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Abstract 
This qualitative study focuses to highlight the pedagogues’ experience of the pedagogic meals 

in preschool. In the study has six pedagogues from three different departments/preschool been 

interviewed. The interviews were recorded, transcribed and analyzed and then categorized. 

This study is based on socio-cultural perspective, where learning occurs in interaction with 

others and language is seen as a mediating tool. 

 

The result of this study reveals that the pedagogues believe meals to be important for the 

children’s social skills. Furthermore, many learning situations occurs at mealtime and it is 

important that the pedagogues are good role models during the meals. The environment 

during the meals differs a lot, however nice and quiet sought during the meals. 

 

In the result, it appears that all pedagogues see meals as a pedagogic situation, although 

special educations before the meals are never planned. It is found that even the children have 

the opportunity to steer the conversation during the meals and take food by themselves. The 

pedagogues also consider the learning of math and language develops through the 

conversation during the meals. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra pedagogernas upplevelse av de 

pedagogiska måltiderna i förskolan. I studien har sex pedagoger från tre olika 

avdelningar/förskolor intervjuats. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades 

därefter i kategorier och teman. Studien baseras på ett sociokulturellt perspektiv, där lärande 

sker i samspel med andra och språket ses som ett medierande redskap.  

 

Resultatet synliggör att pedagogerna anser att måltiden är betydelsefull för barnens sociala 

kompetens. Men även att det vid måltiderna uppstår många lärsituationer och att det som 

pedagog är viktigt att vara en bra förebild under måltiderna. Hur miljön under måltiderna är 

varierar mycket, men lugn och ro eftersträvas under måltiderna.  

 

I resultatet framgår det att alla pedagoger ser måltiden som en pedagogisk situation, men det 

är aldrig någon som har planerat någon särskild pedagogik inför måltiden. Det framkommer 

även att barnen får styra samtalet under måltiderna, och själva ta till sig mat. Pedagogerna 

tycker det är viktigt att barnen får försöka själva. Pedagogerna anser dessutom att barnen lär 

sig matematik och att språket utvecklas genom samtalet under den pedagogiska måltiden. 

 
Nyckelord 
Förskola, pedagogisk måltid, sociokulturellt perspektiv. 
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1 Inledning 

Under min utbildning till förskollärare har jag varit ute en hel del i verksamheten, och något 

som jag har uppmärksammat är att måltidsituationen ser olika ut. På varje ny förskola finns 

det massa osynliga regler och många av dem berör måltiderna. Får barnen själva ta maten? 

Måste barnet smaka på allt? Får barnet gå när det är färdig? Och vad är min roll som pedagog 

under måltiden? Vid måltiderna sker spännande diskussioner och alla barnen får en chans att 

göra sin röst hörd, men fångas den stunden på dagen upp av pedagogerna? Mot denna 

bakgrund är jag nyfiken på att utforska pedagogernas upplevelse av måltiderna i förskolan. 

 

Läroplanen för förskolan tar inte upp måltiden som en specifik situation, därför finns det 

heller inga specifika strävansmål beskrivna i läroplanen för just måltiden. Men måltiden kan 

kopplas till omsorgen på förskolan. "Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barn och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" 

(Skolverket 1998, s. 5). Utifrån detta mål ska måltidssituationen ses som en del av 

verksamheten utifrån omsorg, utvecklings- och lärandeperspektiv.  

 

Vid måltiderna har en mindre grupp barn möjlighet att samtala med varandra eller med 

pedagogen som sitter med vid bordet. I Kulttis (2014) forskning framkommer det tydligt att vi 

som pedagoger skulle kunna göra måltiderna mera pedagogiska. Barnen skulle kunna få så 

mycket mer kunskap till sig vid matbordet, än bara om hur man beter sig, vid ett matbord. 

Kultti (2014) ser måltiderna som ett bra tillfälle för barn att utveckla sitt ordförråd på och få 

ny kunskap om sitt språk, men runt matbordet kan de även utveckla kunskap om maten och 

hur den kan främja hälsan. Under måltiden skall pedagogen vara en guide för barnen, visa 

vägen och hjälpa dem om det är något de behöver hjälp med.  

 

Under utbildningen till förskollärare har betydelsen av den pedagogiska måltiden inte varit 

något som utbildningen tagit upp eller hänvisat till i litteratur. Den pedagogiska måltiden skall 

lägga grunden för att barn får med sig bra matvanor genom hela livet (Livsmedelsverket, 

2007). Det är dessutom en miljö som det finns ett lugn i, så barn kan få matro att äta. 

Pedagogen på förskolan måste ha god kunskap om matvanor och vad som är bra att äta för att 

sedan kunna sprida denna kunskap vidare till barnen (Sepp, 2002). I den här kvalitativa 

studien har jag intervjuat förskollärare för att ta del av deras syn på den pedagogiska måltiden. 

Min förhoppning är att studien ska vara ett bidrag till att synliggöra den pedagogiska måltiden 

utifrån några förskollärares erfarenheter och tankar.  
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att synliggöra pedagogernas upplevelser av den pedagogiska måltiden i 

förskolan. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och förtydliga det beskrivna syftet med studien har följande frågeställningar 

valts: 

Hur ser förskolepedagoger på en pedagogisk måltid? 

Hur främjar pedagogerna barns lärande under en pedagogisk måltid?  
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2. Bakgrund 

I denna del kommer jag att beskriva den pedagogiska måltidens bakgrund och framväxt. 

Därefter följer en genomgång av vad begreppet Pedagogisk måltid innebär och vad som 

framhålls om begreppet i dagens läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av studiens bakgrund.  

 

2.1 Förskolan och den pedagogiska måltidens bakgrund 

Sepp (2013) beskriver måltidens utveckling sedan förskolan grundades och hjälper oss att få 

en förståelse för måltidens betydelse genom tiderna. Det vi idag kallar förskolan hade ett 

annat namn när den startades, det hette då barnkrubborna och dessa öppnades på 1800 talet 

och hade en stor betydelse för barnen. På denna tid var hygien inget man tänkte så mycket på 

och kosten bestod inte av så mycket näringsriktig mat och man åt ofta samma maträtt. Barnen 

var ofta smutsiga och magra, men när barnen befann sig i barnkrubbor fick de mat. I 

barnhagen fick de även lära sig om hygien och att det är viktigt att vara ren. Dessutom fick 

barnen här lära sig äta med bestick och få kunskap om gott bordsskick. För att 

barnkrubbsverksamheten skulle fungera ekonomisk var man beroende av privatpersoner och 

donationer. Men det kostade även en liten slant att ha barnen på barnkrubban. Eftersom 

variationen på mat inte var så stor, saknade barnen ofta en del av den näring man behöver för 

att klara sig, barnadöden var stor på denna tid.  

 

Så småningom startades det småskolor, som skulle bilda barnen. Småskolorna döptes sedan 

om till barnträdgårdar. Där fick barnen vara med och odla mat, som de också fick vara med 

och tillaga, för att sedan äta upp. Den tyske pedagogen Fröbel hade ett kraftigt genomslag i 

Sverige, nu skulle man inte bara förvara barnen utan man skulle stimulera barnen till att lära 

sig saker om bland annat mat. Ihop med hemmet skulle man uppfostra barnen och ge dem 

kunskap om nyttiga livsmedel. Barnträdgårdarna var dyra att driva och det var bara de rika 

som hade möjlighet att ha barnen i barnträdgårdarna (Sepp, 2013). 

 

Förskolan har haft flera olika namn genom åren, exempelvis barnkrubbor, lekskola, barnstuga 

och daghem. 1968 kom barnstugeutredningen och det var då förskolan bildades. Genom 

barnstugeutredningen fick pedagogerna mycket tydliga hänvisningar till vad förskolan skulle 

förhålla sig till. Pedagogerna skulle under måltiderna vara förebilder för barnen, men även 

lära dem var ifrån maten kommer (Sepp, 2013). 
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2.2 Pedagogisk måltid 

Beskrivningen på ett mätt barn i förskolan är; kreativ, glad och nyfiken på lärande. Maten som 

serveras på förskolan skall vara näringsrik och det skall finnas tillräckligt med mat så barnet 

blir mätt och detta är personalens ansvar. Vuxna som äter med barnen hjälper till att skapa bra 

matvanor för barnen. Om en pedagog inte äter eller äter annan mat, kan detta göra att barnen 

inte provar den maten som serveras, då barn ofta är skeptiska till ny mat. För att barnen skall 

få bra matvanor, är det viktigt att de får tillgång att pröva olika livsmedel och maträtter. 

Genom att få tillgång till detta när man är liten så blir barnen mindre kräsna när de möter ny 

mat i framtiden. Likaså om barnet redan i förskolan får grepp om vad som är hälsosam mat 

och vad som är bra att äta, så finns den kunskapen kvar senare i livet (Livsmedelsverket, 

2007). 

 

Enligt Livsmedelsverket (2007) beskrivs de pedagogiska måltiderna som en trevlig stund, 

som är fylld med energi, men också som en stund som ska omfattas av en lugn miljö. Det är 

inte bara pedagogerna som är viktiga förebilder under måltiderna utan även de andra barnen 

runt om bordet. Med hjälp utav andra får barnen träna samspel, att vänta på sin tur och att 

lyssna på varandra. Det är vidare viktigt att matbordet är fint dukat, så att det blir en trevlig 

miljö att äta i, där barnen ser vilken mat det finns att välja mellan. Det samtal som sker under 

måltiderna, skall erbjuda tillfällen att öva för att få ett utvecklat språk, social samvaro och att 

förbättra sin matematik.  

 

Norrbin (1996) beskriver grundfilosofin i måltidspedagogiken som att alla pedagogerna skall 

vara förebilder för barnen. När pedagogen är en förebild för barnen så får barnen en fast bild 

för hur man skall uppträda. Hon framhåller några tips på vad pedagogen kan ha som 

målsättning under måltiden.  

