190, 202). Ännu en annan begränsning 

gällande intervjuer är risken för skevhet (bias) i undersökningens resultat, detta främst för 

att människor kan påverka varandra omedvetet eftersom människor har subjektiva 

upplevelser och erfarenheter inom området (Bell och Waters, 2016, s. 199-200). För att 



 

 

15 

undvika bias i resultaten var vi mycket noga med att försöka att inte göra några egna 

värderingar eller kommentera respondenternas intervjusvar under intervjutillfällena. 

6.2 Urval och genomförande 

Urvalet av intervjupersoner skedde bland annat utifrån ett bekvämlighetsurval då vi båda har 

kontakt med olika förskolor med kök respektive utan kök. Vi har valt att vända oss till 

förskollärarna på dessa förskolor, detta på grund av den begränsade tiden vi hade till 

förfogande för att genomföra vår studie. 

 

Det råder delade meningar om hur många antal intervjuer som bör genomföras i en studie 

likt denna, dock anser Bell och Waters att det inte finns några givna regler för hur många 

intervjuer som bör göras i en studie, men poängterar att det viktiga är att få ett representativt 

urval (2016 s. 137). Tidsaspekten har styrt antalet intervjuer likväl som möjligheter till 

kontakt med verksamma förskollärare, totalt har nio intervjuer genomförts. Tillgången till 

kök på förskolorna var ytterligare en faktor som påverkade vårt urval av intervjupersoner 

och val av förskola. 

 

I respondentintervjuer är människan i sig inte det intressanta utan dennes tankar och åsikter 

som kommer fram under intervjuerna (Esaiasson, 2017,s. 271), med stöd av detta är det just 

respondenternas tankar och åsikter vi försökt synliggöra i vår studie. 

 

Vår första tanke var att inte intervjua de förskollärarna vi själva är bekanta med utan de 

Helena Lund var bekanta med intervjuade Oliviha Damberg och vise versa. Detta för att 

undvika risken att som intervjuare inte kunna vidmakthålla den vetenskaplig distans till 

respondenten som krävs i de flesta forskningsundersökningar. Som respondent upplevs 

intervjusituationen möjligen också bekvämare då respondenten är medveten om att hen inte 

kommer möta intervjuaren i andra sammanhang, vilket innebär att relationen mellan 

respondent och intervjuare är avgränsad till endast intervjutillfället (Esaiasson, 2017, s. 268). 

Av praktiska skäl blev det dock så att vi intervjuade de förskollärare vi kände sedan tidigare. 

 

Innan vi intervjuade de tänkta förskollärarna analyserade vi noga de intervjufrågor vi 

utformat för att exempelvis försäkra oss om att de inte innehöll några ledande frågor. 

Därefter provade vi frågorna i två stycken pilotintervjuer för att få en uppfattning om 

frågorna var funktionella till studiens syfte. Det är viktigt att testa intervjufrågorna innan de 

“riktiga” intervjuerna genomförs om än inte med en pilotintervju så på något annat sätt. Att 

lyssna till pilotintervjuernas respondenters eventuella kommentarer och förslag på ändringar 

i intervjuerna är också viktigt att ta hänsyn till (Bell och Waters, 2016, s. 204). Innan vi 

besökte förskolorna skickades också ett informationsbrev (bilaga 1) och en 

medgivandeblankett (bilaga 2) ut till förskollärarna som de skrev på och lämnade till oss. 

 

Vi intervjuade fyra stycken förskollärare verksamma på förskolor utan tillagningskök och 

fem stycken verksamma på förskolor med tillagningskök. Varje intervju genomfördes 
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enskilt i ett samtalsrum. Innan vi påbörjade intervjun informerade vi respondenten hur det 

skulle gå till och berättade vilka rättigheter hen har under hela processens gång samt att vi 

försäkrade oss om att det var okej att spela in intervjuerna med vår egna Iphone. Intervjuerna 

tog ca 20-25 min per intervju vilket också var den tidsbegränsning vi satt upp. 

6.3 Etiska hänsynstaganden 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som konkretiserar 

fyra krav med avseende på den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. De 

etiska principerna  som forskare ska ta hänsyn till är Informationskravet, som syftar till att 

forskaren/forskarna skall informera de berörda deltagarna gällande forskningens syfte samt 

hur undersökningen kommer att genomföras, alltså vilken metod som kommer användas. 

Nästkommande krav är samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna har 

självbestämmanderätt över sin medverkan i studien och närsomhelst välja att avbryta sitt 

deltagande. Krav nummer tre är konfidentialitetskravet, som innebär att alla personuppgifter 

skall förvaras på ett sätt så ingen obehörig kan få förfogande över dem, samt att de 

deltagande skall utlovas största möjliga konfidentialitet. Det sista och fjärde kravet handlar 

om nyttjandet av insamlade uppgifter, vilka endast får används i den specifika forskningens 

ändamål, det vill säga  nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

 

I enighet med de fyra etiska forskningsprinciperna och Vetenskapsrådets generella 

rekommendationer har berörda intervjupersoner informerats om dessa och vad de innebär. 

Bland annat skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut innan genomförd studie, där 

studiens syfte och intention framgick, samt vilka rättigheter intervjupersonen har utifrån de 

forskningsetiska principerna. För att säkerställa personens medgivande i studien skickades 

också en medgivandeblankett ut (se bilaga 2). De insamlade personuppgifterna från 

respondenterna är i pappersform och är förvarade på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma i kontakt med dem. Alla deltagare i studien informerades även om att uppgifterna 

från intervjuerna endast kommer användas i vårt specifika forskningsändamål. 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Vi valde att använda oss av tematisk analys som bearbetningsmetod och analysmetod. En 

tematisk analys är en kvalitativ analysmetod och är avsedd för att identifiera och analysera 

teman och mönster inom den framtagna empirin. Inom den tematiska analysmetoden finns 

olika inriktningar, vår studie sammanfaller med den induktiva inriktningen. I en induktiv 

analys identifieras teman löpande, vilka baseras på vad som framkommit ur det insamlade 

datamaterialet. En induktiv analys utgår således från icke förutbestämda teman (Braun och 

Clark, 2008). 

 

Fördelen med en induktiv analys är dess flexibilitet kring hur teman eftersöks och bestäms. 

Det ställer dock också krav på forskaren som då måste vara konsekvent vid alla olika beslut 

(Braun och Clark, 2008). Tematiska analyser har trots sin flexibilitet fem olika steg som 
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Braun och Clark (2008) menar att forskare bör följa vid denna analysmetod. Detta för att 

förvissa sig om att studien är tillförlitlig. Utifrån Braun och Clarks (2008) fem olika 

analysstegen beskriver vi nedan hur vi gått tillväga i våra olika delstudier. 

 

Steg 1 - Bekanta sig med data 

Samtliga intervjuer har transkriberats för att få en helhet i det sagda och försäkra oss om att 

vi inte missat någon viktig information. Det transkriberade datamaterialet lyssnades 

noggrant igenom flera gånger för att säkerställa att transkriberingen blev korrekt. All 

nedskriven data lästes därefter noggrant igenom för att lära känna materialet. 

 

Steg 2- Preliminär kodning 

Vi började med en preliminär kodning och kodade mycket brett. Vi tog ut allt vi ansåg kunna 

vara väsentligt för studien. 

 

Steg 3- Söka teman 

Teman söktes och analyserades i mind-maps eller direkt i ett Word dokument och med olika 

markeringsfärger, detta för att skapa struktur och ordning. 

 

Steg 4 och 5- Granska och namnge teman 

Vi granskade våra individuella framtagna teman och insåg att vi hade en mängd teman. 

Därför tog vi beslut om att lägga samman vissa teman som vi ansåg ha koppling till varandra. 

Vi ansåg till sist att de teman som valts ut var rimliga och svarade mot respondenternas 

berättelser och åsikter. Temana blev lite olika beroende av studierna men namngavs relativt 

lika. 

 

Steg 6- Skriva rapport 

Delstudie ett och delstudie två är strukturerade på liknande sätt med tre huvudrubriker som 

är kopplade till våra forskningsfrågor och därefter presenteras olika teman som framkommit 

under analysen. Resultatet berättar respondenternas uppfattningar, erfarenheter och 

inställningar till måltider. 

6.5 Reliabilitet och validitet 

Två begrepp som används inom forskning, oavsett metodanvändning är begreppen 

reliabilitet och validitet. Enligt Bell och Waters används dessa begrepp i sammanhang där 

det talas om en studies tillförlitlighet och giltighet. Validitet beskrivs som ett mått på att 

det som skall mätas eller beskrivas faktiskt mäter det. Detta kallas även giltighet. 

