
	   1 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Institutionen för kostvetenskap 

Box 560 
Besöksadress: BMC, Husargatan 3 
751 22 Uppsala 

En kvantitativ enkätstudie om 
den pedagogiska måltiden i 
förskolan. 
 

Katarina Bergsman Hallne 
Gunilla Rensmo 

Examensarbete C, 15hp 
 

                                       Grundnivå 
                   VT 2018 

 
  
  



	   2 

 
 
 
 
UPPSALA UNIVERSITET                                              Vt 2018  
Institutionen för kostvetenskap    
Examensarbete C 15 hp 
Grundnivå 
 
Titel: En kvantitativ enkätstudie om den pedagogiska måltiden i förskolan. 
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Måltiden i den svenska förskolan innebär ett tillfälle för barn och 
förskolepersonal att umgås och samtala med varandra medan de äter tillsammans. Det är även 
ett tillfälle att lära barn om mat och hälsosam kost. Tidigare forskning tyder på att 
pedagogiska måltider är ett vanligt inslag i verksamheten men att förskolepersonalen 
upplever att de saknar kunskap om kostråd.   
Syfte: Vad innebär den pedagogiska måltiden för förskolepersonalen? Känner personalen till 
Livsmedelsverkets broschyr ”Bra måltider i förskolan” och på vilket sätt används riktlinjer 
och  kostråd i den pedagogiska måltiden i förskolan i Sverige? 

Metod: Förskolepersonal (n=230, 98 % kvinnor) som genomgick kompetenshöjande 
uppdragsutbildning svarade på en enkät om den pedagogiska måltiden i förskolan och 
riktlinjer för den. Enkäterna distribuerades och samlades in i samband med 
utbildningstillfällen i Uppsala, Norrtälje, Upplands-Bro, Botkyrka och Nacka.  

Resultat: Enkätsvaren visar att en pedagogisk måltid ses av förskolepersonal främst som ett 
tillfälle att lära barnen det sociala samspelet och att som vuxen agera förebild. Det är även tid 
för reflektioner och samtal utifrån barnens funderingar. Under måltiden inspireras även 
barnen till att utforska smaker och olika livsmedel. Hälften av de tillfrågade kände till 
Livsmedelverkets broschyr ”Bra måltider i förskolan” men många var osäkra på hur dessa 
kostråd kunde användas under den pedagogiska måltiden. 
Slutsatser: Förskolepersonalen förmedlar en mångfacetterad bild av vad den pedagogiska 
måltiden i förskolan innebär. De förknippar den främst med social samvaro och tillfälle till 
samtal. Under den pedagogiska måltiden är det få som uttrycker att de använder sig av de 
kostråd som finns i Livsmedelsverkets broschyr. 
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ABSTRACT 
Background: The meal in Swedish preschool offers an opportunity for children and 
preschool staff to sit and talk to each other while they are eating together. It is also an 
opportunity to teach children about food and healthy eating. Previous research indicates that 
the pedagogic meal is common component in preschools but staff lacks knowledge about the 
dietary guidelines. 
Aim: What does the pedagogic meal mean for preschool staff? Do the staff knows about the 
Food Administration's publication "Good meals in preschool" and how the dietary guidelines 
are used?  
Method: Preschool staff (n = 230, 98 % women) who were undergoing competence-raising  
education answered a questionnaire about the pedagogic meal in preschool and the dietary 
guidelines. The questionnaire was distributed and collected in connection to lectures in 
Uppsala, Norrtälje, Upplands-Bro, Botkyrka and Nacka. 
Results: The pedagogic meal is seen by preschool staff primarily as an opportunity to teach 
the children the social interaction and to act as a role model, but also as time for reflections 
and conversations based on the children's thoughts. During the meal, children are also 
inspired to explore different tastes and foods. Half of the staff knew the dietary guidelines, 
however many were unsure how these guidelines could be used during the pedagogic meal. 
Conclusion: Preschool staff reports a multifaceted picture of what the pedagogic meal in 
preschool means. They associate it primarily with social gathering and opportunity for 
conversation. Few of them express that they are using the dietary guidelines during the 
pedagogic meal. 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Pedagogiska måltiden i förskolan 
Måltiden i den svenska förskolan innebär ett tillfälle för barn och lärare att umgås och 
samtala med varandra medan de äter tillsammans och har under åren utvecklats till ett viktigt 
pedagogiskt inslag i verksamheten. Måltiden är även ett tillfälle att lära barn om mat och 
hälsosam kost (Persson Osowski et al, 2013). Mot bakgrund av detta har begreppet 
pedagogisk måltid utvecklats (Sepp, 2013). Grunden till utvecklingen av den pedagogiska 
måltiden är den allmänna skolmåltiden som genom åren förändrats från ideell fattigvård till 
allmän skolmåltid i Sverige (Gullberg, 2004). 1946 röstade riksdagen igenom förslaget om en 
avgiftsfri, näringsriktigt skolmåltid för alla folkskolebarn. Förslaget var grundat på 
synpunkter från flera grupperingar, såsom barnläkare, lärare, kvinnoorganisationer och 
nutritionister. De ansåg att de flesta barn behövde ett tillskott till den mat som serverades i 
hemmet för att få tillräcklig näring och energi för att kunna koncentrerar sig i skolan. 
Implementeringen av allmän skolmåltid var dock trög och inte förrän på 1960-talet var den 
införd i hela Sverige (Gullberg, 2004). 
Sedan den moderna förskolans start har matens och måltidens roll på förskolan skiftat genom 
åren, men den har alltid varit en betydelsefull och central del i förskolans verksamhet (Benn 
och Hjälmskog, 2015). Det pedagogiska inslaget rörande måltiden hade dock en tydligare roll 
i Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) än i dagens läroplan. I utredningen beskrivs att 
förskolorna skulle lära barnen hur mat odlas, tillagas och förtärs. Dessa aktiviteter kunde ge 
anledning till frågeställningar kring maten och möjlighet att experimentera. Sådana frågor 
skulle användas och vidareutvecklas av personalen. Det kunde gälla behov av och tillgång till 
mat lokalt och globalt. I stort sett alla förskolor hade ett eget kök där barnen skulle ges 
möjlighet att hjälpa till. Därav föreslogs också speciella säkerhetslösningar och lägre 
hygieniska krav. På 1990-talet genomfördes kostnadsrationaliseringar inom barnomsorgen, 
detta innebar att barngruppens storlek ökade vilket medförde att aktiviteter där bara få barn 
kan delta, som experiment i kök, minskade (SOU1997:157a). 
Begreppet  pedagogisk måltid är inte definierad i läroplanen för förskolan (Benn och 
Hjälmskog, 2015), den finns inte heller som ett eget moment i utbildningen till förskollärare 
(Personlig kommunikation, 18 april 2018), Det är ändå ett välkänt begrepp i förskolan och 
har använts sedan 1970-talet. Skolverkets hemsida (2016) hänvisar till Livsmedelsverkets 
rekommendationer i broschyren ”Bra måltider i förskolan” som beskriver måltiden som ett 
tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och med de vuxna, måltiden kan också 
användas i det pedagogiska arbetet. Mest konkret beskrivningen finns i Skatteverkets lagtext 
(Skatteverket, 2014) som fastslår att den pedagogiska måltiden innebär att personalen har 
tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn för att erhålla skattefri 
kostförmån. Sepp et al. (2006) undersökning definierade att den pedagogiska måltiden 
innebär att hjälpa och uppmuntra barnen att äta, samt att vara en förbild för barnen. Bristen 
på tydlig definition medför att begreppet kan variera på grund av förskolepersonalens egna 
tolkningar. Skolverket (2016) hävdar att den pedagogiska måltiden  vävs in i andra mål för 
förskolan. Ett av förskolans mål är att varje barn ska utveckla sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 
hälsa och sitt välbefinnande. Barnen ska också få kunskap om natur och miljövårdsfrågor 
samt lära sig att ha ett ekologiskt förhållningssätt både i nutid och för framtid (Skolverket, 
2016). Förskolepersonal, barnskötare och förskollärare, tycks ha en klar bild över vad som 
menas med en pedagogisk måltid men är osäkra på hur de kan uppmuntra till sunda matvanor 
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för barnen. Osäkerheten kan bero på avsaknad av utbildning och kunskap om mat (Sepp, 
2006). Denna brist på utbildning beror förmodligen på att förskolepersonalen inte ansvarar 
för att tillaga maten, kunskapen om mat är dock viktig eftersom det är förskolepersonalen 
som ansvarar för barns intag av föda (Livsmedelsverket, 2016).  
  