 Att inte säga en sak och sedan göra en annan. 

 Att visa att man vågar smaka på nya maträtter. 

 Att kunna utbyta åsikter, som hur maten smakar och ser ut. 

 Att skapa en god vana att äta allsidig mat. 

 Att kunna skapa en god gemenskap runt mat. 

 Att föra en matkultur vidare till nästa generation. (Norrbin, 1996, s.35) 

 

Även Åslund (1996) beskiver hur pedagogen skall tänka vid den pedagogiska måltiden. 

Åslund anser att barnen här bör få ett stärkt självförtroende, men också ett stärkt 

ansvarstagande. Vid måltiderna bör barnen också få möjlighet till att använda sig utav 
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antalsuppfattning, som exempelvis när de tar köttbullar. Dessutom bör barnen under måltiden 

få lära sig begreppsbildning, så som nya ord på maträtter, som man kanske aldrig har hört 

förut. Under måltiderna ökar samarbete, då alla barn och pedagoger sitter samlade vid olika 

bord, där mat skickas runt. Att man samtalar i mindre grupper under måltiderna är något som 

hör till, vid måltiderna. Det Åslund ser som väldigt viktigt är att den pedagogiska måltiden är 

lugn, men att det samtidigt skall finnas rum för diskussion och lärande.   

 

Flera kommuner har idag beskrivningar över vad den pedagogiska måltiden bör innehålla, ett 

exempel är Tierps kommun (2013) som beskiver den pedagogiska måltiden som ett 

arbetsredskap, där den vuxna det vill säga pedagogen, skall skapa en positiv måltid.  

Kommunen har även satt upp riktlinjer för att måltiden skall vara minst 20 minuter lång. 

Syftet med den pedagogiska måltiden är att pedagogerna skall hjälpa till att skapa en 

balanserad måltid utifrån tallriksmodellen, men även att hjälpa barnen att skapa en positiv 

inställning till mat. Tierps kommun vill därtill att barnen skall ha inflytande i 

måltidssituationen, men måltiderna skall vara i centrum i verksamheten.   

 

2.3 Den pedagogiska måltiden i läroplanen 

Förskolan skall vara en plats där alla kan komma och delta, det skall vara en plats som är 

trygg och lärorik att vara på. Förskolans verksamhet skall vara pedagogisk, det vill säga att 

lärande och omsorg ska genomsyra verksamheten. Barnen i verksamheten skall bli utmanade 

och genom detta utvecklas och lära sig nya färdigheter Måltiderna på förskolan är en 

lärandesituation och även där är det viktigt med utmaningar som skapar utveckling och 

lärande. Förskolan arbetar för ett livslångt lärande (Skolverket, 1998), och detta involverar 

måltidssituationen och kosten på förskolan. Genom den pedagogiska måltiden på förskolan 

får barnen kunskap om kost och hälsa, vilket ger en bra grund tidigt i livet. Vid måltider 

brukar man säga att man inte skall leka med maten, men vid måltiderna vill man ha ett lekfullt 

lärande så barnen blir intresserade.  

 

Alla som arbetar inom förskolan skall respektera varje barns uppfattningar och åsikter 

(Skolverket, 1998). Det betyder att barn inte skall tvingas att äta grönsaker. Pedagoger i 

förskolan kan uppmuntra och inspirera barn till att pröva olika grönsaker och maträtter men 

aldrig tvinga i dem någon mat.  
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2.4 Sammanfattning av bakgrund 

I stycket ovan beskrivs förskolans bakgrund och vilken betydelse måltiden i förskolan har haft 

sedan förskolan startades på 1800 talet. Måltiden i förskolan var från början livsviktig för 

barnen då det gav tillfälle för barnen att få äta mat. Många familjer var fattiga och maten som 

barnen fick hemma var inte tillräckligt näringsrik. I förskolan fick barnen kunskap om mat, 

vad de behövde för att må bra och hur de skulle sköta hygienen för att inte bli sjuka.  

 

Den pedagogiska måltidens betydelse i verksamheten ger barnen kunskap om vad de skall äta 

för mat och vilket bordsskick de bör ha. Under måltiden är pedagogerna förebilder för barnen 

och barnen kan imitera pedagogerna vid måltiderna. Vid måltiderna finns det även tid att sitta 

och samtala med varandra och utbyta kunskaper. Läroplanen, som är förskolans 

styrdokument, säger att alla barns tankar och åsikter ska respekteras. Det är viktigt att aldrig 

tvinga i ett barn mat. Men i läroplanen står det även att förskolan skall främja ett livslångt 

lärande. Den kunskapen barn får om mat i förskolan, kan även främja barnens hälsa i 

framtiden. 

  



 

7 

 

3. Forsknings och litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogör jag för vad tidigare forskning och litteratur skriver fram, om den 

pedagogiska måltiden. Detta utifrån syftet att synliggöra pedagogernas upplevelser av den 

pedagogiska måltiden i förskolan.  Jag inleder med hur den pedagogiska måltiden kan ses som 

en lärandesituation, följt av en beskrivning av miljön under de pedagogiska måltiderna. 

Därefter tas barnsynen upp, kopplat till måltiderna i förskolan. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

 

3.1 Pedagogiska måltiden som lärandesituation 

Andersson (1991) har sett att under de pedagogiska måltiderna kan vad som helst tränas, 

förutom grovmotoriken. Under en måltid tränar barnen sin sociala kontakt med andra 

människor och de övar även på att förbättra sin samvaro, uppmärksamhet och koncentration 

under en måltid. Även kroppen tränas under en måltid, då barnen får träna sin finmotorik, 

koordinera rörelser och att samordna synen med motoriken när de äter. De pedagogiska 

måltiderna ger barnen allt de behöver, för att utvecklas på förskolan.  

 

Alla barn har mål som de strävar efter att uppnå och, barnen lär sig för att kunna uppfylla 

dessa mål. Barn är mycket mottagliga för att lära sig när de är små, de stävar hela tiden efter 

att lära sig mer och att klara av saker själva. Barn utvecklas ständigt både i förskolan, men 

även hemma. I de olika miljöerna finns det olika regler att förhålla sig till, förskolan och 

hemmet har inte alltid samma regler.  Detta är något som barnet lär sig (Pramling Samuelsson 

och Sheridan, 2006). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barnens fokus i förskolan flyttar sig från 

lärandet till att producera. Det handlar nu mer om att visa upp vad det är man har skapat och 

att producera, än vad det är man har lärt sig under processen. Detta gäller dock inte alla barn, 

de barnen som fortfarande lär utifrån intresse blir engagerade i sitt och sitt eget lärande och 

vill ha mer kunskap, vilket de har sett i sin studie kring barns lärande.  

 

Barnen sitter mellan tio till femton timmar i veckan vid matboren på förskolan (Kultti, 2014). 

Denna tid spenderas vid ett bord, med en mindre grupp barn och en pedagog. Under 

måltiderna är det pedagogen som styr samtalet med barnen, pedagogen säger något och sedan 

skall barnen upprepa för att lära sig orden.  
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Måltiderna är ett utmärkt tillfälle att lära sig språket bättre, för här får barnen med sig ord 

verbalt, men även för att man här fysiskt kan visa på vad det är för något som man talar om. 

Detta skapar förståelse hos barnen. Hela måltidssituationen är ett utmärkt tillfälle för att skapa 

en lärandesituation genom interaktion och delaktighet. Måltiderna ger barnen möjlighet att 

självständigt vara en del i det sociala samspelet. Om en måltid har massa regler att följa, så 

upplevs måltiderna som kaotiska. Då har även barnen små möjligheter till att vara 

självständiga under måltiderna. Språket ses som ett verktyg under måltiderna och med 

styrning av läraren kan alla delta (Kultti, 2014). 

 

Måltider i förskolan förknippas med omsorg, men även med lärande. Detta har Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001) kommit fram till genom att studerat måltider på förskolan. I sin 

studie, som gjorts på två förskolor, ser de tydliga skillnader på hur samspelet mellan 

pedagogen och barnen ser ut.  På förskolan går pedagogerna ner på barnens nivå och samtalar 

om olika ämnen och hjälper barnen att samtala. Barnen får även ta mycket eget ansvar, hur 

mycket mat de skall ta och om de är mätta eller om de skall ta lite mer. 

 

Sepp (2002) har studerat barnens näringsintag under måltider och även pedagogernas syn på 

hur måltiderna på förskolan ser ut. I sin studie kommer hon fram till att barn inte ser på mat 

på samma sätt som exempelvis vuxna, vad som är bra mat eller dålig mat. De definierar bara 

maten som ätbar eller icke ätbar. I sin studie blev pedagogernas syn på hur de såg på 

måltiderna med barnen tydliga. De som intervjuades såg måltiden som en paus från det 

pedagogiska arbetet, ett avbrott i verksamheten. Trots det såg pedagogerna måltiden som en 

lärandesituation för bordsskick, hur man tar till sig mat och när man kan känna att man är 

mätt. Pedagogen skulle sitta med och vara en förebild för barnen under måltiderna. Att ibland 

hjälpa till att förmedla vad som skall skickas och fråga om man ser att något barn har svårt att 

t.ex. skära upp maten. Maten är också en del av pedagogernas ansvar.  

 

I dagens samhälle är tre av fyra barn inskrivna på förskolor i Sverige. Mycket av ansvaret runt 

om måltiderna läggs på pedagogerna, och de i sin tur känner att de har bristande kunskap för 

att på ett pedagogiskt vis förklara för barn t.ex. hur man skall äta för att leva nyttigt och var 

maten kommer ifrån. En måltid kan fokusera på så många olika saker och det är ett tillfälle 

där det är tillåtet att samtala och man skall lyssna på varandra. I sin studie tar Sepp (2002) 

även upp vikten av att pedagogerna skall känna sig trygga i den rollen de har inom 

måltidspedagogiken, för att kunna förmedla ett bra budskap om mat till barnen på förskolan.  