Slutresultatet i en studie ska kunna ge starkt stöd för vad forskarna kommer fram till och 

resultatet ska vara trovärdigt i relation till studiens syften (2016, s. 133). Reliabilitet 

beskrivs likt att det som framkommer vid ett tillfälle och ur en fråga ger ungefär samma 

utfall under lika omständigheter (Bell och Waters, 2016, s. 133-134). Om frågan inte är 

tillförlitlig är den heller inte giltig, det vill säga; saknar frågan reliabilitet finns ingen 

validitet (Bell och Waters, 2016, s. 134). 
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I vår studie använde vi oss av samtalsintervjuer som datainsamling, det är enligt Bell och 

Waters viktigt att kritiskt granska och kontrollera frågorna som är tänkta till intervjun (2016, 

s. 133), vilket vi gjorde. Då det frågas om åsikter, uppfattningar och tankar kan svaren 

påverkas av olika faktorer som till exempel att man fått en dålig upplevelse av något eller att 

man påverkas av andra människors tankar (Bell och Waters, 2016, s. 133). Vi kan med denna 

studies resultat inte dra slutsatsen att alla förskollärare har samma uppfattningar om 

pedagogiska måltider. Vi kan endast  exemplifiera de uppfattningar som de antal 

förskollärare som intervjuades ser på pedagogiska måltider. Studien är även mycket liten 

vilket bör tas hänsyn till i relation till resultaten. Utifrån ovanstående orsaker och 

definitionen av reliabilitet och validitet kan vår studie anses ha både reliabilitet och validitet.  

 

 

7. Resultat och analys 

Nedan följer resultat och analys av två olika delstudier. Delstudie ett inbegriper studien som 

är genomförd på förskolor med kök medan delstudie två har sin grund i förskolor utan kök. 

Resultat och analys redovisas i huvudrubriker med teman som underrubriker. Därefter följer 

en jämförelse mellan studierna, med fokus på om det  existerar skillnader i pedagogernas 

erfarenheter, uppfattningar och inställningar, baserat på huruvida det finns ett tillagningskök 

eller ej. 

7.1 Delstudie ett: Förskollärare på förskolor med tillagningskök 

Denna intervjustudie omfattar fem förskollärare vilka arbetar på två olika förskolor belägna 

i Uppsala med omnejd. På de båda förskolorna finns ett tillagningskök och en kock/kokerska. 

De fem förskollärarna har kodats till siffror från ett till fem för att inte kunna identifieras. 

Förskollärarna har olika bakgrund vad det gäller utbildningsväg och yrkeserfarenhet. Alla är 

i medelåldern med en variation på cirka plus/minus 10 år. Det gemensamma är att de alla är 

utbildade förskollärare och att det existerar ett tillagningskök kök på förskolorna. I denna 

del påvisas resultaten som framkommit av intervjuerna. 

7.1.1 Förskollärares uppfattningar om pedagogiska måltider 

Lärtillfälle 

Samtliga intervjuade förskollärare ansåg att pedagogiska måltider är lärtillfällen. 

Förskollärarna menade att många olika lärandemoment och kunskapsområden kan komma 

in i den pedagogiska måltiden. Allt från fostran till ämnesspecifika kunskaper så som 

matematik, språk, naturvetenskap, teknik, motorik, kultur och omvärld, likväl som socialt 

samspel och utveckling av självkänsla och självförtroende nämndes. 

 

En förskollärare beskrev hens uppfattningar kring vad en pedagogisk måltid kan innefatta 

för delar av lärande och hur hen upplever att om bara viljan finns kan hela läroplanen vävas 

in i det dagliga momentet måltiden. 
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Barnen lär sig uppskatta mat och äta det man behöver äta [...] att komponeringen 

av mat är viktig. Sen också lärandemoment som det sociala, samtalet och motorisk 

träning. Även kultur kommer ju in. Så det är jättemycket! Hela läroplanen kommer 

ju in i måltiden. OM man vill (Förskollärare 1). 

  

Flera av de andra förskollärarna delade samma uppfattning om möjligheten att väva in olika 

delar av läroplanen under måltiderna i förskolan. De menade också att vilket lärande som 

har möjlighet att komma till stånd under måltiden även är beroende av vilket 

läroplansområde eller ämne som angrips under den specifika måltiden. 

 

Det beror på vad ämnet för dagen blir liksom (Förskollärare 3). 

 

Förskollärare 1 uttryckte till skillnad från övriga förskollärare sin upplevelse av att måltiden 

ofta ses som ett lärtillfälle, men att den dock inte alltid används till det. Hen förmodade att 

detta beror på att måltiden även är en återkommande rutinsituation och att måltidssituationen 

som lärtillfälle då lätt faller i glömska på grund av detta. En annan förskollärare upplevde att 

stress hos förskollärarna kan bidra till att måltiderna inte alltid blir till de lärtillfällen de har 

potential att vara. Hen ålade vikten av att inte vara stressad, eller åtminstone försöka att inte 

vara det. 

 

Att få öva på sina färdigheter, att ha möjlighet att lära något nytt eller upptäcka något ansågs 

av de flesta som en grund för den pedagogiska måltiden som lärtillfälle. Förskollärarna 

beskrev att det kunde vara allt ifrån rent praktiskt lärande så som att öva på förmågan att 

skära sina köttbullar, hålla i en sked, ta mat från karotterna själv eller skicka en tung karaff, 

till mer teoretiska och sociala kunskaper som att berätta om dagen och följa ett samtal, få 

förståelse eller upptäcka var en råvara kommer från, hur och varför förpackningar sorteras 

samt olika språkliga och matematiska begrepp. 

 

En förskollärare beskriver nedan kortfattat en måltidssituation som hen menar kan ses som 

ett lärtillfälle, där barnen upptäckte att de själva, utifrån sin egen förmåga, var kapabla att 

styra hur de kunde göra för att spilla mindre vid matbordet. 

 

[...]  när vi satte oss sa jag att jag tänkte att när vi äter så ska vi försöka att inte 

spilla så mycket och det blev ett samtalsämne, ja en röd tråd genom hela måltiden. 

Och när de dukat av och tog bort tallriken så upptäckte de att de inte hade spillt 

något eller bara lite och sen berättade dom för både vårdnadshavare och personal 

om vad som hänt och vad de gjort och dom var stolta (Förskollärare 3). 

 

Att våga smaka på mat var också ett ämnesområde och ett lärande som uppmärksammades 

som del av den pedagogiska måltiden. Förskollärarna menade att det är viktigt att barn får 

erfara många olika smakupplevelser för att utveckla smakpreferenser. Vissa barn upplevdes 

ha svårt att smaka på nya maträtter och ny mat men smakpreferenser utvecklas med tiden 

och en förskollärare menade att barnen en dag kanske tycker om och/eller vågar smaka på 
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livsmedlet eller maträtten, “om än inte första eller andra gången, men kanske tredje” 

(Förskollärare 2). 

 

Flertalet förskollärare framhöll också att de pedagogiska måltiderna kunde vara ett bra 

tillfälle att ge barnen möjlighet till att utveckla enklare kunskap om fysiologiska och 

biologiska fenomen relaterade till kost och hälsa. Det handlade då främst om att ge barnen 

möjlighet att få förståelse för hur kroppen tar hand om maten, hur kroppen påverkas av vad 

och hur man äter och varför mat är nödvändigt. 

 

[...] att jag använder tiden som vi sitter runt bordet och före och efter till att 

försöka lära ut  hur man äter, vad man äter och varför, tex. hur kroppen mår om 

man bara äter potatis. Att man pratar om de här fysiologiska grejerna [...] 

(Förskollärare 3). 

 

Lugn situation 

Några av förskollärarna hävdade att den pedagogiska måltiden bör vara en stund för lugn 

och avslappning likväl som energipåfyllnad. Förskollärare 2 tar exempelvis musik till hjälp 

för att skapa lugn. 

 

[...] just att det är en lugn situation, till exempel har jag alltid lugn musik på när vi 

äter mat för jag tycker att det gör mycket för stunden, att man går ner i varv och 

äter lugnare och inte slänger i sig maten (Förskollärare 2). 

 

Det var dock förskollärare i studien som menade att det krävs mycket av pedagoger för att 

kunna skapa detta eftersträvade lugn. Ett exempel på när en pedagogisk måltid inte alltid 

bestod av det lugn som önskas var under inskolningsperioder på förskolan. Förskolläraren 

beskrev att det då ofta är många ledsna barn och barn som gråter vilket kunde göra att 

måltiden behövde gå snabbt och att det lugn och den tid som är viktig inte kunde 

tillhandahållas. 

Två förskollärare beskrev även att man inte vet hur barnens måltider i hemmet är 

strukturerade, om än alls. De trodde båda att alla barn inte har lugna måltider hemma utan 

att olika familjemedlemmar äter på olika tider, inte äter alls, att man äter middagen framför 

tv:n osv. De menade att det självklart ser olika ut från familj till familj men att det verkar 

vara vanligt förekommande idag att familjer inte sitter ned samlade vid middagsbordet, 

pratar om vad som hänt under dagen och har en lugn stund tillsammans. Förskollärarna 

menade att om förskolan kan ge barnen möjlighet till en gemensam och lugn måltid där man 

sitter ned vid ett bord och även använder den som lärtillfälle får barnen uppleva det 

åtminstone i förskolan. 

 

Socialisation 

Alla förskollärare i studien poängterade att måltiden även borde vara en stund för samvaro 

och utrymme till ett djupare samtal där dialog var ett viktigt verktyg. Uppfattningar som att 

alla barn skulle få talutrymme, vara delaktiga i samtalet, bli lyssnade på och ha möjlighet att 
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uttrycka tankar, frågor och funderingar under måltiden var övervägande genomgående. Att 

visa respekt och hänsyn till varandra, lyssna på kompisarna, tala trevligt med varandra samt 

att kunna vänta på sin tur benämndes också som en viktig del i det sociala samspelet under  

måltidssituationerna. 

 

De bästa situationerna är när alla runt bordet får prata, man pratar inte i mun på 

varandra, det är inte kaos och det är ett samtal där alla får höras (Förskollärare 4). 