1.2 Livsmedelsverkets kostråd till förskolan 
Livsmedelverkets näringsrekommendationer för barn, härefter benämnda som kostråden, 
finns beskrivna i “Bra måltider i förskolan” (Livsmedelsverket, 2016). De är avsedda att ge 
vägledning för att främja bra matvanor. Måltiderna i förskolan omfattas av skollag och 
läroplan, därför har Skolverket bidragit till de delar som tar upp hur måltiderna kopplas till 
det pedagogiska arbetet. Råden vänder sig till alla som påverkar kvaliteten på måltiden i 
förskolan, från beslutsfattare till måltidspersonal och förskollärare. Kostråden grundar sig på 
vetenskap och väl beprövad erfarenhet. De nya risk- och nyttovärderingarna och 
kunskapsöversikterna har sammanställts av Livsmedelsverkets experter inom områdena 
mikrobiologi, nutrition och toxikologi från de Nordiska näringsrekommendationerna, NNR 
2004, kompletterat med vetenskapliga kunskapssammanställningar publicerade senare än 
2004 (Livsmedelsverket, 2011). Huvudriktlinjerna för kostråden följer vuxnas nämligen ökad 
konsumtion av fisk, skaldjur, grönsaker, frukt/bär, nötter/frön, fullkorn, nyttiga matfetter, 
magra mejeriprodukter, mindre konsumtion av rött kött/chark, salt, socker samt ökad fysisk 
aktivitet. Näringsinnehållet är särskilt viktigt eftersom barn växer men också för att de har 
svårt att äta stora portioner. För att öka intaget av frukt och grönsaker serveras ofta dessa som 
mellanmål eller efterrätt. Nötter och frön begränsas ofta på förskolor eftersom det är vanligt 
att barn är allergiska mot dessa. Fullkorn ska inte ges för ofta till barn i förskolan eftersom 
det kan ge problem med magen samt att näringsintaget minskar eftersom de tidigare blir 
mätta. (Livsmedelsverket, 2016). Bild 1 visar på Livsmedelsverket måltidsmodell “Bra 
måltider” och förmedlar måltidens mångfacetterade betydelse. Modellen kan användas i 
arbetet att med att utveckla måltiderna i förskolan och öka förståelsen mellan köks- och 
förskolepersonal. Kostråden återfinns främst i delen “Näringsriktig”, men eftersom alla delar 
samverkar återfinns de även i övriga delar (Livsmedelsverket, 2016). 

 

 
Bild 1 Livsmedelsverkets måltidsmodell “Bra måltider” 
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1.3 Ansvar och påverkan 
Enligt Skolverket (2016) vistas 83 % av alla barn i Sverige på förskolan. Många barn äter 
flera av dagens måltider där. Frukost, lunch och mellanmål motsvarar 65-70% av 
näringsbehovet/dag, vilket betyder att ansvaret för barnens ätande och lärande vid måltiderna 
delas av förskolepersonal och vårdnadshavare. Förskolepersonalen har således en stor 
påverkansgrad och ansvar för barnens intag av mat. De kan genom den pedagogiska måltiden 
utjämna socioekonomiska skillnader i kunskaper om näringsriktig och hälsosam kost 
(Livsmedelsverket, 2016).  

Ett problem som förekommer allt oftare hos barn i många länder är fetma, särskilt i 
höginkomstländer och där framförallt i socioekonomiskt svaga områden och hos familjer med 
utländsk bakgrund (WHO, 2016). WHO betonar att både skola och föräldrars samarbete 
krävs för att motverka fetma hos barn och att detta ska finnas inskrivet i läroplanen. Enligt 
Livsmedelsverkets (2016) rapport nr 11 är framför allt utbildning och kunskap hos 
personalen en viktig faktor i arbetet med att hejda överviktsutvecklingen bland barn. 
Eftersom matvanor och attityder till mat grundläggs i barndomen ökar exponering för många 
olika sorters livsmedel i tidig ålder chanserna till sunda matvanor som vuxen 
(Livsmedelsverket, 2016). 
Måltiderna på förskolan skapar utrymme för umgänge och tillfälle till lärande. Commensality 
är ett begrepp som enkelt uttrycks som att äta vid samma bord men sociologen Claude 
Fischler (2011) breddar begreppet och menar att det också betyder att äta tillsammans med 
andra människor. Genom gemensamma måltider skapas förtroende och trygghet vilket skapar 
förutsättningar för barnen att våga bekanta sig med nya livsmedel. Flera undersökningar visar 
att lärarens inställning och lärostil påverkar eleverna attityd till mat. En positiv inställning 
från pedagogen till maten som serveras och till att göra måltidssituationen till en trevlig 
pratstund medverkar till barns nyfikenhet för ny mat (Ahn & Nelson, 2015, Persson Osowski 
et al, 2013, Sepp et al 2006). Närvaron av en vuxen ger en lugnare måltidssituation och en 
förebild för barnen vid måltider. Även andra pedagogiska hjälpmedel som posters och bilder i 
matsalen förstärker hälsosamma matvanor (Persson Osowski et al, 2013). 
  

1.4 Pedagogernas förhållningssätt 
Den pedagogiska måltiden har undersökts i tidigare forskning bl. a. med fokus på 
förskolepersonalens attityder till den pedagogiska måltiden (Sepp et al 2006), olika lärarstilar 
vid måltiden (Persson Osowski et al, 2013) samt barnens upplevelse av det foodscape som 
den pedagogiska måltiden i skolan utgör (Persson Osowski et al, 2012). I den undersökning 
som Sepp et al (2006) gjorde på förskolor i en stockholmsförort, intervjuades rektorer, 
förskollärare och barnskötare om deras attityd till den pedagogiska måltiden. Förskollärare 
hade en bild av att den pedagogiska måltiden innebar ett tillfälle att lära barn bordsskick, 
social träning och att smaka på olika sorters mat, dock ansåg de sig inte ha tillräcklig kunskap 
om kostråden (Sepp et al 2006). Sepp et al (2006) problematiserar att pedagogerna förväntar 
sig att bli inbjudna till den pedagogiska måltiden istället för att skapa denna aktivitet. 
Måltiderna sågs också i vissa fall som ett avbrott och en störning i den pedagogiska 
verksamheten. 
Studier genomfördes av Persson Osowski et al.(2012, 2013) på flera skolor med lärare och 
elever från förskoleklass upp till årskurs 6 i en svensk kommun. Forskarna genomförde 
observationer på lärare och barn vid måltider i skolan och gjorde fokusgruppsintervjuer på 
utvalda barn i årskurs 4-5. Resultaten visar att barn anammar idéer och kunskaper från vuxna 
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och samhället (Persson Osowski et al, 2012). Persson Osowski et al (2013) identifierade tre 
olika lärartyper som kan urskiljas vid måltiderna. 

• Den sociala som försöker göra måltiden till en tidpunkt att interagera med barnen, 
detta kan göras utifrån ett vuxenperspektiv (där lärarens intressen behandlas) eller ett 
barnperspektiv. 

• Den utbildande där barnen ska lära sig om mat, måltiden och bordsskick, denna stil 
innebär envägskommunikation och regler. 

• Den undvikande där den vuxne undviker att tala och interagera med barnen eller att 
de vuxna sitter tillsammans och pratar om egna ämnen. 

 
Persson Osowski (2013) refererar till att kunskapen om riktlinjer för skolmaten, kostråden, är 
god hos personalen som arbetar i köken enligt dietister men inte hos den undervisande 
personalen. Erinoshos et. al (2012) studie påvisar att personalen på de förskolor som hade 
riktlinjer för måltiderna i högre grad agerade förebilder vid måltiderna genom att prata med 
barnen om bra mat, än de som saknade riktlinjer. I sin artikel framhåller Persson Osowski 
(2013) att internationell forskning föreslår att barnomsorgsleverantörer och lärare måste vara 
utbildade och kunniga om evidensbaserad praxis relaterad till måltider med barn och 
näringsbildning. Slutsatsen för studien kan sammanfattas som att lärare måste utbildas och bli 
medvetna om effekterna av sitt beteende för att uppnå potentialen i pedagogiska måltider 
(Persson Osowski et al, 2013). Ahn & Nelson(2015) menar också att det är viktigt att 
pedagogerna får utbildning i hur mat kommuniceras i barngrupp och hur man som pedagog 
agerar förebild i uppmuntrandet att våga prova nya livsmedel. I Persson Osowskis studie 
undersöktes inte lärarnas kunskaper om kostråden men detta vore av intresse i kommande 
studier. 
Baserat på kunskap från tidigare forskning finns det ett behov av fortsatt forskning på hur 
förskolepersonalen, framför allt förskollärare och barnskötare, förmedlar de kostråden i 
relation till den pedagogiska måltiden och härigenom använder detta som ett verktyg för 
skolverkets mål kring t.ex. hälsa och miljö. ”Bra måltider i förskolan”, som publiceras av 
Livsmedelsverket, är framtagen för förskolan för detta ändamål. Avsikten med detta arbete 
var att undersöka om förskolepersonalen känner till och använder dessa kostråd. 