 

När pedagogen har med egen mat eller inte äter mat ihop med barnen, kan detta skapa en 

negativ konsekvens för barnen, då pedagogen inte verkar som en förebild för barnen och äter 

det som barnen skall äta. När det serveras mat på förskolan som barnen inte är vana att äta, är 
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det extra viktigt att vara en förebild och att låta barnen prova för att se om de gillar maten. 

Man skall aldrig tvinga i ett barn mat, men om barnet upplever mycket smaker och provar 

olika rätter, så är det större chans att barnet tycker om allsidig mat. En perfekt måltid på 

förskolan, skall vara ett fint dukat bord, där uppläggningen utav maten blir viktig. Maten skall 

ligga så att det går att ta enskilda grönsaker för sig och inte blandat i en skål. Barnen ska 

själva få välja och kan då ta lite av något för att prova vad de tycker. Det skall föras ett samtal 

kring matbordet och miljön skall vara lugn. Vid intervjuerna så framkommer det dock att 

verkligheten är en helt annan, där barnen pratar i munnen på varandra för att få 

uppmärksamhet, och grönsakerna är oftast hopblandade. En stressig miljö att vistas i under 

måltiderna helt enkelt (Sepp, 2002). 

 

I SOU:1972:26 beskrivs inlärning som något som sker ständigt och inte bara när pedagogerna 

har ett planerat inlärningsmoment. Något som ses som väldigt viktigt är barnets 

självständighet, att barnet själv får möjlighet att utforska och prova som t.ex. att få äta och ta 

till sig maten själv. Vid ett sådant tillfälle övas finmotoriken, vad som skall skickas på bordet, 

hur hungrig är jag och hur mycket mat behöver jag på tallriken för att bli mätt. När ett litet 

barn får prova att göra allt själv, ökar arbetsbelastningen på pedagogerna, något som gör att en 

del pedagoger kan tänka att det är lättare att göra det själv. Den ökade arbetsbelastningen vid 

måltider är att städa upp kladd, spill och även byte av kläder på barn. Men det framgår tydligt, 

att det är viktigt att låta barnen pröva saker själva, för att öka deras egen självkänsla.  

 

Vid måltider har barnet ett behov av att se att en pedagog tar till sig utav maten och sedan 

även äter den. Barn är experter på att imitera och de gör de gärna vid måltider, exempelvis hur 

andra håller i gaffeln, hur mycket mjölk häller pedagogen upp till sig och hur lägger 

pedagogen upp sin mat. Under en måltid skall ett barn aldrig stressas till att äta, pedagogen 

skall heller inte tvinga ett barn till att prova att äta mat. När det gäller förberedelser av 

måltider, är det bra om barnen tillåts vara med, som vid situationer som dukning, uppläggning 

av mat och avplockning av mat och disk. Detta stärker barnets självkänsla och tilltron på att 

det klarar av saker. Samtidigt utvecklas kunskapen om dukning, olika sorters mat och var vi 

slänger maten (SOU:1972:26). 

 

Persson Osowski, Göranzon & Fjellström (2013) har genom observationer och intervjuer 

studerat pedagogernas roll vid den pedagogiska måltiden bland barn från förskoleklass till 

årskurs fem. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. I studien framgår det att 

under måltiderna går pedagogerna in i tre olika roller. Den första rollen är den sällskapliga 

rollen, som samtalar med barnen och diskuterar, den andra rollen är den undervisande rollen 

som inte tar lika stor hänsyn till barnens intressen utan ser måltiden som ett utmärkt sätt att 

lära barnen mer om exempelvis mat. Den tredje rollen är den undvikande rollen där det äts i 

lugn och ro och där det inte samtalas under måltiden. Barn lär sig genom att imitera vuxna vid 
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måltiden. Barnen får mer kunskap om hur bordsskicket skall vara genom att imitera den 

vuxne, men även om hur det socialt kommunicerar med de andra barnen runt bordet. Enligt 

Persson Osowski et al. (2013) ska den pedagogiska måltiden ge barnen kunskap om kost och 

hälsa. I deras studie framgår det att pedagogerna själva känner sig osäkra på detta ämne. 

 

Vid intervju med kökspersonal framkommer det tydligt att de yngre barnen äter mer mat än 

vad barnen i de högre klasserna gör. Kökspersonalen berättar även att pedagogerna i de högre 

klasserna i bland äter måltiderna ihop med varandra istället för att äta med barnen. Det är inte 

tanken med den pedagogiska måltiden, detta kan göra att de äldre barnen äter mindre (Persson 

Osowski, et al., 2013). 

 

Det framkommer under måltiden att pedagogerna uppmuntrar barnen att berätta saker vid 

måltiderna (Eriksen Ødegaard, 2006). Det kan vara något de har varit med om eller något de 

känner att de vill dela med sig utav. Pratsamma barn är de som driver samtalen, medan de 

tysta barnen sitter med och lyssnar och iakttar de barnen som pratar. Lärandet kan ske genom 

att observera andra och genom deras samtal skapas en lärandesituation. Med hjälp av 

inspelningar av måltiderna har Eriksen Ødegaard (2006) analyserat och försökt se 

meningarnas struktur och konstruktion. Utifrån observationsfilmerna framgår det att barns 

historier inte är linjära utan att det snarare är fler historier i en berättelse. Berättelserna vid 

måltiderna visade sig vara fulla med drama, twister och känslor. 

 

Barn samtalar ofta om sina problem under måltiderna men barnen utrycker även sina känslor 

kring olika frågor. Samtalen kring matbordet bygger på rädsla, lust och ilska. I Eriksen 

Ødegaards (2006) studie framgår ilska tydligt vid en situation när två barn vill berätta om ett 

besök på teatern och båda vill prata samtidigt och berätta. Det uppstår då en frustration och 

ilska för att inte kunna få göra sig hörd först. Här skildras således att måltiden i förskolan inte 

alltid utgörs av ett pedagogiskt samtal, utan kan även handla om barns känslor. 

 

3.2 Miljön under måltiderna 

Livsmedelsverket (2016) skriver att det är viktigt med de pedagogiska måltiderna för att få en 

jämlik hälsa. Men måltiderna bidrar även till en social gemenskap. För barnens längtan efter 

att lära sig nya saker, är det viktigt att måltiderna gör dem mätta och nöjda. För att skapa 

matglädje behövs sex ingredienser, enligt Livsmedelsverket (2007). Ingredienserna för 

matglädje är: god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och integrerad. Måltiderna skall vara 

trivsamma och goda, maten skall även vara näringsrik så barnen får i sig allt de behöver. 

Maten skall vara säkert producerad och hållbar, barnen skall veta var maten kommer ifrån och 
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måltiderna skall ske i en hållbar miljö. De pedagogiska måltiderna skall vara integrerade och 

ses som ett redskap i verksamheten. 

 

Alla barn skall få tillgång till tid för att äta upp maten, alla äter inte i samma takt och en del 

barn blir lätt distraherade vid matbordet. I förskolan skulle det vara bra att satsa på 

måltidspedagogik som kompetensutveckling, för att skapa en miljö där pedagogerna känner 

sig trygga att lära ut om kost och var ifrån mat kommer (Livsmedelsverket, 2016). 

 

3.3 Barnsynen 

Johansson (2011) har gjort en undersökning i förskolan, där det framkommer att 

omsorgssituationen är inriktad på färdighetskunskap. Personalen upplever en stress över att de 

är få i personalen. Hur pedagogernas barnsyn är, spelar även in i hur de förhåller sig till 

barnen. Pedagogernas syn på lärande skiljer sig dock väldigt mycket åt. I ett arbetslag, som 

ska arbeta tätt ihop och samarbeta, så kan det hända att pedagogerna har väldigt olika syn på 

hur barnen lär sig bäst. En pedagog skall alltid reflektera över vad ett barn säger/gör och 

undra varför. Pedagogen skall alltid uppmuntra lärandet hos barnen. Johansson (2011) skriver 

att lärandet sker bäst via sociala situationer och det är därför viktigt att man samtalar med 

barnen. Vid måltider är det då viktigt att pedagogen tillåter att man samtalar runt om bordet, 

då detta är ett utmärkt ställe att samtala vid. Pedagogen måste vara uppmärksam på att kunna 

vidga samtalet, så att alla barnen kan delta, så att det inte blir någon som hamnar utanför. 

Barnen skall även ges möjlighet att inte delta i samtalet, om de inte vill utan bara sitta med, 

lyssna och reflektera över vad som sägs under måltiden. Under en måltid är det även viktigt 

att låta barnen ta tid på sig till att tänka och formulera sig när de pratar (Ibid.). 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) ser att med en tillåtande miljö där barnen själva 

får utforska, och göra sig förståliga skapas det många lärandesituationer. De ser möjligheterna 

till lärande vid matborden som mycket stora. Genom omsorgen vid måltiderna, skapas en 

lärandesituation för barnen. De utvecklar kunskap om hur mycket mat de behöver och var 

maten kommer ifrån, för att själva förstå vad de behöver för att må bra.  

 

3.4 Sammanfattning av forsknings- och litteratur-
genomgång 

Måltiderna ger möjlighet till lärandesituationer genom språket, men även finmotoriken övas 

under måltiderna. Måltiderna tillåter barnen att samtala och utveckla sitt språk tillsammans 

med andra. Barnen får genom måltiden kunskap om mat, vad olika maträtter heter eller hur 
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beteendet skall vara när maten tas. Det framkommer även att det är viktigt hur maten skall 

serveras för att inspirera barnen till att prova olika rätter och grönsaker.  