 

Måltiden upplevdes av några förskollärarna som ett tillfälle för relationsskapande, främst på 

grund av att de ofta sitter ned med endast ett fåtal barn och har tid för kommunikation, 

koncentration och lyssnande i större omfattning än vid andra tillfällen på dagen. 

 

Man sitter med några få barn i lugn och ro och har all tid i världen 

(Förskollärare 3). 

 

Flertalet intervjuade förskollärare benämnde även bordsskick och ett korrekt socialt 

accepterat beteende som en del i det sociala samspelet. Förskollärarna framhävde främst 

vikten av att barnen lärde sig handlingar så som att be om, skicka, tacka, och ett gott beteende 

vid matbordet. 

 

Jag tänker att mest lär de sig ju hur man beter sig vid ett matbord. Till 

exempel att det inte är så trevligt att spotta mjölk på varandra eller ta 

köttbullar från andras tallrikar (Förskollärare 3). 

 

Samtliga förskollärare var dock noga med att poängtera att pedagogiska måltider inte ska 

bestå av uppmaningar, tillsägningar eller att påtvinga barnen att äta. 

 

Positiv Upplevelse 

Förskollärarna ansåg att en pedagogisk måltid skulle vara en positiv upplevelse, en 

upplevelse och ett tillfälle som inte ska kantas av tvång, uppmaningar och tillsägelser, ”Det 

är bra om måltiden blir så trevlig som möjligt [...]” (Förskollärare 3). Ett flertal av 

förskollärarna benämnde att det var viktigt att barnen fick positiva upplevelser av såväl 

maten som hela lärsituationen; ”[...] ett tillfälle att dels få en positiv upplevelse av mat” 

(Förskollärare 4). Att ge barnen möjlighet att bli lyssnade på, sedda, mätta och belåtna likväl 

som att inspirera barn som tycker mat och måltider är “trist och tråkigt” (Förskollärare 4) 

uppfattade förskollärarna som viktigt. 

 

7.1.2 Förskollärares uppfattningar om sin roll 

Förebild och vägledare 

Alla förskollärare i studien poängterade att deras roll främst var att vara en god förebild och 

vägledare. Flera av förskollärarna uttryckte de uppfattningarna genom uttryck som: “att man 

är en bra förebild” (Förskollärare 2) och “vara ett gott föredöme” (Förskollärare 3). 
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I en pedagogisk måltid ansåg förskollärarna att deras roll även bestod av att vara delaktig, 

närvarande och aktiv genom hela måltiden. Som förskollärare var det viktigt att göra själv, 

exempelvis skära köttbullarna, äta med kniven och gaffeln, visa, stötta och hjälpa till vid 

behov. De flesta menade också att det är viktigt att visa att man vågar smaka på all mat. 

Talesättet “barn gör som man gör, inte som man säger” är mycket framkommande i alla 

förskollärares svar och bland annat av den anledningen krävs att förskolläraren är en god 

förebild. 

 

Om jag som vuxen äter då äter ju oftast barnen också och äter inte jag så äter inte 

barnen. Om jag petar bort någonting, ja då gör ju barnen också det (Förskollärare 

1). 

 

Det var också viktigt att vägleda barnen i riktning mot ett gott förhållningssätt till mat, 

måltider, kost och hälsa. Att som förskollärare visa intresse och positivitet för mat och själv 

ha ett gott förhållningssätt till mat och måltider ansågs vara en möjlighet att inspirera och 

vägleda barnen till att uppskatta mat och måltider. Att utmana barnen till att våga testa nya 

rätter, våga prova och smaka på mat ansågs också vara viktigt och en stor del av 

förskollärares uppdrag under måltiderna, ”det kan vara, om än så bara en tittprick första 

veckan så tills de vågar smaka” (Förskollärare 2). Förskollärarna uppfattade att barnen 

genom att se, observera och iaktta vuxna likväl som kamrater ofta ledde till att barnen efter 

en period vågade smaka på nya livsmedel. En av förskollärarna poängterade även vikten av 

att använda alla sinnen vid måltiden och inte bara smak och lukt eftersom barnen lär genom 

alla sinnen. Främst syn och känsel poängterades vara sinnen som stimuleras mycket under 

måltiden. 

 

Man äter ju inte bara med munnen utan med ögonen med (Förskollärare 1). 

 

Kommunikation och dialog vid matbordet ansågs också av många förskollärare viktigt och 

att det främst var genom kommunikation och det övriga sociala samspelet barnen lär sig. De 

uppfattade att barnen lär effektivt när de befinner sig i ett socialt sammanhang där ett socialt 

samspel fortgår och i en sammanhängande kontext som är förståelig. Förskollärarna ansåg 

ävenledes att de i många fall kunde komma behöva agera samtalsledare för att ge alla barn 

talutrymme och få komma till tals. 

 

[...] min roll är att vara samtalsledare och kanske fördela ordet, att alla får komma 

till tals (Förskollärare 3). 

 

Med citatet ovan menade förskolläraren att detta kan vara av vikt i situationer där ett eller 

flera barn kanske är relativt dominant och om det finns barn som behöver öva på att hålla 

den röda tråden i samtalet och lyssna in varandra. 

 

I rollen ingick även hur förskolläraren själv pratade med barnen, förskollärarna var i behov 

av att prata i termer så barnen förstår, fånga barnens intressen och ge förklaringar till deras 

funderingar och frågor. Förskollärare 3 upplevde en pedagogisk måltid där hen agerade 
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inspiratör och vägledare, där hen också pratade med barnen på ett sätt som var begripligt för 

dem, samt på ett sätt som intresserade barnen. 

 

[...] jag hade trillingar och så satt vi och käka vid matbordet och den ena ville 

absolut inte ha fisk men hen älskade smör. När det var fisk skulle hen inte äta för 

det var inte gott och det var lika varje gång och varje gång sa jag samma sak: 

“men det är bra att äta fisk, man blir klok och smart, och vet ni vad det betyder? Så 

pratade vi om vad det betydde och det där började liksom gro. Så kom det en dag 

så sa hen jag vill inte ha fisk och jag sa men man blir klok och smart av fisk, det är 

väl bra? Man orkar mer och det är nyttigt och hen satte sig ner och vräkte i sig 

hela fisken å så. Ja det var vid lunch. Så kom mellanmålet och samma barn tar 

jättemycket smör och klickar på mackan och då har vi tidigare pratat att det inte är 

så nyttigt att äta jätte mycket smör, att man kan få ont i magen å sådär. Barnet 

klickar på sitt smör ändå varpå hens ena trillingsyskon ropar: sluta, sluta du bajsar 

ut klokheten! (Förskollärare 1). 

 

Förskolläraren här ansåg, vilket flera av de andra också gjorde, att det är viktigt att prata 

kring maten så barnen får en förståelse för varför det är viktigt att smaka och vilken betydelse 

maten har. Det räcker inte med att bara säga att de ska smaka utan likt i alla andra moment 

förklara varför. Att förklara för barnen att det går att äta olika på grund av allergier, 

personliga skäl och/eller religiösa och kulturella skäl var också ett inslag som framkom i 

intervjuerna. Det rådde dock delade meningar om det var viktigt att äta samma mat som 

barnen eller om det spelade mindre roll. De förskollärare som ansåg att det inte spelade 

någon större roll menade att intag av olika mat istället kunde möjliggöra för förståelse för 

olikheter kring matval, allergier och olika kulturella och religiösa skäl. 

 

Att man sitter med barnen och äter är väldigt viktigt men sen tycker jag kanske inte 

att man nödvändigtvis måste äta samma. Det kan vara ett lärande att man ser och 

förstår att du är allergisk mot det, och jag äter inte det osv. (Förskollärare 5). 

 

Alla förskollärarna uppfattade även vikten av sin roll att lyfta och stärka barnens självkänsla 

och självförtroende, lyssna på barnen och att stötta de i deras utveckling samt möjliggöra så 

att de kan få uppleva att dem lyckats. Att barnen ibland är i behov av stöttning och hjälp för 

ett framtida lärande var förskollärarna ense om likväl som att när barnet övervunnit ett 

moment som de övat på stärks barnets självkänsla och självförtroende. Alla förskollärarna 

ansåg således att det är mycket viktigt att låta barnen prova och misslyckas tills de lyckas 

och har lärt sig det specifika momentet. 

 

Att få prova hälla, det gör inget att man spiller, prova dela, det gör inget att 

potatisen sprätter iväg (Förskollärare 1). 

 

En av förskollärarna beskrev i intervjun en situation där ett barn spillde ut hela vattenkannan 

på golvet och därefter ville barnet absolut inte hälla vatten själv igen. Förskolläraren menade 

att det var hens roll att förklara att det inte var någon fara, stötta, hjälpa och uppmuntra barnet 
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till att hälla och annars hälla tillsammans, tills barnet insåg att det gick bra och att hen kunde 

själv. 

 

Att ge barnen möjlighet till nya utmaningar så att de går framåt i sin utveckling var också 

något som samtliga förskollärare nämnde som sin roll under pedagogiska måltider. 

Utmaningarna kunde handla om många olika områden, exempelvis om den motoriska 

utvecklingen, så som att t.ex. gå från att äta med händerna till att behärska bestick, hälla 

dryck från en kanna, eller mer sociala eller ämnesspecifika kunskaper så som att vänta på 

sin tur eller lära sig nya språkliga begrepp. 