2 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka vad den pedagogiska måltiden innebär för 
förskolepersonalen. Vidare undersöktes om förskolepersonalen känner till Livsmedelverkets 
broschyr ”Bra måltider i förskolan” och på vilket sätt riktlinjer och kostråd används vid den 
pedagogiska måltiden. 
 

3 Metod 
Vid genomförandet av studien användes en kvantitativ metod med enkäter där vissa av 
frågornas svarsalternativ var öppna och därför behandlades som kvalitativa. Data samlades in 
vid en enskild tidpunkt, så kallad tvärsnittsdesign. Enkäten utformades av uppsatsförfattarna. 
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3.1 Litteratursökning 
Boken ”Barn, mat och måltider” utgjorde utgångspunkt för arbetet. I den finns ett flertal 
referenser till aktuella publiceringar gällande den pedagogiska måltiden (Benn & 
Hjälmeskog, 2015). Parallellt gjordes även litteratursökning i Diva-portalen, Uppsala 
universitetsbiblioteks databas och MUEP (Malmö University Electronic Publishing). 
Sökningarna genomfördes huvudsakligen mellan den 26 mars till den 3 maj 2018. Sökorden 
som användes vid sökningarna var: ”pedagogic meal”, ”preschool”, ”teachers”, ”children”, 
”food”, ”eating habits”, ”guidelines”, ”health”, ”Sweden” och ”Commensality”. Sökningen 
begränsades inte av publiceringsår. Metodböcker och rapporter användes också i arbetet. 

3.2 Enkät 
Enkäten bestod av 23 frågor som fokuserade på den pedagogiska måltiden i förskolan och 
förskolepersonalens kunskaper om aktuella kostråd för barn. Det var både öppna och slutna 
frågor där skattningsskala användes. Frågorna indelades i fyra huvudgrupper kring (I) 
bakgrundsfakta, (II) pedagogiska måltiden, (III) riktlinje samt (IV) kostråden. De inledande 
frågorna behandlade bakgrundsfakta som respondenternas kön, utbildning, antal år inom 
förskolan och vilken typ av förskola de arbetade på. De följande frågorna behandlade den 
pedagogiska måltiden, riktlinjer för måltider och respondenternas kunskaper om kost. För att 
undvika misstolkningar konstruerades frågorna och påståendena korta. Vidare innehöll 
enkäten bara en fråga per svarsalternativ. På så sätt undviks att respondenterna inte vet vilken 
fråga de ska besvara (Bryman, 2008). De frågor som behandlade i vilken grad respondenterna 
upplevde påståendet användes en sjugradig Likertskala med alternativen från ”mycket väl 
insatt” till ”inte alls insatt”, från ”mycket bra” till ”mycket dåliga”, från ” stämmer mycket 
bra” till ”stämmer inte alls” och från ”inte alls” till ” i mycket hög grad”. Svarsalternativen 
presenterades alltid med utgångspunkt att respondenterna rangordnade från att de hade god 
kännedom om påståendet till att de inte hade det för att skapa en positiv helhet av enkäten 
(Wenemark, 2017). Frågorna med öppna svarsalternativ var ”Ange orsaken till att du inte äter 
pedagogisk måltid”, ”Anser du att du behöver mer kunskap om något annat”, ”Vad är en 
pedagogisk måltid för dig?”, ” Varför behövs det riktlinjer om pedagogisk måltid på 
förskolan?”, ” På vilket sätt använder du kostråden under den pedagogiska måltiden?” samt 
följdfrågor till om de har kostutbildning (3.1;3.2;3.3). De öppna svarsalternativen valdes för 
att täcka in så stor variation av svar som möjligt. Enkäten kan ses i sin helhet i Bilaga 2. 
  

3.3 Pilotstudie 
Inför studien genomfördes en pilottest av enkäten med tre förskollärare. Detta urval var ett 
strategiskt urval enligt bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2008). Det innebar att de utvalda 
testpersonerna hade relevant kunskap och erfarenhet inom studiens område och att de hade 
möjlighet och vilja till att medverka. Två av förskollärarna hade mer än 16 års 
yrkeserfarenhet och den tredje hade mer än 6 års yrkeserfarenhet. Vid genomförandet av 
enkäten placerades respondenterna vid var sitt bord med ansiktet vänt mot testledaren. I 
samband med utdelandet av enkäterna informerades respondenterna om syftet med studien 
och att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta när som helst. Under 
genomförandet var det ingen som tvekade och de besvarade frågorna i kronologisk ordning. 
Tiden för att besvara enkäten varierade från tre och en halv minut till sex och en halv minut.  
Efter genomförandet ombads respondenterna att komma med synpunkter på enkätens 
utformning, frågekonstruktion och intervallen på svarsalternativen. Utifrån dessa synpunkter 
omformulerades fråga 10 ”Om du svarade ja på denna fråga: Följer ni dessa riktlinjer?” som 
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blev fråga 9.1. vilket innebar att vid svar ja på frågan kunde nästa fråga besvaras om hur ofta 
detta skedde. Vid ett nej eller osäker gick det inte att svara hur ofta riktlinjer följdes. En av 
respondenterna funderade över ordningen på svarsalternativen på frågorna 17-20 där 
rangordningen gick från ”inte alls” till ”i mycket hög grad”, vi behöll den ordningen för att 
enkätens helhet skulle genomsyras av en positiv ton. Vidare tillkom två frågor efter ett möte 
med en statistiker. Dessa var frågan om respondenterna känner till Livsmedelsverkets 
broschyr ”Bra måltider i förskolan” och frågan på vilket sätt de använder kostråden under den 
pedagogiska måltiden (bilaga 3). 
  

3.4 Urval och rekrytering 
Urval och rekrytering av förskolepersonalrespondenter gjordes i samband med kurser för 
barnskötare och förskollärare. Dessa läste en enstaka kurs eller som en del i sin utbildning 
från barnskötare till förskolelärare som de genomförde parallellt med arbete på förskolor. 
Uppsala universitet ansvarade för denna uppdragsutbildning och den utfördes i Uppsala, 
Norrtälje, Upplands-Bro, Botkyrka och Nacka under vårterminen 2018. Kontakten 
etablerades då en av uppsatsskrivarna var seminarieledare på en kurs och föreläste samt var 
seminarieledare på två andra kurser. Detta innebar att uppsatsskrivarna hade personlig 
kontakt med respondenterna. Tid för urval och rekrytering var från 13 april till 14 maj 2018 
då enkäterna också delades ut och begärdes in. Detta skedde i samband med föreläsning eller 
seminarium. Respondenterna fick information om studiens syfte, att det var frivilligt att delta 
och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Därefter delades en pappersenkät ut 
och tid gavs för att hinna svara. Ett sådant upplägg gjorde det möjligt att notera antalet 
enkäter som delades ut och samlades in.  För att deltagandet skulle vara etiskt försvarbart var 
det viktigt att frivilligheten att delta var tydlig.  Då enkäten distribuerades samtidigt till en 
sammankallad grupp kan den kallas gruppenkät, dock är svaren individuella och utan 
samarbete mellan respondenter ( Ejlertsson, 2014).                       
Sammanlagt deltog 230 personer i utbildningarna och som därmed inkluderades i studien. Ett 
externt bortfall uppstod då tre personer valde att inte delta vid testtillfället. Det fanns ett visst 
internt bortfall på specifika frågor i enkäten där respondenterna inte svarat enligt 
anvisningarna eller avstått att svara.  
  