 

Miljön under måltiderna anses också vara väldigt viktig för att barnen ska äta sin mat. Men 

vad är det då som behövs för att få en bra måltidsmiljö? Utifrån tidigare studier behövs det 

sex ingredienser för att skapa matglädje. Ingredienserna för matglädje är: god, trivsam, 

näringsriktig, säker, hållbar och integrerad. Hur miljön tillåter barnen till att prova saker själva 

och utmana sig själva spelar också in. 

 

Barnsynen är något som är väldigt viktig i arbetslaget, att alla pedagogerna ser på barnen på 

samma sätt och inte är olika tillåtande eller har olika regler. I detta kapitel beskrivs vikten av 

att ha en tillåtande miljön under måltiderna för barnens lärande men även för att de ska få ro 

att äta.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter, vilka har hjälpt till att förstå och 

tolka resultatet. Studien tar stöd i det sociokulturella perspektivet, med utgångspunkt i 

Vygotskijs teori om lärande.  

 

Vygotskij var en psykolog från Vitryssland som var mycket intresserad utav psykologisk 

forskning. Vygotskij levde mellan 1894 och 1934 och hans pedagogiska teorier blev kända i 

Västvärlden under 1960 talet. Hans forskning och teorier är grunden till det sociokulturella 

perspektivet, som senare har vidareutvecklats av andra forskare. Vygotskij studerade vad som 

händer mellan två människor, vad de säger och vad de sedan utför för något. I Vygotskijs teori 

finns det flera begrepp som han använde sig utav. Vygotskij menar att det sociala är väldigt 

viktigt för lärande. "Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedan kan göra själv" 

(Strandberg, 2006, s.11). Utifrån det sociala samspelet utvecklas mycket kunskap, menade 

han.  

 

Ett begrepp som tas upp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Man skulle kunna 

beskriva det som hjälpmedel för att göra världen mer förstålig. Det finns olika artefakter som 

hjälper oss i vardagen. Vid måltiden kan besticken ses som en fysisk artefakt som hjälper oss 

att få upp maten från våra tallrikar (Strandberg, 2006). Språket är vårt intellektuella redskap, 

som även är medieringskunskap vi använder för att förklara och skapa förståelse, inte bara för 

oss själva utan även för andra (Säljö, 2000). 

 

Ett annat begrepp som har stor betydelse inom det sociokulturella perspektivet är kreativitet. 

Kreativitet är avgörande för om lärande och utveckling kan ske. Att vara kreativ skapar 

möjligheter till lärande och utveckling. Om det finns ett stort rum som barnen får göra vad de 

vill med är det deras kreativitet som sätter gränserna (Strandberg, 2006). 

 

Säljö (2000) har forskat kring det sociokulturella perspektivet, att se lärandet som något som 

sker i samspel med andra. Via samspelet skapas tillfällen att utvecklas och att lära, samspel 

sker via kommunikation med andra människor som lär och utvecklas ihop. Genom språket får 

individen kontakt med andra, och med hjälp av andra får individen kunskap. Kommunikation 

är den viktigaste aspekten inom det sociokulturella perspektivet, det är då lärandet sker. 

Lärarna skall hela tiden påminna sig själva om att utveckling hos barnet inte bara sker i 

specifika lärandesituationer utan hela tiden.  
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Utifrån Vygotskij sociokulturella perspektivet handlar det om kunskap och att skapa förståelse 

för omvärlden genom att samtal med andra om den.  Genom det sociala samspelet skapas det 

kunskap. För att göra världen förstålig måste vi kunna behärska språket. När barnet behärskar 

språket kan barnet med hjälp utav det, skapa sociala samspel och på det sättet göra världen 

mera förstålig. På så sätt bildar barnet hela tiden ny kunskap och förståelse (Imsen, 2000). 

 

4.1 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt   

För att synliggöra pedagogernas upplevelser av den pedagogiska måltiden i förskolan har jag 

valt att ta stöd i det sociokulturella perspektivet, med en teori om att utveckling sker genom 

socialt samspel med andra. I ett givande och ett tagande sker utveckling genom interaktion 

med omvärlden. Genom att använda språket som ett medierande verktyg skapas det 

lärandesituationer. Lärande sker hela tiden och inte bara vid planerade moment. 
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5. Metodologisk ansats och val av metod 

5.1 Inledning 

Undersökningens syfte är att synligöra pedagogernas upplevelser av den pedagogiska 

måltiden. För att göra detta valde jag att använda mig utav en kvalitativ metod. En kvalitativ 

metod är enligt Ahrne och Svensson (2011) en metod "[...]som bygger på intervjuer, 

observationer eller analys av texter som inte direkt utformas för att analyseras kvalitativt med 

hjälp av statistiska metoder och verktyg"(s. 11). Att använda intervjuer ansågs som mest 

lämpligt utifrån studiens syfte som är att ta del av pedagogernas upplevelser av den 

pedagogiska måltiden. 

 

5.2 Intervju 

Intervju är det som användes som metod med anledning av att jag genom en intervju får 

direktkontakt med förskollärarna och genom deras svar på mina frågor får jag höra deras syn 

på den pedagogiska måltiden. I Bryman (2008) beskrivs intervju som ett tillvägagångssätt för 

att få fram information om en persons åsikter, värderingar och normer. Det finns flera olika 

sätt att intervjua på, via telefon, skype eller att göra intervjun på plats. Jag valde att åka ut till 

förskolorna för att träffa förskollärarna. Detta för att på så sätt få med en helhet, det vill säga 

även få med ansiktsuttryck och kroppsspråk.  

 

Intervjuer kan ske i grupp eller individuellt, om intervjuer sker i grupp, kan pedagogerna 

stötta upp varandra med svar för att få fram ett resultat (Bryman, 2008). Eftersom jag var ute 

efter pedagogens syn på måltiden valde jag att intervju pedagogerna var för sig, för att se om 

de jobbar så samspelt med arbetslaget som det tror att de gör, eller om jag kommer få mer 

varierande svar utifrån att de har olika upplevelser.  

 

Vidare valde jag att använda mig av öppna frågor för att kunna ställa följdfrågor. Detta för att 

kunna förtydliga frågorna på bästa sätt om någon inte skulle svara på en fråga tillräckligt 

utförligt eller om det var något som pedagogen kom in på under intervjun som jag ville veta 

mer om. När jag skapade intervjufrågorna konstruerades de utifrån syfte och 

frågeställningarna. I Bryman (2008) beskrivs detta sätt att intervjua på som en strukturerad 

intervju, då sonderingsfrågor och uppföljningsfrågor får ställas för att få ett fördjupat svar, 

men även för att få mer information genom uppföljningsfrågor från den intervjuade. 
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Några av det frågorna jag använde under intervjuerna var: 

Vad är en pedagogisk måltid för dig? 

Vad uppfattar du att barnen lär sig under måltiderna? 

Tänker du på måltiderna som en pedagogisk situation? 

Hur uppfattar du att miljön är under måltiderna? (bilaga 1) 

 

5.3 Urval 

I denna studie har jag intervjuat total sex pedagoger, från tre olika förskolor som alla ligger i 

samma kommun. Jag valde att intervjua två pedagoger från samma arbetslag på förskolorna, 

för att i analysen av intervjuerna kunna belysa hur pedagogens tankar och upplevelser kring 

den pedagogiska måltiden såg ut. Alla arbetslagen jobbar med barn i olika åldrar. Ett arbetslag 

har 1-3 åringar, det andra 3-4 åringar och det tredje arbetslaget har 3-6 åringar. 

 

Respondenterna kommer i resultatdelen att benämnas enligt uppställningen nedan. 

P1- Utbildad barnskötare som har arbetat inom förskolan i 32 år, barngruppens ålder 3-4 år. 

P2- Utbildad förskollärare som har arbetet inom förskolan i 27 år, barngruppens ålder 3-4 år.  

P3- Utbildad förskollärare som har arbetet inom förskolan i 11 år, barngruppens ålder 3-6 år 

P4 - Utbildad förskollärare som har arbetet inom förskolan i 1 år och 4 månader, 

barngruppens ålder 3-6år 

P5 - Utbildad förskollärare som har arbetet inom förskolan i 26 år, barngruppens ålder 1-3 år 

P6 - Utbildad förskollärare som har arbetet inom förskolan i 9 månader, barngruppens ålder 1-

3 år 

Målinriktat urval är när forskaren väljer att göra sin undersökning på till exempel en viss 

förskola för att forskaren tror att på den förskolan kommer undersökningens syftet att 

besvaras genom t.ex. intervjuer (Bryman, 2008). Utifrån att jag hade haft kontakt med några 

förskolechefer tidigare och de visste vem jag var, gjorde jag ett målinriktat urval. Detta med 

anledning av att jag då lättare skulle få tillstånd att genomföra min undersökning, eftersom jag 

hade viss personlig kännedom. Jag ville även ha en spridd åldersfördelning på de olika 

förskoleavdelningarna som var med i studien, vilket också innebar ett målinriktat urval utifrån 

de förskolor jag hade fått tillträde till. 
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5.4 Genomförande 

För att kunna utforma tydliga och relevanta frågor krävs en förståelse kring 

forskningsområdet (Bryman, 2008), varför jag i ett första steg läste in mig på tidigare 

forskning, teorier och begrepp. När jag hade gjort det så började jag skapa intervjufrågor 

utifrån syftet och frågeställningarna. När jag sedan hade fått ihop frågor som var relevanta och 

som skulle kunna ge svar på mitt syfte tog jag kontakt med förskolorna. Jag mejlade tre 

förskolechefer ett informationsbrev om vem jag var och vad det var jag studerade och 

behövde hjälp med. Jag fick väldigt snabbt svar och tillåtelse att höra av mig till pedagogerna 

på avdelningarna. Efter det ringde jag och bokade tid med de olika pedagogerna. När jag kom 

till förskolan gick vi och satte oss i ett enskilt och lugnt rum. Enligt Bryman, (2008) kan 

miljön vara en påverkande faktor för hur intervjun blir, om intervjun sker i ett rum avsides 

från verksamheten eller om intervjuerna sker i verksamheten. Pedagogerna informerades om 

studiens syfte och även de etiska reglerna. De gav mig ett muntligt samtycke.  

