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Abstract 

The purpose of this study was to study preschool-teachers approach to and 

view on meal education in the everyday life in preschool. The study brings up 

different experiences that indicates on unaware knowledge about the subject.  

The study was completed by semestructured interviews with five preschool-

teachers from a small town. They were working both in the countryside and in 

town. The participants had been working in preschools for about 23-35 years.  

The results are presented based on the studys three issues and shows that the 

meal is the time of the day were you talk about everyday things and also put in 

some educational aspects. The participants also means that the approach is very 

important but that meal education is new and unexplored. Despite that, many 

answers indicates that there’s an internal knowledge about meal education that 

shows in the everyday life in preschool.  

 

Keywords: meal education, approach, role of the educator, socio-cultural per-

spective.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera förskollärares förhållningssätt och syn 

på måltidspedagogik i förskolans vardag. Studien tar upp olika erfarenheter 

som tyder på omedveten kunskap kring ämnet.  

Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer med fem stycken för-

skollärare ifrån en mindre stad och som var verksamma på både landsbygden 

och inom tätorten. Deltagarna hade varit verksamma inom Förskolan mellan 

23-35 år.  

Resultaten presenteras baserat på studiens tre frågeställningar och visar att 

måltiden är den stund på dagen där man samtalar om vardagliga ting samtidigt 

som pedagogiska aspekter spelar in. Deltagarna menar också att 

förhållningssätt är a och o men att måltidspedagogik var både något nytt och 

outforskat. Trots det tyder flera svar på att en inre kunskap kring hur 

måltidspedagogik genomförs i den vardagliga verksamheten.  

Nyckelord: måltidspedagogik, förhållningssätt, pedagogens roll, socioku-

lutrellt perspektiv 
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”Coffee is the answer, I don’t remember the question.” 

– Every student ever.  
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1. Inledning  

Jag har alltid fått höra det ena och det andra om vad som är bra respektive dålig 

mat men jag har inget minne av att jag fått någon riktigt bra förklaring, må-

hända att det har att göra med att jag växte upp på 90-talet och att det inte var 

något större fokus på just måltidspedagogik under den tiden. Jag har ett minne 

av att vi i barngruppen åkte iväg till en bondgård och besökte katten Tiger och 

fick oss en upplevelse som antagligen alltid kommer följa med – vi fick se vart 

mjölken kom ifrån och hur kossorna bodde. 

Nu för tiden finns det en pedagogik som riktar sig till alla dagens måltider.  

Därför tycker jag att det är intressant att se om förskollärare tar saken på allvar 

och gör det som läroplanen hänvisar oss till – ett lustfyllt lärande där man in-

volverar barnen i processen (Skolverket, 2016). Barn mellan 0-2 år är mer mot-

tagliga till att pröva nya smaker och konsistenser (Lagerblad, 2010), och därför 

tror jag att ämnet är aktuellt att arbeta med i förskolan då det är där barnen äter 

större delen av sina måltider. Sepp (2017) menar att på förskolan tillbringar vi 

upp till 10-15h i veckan runt matbordet vilket är till vår fördel.  

Jag tror att en bredare kunskap inom måltidspedagogik kommer hjälpa mig i 

min framtida yrkesutövning då en förhoppningsvis djupare kunskap också ger 

ett tydligare förhållningssätt kring måltiden och om mat i synnerhet.  Jag und-

rar över om man kan, med enkla medel, göra måltiden till något mer pedago-

giskt än bara en simpel måltid där fokus är att mätta magen – och vad det i 

sådana fall skulle kunna vara. Lagerblad (2010) skriver att det är lätt att ge med 

sig när barn vägrar viss mat och kräver annan, men att man nu via en fransk 

metod kan väcka den lust för mat som förr varit skymd. Jag tror också att denna 

studie kan komma att väcka intresse även för de som är verksamma inom för-

skolan och skapa en bredare förståelse utifrån förskolans läroplansramar.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur förskollärare förhåller sig till måltidspe-

dagogik i den dagliga verksamheten.  
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1.2 Frågeställningar 

Jag har formulerat tre frågeställningar för att få svar på mitt syfte: 

 Hur ser förskollärares förhållningssätt ut kring måltidssituationen och 

vad är det som skiljer dem åt? 

 Hur integreras måltidspedagogik i den vardagliga verksamheten? 

 Hur tar förskollärare vara på de situationer som ges till måltidspeda-

gogik? 
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2. Bakgrund  

En måltid kretsar inte bara kring maten som ligger på tallriken framför oss, 

utan Livsmedelsverket (2016) menar att måltiden både är god och näringsrik-

tig, integrerad och hållbar samt trivsam och säker för de som befinner sig i den. 