3.5 Etiska överväganden 
I denna studie som berörde människor tog vi fasta på de fyra grundläggande forskningsetiska 
principer som gäller för forskningsprojekt ( Ejlertsson, 2012).                           
Informationskravet: Information om examensarbetets syfte och att det var frivilligt att delta 
stod skrivet i början av enkäten. Denna information gavs också muntligt till respondenterna 
innan enkäten delades ut. 

Samtyckeskravet: Respondenterna fick själva välja om de ville delta och de kunde när som 
helst under studien avbryta sitt medverkande. 

Konfidentialitetskravet: I enkäten efterfrågades varken namn, ålder eller arbetsplats vilket 
innebar att respondenterna var helt anonyma och inte möjliga att identifieras av utomstående. 

Nyttjandekravet: Respondenterna informerades om att de insamlade uppgifterna inte kommer 
användas i något annat sammanhang än denna studie men kan komma att ligga till grund för 
vidare studier. 
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3.6 Statistisk bearbetning av data 
För bearbetning av data användes Microsoft Excel 2010 samt IBM SPSS “Statistical Package 
for the Social Sciences”, version 24.0. Även metodböckerna “Statistik för 
Hälsovetenskaperna” (Ejlertsson, 2012) och “SPSS- steg för steg”. (Wahlgren, 2008) 
användes vid databearbetningen. Datainsamlingen gjordes med enkäter i pappersform. Svaren 
från varje enkät matades in i Excelark, ja- och nej frågor behandlades som 1 och 2. Vid frågor 
med fler alternativ fick varje alternativ ett nummer, första alternativet benämndes med 1 och 
sedan 2 för nästa alternativ osv. Vid frågor med Likertskala fick varje ring ett nummer från 
1-7 (från vänster till höger). Saknade värden registrerades som 0. 
Frågor med 7-gradig Likertskala tolkades på följande sätt: Om respondenten angett de fyra 
första alternativen (≤4) ansåg respondenten att hen hade tillräcklig kunskap i det som frågan 
behandlade. Värden för de tre sista alternativen (≥5) tolkas som att respondenten inte ansåg 
sig ha tillräcklig kunskap. Enkäten innehöll sju öppna frågor. Frågan om varför respondenten 
inte äter pedagogisk måltid (fråga 8.2), om de anser att de behöver kunskap om något annat 
inom kost för barn (fråga 21) samt följdfrågor till om de har kostutbildning (3.1;3.2;3.3) har 
inte bearbetats eftersom få (<10% av totala antalet) respondenter svarat på dessa frågor. 
Övriga öppna frågor kommer att diskuteras under varje rubrik i resultatdelen. 
Vid öppna frågor skrevs alla svaren in i Excel för att sedan analyseras och grupperas i teman/ 
kategorier separat och oberoende av båda uppsatsförfattarna. De två bedömningarna med 
tolkningar jämfördes därefter medvarandra. Den valda proceduren minskade riskerna för att 
olika tolkningar skulle påverka undersökningens resultat. Varje svar sorterades in i passande 
kategori och gavs värdet 1, vilket innebär att svar från varje respondent kunde påverka flera 
kategorier och ge upphov till att fler antal svar än antalet respondenter. De kategorier som 
inte passade gavs värde 0 Saknade värden registrerades som 9. Enligt Bryman (2008) är detta 
en tematisk analys där innehållet i svaren sorteras in i ett ramverk. I sökande efter teman 
fokuserades på repetitioner. Kalkylbladet från Excel importerades till SPSS och etiketter 
lades till manuellt för att underlätta visuellt. Deskriptiv statistik i form av frekvenstabeller 
användes för att beskriva resultatet Även Excel användes för att presentera data i 
diagramform. En bivariat analys (Bryman, 2008) med hjälp av korstabell utfördes i SPSS för 
att beskriva sambandet mellan skattad kunskap om kostråd och kunskap om 
Livsmedelsverkets broschyr “Bra måltider i förskolan”. 

4 Resultat 
Frågorna i enkäten var som tidigare nämnts indelade i fyra huvudgrupper (I) bakgrundsfakta, 
(II) pedagogiska måltiden, (III) riktlinjer samt (IV) kostråden och resultaten kommer därför 
också att presenteras under dessa rubriker nedan.  

4.1 Bakgrundsfakta 
Totalt svarade 227 av 230 tillfrågade respondenter på enkäten. Det interna bortfallet var 
högre främst i de öppna frågorna där det högsta bortfallet var 43 % för frågan ”På vilket sätt 
använder du kostråden under den pedagogiska måltiden?”. De flesta respondenter var 
kvinnor (98 %), 41 % hade arbetat mer än 16 år i yrket, medianvärdet för antal år i yrket var 
11-15 år (6-10 år; >16år). För undersökningens respondenter var gymnasium/folkhögskola 
den mest förekommande utbildningen (51 % av respondenterna), följt av universitet/högskola 
(34 %). Huvudelen av respondenterna arbetade på en kommunal förskola (89 %). Av 



	   12 

återstående arbetade 10 % i privat förskola och. 1 % i föräldra-kooperativ. Maten tillagades 
på 163 förskolor och 63 hade mottagningskök. 

4.2 Pedagogiska måltiden 
Hur personalen uppfattar och genomför den pedagogiska måltiden var en av nyckelfrågorna i 
vår uppsats. ”Vad är en pedagogisk måltid för dig?” ställdes som en öppen fråga i enkäten, 
svaren har tolkats och kategoriserats (tabell 1).    

Frågan som var öppen resulterade i 215 svar av 227. Den öppna frågeformuleringen 
medförde att svaret kunde appliceras i flera kategorier. De flesta ansåg att en pedagogisk 
måltid var ett tillfälle att lära barnen det sociala samspelet och att respondenten undervisar 
barnen. Betydligt färre tycker att den pedagogiska måltiden är ett tillfälle att smaka på eller 
diskutera maten de äter. (Fig 1) 
 
Tabell 1. Kategorier för frågan ”Vad är en pedagogisk måltid för dig?”. 

Kategori Innehåll 

Socialt Respondenten använder måltiden till att få barnen att samverkar och prata 
med varandra/förskolepersonalen 

Förebild/ Lärande Respondenten använder måltiden till att undervisa barnen t.ex. bordsskick, 
hur man äter och hur man tar mat, respondenten är också förebild vad det 
gäller måltiden. 

Reflektion/ 
Barnens intressen 

Respondenten använder måltiden till att reflektera och prata med barnen 
om vad de gjort under dagen 

Smaker Respondenten använder måltiden till att låta barn utforska olika råvaror 
och smaker. Respondenten tar också upp näringsämnen som kroppen 
behöver, mängder osv. Här återfinns de data som vi kopplar till kostråden. 

Annat Det material som ej kunde kategoriseras under de övriga. 
  

 

Figur 1. Fördelning av tolkade svar på frågan ” Vad är en pedagogisk måltid för dig” 
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För att tydliggöra svaren följer här några citat från respondenterna. Vi har inte rättat stav- och 
meningsbyggnadsfel. Citaten är personliga och inte representativa för alla deltagare. 

”Kvalitetstid med barnen. Att man SER varje barn och kan prata/diskutera i en liten grupp.” 
”En måltid tillsammans med barnen med livliga, härliga diskussioner.” 

”Lugn stund för diskussion med barnen. Möjlighet för barnen att öva på empati, turtagning, 
självständighet” 

”När jag kan ge barnen en harmonisk måltid. Inspirera till att våga smaka på maten, 
benämna livsmedlet. Lyssna på barnens samtal” 

Många respondenter beskriver att den pedagogiska måltiden var ett tillfälle att 
uppmärksamma varje barn enskilt men också att respondenten får tid att lära barn att 
samspela socialt. En mindre grupp ger också möjlighet till mer diskussion i gruppen.   
Lärandet har en naturlig plats på förskolan vilket ses i följande citat. Vid den pedagogiska 
måltiden är smaken den del som pedagogerna fokuserar på men även att lära barn om 
hälsosam mat och näring kroppen behöver.  

”En måltid där man som pedagog tar tillfället att lära/hjälpa barnen. Lära dem allt möjligt 
men kanske fokus på att smaka, hur man äter i början.” 

”Samtal tillsammans med barnen om mat, vilka smaker och dofter som finns. Hur 
upplevelsen känns i konsistens/textur, måltiden ska vara lustfylld och positiv.” 