 

Under intervjuerna hade jag fått tillåtelse av pedagogerna att spela in samtalet, vilket jag 

gjorde. Jag förde även lite små anteckningar vid sidan av. Intervjuerna varierade i tid, men 

pågick ungefär i femton minuter vardera. Att ha spelat in intervjun är en stor fördel när det är 

dags att transkribera och analysera dem, för att på så vis få fram ett resultat (Bryman, 2008).  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Ett sätt att göra studien trovärdig är att beskriva tillvägagångssättet så tydligt som möjligt, 

göra studien transparent. "[...] att tydligt redogöra för forskningsprocessen för läsaren så att 

han eller hon kan ta del av hur författaren har tänkt och resonerat kring sina metodval" 

(Svensson & Ahrne, 2011, s. 27). Jag har därför beskrivit urvalsprocessen, genomförandet av 

intervjuerna samt bearbetningen och analysen av dessa så noggrant som möjligt.  

 

Under intervjuerna hade jag fått tillåtelse av alla pedagogerna att spela in dem, detta för att jag 

inte skulle behöva sitta och anteckna hela tiden. Vid en inspelning har jag möjlighet och gå 

tillbaka och lyssna igen i lugn och ro, medan jag sitter och transkriberar det som pedagogerna 

säger. När jag har transkriberat har jag inte tagit med ord som öh, suckningar eller skratt för 

att detta inte ansågs ha någon betydelse för undersökningen. Bryman (2008) menar att om 

intervjuerna spelas in ökas trovärdigheten i analysen genom att ljudupptagningen går att 

lyssna på upprepade gånger. Det underlättar även transkriberingen som på så vis kan 

kontrolleras flera gånger och granskas mot det som sagts. De pedagoger som har blivit 

intervjuade har varit informerade och intresserade av den undersökning jag håller på med. De 

som blev intervjuade har alla olika mycket erfarenhet från måltiderna på förskolorna, men alla 

hade mycket att berätta och kunde tydligt utveckla sitt resonemang under intervjuerna.  
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Validitet eller giltighet mäter hur relevant något är för forskningen (Bryman, 2008). För att få 

svar på mitt syfte har följande frågeställningar preciserats; Hur ser förskolepedagoger på en 

pedagogisk måltid? Hur främjar pedagogerna barns lärande under en pedagogisk måltid? 

Utifrån de frågeställningarna gjordes sedan intervjufrågor. Innan jag gick ut för att intervjua 

gjorde jag en så kallad pilotintervju för att kontrollera om mina framarbetade intervjufrågor 

besvarade syftet. I Bryman (2008) beskrivs pilotstudien som ett bra sätt att utesluta och 

revidera frågor för att kunna säkerställa att frågorna ger svar åt syftet. 

 

De resultat som jag fått fram i min studie är inte ett resultat som gäller för förskolor runt om i 

hela Sverige. Det har inte en hållbarhet att göra det eftersom det bara är sex pedagoger som 

intervjuas. "Det finns inga på förhand givna skäl för att tro att det man har studerat 

nödvändigtvis går att finna på andra platser och i andra situationer [...]" ( Svensson & Ahrne, 

2011, s. 30). Det har heller inte varit min avsikt att generalisera, utan att synliggöra några 

pedagogers upplevelser. 

 

5.6 Etik 

En intervju är konfidentiell, det vill säga att den som intervjuar respondenten vet vem 

personen är men ingen skall på något sätt förstå vem det är som har varit respondent eller på 

vilken förskola som intervjuerna är genomförda på. Pedagoger eller barn får aldrig utsättas för 

något som kan påverka dem fysiskt eller psykiskt. Under en intervju är det inte heller tillåtet 

att fråga vilka frågor som helst. Inget som exempelvis handlar om politiska åsikter, filosofiska 

övertygelser eller etiskt ursprung (Löfdahl, 2014). Ingen av intervjufrågorna berörde dessa 

områden. Informanterna blev även informerade om att de om de ville kunde avbryta sitt 

deltagande i studien. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) och de forskningsetiska principerna inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning, finns fyra huvudkrav. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet, när den som blir intervjuad 

får reda på syftet med undersökningen och hur studien skall gå till och vad undersökningen 

sedan skall användas till, uppfylldes då jag i mötet inför intervjuerna redogjorde för vad 

studien skulle användas till. Samtyckeskravet, att den intervjuade ger sitt samtycke till att bli 

intervjuad och att man när som helst kan avbryta intervjuerna om det är något som inte känns 

bra, meddelade jag samtidigt som jag presenterade konfidentilitskravet. I 

konfidentialitetskravet beskrivs hur det insamlade materialet skall användas och att 

informanten alltid är helt anonym förutom för den som har samlat in materialet som vet vem 

respondenterna är. Det skall inte kunna gå att ta reda på vilken förskola personen arbetar på 

genom att läsa igenom undersökningen. Därför har jag inte använt några förskolors namn eller 

skrivit ut kommun. Jag har även förvarat det inspelade materialet och transkriberingen på ett 
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säkert ställe. Detta kommer att förstöras när studien är färdig. Nyttjandekravet säger att 

forskningen utförs genom de ovanstående punkterna och att man använde en hög vetenskaplig 

moral vid utförandet av studien.  

 

5.7 Analys av insamlat material 

För att gör en analys av det insamlande materialet så har jag först transkriberat det inspelade 

intervjuerna, som är sex stycken. Jag har gått igenom det transkriberade intervjuerna för att 

hitta likheter som pedagogerna ser kring måltiderna. Detta har jag sedan fört in i en tematisk 

analystabell med olika färger beroende på vilken pedagog som har sagt vad. Bryman (2008) 

har beskrivet den tematiska analysen som ett synliggörande. När man för in vad som har sagts 

i tabellen, synliggörs det om det uppstår repetitioner.  

 

Följande teman har framkommit utifrån min analys: Samtalet vid bordet och dess former, 

samtalets innehåll, måltidsmiljön, synen på pedagogisk måltid som lärandesituation.  
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6. Resultat  

Resultatdelen inleds med en presentation av de intervjuade pedagogerna och deras bakgrund. 

Därefter presenteras studiens resultat utifrån de teman som framkommit i studiens analys: 

samtalet vid bordet och dess former, samtalets innehåll, måltidsmiljön, synen på pedagogisk 

måltid som lärandesituation.  

 

6.1 Bakgrund om pedagogerna 

De pedagoger jag har intervjuat har arbetat i förskolan mellan nio månader och 32 år. Alla 

pedagoger är utbildade förskollärare utom en, som är barnskötare men har studerat kurser 

under sin tid inom förskolan i syfte att vidareutbilda sig. Genom att det är en bredd på hur 

länge pedagogerna har arbetat i förskolan har de alla olika erfarenheter. Samtliga pedagoger 

som har intervjuats arbetar i barngrupper som är utformade i olika ålderskategorier, vilket gör 

att måltiderna kan se lite olika ut. Alla pedagoger uppger att de äter den maten som serveras 

på förskolan och att de sitter tillsammans med barnen och äter. Det förekommer dock att 

pedagogerna äter mer mat på rasterna, på grund av att det finns för lite mat så att de inte blir 

mätta då maten som serveras uppges vara i barnportioner.  

 

Den mat som serveras är uttänkt i barnportioner så ibland blir man inte mätt på maten 

och då brukar jag äta något mera på rasten. (P5) 

 

En pedagog utrycker att det är otroligt mycket bröd som äts under dagen. Bröd serveras vid 

frukost, lunch och mellanmålet på denna förskola. Pedagogen brukar till mellanmålet byta ut 

brödet mot kvarg som tas med till jobbet och äts ihop med barnen vid mellanmålet.   

 

Ibland byter jag ut brödet på mellan målet mot kvarg som jag har med mig, man äter 

så mycket bröd ändå på förskolan. (P4) 

 

Sammanfattningsvis skildras här en bild av att pedagogerna inte är helt nöjda med den mat 

som serveras på förskolan.  

 

6.2 Samtal vid måltiderna 

Alla pedagoger var eniga om att samtalet har en stor betydelse under måltiderna. De nämner 

att det sitter och samtalar ihop med barnen under måltiderna, barnen får tillsammans med en 
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pedagog möjlighet att sitta ner i en lugn miljö och diskutera. Genom samtalet får barnen även 

lära sig att samspela, vänta på sin tur och att lyssna när något annat barn talar. Vidare tar 

pedagogerna upp att miljön under måltiderna skall vara lugn så att barnen får möjlighet till att 

samtala.  

 

Språket utvecklas hela tiden kring matbordet, eftersom barnen samtalar och lär av 

varandra (P1) 

 

Pedagogerna menar att det är barnen som styr samtalet vid måltiderna men pedagogen är med 

och styr i samtalet när det finns behov till det. Pedagogen kan även gå in och starta ett samtal 

eller rikta ett samtal som redan pågår. En del barn kan behöva bromsas upp för att det kan 

prata hur länge som helst och andra barn kan under måltiden behöva lyftas fram för att de 

också ska få göra sin röst hörd. När barnen kommer tillbaka efter helgen har de ofta mycket 

att berätta, då är det viktigt att se till att ljudnivån inte blir för hög och att alla barnen får 

komma till tals.  