 

Annat som framkom var förskollärarnas uppfattning om sin roll att ha kunskaper om den 

pedagogiska måltiden likväl som mat, livsmedel, kost och hälsa. Övervägande antalet 

förskollärare ansåg att de hade tillräckliga kunskaper men upplevde ändå att det vore bra om 

området som helhet lyftes emellanåt och framförallt ingick mer i förskollärarutbildningen. 

 

[…]det vore inte så dumt att lägga någon 7,5 poäng på den pedagogiska 

måltiden i utbildningen (Förskollärare 3) 

7.1.3 Förskollärares uppfattningar om tillagningskök respektive 
mottagningskök 

De övergripande svaren som framkom av förskollärarnas uppfattningar om tillagningskök 

på förskolorna var att köket har stor betydelse för attityder och uppfattningar angående 

pedagogiska måltider, livsmedel, kost och hälsa. 

 

En vanligt förekommande uppfattning kring nyttan med tillagningskök var att det finns 

möjlighet att ha en god kommunikation och att involvera kocken/kokerskan i pedagogiken. 

Vi kan ju också berätta och påverka vad vi får för mat när vi har ett kök, vissa 

maträtter äter barnen kanske inte alls och då kan vi säga det. Visst man kan ju 

prova flera gånger men ändå (Förskollärare 5). 

En av förskollärarna beskrev att köket ofta är med och bidrar med maträtter från olika länder 

och kulturer, som en del i det kulturella arbetet. Köket ansågs även vara en resurs för att göra 

barnen mer intresserade av olika livsmedel och de har också möjlighet att fråga köket om de 

olika råvarorna och livsmedlen som förekommer i maten på förskolan. Att barnen vet vem 

som lagar maten och var den lagas ansågs positivt, vilket inte är fallet om maten kommer i 

kantiner till förskolan. En av förskollärarna arbetade tidigare på en förskola utan kök och 

beskrev hur barnen inte var medvetna varifrån maten kom från. 

Barnen frågade ju ibland om vem som lagat maten, och då kunde dom fråga mig, 

har du lagat maten? (Förskollärare 5). 

Önskemat var ett vanligt förekommande fenomen på förskolorna med kök. Barnen fick rita 

teckningar och posta i en brevlåda till köket som försökte tillgodose barnens önskningar. 
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Genom detta arbetssätt menade förskollärarna att barnen får inflytande i vilken mat som 

serveras på förskolan och att de har möjlighet att påverka det. 

[...] barnen får skicka en bild på sin önskemat, och det gör ju mycket att dom har 

ett medbestämmande i vad dom får äta och det förekommer ju liksom inte när man 

får maten från något annat ställe (Förskollärare 4). 

Förskollärare 3 var av något annorlunda åsikt till tillagningskök på förskolan. Hen ansåg att 

tillagningskök absolut kan bidra till uppfattningarna om pedagogiska måltider och övrigt 

rörande kost och hälsa, men att det inte är köket i sig som automatiskt bidrar till en annan 

uppfattning, utan att det då krävs ett nära arbete med köket. Hen poängterade att trots 

förskolans tillgång till tillagningskök fick barnen inte vistas där, detta på grund av 

miljökontorets riktlinjer, vilket innebär att barnen inte heller ser hur och på vilket sätt maten 

tillagas. Därav blir det mer komplext att ha ett nära samarbetet med köket. 

Man läser ibland om förskolor där barn är med och skär grönsaker och lagar 

maten och sådär… jag tänker och undrar hur det går till. Vad säger miljökontoret 

om det och hur gör man det för att det ska bli tillräckligt säkert (Förskollärare 3). 

Barnen på de båda förskolorna fick ej närvara i tillagningsköket på grund av hygienskäl från 

miljökontoret, men fick istället delta i avdelningsköken, om sådana existerade. 

Uppfattningarna om hur frekvent avdelningsköken nyttjades var varierande, en av 

förskollärarna yttrade att avdelningsköken på förskolan användes frekvent, främst till 

bakning men även för tillredning av grönsaker mm. som odlats på förskolorna. Andra 

förskollärare ansåg att de nyttjade köket sparsamt. En av förskollärarna uppgav att det delvis 

berodde på att de hade barn som är så allergiska att det blir svårt att nyttja köket på ett 

inkluderande sätt. En annan förskollärare berättade även hen att de inte nyttjade 

avdelningsköket frekvent men att barnen ibland var med och bakade play-doh deg, då oftast 

med ett matematiskt syfte att lära sig antal och måttenheter.  

Matens smak blev också ett ämne som tydliggjordes som en del av fördelarna med kök, 

förskolläraren uttryckte: 

 

Det är ju klart det är godare mat om maten lagas på plats och att den görs på bra 

grejer och att den är tillagad hela vägen och inte halvfabrikat… det påverkar ju om 

barnen äter eller inte (Förskollärare 2). 

 

Ingen av förskollärarna uttryckte något negativt om att ha ett tillagningskök på förskolan. 

7.2 Delstudie två: Förskollärares uppfattningar på förskolor utan 
tillagningskök 

I delstudie två är det fyra förskollärare som intervjuats. Förskollärarna arbetar på förskolor 

där tillagningskök ej finns tillgängligt. Maten kommer från en cateringfirma eller från ett 
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storkök i närheten. Förskollärarna har likt med delstudie ett olika yrkeserfarenheter och 

åldrar samt är kodade som förskollärare 1 till 4. 

7.2.1 Förskollärares uppfattningar om pedagogiska måltider 

Lärtillfälle 

Samtliga förskollärare såg den pedagogiska måltiden som ett lärtillfälle. Förskollärarna gav 

exempel på kunskapsområden som matematik, naturkunskap, språk, hälsa och rörelse samt 

barns förmåga att lära sig både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter. 

Självkänsla och självförtroende var även något förskollärarna uppfattade vara viktiga 

faktorer för barns lärande och utveckling genom att barnen fick möjligheter till att föra 

samtal, berätta om händelser de varit med om, uttrycka känslor och tankar som sedan måste 

uppmuntras och bekräftas. 

 

En förskollärare gav exempel på samtal där barnen fick möjlighet till att lära sig reflektera 

och diskutera när förskolläraren ställde frågor till barnen. 

 

[...] titta ut genom fönstret och det börjar snöa och då kan man börja prata om 

vatten  och hur det fryser till och bli is och vad händer om det smälter [...] 

(Förskollärare 2). 

 

Förskollärare 4 menade att det inte bara är lunchen som är ett lärtillfälle utan även 

mellanmålet och frukosten. Detta var något som inte framkom av någon annan respondent. 

 

Mellanmålet och frukosten är ju också en pedagogisk måltid, nu pratade jag mest 

om lunchen, jag tänkte inte på det [...] (Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 2 benämnde pedagogiska måltiden som ett lärtillfälle och gav exempel på den 

spänning som kan frambringas av en diskussion av ett förutbestämt ämne. Barnen får då lära 

sig och få möjligheten att återberätta det de lärt sig för resterande kompisar på förskolan. 

Två förskollärare hade åsikten att den pedagogiska måltiden är ett tillfälle att låta barnen 

återberätta och utvärdera förmiddagen samt förbereda barnen för kommande aktiviteter. 

 

[...] det är ett tillfälle att utvärdera förmiddagen vad man gjort i grupperna och 

sådär så blir ju också ett lärtillfälle (Förskollärare 4). 

 

Förskolläraren i studien uttryckte att processinriktat lärande, det vill säga ett lärande som 

byggs upp steg för steg uppkom som en del av den pedagogiska måltiden. De gav  exempel 

på att lärandet sågs som en process som man när tillfälle ges följer upp och bygger på med 

mera kunskap.   

 

[...] då är ju en pedagogisk måltid som leder till nått mer sen till nästa gång [...] 

(Förskollärare 2). 
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Flertalet förskollärare menade att barn lär som bäst om de får prova, göra, observera och 

erfara själva. Förskollärarna nämnde att det under måltider kunde handla om att ta mat 

själv, bre sin smörgås, hälla dricka och skicka karotter till kamrater.  

 

Både genom att se och göra [...] (Förskollärare 3). 

 

Många förskollärare ansåg att hälsosam mat är en viktig energikälla som barnen bör få i sig 

på förskolan. Förskollärarna menade att de lär barnen kunskaper om varför kroppen behöver 

näring och kunskaper om matens transport genom kroppen. Förskollärare 4 ansåg att den 

pedagogiska måltiden handlar om hälsa, “hälsa tror jag det handlar om” och har åsikten att 

det är bra att ha uppsikt runt sitt bord för att kunna se att alla barn får i sig bra mängd mat. 

Förskollärare 4 menade även att tallriksmodellen var ett hjälpmedel för att jämföra barns 

mängd på mat och ansåg generellt att barn borde äta större mängder grönsaker och att 

miljöaspekter gällande val av livsmedel bör tas i beaktande vid planering av måltider, för att 

värna om vår samtid och framtid. Förskollärare 3 har uppfattningen att det borde vara bättre 

mat i förskolor och skolor och anser att regeringen borde ta ansvar och satsa mer pengar på 

barnomsorgen. 

 

Lugn stund 

Merparten av förskollärarna såg den pedagogiska måltiden som en stund av lugn och ro. 

Stress vid matbordet är problematiskt ansåg förskollärarna och de försöker undvika stress 

genom att sitta ned i en lugn och trevlig miljö. Stressen kring matbordet baseras ofta på 

faktumet att vila och raster skall hinnas med då det finns förutbestämda rutiner och regler 

utarbetade av arbetslaget. 