”God näringsriktig genomtänkt mat. Ett tillfälle till språkande med en mindre grupp barn. 
Undervisningstillfälle” 

”En måltid utifrån kostcirkeln där vi äter, pratar och undervisar tillsammans med barnen” 
 
Respondenterna har också svarat med en mer tvetydig betydelse för den pedagogiska 
måltiden. Vilket kan tyda på att respondenten inte är säker på vad den pedagogiska måltiden 
innebär, att riktlinjerna saknas eller är dåligt förankrade. 
”Lunch med barnen på ett pedagogiskt sätt” 

”Maten jag äter och betalar för” 
”Mat som tillagas från grunden” 

 
 På frågan om respondenten åt pedagogisk måltid med barnen svarade 88 % att de gjorde 
detta, 5 dagar i veckan. 

4.3 Riktlinjer 
Frågorna om riktlinjer fokuserar i kontexten för den pedagogiska måltiden. Resultatet på 
fråga 9 “Finns det riktlinjer om pedagogisk måltid på er förskola” visar att hälften av 
respondenterna, 116 av 221 svarande, känner till att det finns riktlinjer för den pedagogiska 
måltiden på den förskola de arbetar. 69 respondenter vet inte och 36 är osäkra på om det finns 
riktlinjer. På följdfrågan 9.1 “Följer ni riktlinjerna?” bad vi bara de som svarat ja, känner till, 
på fråga 9 att svara. Men detta tolkades antagligen gälla även för fråga 10“ Vem har 
upprättat dessa” och fråga 11 “ Hur väl insatt är du i dessa regler” eftersom även dessa två 
frågor har ett lågt deltagande, i nivå med antal respondenter i fråga 9.1. På fråga 11 om 
riktlinjerna följs svarar 57 personer alltid, 51 ofta, 9 respondenter sällan och 1 svarar aldrig. 
Största andelen respondenter, 44 %, anger att myndigheter upprättat de riktlinjer som finns på 
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deras förskola, 30 % anger att personalen upprättat riktlinjer och 26 % anger att chefen 
upprättat riktlinjer (122 respondenter har svarat). 

Majoriteten (77 %) svarar att de är insatta (≤4 på Likertskalan) i riktlinjerna. Dock är 
bortfallet 98 personer. Vidare beskrivs riktlinjerna som viktiga för samsyn i personalgruppen 
(33 %), måltidens betydelse (28 %), rutiner (23 %) och barns kunskap (16 %), totalt svarade 
132 respondenter på denna fråga. Denna fråga var öppen, vilket innebär att svaren har tolkats 
och kategoriserats och att respondenten svar kan placerats i flera kategorier. 

 

4.4 Kostråden 
På frågan hur många som kände till Livsmedelverkets broschyr svarade 48 % ”ja”. Genom 
bivariat analys undersöktes sambandet mellan kännedom om Livsmedelsverkets broschyr 
med respondenternas skattning av kunskap om kostråd. Analysen genomfördes med hjälp av 
en korstabell. Resultatet som redovisas i figur 2 visar att det finns ett samband mellan de som 
känner till broschyren ”Bra måltider i förskolan” och de som anser sig ha mycket bra kunskap 
om kostråd för barn (alternativ 1 och 2 på skalan). De som anser sig ha sämre kunskap 
(alternativ 3-6) om kostråden känner i lägre grad till ”Bra måltider i förskolan”. Det är endast 
en person som svarat mycket dåliga kunskaper (alternativ 7) om kostråd för barn i samband 
med kunskap om ”Bra måltider i förskolan” och därför kan den svarskategorin vara 
missvisande. 

 
 

 
Figur 2. Bivariat analys av frågorna “Skattad egen kunskap om kostråd” och “ kunskap om 
broschyren “Bra måltider i förskolan” från Livsmedelsverket. n=121 
 
Kostrådens användning (fråga 23) var en öppen fråga som tolkades och kategoriserades av 
uppsatsförfattarna (tabell 2). Endast 134 respondenter har haft möjlighet att besvara de två 
sista frågorna “22. Känner du till Livsmedelsverkets broschyr “Bra måltider i förskolan?” 
samt “23. På vilket sätt använder du kostråden under den pedagogiska måltiden?” då dessa 

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  
100	  

Mycket	  
bra	  1	  

2	   3	   4	   5	   6	   Mycket	  
dåliga	  7	  

%
	  

Ska1ad	  kunskap	  om	  kostråd	  för	  barn	  

Ska1ade	  egen	  kunskap	  om	  kostråd	  för	  barn	  jämförd	  med	  
kännedom	  om	  "Bra	  målFder	  i	  förskolan"	  

ja	  %	  

Nej	  %	  

Känner	  
du	  Fll	  
"Bra	  
målFder	  i	  



	   15 

tillkom efter studiens start. Bortfallet var stort i denna öppna fråga, endast 76 av 134 möjliga 
respondenter svarade.  

Tabell 2. Kostrådens användning vid den pedagogiska måltiden.  

Kategori Innehåll 

Mängd Talar med barnen om att maten ska räcka till alla, man ska inte slänga, 
tallriksmodellen. 

Näring Hänvisar till att de talar med barnen om vad kroppen behöver för att orka, 
olika näringsämnen. 

Smaker Lockar barnen att smaka. 

Diskussioner  Svarar på barnens frågor om mat och måltid. 

  
Ytterligare några citat på frågan om hur kostråd används i den pedagogiska måltiden.  

”Jag uppmanar barnen alltid att smaka på maten och grönsakerna som vi får serverat.” 
”Att det är bra med lite av varje på tallriken.” 

”I den mån jag har kunskap. Med små barn är utmaningen att öka barns smakpreferenser 
större än att se till att de äter efter tallriksmodellen känner jag. Dock är det viktigt att veta 
och se att något fattas och iaf uppmuntra/se till att alternativ finns tillgängliga. Sen att 
uppmuntra till att smaka och öka sin matrepertoar.” 

”Jag uppmuntrar barn att smaka olika grönsaker och inte bara äta exempelvis pasta. Jag 
förklarar varför det är viktigt att äta grönsaker.” 

”Samtalar om grönsaker och annat som barnen undrar över.” 
”Uppmuntra barn till att våga smaka, pratar om att inte ta för mycket mat, inte slänga osv” 

”Vid uppläggningen av maten till barnen samt hur man förklarar varför de serveras det som 
serveras” 

”Uppmuntrar till att smaka samt ”hejdar” de barn som gärna öser på. Dels för att inte 
behöva slänga mat, men också för att inte äta för mycket övervikt.” 

Grönsaksintag och reducering av socker var två av kostråden som respondenterna nämnde 
frekvent. Att öka mängden och variationen av grönsaker verkar vara en vanlig åtgärd vid 
måltiderna.  
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Det finns också svar från förskolepersonalen som indikerar att kostråden inte kopplas 
samman med den pedagogiska måltiden. 

”För mig är det ointressant vilken mat som serveras i perspektivet pedagogisk måltid. Du 
kan ha en pedagogisk måltid med godis och skräpmat.” 

”Inte alls. Det spelar inte så stor roll vad de äter bara de äter något.” 
”Att ge barn mer vatten istället för mjölk för att det finns mycket fett i mjölk.” 

“Anpassar efter individens behov och kockens rekommendation” 
 
För att ytterligare utvärdera vilken eventuell brist i kunskap avseende kostråden som fanns, 
ställdes fyra frågor om vad respondenten anser sig har störst behov av att utöka sin kunskap. 
De områden som togs upp var grönsaksintag för barn, kost anpassad till barn med fetma, 
allergi eller pga. religion. Majoriteten ansåg sig ha goda kunskaper (≤4 på skalan). Den 
kunskap som efterfrågas mest, av de som anser att de behöver mer kunskap (≥5) på skalan), 
är mer kunskap om allergianpassad kost. 

 

Figur 3. Sammanställning av frågor om behov av mer kunskap angående grönsaksintag hos barn, kost 
anpassad för barn med fetma, allergier och religion. 