 

Ibland iakttar man bara samtalet och får svara på frågor som barnen ställer och ibland 

får man gå in och styra upp samtalet så alla kommer till tals. (P3) 

 

Barnen styr samtalet medan pedagogen hjälper till att spinna vidare på samtalet. (P4) 

 

Två pedagoger beskiver sin syn på hur samtalen vid matbordet styrs. Pedagogerna uppger att 

det är barnen som styr samtalen, men att pedagogerna går in och stöttar upp i samtalet. 

Samtalen sker utifrån barnens funderingar och intressen. Det varierar även hur mycket 

pedagogerna behöver styra samtalet, detta beroende på barngrupp.   

 

6.3 Diskussionsämnen vid måltiderna 

Pedagogerna uppger att det diskuteras om mat under måltiderna; hur mycket skall jag äta, var 

kommer maten ifrån, vad skall vi äta idag? På en förskola talas det mycket om allergi på 

grund av att det finns allergiska barn och personal på förskolan och detta väcker mycket 

intressanta frågor hos barnen. 

 

Vad innehåller maten, vad kan man vara allergisk emot? (P4) 
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Detta väcker mycket frågor hos barnen som inte vill att deras kompis skall äta något som hen 

är allergisk emot. Men barnen får även mycket kunskap om vad maten innehåller då de frågar 

vad maten innehåller. Barnen får även en del kunskaper om allergier och vad det är för något 

och hur blir man allergisk. Utifrån det har även den förskolan som hade många allergiska barn 

pratat om vad som händer när man blir allergisk och vad barnen skall göra om det händer 

något. 

 

Vid måltiderna lär sig barnen hur maten tillagas och hur mycket de behöver ta för att 

bli mätta. Olika maträtter mättar olika, så vi jobbar med att barnen skall ta lite mat 

och sedan ta mer mat andra gången man ta till sig. (P3) 

 

Det diskuteras även vad som händer med maten när man har ätit den och hur mycket mat 

kroppen behöver. En pedagog på varje avdelning uppger att barnen pratar mycket om sina 

föräldrar under måltiderna. Samtalen kring föräldrarna är ofta frågor, Mamma jobbar? Vad 

heter din pappa? Min pappa jobbar med bilar. Att tala om sina föräldrar och jämföra/ gissa 

namn och yrken är något som barnen tycker om att göra vid måltiderna. Detta är något flera 

pedagoger uppger att barnen pratar om. 

 

Alla pedagoger uppger att barnen gärna diskuterar vad de har gjort under dagen. Inför helgen 

och på måndagar är det ett hett ämne att diskutera vad som har hänt under helgen. Under 

måltiderna är det även bra att som pedagog lyfta om det har hänt något under dagen som 

barnen skulle behöva prata igenom och att även lyfta barnen tankar och funderingar kring det. 

 

Ibland kan man behöva prata med barnen om något som har hänt när man har varit 

ute, det kan vara hur man behandlar varandra eller hur man beter sig när man är ute på 

gården. (P2) 

 

Matematik diskuteras gärna och barnen räknar gärna pedagoger och barn under måltiderna. 

Men även hur många köttbullar man har ätit eller smörgåsar. Pedagogen är alltid beredd på att 

allt möjligt kan blir ett samtalsämne under måltiderna. Det som barnen sitter och tänker på 

brukar bilda frågor som sedan blir till diskussioner.  

 

6.4 Miljön under måltiderna 

Enligt pedagogerna är det mycket som påverkar hur måltiden ska bli, till exempel dagsformen 

hos barnet, personalen som arbetar och barngruppens storlek. 
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Vid måltiderna kan de bli högljutt om det är mycket barn, men just nu funkar måltiden 

bra hos oss. (P2)  

 

Alla uppger att de strävar efter en måltidsmiljö som är lustfylld, lugn och att barnen kan finna 

ro till att äta maten. När barnen samtalar vid måltiderna är det viktigt att vänta på sin tur, men 

även att hålla en låg ton på samtalet om det pågår flera samtal vid matbordet så att inte 

ljudnivån blir för hög.  

 

Miljön behaglig, en miljö där man kan sitta och prata, men det kan bli lite högljutt 

ibland. Detta är något vi talar med barngrupper om. Turtagning i samtalet är något vi 

jobbar med vid måltiderna, att man skall vänta på sin tur och lyssna på kompisen. (P4) 

 

På en avdelning har de möblerat så att varje matbord står i ett eget rum, så barnen och 

pedagogerna inte samtalar med varandra mellan de olika borden. Pedagogen uppger att de har 

märkt att de får bättre barnfokus under måltiderna men även att barnen är men fokuserade på 

samtalet vid deras bord istället för vad som händer vid de andra borden.  

 

6.5 Vad är en pedagogisk måltid? 

Alla pedagogerna ser måltiden i förskolan som pedagogisk men det var aldrig någon som 

planerade måltiden. En pedagog utrycker specifikt att de finns en tanke med hur måltiden 

läggs upp för ett specifikt barn med speciella behov, men annars ligger det ingen tanke bakom 

måltiden. En pedagogisk måltid är när man sitter och samtalar ihop med barnen, det är en 

miljö som tillåter barnen att undra och fråga mycket, enligt pedagogerna. Någon pedagog på 

varje avdelning belyser att det är viktigt att barnen smakar på maten. På en avdelning var det 

tydligt att det inte var något tvång att äta, men en ”titt-grönsak" skall barnen ta till sig som 

kan ligga på tallriken. Barnet behövde inte äta den, men man kan ha den på taltiken för att 

titta och undersöka den ifall det kanske är något man vill smaka på ändå. De andra 

avdelningarna ville istället att barnen skull smaka på en grönsak under måltiden.  

 

Barnen får göra väldigt mycket själva, de får be den pedagogen som sitter vid bordet 

om de behöver hjälp med något. De är fritt för barnen att välja vad de vill ha på sin 

tallrik då vi inte lägger upp någon mat åt dem om de inte behöver hjälp så klart. (P3) 
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Pedagogen skall lära barnen att äta rätt och utifrån intervjuerna innebär det att äta rätt då 

barnen; tar lagom mycket mat så man orkar äta upp, tar mat själv, får ett glas inte pipmugg 

och bestick att äta med. Barnen får möjlighet att ta mat och hälla dricka själv med stöttning av 

pedagogerna i fall det behövs. På en avdelning får barnen vara dukvärd och lägga fram mat 

och tallrikar, där ansvarar varje barn själv att duka av efter sig. Alla pedagoger var tydliga 

med att man skulle utmana och stötta barnen att klara av moment under måltiden. Att ett barn, 

som hemma är van med pipmugg, skall dricka ur ett glas på förskolan är en utmaning i sig. 

 

6.6 Måltiden som lärandesituation 

Barnen lär sig under den pedagogiska måltiden om bordskick, hur man äter med kniv och 

gaffel men även hur man dricker ur ett glas enligt pedagogerna. Barnen lär sig också hur 

mycket mat de skall ta för att bli mätta, ta lite först och att sedan fylla på med mer mat när de 

har ätit upp. Språket och samspelet utvecklas när barnen skickar runt mat till varandra runt 

borden och inte bara ber pedagogen att skicka all maten. Att barnen hjälper varandra att ta och 

hälla upp mat och dricka är något som barnen gör på egen hand och pedagogerna behöver inte 

säga till om att man hjälper varandra om man är en bra kompis.  

 

Vid måltiden hjälper barnen till att skicka runt maten, när en pedagog är upptagen 

med att hjälpa ett annat barn är kompisarna snabba med att hjälpas åt att skicka 

maten.(P4) 

 

Vid måltiden får barnen även kunskap om begrepp så som lagom, lite i taget, mycket, halvt 

eller helt. Det får även kunskaper om hälften, en tredjedel, och en fjärdedel. Matematiska 

termer förekommer alltså ofta vid måltidssituation. Det sociala samspelet präglar måltiderna 

menar pedagogerna och där finns det massa regler som barnen lär sig, så som att vänta på sin 

tur och att lyssna. Barnen äter i en tillåtande miljö, där det är okej att ta mat och dricka själv 

och att de inte gör något om de spiller. Det är bättre att barnen får göra de själv och spilla lite 

men ändå våga pröva än att en pedagog skall göra det åt barnet. Under måltiden på förskolan 

är det ju ett utmärkt tillfälle att lära sig att ta till sig mat själv. Man kan både lära utav 

pedagogen men även av hur kompisarna gör.   

 

Vi lägger inte på mat åt barnen, de sköter det själva de är så olika vad de vill ha på 

tallriken. En del vill ha lite av något och en del vill ha mycket utav något annat. Så att 

ta mat får de göra själva (P3) 
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Pedagogerna var tydliga med att barnen får ta mat och på så sätt även lära sig att lägga upp 

maten. På så sätt främjas även barnens finmotorik och språket genom att barnen får förklara 

och berätta vilken mat de vill skall skickas.  

 

6.7 Sammanfattning av resultat 

Pedagogerna som deltar i studien har jobbat olika länge i förskolan, från nio månader till 32 

år. De har alla olika erfarenheter från måltidssituationen på förskolan. Men alla pedagoger 

sitter ihop med barnen och äter samma mat som barnen blir serverade. Under måltiderna är 

samtalen väldigt viktiga. Enlig pedagogerna utvecklas språket vid måltiderna och barnen lär 

sig av varandra. Det är barnen som styr samtalen som förs under måltiderna och pedagogerna 

går in och styr samtalen om det behövs. Samtalsämnen kring matborden varierar väldigt 

mycket till innehåll. Det pratas om allergier, hur mat lagas, hur mycket man behöver äta. 