 

[...] syftet en liten lugn trevlig stund, att det är ett samtal ofta att det får vara ett 

lugn i det hela för ofta på en förskola är det, det går i 170 runt omkring men att det 

där kan få var en liten oas till lugnt kring en måltid [...] (Förskollärare 2). 

 

Förskollärare 3 menade att hög personaltäthet och mindre grupper på förskolor är av fördel 

för att få lugna stunder och en positiv känsla vid måltiderna. Hen upplever att barn i dagens 

samhälle är stressade och det kan bli en negativ effekt på barns beteende runt matbordet. 

Runt matbordet strävade förskolläraren efter att goda relationer ska utvecklas och arbetas 

ständigt med i förskolan.  

 

[...] Det är också relationsskapande, ett tillfälle att sitta ned och diskutera allt 

mellan himmel och jord [...] (Förskollärare 3). 

 

Samtliga förskollärare menade att en icke pedagogisk måltid inte är någonting annat än att 

äta maten. Förskollärare 3 uttryckte kort och koncist att en pedagogisk måltid inte är ett 

“födointag”. 
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Socialisation  

Alla respondenter upplevde den pedagogiska måltiden som ett lärtillfälle som även 

inkluderar samtal och gemenskap. Samtliga förskollärare delade även uppfattning om att 

bordsskick är en stor del i den pedagogiska måltiden, att det är viktigt hur barnen förhåller 

sig till och för sig i måltidssituationen.  

 

[...] ett gott bordsskick kan väl jag tycka kan vara trevligt, hör till 

allmänbildningen (Förskollärare 3). 

 

Den pedagogiska måltiden ansåg förskollärarna ska vara gemytlig, trevlig och en stund för 

samvaro som även kan innefatta skratt och sång. Det absolut viktigaste som förskollärare 2 

ansåg var att hålla det “lilla formatet” i en pedagogisk måltid. Förskolläraren ville att alla 

barn ska få chans till att prata om vad som helst genom att se måltiden som ett samtalstillfälle. 

 

[...] socialt samspel det absolut viktigaste (Förskollärare 2). 

 

[...] en tid för gemenskap och lite närmare och förtroliga samtal [...] (Förskollärare 

4). 

 

Mindre grupper innefattar även en överblick och en samvaro tillade en av förskollärarna. 

Respekt var återkommande begrepp som användes av samtliga förskollärare, där barn 

uppfattades lära sig samspela med varandra i en social kontext. Vissa förskollärare uttryckte 

att barn lär sig i förtroliga samtal. Med förtroliga samtal lär sig barnen att sätta ord på och 

uttrycka känslor och tankar. Förskollärare 3 var en gång med om att ett barn öppnade upp 

sig i ett förtroligt samtal vilket ledde till en orosanmälan. 

 

[...] en tid för gemenskap och lite närmare och förtroliga samtal med barnen man 

får tid att, ah men verkligen ta reda på vad dem tänker och hur de mår [...] 

(Förskollärare 4). 

 

Förskollärarna upplevde att det var viktigt att utmana och uppmuntra barnen till att våga 

smaka på maten. Detta för att ge barnen möjlighet till nya smakpreferenser. Tvång är inte att 

rekommendera utan förskollärarna ville sträva efter att barnen skulle känna nyfikenhet och 

få en positiv upplevelse vid matbordet. Några förskollärare såg inte något problem att ge 

barnen exempelvis en extra smörgås om de vägrade att äta maten. De ansåg istället att det är 

ett förebyggande syfte för att barnen ska orka med resterande av dagen. 

 

Oskrivna regler som att vänta på sin tur, vänta tills alla är färdiga, säga tack för maten var 

vanliga fraser som merparten av förskollärarna ansåg att barnen bör lära sig vid måltiderna. 

Förskollärare 4 nämnde att ett flertal daglig rutiner inte längre ses som endast rutiner utan 

som lärtillfällen, där måltiden är ett exempel.  

 

Förskollärare 4 berättade i intervjun om en nyligen upplevd pedagogisk måltid. 
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[...]Men vi gör alltid så att man får lägga all mat på sin tallrik så de ändå får 

närma sig allting, även om man kanske inte vågar smaka ska det ändå ligga på 

tallriken. Men det var ganska nyligen det var en gryta som de var väldigt skeptiska 

emot men den var väldigt krämig och god det så det var en blandning mellan olika 

saker, grönsaker och kött och så. Men sen, det var flera barn, när de sen fått i 

maten i munnen så åt dem jättemycket sen. Så många gånger handlar det om att 

komma över den där tröskeln att våga pröva [...] (Förskollärare 4). 

7.2.2 Förskollärares uppfattningar om sin roll 

Förebild 

Alla förskollärare ansåg att de är förebilder för barnen i den pedagogiska måltiden. Många 

förskollärare delade uppfattning att det är betydelsefullt att vara ett gott exempel för barnen 

på förskolan genom att själv smaka på all mat, skära maten med kniv och gaffel, vänta på 

sin tur, visa hänsyn och respekt. Barnen är även förebilder för varandra där förskollärare 1 

upplevde en systematisk förekommande ordning, oftast att kompisar härmar varandra kring 

en måltidssituation. 

 

[...] Nån som har en liten favorit en kompis. Oh vilken smörgås, jag tar den då tar 

den samma, det är typiskt [...] (Förskollärare 2). 

 

Merparten av de intervjuade förskollärarna ansåg sig ha ansvar för barns välmående. Därför 

menar respondenterna att en medvetenhet om sig själv som pedagog viktigt, att personalen 

vet hur man själv förhåller sig till maten och måltiden och försöker förmedla det vidare till 

barnen. Förskollärare 2 ansåg att rollen som förskollärare är liksom förskollärare 1 att låta 

barnen använda sina färdigheter och våga misslyckas för att sedan som pedagog stärka upp 

barnen med uppmuntran och bekräftelse. Exempelvis när de vågar prova nya maträtter. Tre 

av fyra förskollärare menade att de är förmedlare kring matbordet. Förskollärare 1 beskrev 

sig själv som en närvarande medlare som hjälper barnen att behärska tonläge och ljud på ett 

lugnt sätt för undvika störande moment och dominans i samtal. Förskolläraren ansåg således 

att det var av vikt att lyssna och flika in med egna tankar för att ge passiva barn lite extra 

uppmärksamhet om det behövs. 

 

[...] en närvarande medlare och lyssnar och  flikar in med tankar och ibland kan det 

också va att man har ett väldigt pratglad och högljutt barn som man försöker lära att 

prata lite tystare [...] (Förskollärare 1). 

 

Förskollärare 4 benämnde begreppet förmedlare för att beskriva rollen som förskollärare. 

Hen menade att rollen handlar om är att förmedla hur barnen förväntas bete sig vid ett 

matbord samtidigt vara lyhörd, hjälpa barnen och uppmuntra barnen. Förskollärare 2 

använde ordet förmedlare genom att förmedla och delegera ordet till barnen för att ge alla 

en chans till att vara aktiva. 

 

[...] att jag får barnen att vilja, att våga i en matsituation [...] (Förskollärare 2). 
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Att vara en förebild vid den pedagogiska måltiden var samtliga förskollärare enliga om, 

likaså att den pedagogiska måltiden är ett lärtillfälle. Vad barnen lär beror även på vad ämnet 

för dagen blir eller leder till menade respondenterna. Merparten av förskollärarna lär barnen 

olika ämnesområden och hur de lär sig de olika ämnena exempelvis matematik är genom att 

räkna, benämna olika termer, lägesord med mera. Några av förskollärarna ansåg att barnen 

kan lära sig nya smakpreferenser genom samtal och prata positivt hur maten blir till och 

hur maten påverkar kroppen samt presentera och jämföra olika livsmedel. Detta menade 

förskollärarna är en fördel för barnen och ett steg till att våga smaka på ny mat. Samtliga 

förskollärare ansåg att barn lär sig språk genom samtal och kommunikation. Förskollärare 

3 använde språket genom att diskutera och titta i närmiljön efter saker som kan vara ett 

lärande och låta barnen öva på bokstäver genom att ljuda och upprepa. 

 

Jaaa senast på jobbet hade vi alfabetet uppsatt och satt och diskuterade vilken 

bokstav barnen började på [...] (Förskollärare 3). 

 

Även förskollärare 2 använde rummet som lärande där hen upplevde att barnen lärde sig 

matematik och språk genom samarbete kring att leta och jämföra olika symboler i rummet. 

Hen menade även att genom upprepning och kunskap om nya begrepp och symboler leder 

till att barnen känner inspiration till att lära sig mer, dock poängterade förskolläraren att 

närvaro och positivitet från en pedagog är en avgörande faktor till hur och vad barn lär sig 

på förskolan. 

 

[...] leta saker, asså det var någon som såg att tallriken är rund. Finns det något 

mer runt? Ah det var en lampa som var rund och det dörrhandtaget, vi börjar leta 

runt sådär och då [...] (Förskollärare 2). 

 

Förskollärare 4 ansåg att förskolläraren själv måste vara positiv och öppen för mat och se 

måltiden som en social arena för att barnen ska kunna ta steget mot nya smakupplevelser 

och uppleva måltiden som en trevlig och givande stund. Två förskollärare uttryckte att rollen 

som förskollärare även handlar om att ha kunskaper kring mat, kost och hälsa vilket de 

menade att de inte har. De önskade fler kurser på förskollärarutbildningen som berör mat 

och måltider eftersom de upplevde att det fanns delade meningar i arbetslag om hur den 

pedagogiska måltiden betraktas.  