5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Denna enkätstudie visar att förskolepersonalen har en mångfacetterad bild av vad den 
pedagogiska måltiden i förskolan innebär. Den pedagogiska måltiden beskrivs främst ett 
tillfälle till social samvaro där förskolepersonalen sitter och äter tillsammans med barnen. De 
flesta ser sig som förebilder och förmedlare av kunskap gällande bordsskick, språk och 
matematik. Det är även en stund då de tillsammans med barnen reflekterar över dagens 
händelser och bemöter barnens funderingar. De pratar om maten som serveras och en del 
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förskolepersonal uppmuntrar barnen att våga smaka nya livsmedel och maträtter. Hälften av 
alla tillfrågade känner till Livsmedelverkets broschyr ”Bra måltider i förskolan” men de flesta 
verkar osäkra på hur de ska använda dessa kostråd under den pedagogiska måltiden. 

5.1.1 Pedagogiska måltiden 
Svarsfrekvensen på frågan om “ Vad är en pedagogisk måltid för dig?” var hög med 215 svar 
av 227 möjliga. Den höga svarsfrekvensen indikerar att förskolepersonalen har och vill 
förmedla en bild av vad en pedagogisk måltid i förskolan innebär trots att det saknas en 
enhetlig definition av begreppet. Det allra flesta nämner social samvaro och möjlighet till 
lärande som viktigt inslag. Lärandet verkar till största del handla om förskolepersonal som 
förmedlar kunskap till barnen och i mindre utsträckning om ett lärande mellan barnen med 
förskolepersonal som stöd. Svaren indikerar att kunskapsförmedlingen främst behandlar 
bordsskick, språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Sepp (2013) menar att måltiden 
är förknippad med en rad regler och normer som barnen måste förhålla sig till och som de är 
väl medvetna om. Detta blir extra tydligt om förskolepersonalen tillhör den utbildande läraren 
enligt den studie som Persson Osowski et al. genomförde 2012. Den utbildande läraren 
förmedlar kunskap om bland annat bordsskick och regler kring ätande och mat i 
monologform. Det handlar dock om envägskommunikation där barnen blir passiva mottagare 
av information. Om förskolepersonalen istället tillhör den sociala lärartypen sker ett samspel 
med barnen där utgångspunkten kan var både den vuxnes eller barnets (Persson Osowski et 
al., 2012).  
Lärandet innebär också att förskolepersonal agerar som förebilder vid måltiden vilket innebär 
att de äter samma mat som barnen(Sepp et al., 2006). Övervägande delen av 
förskolepersonalen rapporterar att de äter pedagogisk måltid 5 dagar per vecka och det tyder 
på att måltiden med vuxna närvarande prioriteras inom förskolan. En tidigare studie (Sepp et 
al., 2006) har funnit jämförbara resultat, att förskolepersonalen agerar som förebild vid måltid 
och måltiden skapar en möjlighet till samvaro. Förutsättningen för social samvaro är ett 
tillfälle med lugn och ro och i studien av kvalitativ ansats av Sepp et al.( 2006) framgick från 
intervjuer med förskolepersonalen att detta var något de önskade sig men att det inte var en 
realitet. Beroende på hur svaret tolkas i vår studie framträder dock en skillnad från tidigare 
studie. En stor andel av förskolepersonalen kopplade ihop måltiderna med lugn och ro, detta 
svar tolkades olika av uppsatsförfattarna. Den ena uppsatsförfattaren tolkade detta som en 
återspegling av de faktiska arbetsförhållanden idag medan den andra tolkade svaret som ett 
önsketänkande. En stor utmaning med den kvantitativa metoden med enkäter, med inslag av 
kvalitativa delar, är just tolkningsarbetet. Detta svar hade kunna förklarats om studien 
kombinerats med en kvalitativ metod med intervjuer eller fokusgrupper men detta var inte 
möjligt inom studiens tidsram (Bryman, 2008). 
Den pedagogiska måltiden används även till reflektion av dagens händelser och ett tillfälle 
för social träning. Barnen uppmuntras att berätta och lyssna på varandra vilket ger möjlighet 
att träna turtagning och bidrar till att alla kommer till tals. Återkommande i enkätsvaren är 
också att barnens självständighet tränas i samband med måltiden. Livsmedelsverket (2016) 
betonar att barnens tilltro till sin egen förmåga stärks om de får lägga upp maten på tallriken 
och äta själva. Genom detta lär de känna sina mättnads- och hungersignaler.  
För att utnyttja den pedagogiska måltidens fulla potential menar Livsmedelsverket(2016) att 
förskolepersonalen bör uppmuntra barnen till eget utforskande av smaker, dofter, 
konsistenser och nya livsmedel. Genom att erbjudas och exponeras för många olika livsmedel 
i tidig ålder ökar chanserna för att grundlägga sunda matvanor som består. Sepp(2013) 
påpekar att all forskning tyder på att grunden för sunda matvanor läggs i tre- till femårsåldern 
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och att därefter blir allt svårare att lägga om dåliga matvanor ju äldre man blir. Bristfälliga 
matvanor kan leda till övervikt och fetma och för att hejda utvecklingen av övervikt och 
fetma bland barn och unga uppmanar WHO förskolor och skolor att aktivt arbeta med 
hälsofrämjande insatser (2016). Det var bara ca en fjärdedel av förskolepersonalen som 
uttryckte att de använde den pedagogiska måltiden till att uppmuntra barnen att smaka på 
maten och resonera om vad som är bra mat. Det kan vara så att detta är en självklarhet i 
samband med måltid och därför har detta inte förklarats av fler. Det kan också vara så att de 
inte tycker att detta hör ihop med den pedagogiska måltiden, att de anser att det är ointressant 
vad som serveras. En förskollärare skrev att det är ointressant vilken mat som serveras och att 
en pedagogisk måltid kan bestå av godis och skräpmat. Kan detta bero på att 
förskolepersonalen är osäkra på vad som är bra mat eller anser de inte att det tillhör den 
pedagogiska måltiden? Enligt Livsmedelsverket (2016) har utbildning stor betydelse för hur 
hälsosamma matvanor kommuniceras till barn. Därför kontaktades de 17 lärosäten i Sverige 
som utbildar förskollärare för att ta reda på hur den pedagogiska måltiden behandlas i 
förskollärarutbildningen och om de under utbildningen diskuterar riktlinjer och de aktuella 
kostråden. Sju lärosäten svarade och ingen av dessa tar upp den pedagogiska måltiden 
specifikt eller diskuterar måltiden i kostperspektivet. Ett av lärosätena förklarade att detta 
moment lämnades över till handledarna för förskollärarstudenterna under den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Om detta är den enda utbildning som blivande 
förskollärare får inom mat och måltid så är det ännu viktigare att de redan verksamma 
förskollärarna vet vad de ska förmedla och att de vet att de har det uppdraget. 

	  5.1.2 Riktlinjer 
På frågan om förskolepersonalen känner till om det finns riktlinjer för den pedagogiska 
måltiden var det bara hälften som svarade ja och svarsfrekvensen var låg. Detta kan tyda på 
att respondenterna inte vet hur de ska tolka begreppet riktlinjer och därför avstår att svara.  

Förutom Livsmedelsverkets broschyr har kommunerna där undersökningen genomfördes 
egna riktlinjer för måltider i förskolan baserade på Livsmedelsverkets råd. Där står det bland 
annat att de vuxna ska vara goda förebilder som hjälper barnen att utveckla goda matvanor 
samt lockar dem att utforska och prova olika maträtter, Maten ska grundlägga och främja 
goda kostvanor samt ge kunskaper och färdigheter om hur man komponerar en hälsosam 
måltid samt värnar om hälsan och välbefinnandet. Med tanke på de tydliga riktlinjerna från 
både Livsmedelsverket och kommunerna kan man fundera över varför inte all 
förskolepersonal känner till dessa. Kan det vara så att informationen inte når fram till 
förskolepersonalen som genomför den pedagogiska måltiden? Kunskapsförmedlingen från 
huvudman till förskolepersonal filtreras genom förskolechef och/eller måltidspersonal och de 
olika yrkesgrupperna kan värdera informationen olika. På frågan om varför det behövs 
riktlinjer kategoriserades svaren efter analys och fördelades enligt följande: samsyn i 
personalgruppen (33%), måltidens betydelse (28%), rutiner (23%) och barns kunskap (16%). 
Enligt Erinoshos et. al (2012) korrelerar riktlinjer med i vilken grad förskolepersonalen 
agerar förebild under den pedagogiska måltiden. För att få en samsyn i personalgruppen är 
det fördelaktigt om gemensamma förhållningssätt diskuteras i arbetslaget. På frågan 
“Diskuterar ni upplägget av den pedagogiska måltiden på arbetsplatsen?” svarade endast 60% 
ja. Diskussioner om den pedagogiska måltiden handlar oftast om situationer och rutiner som 
inte fungerar (Sepp, 2013). 