Barnen talar gärna om sina föräldrar var de är och jämför vad de heter. Matematik är något 

som förekommer under måltiderna, barnen räknar gärna hur många barn och vuxna som sitter 

vid borden, men även hur mycket mat de har tagit.  

 

Miljön under måltiderna upplever pedagogerna vara väldigt varierande. Ibland är den lugn 

och harmonisk, men näsa dag kan den vara rörig. Pedagogerna ansåg att en pedagogisk måltid 

är när barnen lär sig att äta rätt. Det vill säga att ta lagom med mat, ta själv och att dricka ur 

glas inte ur pipmugg, de vill säga lär sig allmänt bortskick. Men under måltiderna kan även 

barnen utveckla kunskap om vad som är bra att äta, vad som händer med maten när barnen 

har ätit färdigt och var maten kommer ifrån. En avdelning använder sig av ”titt-grönsaker”, 

medan de andra två har som regel att smaka på grönsakerna.  
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7. Diskussion 

Diskussionsdelen inleds med en resultatdiskussion där pedagogernas upplevelser av den 

pedagogiska måltiden och deras tankar kring måltiden som en lärandesituation framkommer. 

Studiens resultat diskuteras med hjälp av forskning, litteratur och belyses utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Detta mynnar ut i en sammanfattande slutsats. Därefter följer en 

metoddiskussion som i sin tur följs av förslag till vidare forskning.   

 

7.1 Den pedagogiska måltidens lärandesituation 

Alla intervjuade pedagoger uppger att de äter ihop med barnen och även att de äter den maten 

som serveras på förskolorna. Enligt Åslund (1996) och Livsmedelsverket (2007) så är det 

viktigt att pedagogen sitter med under måltiden men även att pedagogen äter då pedagogen 

skall vara en förebild för barnen. En pedagog åt kvarg till mellanmål bland barnen som åt 

smörgås, då pedagogen upplevde att det var för mycket smörgåsar som åts under dagen. En 

annan pedagog åt mer mat på rasten då maten som serverade var uttänkt i barnportioner och 

räckte inte till varken till pedagoger eller till barn. Pedagogerna bör äta samma mat som 

barnen, annars kan pedagogen inte vara en bra förebild och barnen kan även bli lite 

misstänksamma mot maten eftersom pedagogen inte äter den. Det är mycket viktigt att 

pedagogen äter samma mat som barnen för att också inspirera barnen till att prova på nya 

grönsaker/ rätter (Norrbin, 1996; Livsmedelsverket, 2007). 

 

Enligt Livsmedelsverket (2007) skall maten som serveras på förskolan vara näringsrik och 

barnen skall bli mätta. Om barnen äter smörgås minst en till två mål om dagen och ibland 

även till lunch kan man ju undra hur mycket näring de får i sig under en dag. Hur 

näringsriktig är lunchen som serveras på förskolan och finns de mat så de räcker till alla 

barnen? När inte lunchen räcker till så blir det till att komplettera med smörgåsar för att 

barnen inte skall gå hungriga. Det kanske inte är fel på maten, utan på storleken av 

portionerna?  Brödet som ofta är ljust skulle kunna bytas ut mot mörkt bröd med mer fibrer i 

istället (Livsmedelsverket, 2007).  

 

På en avdelning får barnen vara dukvärd och sätta fram mat och tallrikar, där ansvarar varje 

barn själv att duka av efter sig. När barnen får vara med och förbereda inför måltiderna ökar 

kunskapen om mat, men även känslan av att jag kan duka själv. Dessutom får barnen kunskap 

om var maten slängs, när de får ansvaret för att duka av (SOU:1972:26). Om barnen får vara 

med i alla moment i förskolan så som dukning, hämtning av mat och sedan avdukning väcks 

massa nya frågor hos barnen. Det skapar även kunskap t.ex. när man skrapar av maten 

synliggörs de för barnen hur mycket mat som vi har slängt och på så sätt kan det göra dem 
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mer medvetna om att man skall ta små portioner och sedan ta mer mat istället. Att barnen 

självständighet ökar gör att det får mera självförtroende att de klarar att göra saker själva 

(Ibid). 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet så anses det bara vara bra att barnen får vara med och 

göra vardagliga moment så som att duka och lägga upp mat själv. När barnen tar mat 

använder de sig av bestick, som kan ses som artefakter som i sin tur möjliggör att barnet kan 

äta utan att bli kladdigt. Detta är något barnen utvecklar kunskap om vid matbordet. När 

barnen får vara med och duka sker det kommunikation med pedagogen som i sin tur gör att 

det skapas kunskap då man lär av varandra (Strandberg, 2006). 

 

7.2 Miljön under måltiderna 

Miljön under måltiderna upplevs av pedagogerna som väldigt varierande, om det är en stor 

barngrupp upplevs det som om måltiderna blir röriga och stressiga. Om inte all ordinarie 

personal är på plats, blir barngruppen orolig och ljudnivån höjs. Alla pedagoger berättar att de 

strävar efter en miljö, en bra miljö, där barnen kan äta i lugn och ro. Livsmedelsverket (2007) 

förespråkar att måltiden skall ske i en lugn miljö för barnen och pedagogerna men även att 

miljön ska vara vacker t.ex. att maten ligger snyggt upplagd och att de är fint dukat för att 

skapa en trevlig miljö att äta i. Barnen bör dessutom få en överblick över all mat som finns. 

 

Kultti (2014) har i sin studie sett att måltiden har massor med regler som skall följas, vilket 

göra att måltiden kan uppfattas kom kaotisk. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) ser 

också att det finns regler kring måltiderna. Dessa regler ser inte alltid lika ut hemma som på 

förskolan. Om regler kring matbordet ser olika ut mellan förskolan och hemmet är det inte så 

konstigt att det ibland kan upplevas som kaotiskt kring måltiderna (Pramling Samuelsson och 

Sheridan). I resultatet kommer det även fram att om det inte är ordinarie personal som arbetar 

utan kanske en vikarie, kan måltiden se lite annorlunda ut än den brukar. Att miljön varierar 

från stökig och högljudd till lugn, beror mycket på barngruppen, personalen och dagsformen. 

Hur miljön är påverkas mycket utav den mänskliga faktorn. 

 

7.3 Barnsynen vid den pedagogiska måltiden 

Alla pedagoger ser måltiderna på förskolan om pedagogiska, men ändå är måltiden inget man 

planerar. Pedagogerna har en möjlighet att planera måltiderna så att de skulle kunna bli mer 

pedagogiska anser jag. Men pedagogerna var väldig klara med vad det är de skall lära barnen 

vid måltiderna. Det är att äta rätt, det vill säga: att ta lagom med mat, ta mat själv, dricka ur 
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glas och äta med kniv och gaffel. Pedagogerna på de yngre avdelningarna uppger att barnen 

aldrig dricker i pipmugg eller äter med sked istället för gaffel utan att de får lära sig direkt att 

använda glas och bestick. Detta kan göra att deras finmotorik utvecklas (Andersson, 1991).  

 

En pedagog började även föra en diskussion med mig angående varför man aldrig tänker på 

att planera något som händer under måltiden. Varför inte lyssna på en saga under måltiden 

eller ha planerat in något tema under måltiden. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

språket och samtalet med andra en förutsättning för utveckling och i resultatdelen blir samtal 

som medierande redskap synligt. Strandberg (2006) benämner Vygotskijs tankar om språket 

som ett medierande redskap. En artefakt som gör att barnen kan skapa förståelse för sin 

omvärld genom språket som ses om ett redskap. Ett exempel som framkommer i flera 

intervjuer är att barnen använder språket när de ber att få olika saker på bordet skickat till sig. 

I de konversationerna skapas gemensam kunskap utifrån språket, t.ex. begrepp som har med 

mat eller olika föremål att göra. 

 

Att barnen tillåts att ta till sig mat själva och även hälla upp mjölk själva är bra. Enligt 

SOU:1972:26 är det viktigt att barnen får prova att göra moment själva för att skapa en 

självständighet men även för att bygga ett självförtroende. Även Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) belyser att vid tillåtande miljöer får barnen själva utforska och detta 

skapar många lärandesituationer. Resultatet visade att det vid måltiderna förekommer mycket 

samtal mellan barnen men även med pedagogerna. Vygotskij menade att via samtal lär man av 

varandra och på så sätt förs även kunskapen vidare. Vid måltiden är det utmärkt att samtala 

och lära av varandra då miljön skall vara lugn och pedagogerna tillåter barnen att sitta och 

diskutera. Utifrån det sociokulturella perspektivet skall man se på barnen som kompetenta och 

att de redan besitter mycket kunskap och på så sätt uppmuntra barnen att prova nya saker 

(Strandberg, 2006). 

 

I resultatet syns de även att förskolorna ser lite olika på momentet att testa mat. En förskola 

har infört en så kallad ”tittgrönsak”, barnen måste ta till sig en grönsak och lägga på tallriken. 

Barnen behöver aldrig äta den men de kan dela den och ha den på tallriken i fall de kanske vill 

smaka på den. På de andra förskolorna måste barnen smaka på en grönsak vid måltiderna. 

Livsmedelsverket (2007) belyser att det är viktigt att barnen provar ny mat, genom att ha 

smakat på mycket mat som liten blir man minde kräsen i framtiden. Barn är ofta skeptiska till 

ny mat så det gäller att pedagogen visar och inspirerar barnen till att våga testa grönsaker. I 

SOU (1972:26) och i Sepps (2002) studie framkommer de tydligt att pedagogen aldrig skall 

tvinga i ett barn till att smaka på något eller att äta upp maten. Det är en svår balansgång att få 

barnen att smaka på ny mat. En del barn smakar gärna på allt möjligt, medan andra barn 

ogärna smakar på ny mat. Som pedagog får man då göra måltiden lite lekfull och inspirera till 
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att barnen vill smaka. Man skulle kunna ha en ”veckans grönsak” som barnen får lära känna 

och sedan prova att äta och tillaga under veckan på olika sätt. 