 

Nej vi har inte samma uppfattningar! Det är väldigt personligt [...] 

(Förskollärare 3). 

 

Förskollärare 1 var köksansvarig och ansåg sig ha bra kunskap kring mat, måltider och kost 

som även bidragit till ett ökat intresse för näring, odling och barns hälsa i övrigt. Dock ansåg 

förskollärare 1 att det saknades detaljkunskaper. Förskolläraren gav exempel om ätstörningar 

som hen ansåg blir allt mer vanligt i tidiga åldrar. Förskolläraren menade att arbetslaget har 

ett ansvar att diskutera och läsa på vad forskning säger samt ha ett nära samarbete med 

vårdnadshavare för att kunna möta barns alla olika behov Även förskollärare 4 menade likt 
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förskollärare 1 att mer detaljkunskap skulle vara givande framförallt näringsintag och 

kaloriintag som myndigheter rekommenderar barn bör få i sig. 

 

[...] Jaaa, jag tycker det tillräckligt med kunskap men de här detalj kunskaperna  

(Förskollärare 4). 

 

Kan kan säkert lära mig mer för det gör man ju. Egentligen så är det ju så att man 

aldrig kan bli fullärd [...] (Förskollärare 2). 

7.2.3 Förskollärares uppfattningar om tillagningskök respektive 
mottagningskök 

Förskollärarna arbetar på förskolor utan kök och merparten delade uppfattningar att kök kan 

generera till mer positiva upplevelser och lärtillfälle gällande måltider, livsmedel och kost. 

Förskollärare 3 nämnde läroplanen för att få med de strävansmål och riktlinjer som ett kök 

kan bidra till. 

 

[...] Asså det skapar ju möjligheter på ett sätt som inte finns som man får från ett 

storkök [...] (Förskollärare 4). 

 

Samtliga förskollärare hade avdelningskök där barnen fick vara delaktiga och hjälpa till med 

bakning och göra lättare mellanmål som bananpannkakor, scones, bullar och kakor. 

Förskollärare 4 har matematik som syfte för bakning. 

 

[...] de har hänt att vi har haft många bananer till överst en fredag och då har vi 

ställt oss och gjorde bananpannkakor med våra barn [...] Förskollärare 3). 

 

Bakning framförallt, vi brukar baka scones ibland framförallt på fredagar till 

mellanmålet ibland har vi bakat kakor också men mer av syfte att jobba med mått 

och matematik [...]( Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 4 var tidigare verksam på en förskola där tillagningskök fanns. Förskolan 

inkluderande barnen såväl som personal och kökspersonal i det pedagogiska arbetet. 

Förskollärare 1 berättade om att det tidigare fanns ett tillagningskök på förskolan där hen 

arbetar men numera levereras maten från en cateringfirma. Hen ansåg att köket var till stor 

fördel, där alla i verksamheten kunde se vem som lagade maten, känna doften samt att köket 

var en inbjudande situation. Nu när förskolan har cateringfirma upplevde förskolläraren att 

barnen fått ut precis lika mycket som lukten av mat, se vem som befinner sig i köket och att 

maten ser inbjudande ut. Förskolläraren upplevde att det blev samma frågor angående maten 

men frågorna blir nu istället till pedagogen som ansvarar för lunchen. Förskollärare 1 

menade vidare att förskolan inte gått miste om fördelen med kök som arbetslaget först 

förväntade. Arbetslaget hade väntat sig att det skulle bli en större omställning än vad det 

blev. Förskolläraren upplevde att kollegorna tyckte det fortfarande var lika intressant med 

mat och var fortfarande lika intresserade av maten. 
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[...] så jag tror inte vi tappade så mkt med att ta hit cateringen som alla förväntade 

sig faktiskt, jag blev positivt överraskad [...] (Förskollärare 1).  

 

Två förskollärare erbjöd barnen delaktighet i maten genom dukning där barnen kan lära sig 

matematik och om olika livsmedel. En förskollärare menade att det är upp till varje pedagog 

hur mycket tid och energi man är villig att lägga ned på att inkludera barnen i lättare 

matrelaterade moment. Merparten av förskollärarna skulle tillåta barnen befinna sig i köket 

om det inte fanns regler som Livsmedelsverket och Miljökontoret har. 

 

[...] det är på grund av hygienrutinerna, dom har stramats åt ganska mycket dom 

senaste åren, förr i tiden, då tog vi in två barn som hjälpte till att laga maten och 

det skulle man aldrig i livet få göra idag [...] (Förskollärare 1).  

 

En förskollärare poängterade att barnen får befinna sig i det befintliga kök som finns och om 

det skulle finnas tillagningskök skulle barnen få vistas där med en pedagog. 

7.3 Analys mellan förskolorna –föreligger likheter och/eller 
skillnader mellan studierna? 

Nedan görs en jämförelse mellan förskolorna där de diskuteras i relation till varandra. Syftet 

med studien var att undersöka förskollärares upplevelser, erfarenheter och inställningar kring 

den pedagogiska måltiden. Likväl som att ta reda på huruvida det finns olika upplevelser, 

erfarenheter och inställningar beroende på om det existerar ett tillagningskök eller ej på 

förskolorna. 

7.3.1 Likheter 

Alla förskollärare, oavsett förskola, talade om den pedagogiska måltiden som ett lärtillfälle, 

ett lärtillfälle med möjlighet till olika lärande. Genomgående i båda delstudierna nämndes 

att ämneskunskaper som matematik, naturvetenskap och språk var ämnesområden som 

barnen hade möjlighet att lära. Förskollärarna menade att barn även lär sig socialt samspel 

vid måltider, vilket också inbegriper ett gott  bordsskick (västerländskt bordsskick). Samtal 

och kommunikation var ytterligare en stor del av lärandet och merparten ansåg att det kunde 

vara av vikt att fördela ordet i vissa fall, för att möjliggöra att alla barn som vill, får komma 

till tals. Den pedagogiska måltiden påtalades i båda delstudierna också vara en lugn stund, 

och en stund för samvaro och umgänge i mindre grupper, för att möjliggöra goda 

lärsituationer. En gemensam uppfattning bland förskollärarna i de båda delstudierna var att 

barn ansågs lära och utvecklas i och genom handling, till exempel att försöka och prova 

själva. Förskollärarnas roll ansågs även vara av stor betydelse i de pedagogiska måltiderna. 

Deras roll ansågs främst bestå av att vara goda förebilder och vägledare. I detta ingick bland 

annat att vara närvarande och delaktig i måltiden och att uppmuntra barnen till att smaka på 

olika livsmedel. Samtliga förskollärare menade att förskolläraren själv är av stor betydelse 

för om barn vågar smaka på olika livsmedel eller ej. 
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Som slutlig likhet påtalade alla förskollärare att orsaken till varför barnen inte får vara i 

tillagningskök har med miljökontoret och livsmedelsverkets hygienriktlinjer att göra. Alla 

barn oavsett förskola fick däremot vistas och delta i bakning på avdelningsköken. 

7.3.2 Skillnader 

En av de tydligaste skillnaderna kring uppfattningar gällande attityderna till kök på förskolor 

var att de som arbetade på förskolor med kök (delstudie ett) beskrev de positiva fördelarna 

med ett kök på förskolan med mer engagemang och positivitet än i delstudie två vilka inte 

hade tillagningskök. Förskollärarna i delstudie ett poängterade att köket sågs som en stor 

resurs. Det ansågs finnas möjlighet att involvera och inkludera kökspersonalen i den 

pedagogiska verksamheten likväl som att barnen har möjlighet till inflytande och 

medbestämmande om ett kök finns på förskolan. Detta genom att barnen har möjlighet att 

dels önska mat men även få förståelse för vem som lagar maten och kan få möjlighet att se 

hur olika råvaror ser ut. Förskollärarna i delstudie två verkade istället ha en mer neutral 

inställning till köket. De flesta tyckte ändock att ett kök på förskolan kan ge fördelar men att 

ett avdelningskök räckte gott. En av förskollärarna ansåg att barnen inte går miste om något 

om förskolan inte har ett tillagningskök. Hen påpekade att cateringfirmor kan ge barnen 

samma möjligheter och grundade sina resonemang utifrån de hårda livsmedelslagarna 

gällande att barnen ändå inte får vistas i tillagningsköken. 

 

En annan skillnad mellan studierna vara att det i studie två ofta talades om stressen i 

förskolan och om stressen i just matsituationerna. Merparten av förskollärarna ansåg att de 

pedagogiska måltiderna ofta blev lidande på grund av de andra dagliga rutinerna som skall 

få rum under dagen, såsom vila och personalens raster. I delstudie ett nämndes inget av detta, 

endast att om förskolläraren själv kände sig stressad kunde det resultera i att den pedagogiska 

måltiden blev av sämre kvalitet. 

 

Delstudie ett skiljde sig även till viss del från studie två i avseendet att ett flertal förskollärare 

påtalade att hela läroplanen kan genomsyra den pedagogiska måltiden, samt att den var ett 

givet lärtillfälle, precis som alla andra dagliga aktiviteter. Förskollärarna uttryckte att den 

pedagogiska måltiden också kan ge barn möjligheter till att vidareutveckla deras redan 

befintliga erfarenheter och låta dem upptäcka nya erfarenheter. Detta skiljer sig från 

delstudie två som istället talar om ett processinriktat lärande, det vill säga att barnen endast 

gör erfarenheter på förskolan. 