5.1.3 Kostråd 
Resultaten visar på att de som kände till Livsmedelsverkets broschyr ”Bra måltider i 
förskolan” skattade sina kunskaper om kostråden som goda i högre utsträckning än de som 
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inte kände till broschyren. Broschyren är tänkt som ett stöd i arbetet att främja goda matvanor 
hos barn i förskolan men når dessa råd ut till förskolepersonalen? Svaren om vilka kostråd 
som förskolepersonalen använde under den pedagogiska måltiden kategoriserades i teman 
som gällde mängd, näring, smak och diskussioner. Analysen visar att förskolepersonalen 
använder alla kategorier i samma utsträckning under måltiderna  
Livsmedelsverkets senaste undersökning Riksmaten ungdom visar att ungdomars matvanor är 
sämre bland barn till lågutbildade föräldrar (2018). I rapporten står att läsa: ”För att minska 
de sociala klyftorna i samhället och utjämna skillnaderna i matvanor och hälsa behövs 
breda, långsiktiga insatser som involverar många olika samhällsaktörer” (sid 11). Den 
pedagogiska måltiden i förskolan har stor potential att utjämna dessa skillnader i matvanor 
och förskolans kompensatoriska uppdrag gör det möjligt. De kostrelaterade delarna av den 
pedagogiska måltiden behöver förtydligas och kommuniceras till personalen som genomför 
måltiderna. 
 

5.2 Metoddiskussion 
Valet av en kvantitativ metod med enkäter möjliggjorde svar från många respondenter. Då 
enkäten delades ut och samlades in vid samma tillfälle hade uppsatsförfattarna kontroll på att 
respondenterna tillhörde målgruppen (Bryman, 2008). Utifrån studiens omfattning passade 
datainsamlingsmetoden med enkäter då det var tids- och kostnadseffektivt (Harboe, 2013). 

5.2.1 Enkät 
Enkätens utformning med inledande bakgrundsfrågor i början och mer specifikt riktade 
frågor om den pedagogiska måltiden i slutet valdes för att göra enkäten tydlig och 
lättöverskådlig. Ejlertsson(2014) menar att respondenter betraktar enkäter på större allvar om 
frågorna är väl förberedda och logiskt utformade vilket leder att de svarar mer noggrant och 
eftertänksamt. Frågorna som hade graderade svarsalternativ med ett icke namngivet 
mittalternativ gav respondenterna möjlighet att uttrycka en neutral hållning. Enligt 
Harboe(2013) finns det en risk att respondenterna väljer mittkategorierna nästan oavsett fråga 
och svaren centreras runt mittenkategorin. Vi kan inte se en sådan tendens i denna studie. 
Resultaten visar att några frågor dock kunde konstrueras annorlunda. I fråga 16 i enkäten 
fanns tre olika alternativ vid svar ja och det framgick inte i frågeställningen om det endast var 
möjligt att kryssa i ett av svaren. Det resulterade i att vissa respondenter kryssade i flera av 
alternativen och detta bearbetades i analysen som flervalssvar oavsett kombination av 
alternativen. Formuleringen av den öppna frågan gällande hur kostråden används i den 
pedagogiska måltiden visade sig var svårtydd då svaren blev väldigt olika och därför också 
var svåra att kategorisera i teman. Det interna bortfallet var betydande då endast 76 av 134 
respondenter svarade och 12 % av dessa svarade inte på det som efterfrågades.  

5.2.2 Pilotstudie 
I pilottestet deltog tre erfarna förskollärare som var vana vid akademiskt språkbruk och som 
därför inte matchade majoriteten av deltagande respondenter. De obesvarade frågorna hade 
kunna reducerats om även obehörig förskolepersonal och barnskötare hade deltagit i 
pilotstudien. Då hade frågor som var svårbegripliga kunnat uppmärksammas och omarbetas. 
Det gällde främst de öppna frågorna som ”Varför behövs det riktlinjer om pedagogisk måltid 
på förskolan?” och ”På vilket sätt använder du kostråden under den pedagogiska måltiden?”. 
Den sistnämnda frågan tillkom efter pilottestet och genomgick därför ingen granskning. 
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5.2.3 Urval och rekrytering 
Val av respondenter gjordes genom bekvämlighetsurval och resultatet är därför inte 
generaliserbart (Bryman, 2008). Då respondenterna besvarade enkäten i samband med 
föreläsning eller seminarium kan tillfället haft inverkan på svaren. I Nacka genomfördes 
enkäten i pausen av en föreläsning utan någon koppling till måltider i förskolan. 
Respondenterna och uppsatsförfattaren hade även träffats vid ett tidigare tillfälle då 
uppsatsförfattaren föreläst och handlett seminarium under en hel dag. I en sluten grupp finns 
risken för utpekande vid uteblivet deltagande eller att respondenterna upplever sig tvingade 
att svara (Ejlertsson, 2014). Enligt Ejlertsson(2014) minskar risken för bortfall om 
respondenterna känner tillit till den som gör den aktuella studien och tillit skapar motivation 
till deltagande. Tillit kan också skapa förväntningar där respondenterna vill göra rätt och 
därför omedvetet svarar utifrån det.                           

I Botkyrka genomfördes enkäterna i två olika grupper. Den ena gruppen hade två månader 
innan deltagandet i studien lyssnat på uppsatsförfattarens föreläsning om barn, mat och 
måltider i förskolan. I den andra gruppen var uppsatsförfattaren helt ny för gruppen. I 
Upplands-Bro var förutsättningarna samma som för den grupp i Botkyrka som hade lyssnat 
på föreläsningen om barn, mat och måltider. I Uppsala och Norrtälje genomfördes enkäterna 
innan en föreläsning om barn, mat och måltider i förskolan. Uppsatsförfattaren var känd för 
deltagarna i Uppsala genom tidigare kurser men var helt ny för gruppen i Norrtälje. I 
Norrtälje valde tre personer att avstå från att svara på enkäten. 
Vi kan i materialet inte se något samband mellan kunskapen om kostråd och de föreläsningar 
som uppsatsförfattaren gett om mat i samband med att enkäterna besvarades.	  

5.2.4 Generaliserbarhet 
Andelen kvinnor som besvarade enkäten var 98 % och det stämmer väl överens med hur 
könsfördelningen ser ut i förskolan idag. Enligt Skolverket(2018) arbetar ca 97 % kvinnor 
och 3 % män inom förskoleverksamheten. Det var ett fåtal av respondenterna som hade olika 
typer av gymnasiala kostutbildningar. Detta underlag till analys var för begränsat för att 
kunna dra några slutsatser ifrån. Antal år inom yrket och vilken typ av förskola 
respondenterna arbetade på analyserades inte. Förskolor med tillagningskök visade sig vara 
77 % vilket skulle kunna underlätta för förskolepersonalen och måltidspersonalen att 
samverka kring måltidssituationen jämfört med mottagningskök som är mer centralstyrt.  

5.2.5 Framtida forskning  
Uppsatsen syfte var att undersöka förskolepersonals kunskap om och inställning till kostråden 
i förhållande till den pedagogiska måltiden. Resultaten visar att denna undersökning stämmer 
väl överens med det som tidigare forskning visat, nämligen att förskolepersonal främst 
använder den pedagogiska måltiden för lärande och att öka barns sociala kompetens och i 
mindre utsträckning används för att uppmuntra till sunda kostvanor. För framtida forskning 
skulle det vara intressant att kombinera vår metod med kvalitativ ansats, eftersom en djupare 
förståelse för de öppna frågorna då skulle uppnås. Flertalet av de öppna frågorna hade ett 
stort internt bortfall och svaren var i vissa fall svåra att kategorisera, detta skulle i en 
kvalitativ studie vara möjligt att hitta orsaken till vilket var svårt i vår undersökning. 
I undersökningen användes ett bekvämlighetsurval vilket inte ger möjlighet till 
generaliseringar. Det hade varit intressant att genomföra undersökningen med ett 
slumpmässigt urval för att kunna göra dessa generaliseringar.  
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5.2.6 Uppsatsens relation till kostvetenskapen 
I kostvetares yrkesprofession ingår det att vara ett stöd vid utformningen av gemensamma 
måltider, både kring maten såväl som måltidssituationen. Eftersom kostvetare besitter 
kunskaper om hur människor formar sina matpreferenser efter erfarenheter, sociala 
konstruktioner och ibland kunskap, kan en kostvetare bidra till att möta olika gruppers behov 
kring mat och måltidsmiljöer. Förskolan är en institution där en stor del av alla barn i Sverige 
vistas och intar en stor del av den dagliga näringen. Det är i barndomen, mellan 3-5 år, som 
de grundläggande matvanor formas och sedan följer oss genom livet. Sunda matvanor är en 
viktig kunskap som bör befästas tidigt. Att måltidssituationen fungerar är av stor vikt för att 
kunna skapa trivsel i gruppen som tillsammans ska inta dessa måltider. Med denna uppsats 
hoppas författarna att förskolepersonal ska upptäcka Livsmedelverkets broschyr ”Bra 
måltider i förskolan” och mer aktivt börja använda råden om kost och näring. Vi vill belysa 
att kostvetare som arbetar i kommunen ska kunna användas som en brygga i kunskap mellan 
kök- och förskolepersonal. Eftersom utbildningen för förskollärare inte innehåller någon del 
om den pedagogiska måltiden skulle kostvetare kunna involveras för vidareutbilda 
förskolepersonal i den pedagogiska måltiden.	  