 

I studien av Sepp (2002) beskiver hon hur det ser ut med grönsaker på förskolan, att alla 

grönsaker ofta är hopblandade i en sallad. Om grönsakerna ligger var för sig kan barnen själva 

istället få välja vad de vill äta i salladen, men detta är ofta något som inte är anpassat till 

förskoleverksamheten.  

 

Om grönsakerna på förskolan skulle vara anpassade till verksamheten, så att barnen inte 

behöver plocka ut det de gillar i salladen, skulle de äta mer grönsaker. Ofta ute på förskolorna 

hände de att barn plockade ut gurkan ur salladen för de var det enda de tyckte om. Barnen 

skulle äta mycket mera gurka om det fanns möjlighet till det men att plocka ut några bitar tar 

tid och är något pedagogerna ofta får hjälpa till med om barnet inte kan själv. Om pedagogen 

skall plocka ut grönsaker till alla barnen ta det en väldig tid ifrån själva måltiden.  

 

7.4 Samtalen kring måltiderna 

Pedagogerna är alla eniga om att under måltiden finns stora möjligheter till att sitta och 

samtala tillsammans med barnen. Utifrån det sociokulturella perspektivet är det även genom 

den sociala samvaron och samtalen som ny kunskap bildas (Strandberg, 2006). Under 

måltiden var det tydligt att många frågor väcktes hos barnen som pedagogen fick hjälpa till att 

svara på om inte något av de andra barnen kunde svara på frågan. Barnen pratade gärna om 

sina föräldrar under måltiden. Kanske sker det på grund utav saknad, eller att barnen i fråga 

undrar var föräldern är. Att jämföra namn och yrken var något som förekom under måltiden 

uppgav pedagogerna, detta skapar lärandesituationer. Enligt Andersson (1991) tränar barnen 

sin sociala kontakt, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga under måltiderna. Kultti 

(2014) menar att måltiderna ger stora möjligheter till social samvaro och vid måltiderna finns 

det stora möjligheter att förbättra språket.  

 

Barnen använde sig gärna av matematik under måltiderna, barnen räknar pedagoger, barn och 

maten. Livmedelsverket (2007) beskiver mätta barn som kreativa, glada och nyfikna på 

lärandet. Kanske är det just det som inspirerar barnen till att räkna under måltidens gång vid 

matbordet. Åslund (1996) beskiver att vid måltiderna får barnen användning för 

antalsuppfattning, de får en möjlighet att räkna exempelvis köttbullar. Pedagogerna beskriver 

miljön som tillåtande under måltiderna och räkna hur många köttbullar man har tagit är ett 

lustfullt sätt att lära sig på. 
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Under måltiderna uppstår även en del funderingar om mat, var den kommer ifrån, hur den 

lagas och vad den innehåller. Det äldre barnen hade mer frågor under måltiderna, än de yngre, 

och dessa frågor kunde handla om allt möjligt. Pedagogerna fick hjälpa till och svara på 

många frågor under dessa måltider. Att barnen fick använda måltiderna som en frågestund och 

att de var tillåtet att diskutera kändes för mig som att måltiden verkligen blev pedagogisk. 

Sepp (2002) beskiver att mycket ansvar kring måltiderna läggs på pedagogerna och att de 

känner att de har en bristande kunskap i t.ex. vad som är att äta nyttig och var kommer 

egentligen maten i från. I intervjuerna framkom det inte att pedagogerna kände att de hade 

bristande kunskap om måltidspedagogik, men det var heller ingen fråga jag ställde. I 

förskolan lagas nästan all mat i storkök och skickas ut till förskolorna, som sedan lägger upp 

maten på fat som serveras.  På matseden står det kanske indisk köttgryta en dag, det är inte 

helt enkel att förklara för barnen vad som är i grytan utifrån en matsedel. Jag anser att det är 

svårt att hålla en bra måltidspedagogik när inte en jag som förskollärare vet vad som är i 

maten.  

 

Under samtalen som förs vid matboden var pedagogerna eniga om att de var barnen som styr 

vad samtalen handlar om och att pedagogen bara hjälpte till och styrde samtalet om de 

behövdes, så att alla fick komma till tals. Johansson (2011) skriver i sin bok att det är väldigt 

viktigt att uppmuntra barnen till att samtala kring matbordet.  Detta för att barns lärande sker 

vid social kontakt och vid måltiderna finns det utrymme för samtal medan barnen äter. Barnen 

skall alltid ges möjlighet att sitta tysta och äta om det inte vill vara med och samtala utan bara 

sitta med och lyssna. Utifrån barnens intressen formas samtalet och på så sätt skapas en 

lärandemiljö och lärandesituation utifrån Vygotkijs tankar kring lärandet (Strandberg, 2006). 

 

7.5 Slutsats 

Att samtala under måltiderna anser pedagogerna som väldigt viktigt för att få barnen att öva 

på den sociala kontakten och att lära av varandra, men även för att lära sig att ta hänsyn till 

varandra. Vid måltiderna samtalar barn och pedagoger, men det är barnen som bestämmer vad 

det skall pratas om. Pedagogerna är bara med och styr så att alla får komma till tals och svarar 

på frågor. Måltiden skulle kunna tas till vara på mer genom att pedagogerna samplanerar 

måltidssituationen bättre. Vad som talas om under måltiderna varierar mycket, det kan vara 

allt ifrån vad som händer under dagen, vad som skall hända under helgen, något som har hänt 

eller något barnen undrar över. Pedagogerna anser dessutom att barnen lär sig matematik och 

att språket utvecklas under måltiderna. 
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7.6 Metoddiskussion 

För att få svar på studiens syfte funderade jag över vilka metoder som skulle lämpa sig bäst. 

Mitt val föll på intervju för att kunna synligöra pedagogernas syn genom att sitta ner med dem 

i ett lugnt rum och ställa frågor. Som ett komplement till mina intervjuer hade det varit bra att 

observera pedagogerna under måltiderna för att själv se hur de går till. Observationer hade 

dock krävt tillstånd från föräldrar, vilket kan ta tid. Utifrån detta valdes därför endast intervju.  

 

Att använda intervju för att få fram mitt syfte har varit mycket givande, enligt min mening. 

Jag upplever att jag har synliggjort pedagogernas syn på den pedagogiska måltiden. Att få 

intervjua andra pedagoger och få ta del av deras tankar kring den pedagogiska måltiden, har 

varit väldigt inspirerande. Men även att få chansen att se olika måltidsmiljöer, då alla 

intervjuerna jag gjorde var på förskolor och det fanns tid till att se lokalerna. 

 

Hade jag gjort något annorlunda hade det varit att tidigare försöka få kontakt med 

förskolecheferna. Jag tog kontakt med dessa via mail och det dröjde ett tag innan jag fick svar 

och tillåtelse att kontakta pedagogerna på förskolorna. Jag valde då att ringa upp 

avdelningarna för att boka tid för de olika intervjuerna. Att ringa avdelningarna gjorde att jag 

snabbt kunna boka en tid att komma ut på förskolan. Det var inga problem för pedagogerna att 

ställa upp för att bli intervjuade. De hade strukturerat upp verksamheten så att de i tur och 

ordning kunde gå i från och det fanns gott om tid för intervjuerna. Alla pedagoger jag har 

intervjuat i denna studie har varit väldigt intresserade och frågat mycket angående litteratur 

och kurser om måltidspedagogik efter att intervjuerna var genomförda. 

 

Pedagogerna som deltagit i studien arbetar med barn i olika åldrar, vilket jag tror kan ha 

påverkat resultatet. De pedagoger som arbetar på en avdelning med yngre barn, uppger att 

barnen ofta talar om sina föräldrar. Kanske för att de inte är så vana att vara på förskolan ännu 

och undrar var mamma och pappa är. Medan de äldre barnen samtalar om dagen och om vad 

de skall göra i helgen eller har gjort i helgen. De pedagogerna som jobbar med de äldre 

barnen uppger att de arbetar mer med sociala regler så som att vänta på sin tur, be kompisen 

skicka maten och att lyssna på andra som talar. Hade jag bara intervjuat pedagoger på en 

avdelning med äldre barn hade resultatet trolig blivit annorlunda.  

 

7.7 Fortsatt forskning 

Min förhoppning med min studie har varit att synliggöra den pedagogiska måltiden utifrån 

några förskollärares upplevelser och tankar. I studiens resultat har samtalet och samvaron runt 

måltiden framträtt som viktiga delar av barnens vistelse på förskolan. Måltiden skulle kunna 
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tas till vara mer genom att pedagogerna samplanerar måltidssituationen bättre. Måltiden som 

situation upptar en stor del av dagen och är återkommande flera gånger varje dag. Det är en 

stund där alla pedagoger och barn sitter ner och har möjlighet att samtala. Det hade varit 

intressant att undersöka hur några förskolor som aktivt arbetar med måltidspedagogik ser på 

den pedagogiska måltidens roll på förskolan och hur måltiden ses som en del av helheten på 

förskolan.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrund: 

 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vilken ålder är det på barnen du jobbar med? 

 

Frågor kring pedagogiska måltider och lärande: 

 

Äter du ihop med barnen vid de uppsatta måltiderna på förskolan? Om inte- varför? Samma 

mat? Om inte- varför? 

Vad är en pedagogisk måltid för dig? 

Vad uppfattar du att barnen lär sig under måltiderna? 

Tänker du på måltiderna som en pedagogisk situation? 

Hur uppfattar du att är miljön under måltiderna? 

Vem är det som styr samtalen vid måltiderna? Är det mest barn eller de vuxna? 

Vad brukar samtalen krig matborden handla om? 

 