I Sverige serveras alla barn i förskolan gratis måltider i hopp om att i framtiden 

bibehålla en hälsosam matvana tack vare att de vuxna finns med vid måltiden 

som förebilder. Måltiden byggs på normer och regler skapade av pedagogerna, 

som också ska hjälpa och uppmuntra barnen till självständighet (Persson 

Osowski, Göranzon & Fjellström, 2013).  

Pedagogisk måltid kan i många öron tolkas som en måltid där man äter kost-

nadsfritt tillsammans med barnen under dagen på förskolan, men vänder man 

på ordet och får höra måltidspedagogik så kanske man ändrar uppfattning. 

Måltidspedagogik är nämligen den pedagogik som beskriver pedagogiska 

stunder där man upptäcker och lär med mat och måltid som redskap. Det kan 

vara allt från att se hur tomaten växer till att upptäcka olika egenskaper hos en 

morot. Under måltiden är vi pedagoger förebilder som går in med ett utfors-

kande perspektiv till mat för att fånga barnens intresse och låta dem testa sina 

smakpreferenser samt våga misslyckas och lyckas i sitt undersökande kring 

mat och måltid för att utveckla en självständighet genom att till exempel lära 

sig att breda på smör på smörgåsen. Vår uppgift är att låta barnen vara delaktiga 

i en diskussion som intresserar dem under en stressfri stund där vi samlas runt 

borden och samtalar och utforskar kring maten som serveras (Sepp, 2013). 

Livsmedelsverket (2016) har en vision om att om att alla barn i förskolan ska 

få känna matglädje och må bra av mat. De menar också att måltiderna som 

serveras i förskolan, med rätt introduktion, kan främja bra matvanor och en 

sund inställning till mat – detta genom att använda mat och måltiderna i det 

pedagogiska arbetet. 

Måltidspedagogiken kan även tas ifrån bordet och utforskas under den dagliga 

verksamheten genom experimenterande i ämnesdidaktiska områden. Mål-

tidspedagogiken genomförs i två olika metoder: 1) Sapere-metoden och 2) 

Steg-för-steg-metoden. Sapere innebär att man använder sina fyra sinnen, det 



Måltidspedagogik i förskolan  Therese Sundin 

4 

 

vill säga: doft, smak, lukt och känsel för att kunna upptäcka hur och vad något 

är. Den andra metoden, steg-för-steg-metoden, innebär att man tillsammans 

med barnen lagar eller bakar någonting utifrån bilder som visar hur man ska 

göra per portion och så fortsätter man så tills barnet inte längre vill eller känner 

sig säker på sin sak. Om barn i tidig ålder exponeras för och erbjuds att lära 

känna olika sorters livsmedel och maträtter så kan det bidra till hälsosammare 

matvanor under uppväxten. Livsmedelsverket menar också att om man stärker 

barns kompetens och förmåga till utforskande genom mat tidigt så ges också 

möjlighet till att i framtiden bidra till både en miljömässig, ekonomisk och so-

cialt hållbar utveckling  (Livsmedelsverket, 2016; Sepp, 2013, 2017).  

Nedan presenteras det som står i förskolans läroplan om ämnet och hur mål-

tidspedagogiken har vuxit fram i förskolan ur ett historiskt perspektiv.   

2.1 Vad framförs i Förskolans läroplan? 

Det finns inget tydligt och rakt mål kring hur lärandet om mat och måltid ska 

planeras, däremot är många av förskolans läroplans strävansmål relevanta för 

att kunna arbeta med måltidspedagogik. Förskolans läroplan säger bland annat 

att barns behov och intresse ska grunda för hur verksamheten byggs upp och 

genomförs, detta menas också att barnen har rätt till inflytande på till exempel 

den mat som serveras genom önskedagar och platsen där maten skall konsum-

eras (Skolverket, 2016). 

Dessutom tar Förskolans läroplan upp ett antal strävansmål för verksamheten 

som säger att barnen har rätt till att utveckla sin nyfikenhet samt en god lust 

och förmåga till att leka och lära samtidigt som de värnar om sin hälsa och sitt 

välbefinnande. Man kan också uppnå några av strävansmålen genom enkel ma-

tematik så som att vara delaktig i dukningen och att konstruera med mat som 

verktyg, att utföra enkla kemiska processer genom att baka och experimentera 

med mat samt att kolla på matens väg och påverkan på kroppen (Skolverket, 

2016).  