 

Ännu en skillnad, om än dock något diffus var att i delstudie två använde några av 

förskollärarna rummet som lärande för att ge barnen möjlighet att jämföra, se skillnader och 

dra slutsatser till ett redan påbörjat samtalsämne. 
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8. Diskussion 

Förskollärarna i vår studie uppfattade pedagogiska måltider i förskolan som ett lärtillfälle 

vilket överensstämmer med Livsmedelsverkets betraktelse av de pedagogiska måltiderna. 

Livsmedelsverket hävdar att den pedagogiska måltiden är ett lärtillfälle med möjlighet att få 

uppleva en mångfald olika erfarenheter så som social samvaro, självständighet, samspel, 

delaktighet, språkliga referenser, och ämneskunskaper (2016, s. 10-11). Förskollärarna 

talade om den pedagogiska måltiden som ett lärtillfälle, ett tillfälle för barnen att lära sig 

“massor” om förskollärarna tar vara på tillfället. Inom begreppet “massor” inkluderade 

förskollärarna bland annat ämneskunskaper som matematik, naturvetenskap, språk, 

kulturella likheter och olikheter, likväl som mer sociala färdigheter samt självständighet. 

Utifrån hur förskollärarna uttryckte sig om måltiden som lärtillfälle kan utbildningens tre 

syften kvalifikation, socialisation och självständigt subjekt (Biesta 2015; Wahlström, 2016, 

s.132) tydligt ses i relation till måltiden, trots att de inte benämnde begreppen ordagrant. 

Utbildningens tre syften överlappar delvis varandra och är därav svåra att urskilja, vilket gör 

det svårt att skilja begreppen åt i analysen av intervjuerna. 

 

Utbildningens första syfte kvalifikation, inbegriper att ge barnen möjlighet att utveckla 

kunskaper och färdigheter inom de ämnen förskollärarna nämner men också kunskap i 

relation till  måltider och matkonsumtion vilket kunde vara att våga smaka på nya maträtter 

såväl som att få kunskap om olika livsmedel. I likhet med Russel och Worsley (2013) och 

Sepp (2002) var förskollärarna övertygande om att de själva med sina egna attityder till mat 

och måltider kan påverka barns smakpreferenser, syn på mat, livsmedelsval och matvanor. 

Att vara entusiastisk och själv smaka på all mat upplevdes kunna inspirera barnen till att 

våga smaka. Även kamrater ansågs ha en effekt på om barnen ville smaka eller ej, detta 

överensstämmer väl med Russel och Worselys resultat (2013). Det andra syftet med 

utbildningen, socialisation det vill säga, som det är beskrivet av Biesta (2015) är att 

undervisningen ska bidra till att barnen socialiseras in i samhället genom att lära sig förhålla 

sig till samhällets rådande normer och respektera alla människor. Studiens resultat synliggör 

förskollärarnas uppfattningar om hur barn bör uppföra sig i en matsituation både gällande 

bordsskick och i samspelet med andra. Detta kan kopplas till att utbildningen ska syfta till 

att barnen lär sig förhålla sig till de osynliga och synliga normer och regler som råder vid  

matsituationen. För att ge barnen möjlighet till att lära detta ansågs förskollärarna vara i 

behov av att agera förebild och vägledare för barnen. Självständigt subjekt, utbildningens 

tredje syfte bygger på att barnet ska utvecklas till en egen och självständig individ (Biesta, 

2015). Trots att begreppet inte nämns kan förskollärarnas syn på utvecklingen av barn som 

självständiga subjekt ändock tolkas vara en viktig del i den pedagogiska måltiden då den 

uppfattas ha stor potential för möjlighet till utveckling av självkänsla och självförtroende. 

Att öva på att bli självständig handlade bland annat om att kunna ta sin mat själv men också 

att kunna sätta egna gränser för vad andra har möjlighet att göra med och mot sig. 

 

Ur resultaten om förskollärarnas syn på hur barn lär i pedagogiska måltider framhävdes att 

de lär genom ett aktivt deltagande. Barnen uppmuntrades och gavs möjlighet att prova, 
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försöka själva och observera andra, i alla moment under måltiderna. Resultatet av 

förskollärarnas syn på lärande kan kopplas till Deweys begrepp learning by doing som 

bygger på att barn lär i och genom handling, i kombination med teoretisk kunskap (Lideman, 

2014, s. 239). Utifrån ovanstående kan förskollärarnas resonemang om lärande tolkas ha en 

grund i Deweys teori, detta är dock något vi inte kan säkerställa då ingen av förskollärarna 

nämnde begrepp utifrån olika teorier och således inte heller Deweys begrepp, likväl på grund 

av att studiens undersökningsområde inte är riktat mot förskollärarnas kunskapssyn utifrån 

olika teorier. I studiens teoretiska bakgrund tas även Deweys erfarenhetsbegrepp upp, vilket 

innebär att undervisning i förskola och skola bör bygga på barns tidigare levda erfarenheter 

och vidare fördjupa dess erfarenheter. Erfarenhetsbegreppet blev dock mindre betydelsefullt 

i studien då innebörden i begreppet inte blev särskilt framträdande i studiens resultat. 

 

Det framkom även tydligt att en pedagogisk måltid ansågs vara starkt knutet till den specifika 

förskolläraren och dennes roll. Att olika roller skulle vara en faktor till hur en pedagogisk 

måltid yttrade sig  är i likhet med vad Persson Osowski, Göransson, Fjellström (2013) 

kommit fram till. De har identifierat tre olika typer av lärarroller vilka kan påverka den 

pedagogiska måltiden i olika riktningar. Den sällskapliga lärarrollen har fokus på samspel, 

dialog, intresse för barnen, lyhördhet, empati och glädje. Denna lärarroll kan också synas 

existera i våra resultat där förskollärare ansåg att den pedagogiska måltiden styrs av de 

sociala aspekterna. Förskollärare som istället fokuserar på att lära ut något kring måltiden 

eller maten anses intaga en utbildande lärarroll, vilken inte karaktäriseras lika starkt av 

interaktion och samspel mellan barnen och förskollärarna utan istället mer av förklaringar 

till olika fenomen. I den undvikande lärarrollen är läraren passiv och något avståndstagande 

till barnen. Förskollärarna i vår studie talar indirekt om den undvikande lärarrollen och anser 

att en pedagogisk måltid inte kan komma till stånd med ett passivt agerande. Måltiden blir 

inte av pedagogisk karaktär och det finns inte utrymme för något lärande. Den är då endast 

ett tillfälle för att inmundiga föda med en lärare som “vakar” över måltidens fortgående. 

Persson Osowski, Göransson, Fjellström (2013) påvisar likaledes detsamma. Den mest 

förekomna lärarrollen i deras studie var den utbildande lärarrollen (Persson Osowski, 

Göransson, Fjellström 2013), vilket inte stämmer överens med våra resultat där den 

sällskapliga lärarrollen till synes var mest framträdande. Den utbildande lärarrollen 

existerade dock också i stor utsträckning medan den undvikande rollen inte syntes 

förekomma alls i våra resultat. 

 

Ytterligare ett påfallande resultat var att förskollärarna utöver den pedagogiska måltiden som 

lärtillfälle också belyste vikten av en lugn stund och socialisation vid måltiden. 

Kombinationen av dessa tre områden kan vi koppla till Johansson och Pramling Samuelssons 

studie (2002) som använder begreppet Förskolans dubbla budskap. Förskolans dubbla 

budskap är i deras mening en förening mellan omsorg och pedagogik under måltiderna. 

Resultaten i vår studie kan ses vara överensstämmande med Johansson och Pramling 

Samuelssons (2002) definition av förskolans dubbla budskap. Detta grundas på att 

förskollärarna i studien ansåg att måltiden skulle vara en lugn stund, tid för socialisation och 

ett lärtillfälle. En lugn stund och socialisation kan kopplas till omsorg medan lärtillfälle kan 

kopplas till pedagogik, vilka är de två hörnstenarna i förskolans dubbla uppdrag. 
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Beträffande resultaten av uppfattningarna om tillagningskök på förskolorna talade alla 

förskollärarna positivt om att ett tillagningskök på förskolan kunde bidra med fördelar och 

användas som resurs i den pedagogiska verksamheten. Uppfattningar om köket som resurs 

är likaledes ett resultat ur tidigare studier där inkludering och deltagande i köket anses kunna 

ge stora fördelar för barnen i förskolan (Sepp, Abrahamsson, Fjellström, 2006). 

Vad som dock kunde utläsas av resultaten var att tillagningsköken på förskolorna inte 

nyttjades i den pedagogiska verksamheten i så stor utsträckning som är möjligt. Ett resultat 

som var något förvånande. Avdelningsköken som fanns tillgängliga på förskolorna nyttjades  

ej heller regelbundet och i så stor utsträckning som förväntat. Förskolorna utan 

tillagningskök nyttjade enligt vad som framkom i vår studie, dock avdelningsköken i något 

större utsträckning än de förskolor  som hade tillagningskök och avdelningskök. 