 

6 Slutsats 
Förskolepersonalen beskriver främst måltiden som ett tillfälle för social samvaro då de har 
möjlighet att sitta ner och samtala med barnen vilket även tidigare forskning visat på. Vår 
studie indikerar att det pedagogiska i måltiden till största delen fokuserar mot allmänt lärande 
mer än till lärande om mat. Studien visar på att de kostrelaterade delarna av den pedagogiska 
måltiden behandlas i vissa grupper men för ett bredare genomslag av t.ex. Livsmedelsverkets 
måltidsmodell “Bra måltider” behöver dessa delar förtydligas och kommuniceras till 
personalen som genomför måltiderna.  

Tack 
Vi vill tacka de kursdeltagare som bidragit till detta arbete genom att delta i vår studie. Vi vill 
också rikta ett speciellt tack till vår handledare docent Paulina Nowicka som tog sig an oss i 
detta projekt, gav oss vägledning och stöttning. 	  
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Bilaga 2 Informationsbrev och enkät 
Hej alla förskolepedagoger!                                                                                    
Vi är två studenter som just nu skriver vårt examensarbete inom kostvetenskap vid Uppsala 
universitet. Arbetet handlar om den pedagogiska måltiden och hur kostråden används i 
förskolan. Syftet är att belysa era åsikter och erfarenheter kring detta. Vi skulle vara 
tacksamma om ni tog er tid att svara på denna enkät som tar ca 10 minuter. 
  
Ditt deltagande är självklart frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt medverkande. 
Svaren är anonyma men resultatet kan komma att ligga till grund för vidare studier. För 
frågor kan du kontakta oss på katarina.hallne@gmail.com och egrensmo@gmail.com. Vi 
hoppas på svar från så många som möjligt av er och tackar på förhand för er hjälp. 
  
Med vänlig hälsning Katarina Bergsman Hallne och Gunilla Rensmo samt handledare docent 
Paulina Nowicka, Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap 
  
1. Är du: 
□ Kvinna     
□ Man 
  
2. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 
□ Grundskola 
□ Gymnasium/Folkhögskola 
□ Kvalificerad yrkesutbildning 
□ Universitet/Högskola 
□ Annan_______________________________________________________________ 
  
3. Har du någon kostutbildning? 
□ Ja                                   
□ Nej 
  
3.1. Om du svarade Ja på ovanstående fråga: Vilken utbildning?_____________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
  
3.2. Uppge längden på utbildningen._____________________________________________ 
  
3.3. Vem ansvarade för utbildningen?___________________________________________ 
  
4. Hur många år har du arbetat inom förskoleverksamheten? 
□ mindre än 1år 
□ 1-5 år 
□ 6-10 år 
□ 11-15 år 
□ 16 år eller mer 
  
5. Vilken typ av förskola arbetar du på just nu? 
□ Kommunal förskola 
□ Privat förskola 
□ Föräldrakooperativ förskola 
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6. Vilken typ av kök finns det på förskolan du arbetar på? 
□ Mottagningskök 
□ Tillagningskök 
□ Annat___________________________________________________________________ 
  
7. Vad är en pedagogisk måltid för dig? 
  
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
  
8. Brukar du äta pedagogisk måltid? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Ibland 
  
8.1. Om du svarade Ja eller Ibland på ovanstående fråga: Hur ofta äter du pedagogisk måltid? 
□ mindre än 1 dag/vecka 
□ 1 dag/vecka 
□ 2 dagar/vecka 
□ 3 dagar/vecka 
□ 4 dagar/vecka 
□ 5 dagar/vecka 
  
8.2. Om du svarade Nej på fråga 8: Ange orsaken till varför du inte äter pedagogisk måltid: 
  
 __________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
  
9. Finns det några riktlinjer om pedagogiska måltider på er förskola? 
□ Ja                                                                              
□ Nej          
□ Osäker         
  
  
9.1. Om du svarade ja på ovanstående fråga: Följer ni dessa riktlinjer? 
□ Alltid                             
□ Ofta                               
□ Sällan       
□ Aldrig 
  
10. Vem har upprättat dessa riktlinjer?___________________________________________ 
  
11. Hur väl insatt är du i dessa riktlinjer? 
Mycket väl                                                                                        Inte 
insatt                                                                                                                       alls insatt 
○                ○                ○                 ○               ○                ○                ○ 
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12. Varför behövs det riktlinjer om pedagogisk måltid på förskolan? 
  
___________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________ 
  
13. Diskuterar ni upplägget av den pedagogiska måltiden på arbetsplatsen? 
□ Ja                                   
□ Nej 
  
14. Jag anser att mina kunskaper om kostråd för barn är: 
Mycket                                                                                              Mycket 
bra                                                                                                                           dåliga 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 
15.  Jag anser att jag har tillräcklig kunskap om mat för barn för att genomföra den 
pedagogiska måltiden. 
Stämmer  Stämmer 
mycket bra inte alls 
○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ 
  
16. Anser du att du kan mer om kost än dina kollegor? 
□ Ja, på grund av             □ Personligt intresse                               

□ Yrkeserfarenhet 
□ Utbildning 

□ Nej 
  
17. Anser du att du behöver mer kunskap om ökad variation av grönsaksintag hos barn? 
Inte  I mycket 
alls  hög grad 
○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ 
  
18. Anser du att du behöver mer kunskap om anpassad kost på grund av fetma hos barn? 
Inte  I mycket 
alls  hög grad 
○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ 
  
19. Anser du att du behöver mer kunskap om religionsanpassad kost för barn? 
Inte  I mycket 
alls  hög grad 
○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ 
  
20. Anser du att du behöver mer kunskap om allergianpassad kost för barn? 
Inte  I mycket 
alls  hög grad 
○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ 
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21. Anser du att du behöver mer kunskap om annat, i så fall vad? 
  
__________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________ 
  
22. Känner du till Livsmedelsverkets skrift om kostråden ”Bra måltider i förskolan”? 
□ Ja                                   
□ Nej 
  
23. På vilket sätt använder du kostråden under den pedagogiska måltiden? 
  
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 – Ändringar i pilottestet 
  
Tabell 3 Förändringar efter pilottestningen av enkäten. 
Ändringar som gjordes Beskrivning Motivering 

Ändring av radavstånd Fråga 7: Svarsraden under 
frågan flyttades ner för att ge 
plats att skriva på tre hela rader 

Tre rader var tänkt från 
början men missades vid 
slutredigeringen av enkäten 

Omformulering av fråga Fråga 10 blev 9.1. vilket 
innebar att vid svar ja på frågan 
kan nästa fråga besvaras om 
hur ofta det sker. 
  

Vid nej eller osäker går det 
inte att svara hur ofta 
riktlinjer följs. 

Ändring av antal rader Fråga 10: Tillägg av en 
svarsrad 

Mer utrymme för öppen 
fråga. 

Tillägg av två frågor De två frågor som lades till: 
22. Känner du till 
Livsmedelsverkets skrift om 
kostråden ”Bra måltider i 
förskolan”? 
23. På vilket sätt använder du 
kostråden under den 
pedagogiska måltiden? 

För att tydligt besvara syftet 
lades fråga 22 och 23 till. 
  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