Argumenten för att barnen inte inkluderades i tillagningsköket och i matlagning handlade 

om Livsmedelsverkets hygienregler. I motsats till vad förskollärarna hävdar kring 

Livsmedelsverkets hygienregler uppmuntrar och rekommenderar Livsmedelsverket att barn  

deltar och tillåts vara med i köken. Enligt livsmedelsverket finns ingen lagstiftning om att 

barn inte får vistas och/ eller delta i kök och matlagning. ”Det finns ingenting i dagens 

lagstiftning som hindrar att barn deltar i matlagning på förskolor” (Livsmedelsverket, 2016, 

s. 37). Vad Livsmedelsverket dock menar är att det ska finnas tydliga riktlinjer och medvetna 

pedagoger vid vistelse i kök. I och med Livsmedelsverkets rekommendationer till 

delaktighet i köken kan en slutsats göras att det verkade finns outnyttjade möjligheter för att 

göra barnen delaktiga i matlagning och bakning på förskolorna, både på förskolor med 

tillagningskök och på förskolor utan tillagningskök. 

Slutligen vill vi poängtera att vi i vår inledning relaterade till oss själva och vår egna 

utbildning där vi menade att vi inte fått tillräcklig kunskap om barn, mat och måltider, kost 

och hälsa. Vi kan nu utifrån vår studie där även några av de intervjuade förskollärarna 

efterfrågade mer kunskap, stärka vår egen upplevelse av för lite kunskap både för egen del 

och ute i förskolorna, inte minst kring Livsmedelsverket och reglerna kring att gör barn 

delaktiga i kök och matlagning på förskolor. Kunskapen om Livsmedelsverkets 

rekommendationer om barns delaktighet i kök verkar inte ha nått ut till många förskolor och 

således resulterat i att barnen inte får delta i köken, detta endast på grund av bristande 

kunskaper hos personalen. 

 

 

9. Konklusion 

De huvudsakliga och gemensamma resultaten som framkom ur vår studie var att alla 

förskollärare såg den pedagogiska måltiden som ett lärtillfälle men också som en lugn stund 

och en tid för social samvaro. Det andra stora resultatet vara att alla förskollärarna uppfattade 

och upplevde att tillagningskök på förskolor är stora resurser, men majoriteten av 

förskollärarna uttalade att barnen inte fick vistas i tillagningsköken på förskolorna. Detta 

oavsett om det existerade ett tillagningskök på förskolan, eller om det skulle finnas ett 

tillagningskök. Förskollärarna grundade sina uttalanden om orsakerna till varför barnen inte 

fick befinna sig i köket och ej heller delta i matlagningen utifrån miljökontorets riktlinjer för 
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hygienregler. Oavsett tillgång till tillagningskök eller avdelningskök nyttjades köket dock ej 

i den utsträckning som kan tänkas vara möjlig utifrån ett didaktiskt perspektiv men även 

utifrån Livsmedelsverkets råd. 

 

En skillnad mellan de två delstudierna var att förskollärarna i delstudie ett ofta hänvisade 

tillbaka till läroplanen när de pratade om den pedagogiska måltiden som lärtillfälle och vad 

den kunde bidra med för läranden. I delstudie två uppmärksammades inte läroplanen fullt 

lika mycket, istället pratade de om måltiden som lärtillfälle i relation till omgivningen. 

 

En fråga som uppstått under studiens gång är: Om kunskaper hade funnits bland personal på 

förskolor, hade då köken utnyttjats på ett annat sätt? Vidare forskning, där forskare och 

förskollärare tillsammans utvecklar verksamheten, skulle kunna ge svar på en sådan fråga. 

 

10. Efterord 

Tack till alla förskollärare som ställt upp och medverkat i intervjuer som gjort att denna 

studie kunnat genomföras. Även tack till lektor Karin Hjälmeskog vid Uppsala universitet 

som handlett oss i denna uppsats.  

Våren 2018 

 

Oliviha Damberg  Helena Lund 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Till Förskollärare med utbildning  
 

Information om en studie om pedagogiska måltider 
 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

en C-uppsats/ examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar kring måltiden som lär 

tillfälle (“den pedagogisk måltiden”), samt om det skiljer sig i uppfattningar beroende av om 

förskolan har ett tillagningskök eller mottagningskök. 

Vi intresserar oss av mat och måltider bland annat för att det inte finns särskilt mycket 

forskning inom området och inte heller några särskilda riktlinjer för hur en pedagogisk 

måltid bör gå till, samt vilken okunskap som finns kring mat, måltider och barns nutrition 

bland förskollärare i allmänhet. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom att intervjua dig som 

förskollärare under ett tillfälle, ca 20-30min. Vi kommer att använda en inspelningsfunktion 

på mobiltelefon eller dator, för att kunna dokumentera intervjusvaren.  

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Om ni är positiva till deltagande, undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande och skickar in den till oss (Oliviha Damberg eller Helena Lund) i ett kuvert eller 

mail. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

 

Helena Lund 

Adress: Von Kramers allé 35, 75237 Uppsala 

e-post: Helena.Lund.2313@student.uu.se 

 

Oliviha Damberg 

Adress: Sparrisgatan 5B, 75446 Uppsala 

e-post: Oliviha.Damberg.6974@student.uu.se 

 

Studiens handledare: Karin Hjälmeskog 

Tel: 018-471 6263 

e-post: karin.hjalmeskog@edu.uu.se 

Uppsala den 28/2-18 
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Bilaga 2 

 

Till Förskollärare med utbildning 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 
Studien, som kommer att handla om måltidspedagogik, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Oliviha Damberg och Helena Lund som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovannämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas. , samt att intervjun kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien innebär 

och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. 

 

 

 

 

Förskollärares namn: ……………………………………………… 

 

Födelsedatum: …………………… 

 

Adress till förskolan: 

…………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift    

Blanketten skickas i ett svarskuvert eller på mail, se nedan 

  



 

 

43 

Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

Studien syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar, erfarenheter och inställningar 

till pedagogiska måltider. 

 

Frågeställningar/Forskningsfrågor:  

-Hur uppfattar och definierar förskollärare pedagogiska måltider? 

-Hur uppfattar förskollärare sin roll vid pedagogiska måltider? 

- Vad uppfattar förskollärare att barn lär vid pedagogiska måltider? 

-Hur uppfattar förskollärare att tillagningskök vs mottagningskök kan påverka pedagogers 

inställningar till pedagogiska måltider? 

 

Intervjufrågor 

Uppvärmningsfrågor 

-Hur ser du på matens och måltidens betydelse i förskolan? 

-Är du intresserad av frågor om mat? 

 

Tematiska frågor/uppföljningsfrågor (uppföljningsfrågor är markerade kursivt) 

  

-Vad innebär en pedagogisk måltid för dig? (Utveckla gärna, kan du ge ett exempel på en 

nyligen upplevd pedagogisk måltid?) 

 

-Vad anser du vara  viktigt i en pedagogisk måltid? (kan du utveckla ditt resonemang ?) 

 

-Vilket syfte uppfattar du att en pedagogisk måltid har? 

 

-Vilket syfte har en icke pedagogisk måltid? 

 

-Vad har du för erfarenheter av pedagogiska måltider i förskolan? 

 

-Ser du pedagogiska måltider som ett lärtillfälle? (På vilket sätt ser du det som ett 

lärtillfälle?) 

 

-Hur uppfattar/tror  du att barn lär vid pedagogiska måltider? (didaktik) 

 

-Vad uppfattar/tror du att barn lär? (kan du ge ett konkret exempel? (didaktik) 

 

-Vad anser du att barnen bör lära sig av pedagogiska måltider? 

 

-Vad anser du dig ha för roll under en pedagogisk måltidssituation? 

 

-Har ni liknande uppfattningar i arbetslaget angående måltider? 

 

-Upplever du att du har tillräckligt med kunskap kring måltider, livsmedel och kost? (kan du 

utveckla?, vad saknas?) 

 

-Kan du påverka barns syn på mat och vad dem äter? (På vilket sätt kan du berätta?) 
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-Upplever du att det finns oskrivna regler för hur en måltid ska genomföras på just er 

förskola? (kan du ge ett exempel?) 

 

-Tror du ett kök på förskolan kan bidra till en annan uppfattning kring måltider, mat och 

måltid som lärtillfälle? (På vilket sätt?, har du upplevt någon skillnad mellan förskolor med 

eller utan kök?) 

 

-Involverar ni barnen i matlagning/bakning mm? 

 

-Arbetar ni med mat och livsmedel kontinuerligt med barnen?  (På vilket sätt? Kan du 

beskriva en specifik situation?) 

 

-Får barnen befinna sig i tillagningsköket? Avdelnings Köket?  (Kan ni motivera varför, 

varför inte?)  

(Denna fråga ställs enbart till förskollärarna i delstudie ett). 

 

- Om ni hade haft ett tillagningskök skulle barnen få befinna sig där då? Avdelningsköket? 

(Kan ni motivera varför, varför inte?)  

(Denna fråga ställs enbart till förskollärarna i delstudie två). 

 

Avslutande fråga 

Kan du berätta för mig hur den perfekta måltiden i förskolan bör gå till utifrån ditt 

perspektiv? 

 

Intervjun kan rundas av med att intervjuaren säger “ jag har inga flera frågor. Har du något 

mer att fråga om innan vi avslutar intervjun?” (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 171). 

 

Tolkande frågor 

Har jag förstått de rätt om… 

Menar du att… 

Jag förstod inte riktigt, kan du förklara... 
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