2.2 Måltidspedagogik ur ett historiskt perspektiv 
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Måltiden har alltid varit en central del i de verksamheter som funnits under 

årens lopp och under 1800-talets förskola - barnkrubban - gav man föda och 

kunskap om hur man förde sig vid måltiderna till alla barn. Med andra ord var 

inte det pedagogiska det viktiga utan att behålla välfärden genom att bistå med 

mat till alla barn (Sepp, 2013). Verksamheten levde på bidrag och sågs ofta 

som en välgörenhetsaffär.   

Senare, i början på 1900-talet, började det dyka upp barnträdgårdar där man 

var mer fokuserad på att alla barn, oavsett vilken social standard man tillhörde. 

Alla barn skulle få ta del av och stimuleras av den pedagogik som började 

byggas upp. Trots detta finansierades verksamheten genom avgifter vilket inte 

alla familjer hade råd med. Det var inte längre meningen att barnen skulle för-

varas i verksamheten utan de skulle också lära sig saker medan de var där - 

bland annat husliga sysslor som kopplades till hemmet. I Barnträdgårdarnas 

trädgård odlade man frukt och grönt, man besökte bondgårdar och man foku-

serade mycket på hur något kunde bli mat på tallriken – en slags måltidspeda-

gogik som kallas för Fröbelpedagogiken (Sepp, 2013). 

Vid 1968 då barnstugeutredningen skedde, så började man lägga mer fokus på 

måltidssituationen och hur man skulle bete sig vid matbordet både muntligt 

och i praktiken. Här var det viktigt att man som pedagog var en god förebild 

genom att prata gott om maten – och därför började man här äta tillsammans 

med barnen. Utöver detta presenterades barnen för det riktiga köket där barnen 

fick kunskap kring hur mat köptes in, tillagades och så vidare. Några år senare 

började man även involvera barnen i köksarbetet allt för att det inte skulle bli 

någon klyfta mellan barnens värld och de vuxnas arbetsliv (Sepp, 2013). 

Ännu senare, vid 1985, bildades ett pedagogiskt program för barnen att ta del 

av som hade ett syfte till att förskollärarna skulle presentera olika teman för att 

ta med in i leken och lärandet, oftast baserat på det barnen redan visste och var 

intresserade av. Här hade man börjat fokusera på sinnena och hur man kunde 

använda sig av dem i utforskandet men man la ännu inget fokus på smaksinnet, 

med andra ord så var maten viktig i den del där den skulle vara näringsriktig 

och serveras och ätas på rätt sätt men inte mer än så (Sepp, 2013). 
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Slutligen är vi inne på 2000-talet och här är det fokus på ett lustfyllt lärande 

där mycket ska kopplas till egna erfarenheter och möjligheter. Man ska våga 

utforska och finna ny kunskap på olika sätt och i ämnesdidaktiska banor, det 

vill säga att ställa sig frågorna hur, vad och varför man valt att undervisa på ett 

visst sätt (Sepp, 2013).   
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3. Forskningsöversikt 

Det finns inte mycket tidigare forskning kring måltidspedagogik men man kan 

hitta mer om människors attityder gentemot mat och vikten av vårt förhåll-

ningssätt. I detta avsnitt kommer jag presentera tre vetenskapliga studier som 

är relevanta för denna studie då de tar upp vikten av ett medvetet förhållnings-

sätt och attityder gentemot mat samt att man måste både våga sätta regler och 

tänja på gränserna. De visar också att barn är stora kompetensbärare som läng-

tar efter att få veta mer om mat och måltider med hjälp av stöttning från oss 

pedagoger.   

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har undersökt hur omsorg och pe-

dagogik samspelar under dagens måltider. Studien tar upp att ifrån mötet med 

barnen och deras livsvärld till hur pedagogens förhållningssätt ser ut och hur 

omsorgsbiten påverkar pedagogiken som sker.  Undersökningen genomfördes 

på 30 barngrupper över hela Sverige genom enkäter, intervjuer och videoob-

servationer under två måltidssituationer. Resultatet är analyserat från två för-

skolor där ena förskolans pedagoger inte riktar ett direkt fokus på barnen och 

samspel med dem vid måltiden utan på det primära: att få mat i magen. Det 

framkommer att, beroende på hur man ser på situationen, att pedagogerna fak-

tiskt behandlar barnen ur en omsorgssynpunkt i och med bland annat reglerna 

kring matsituationen och restriktionerna om att lära sig äta på rätt sätt - de hjäl-

per till och stöttar barnen i det de inte riktigt klarar av själva. Den andra för-

skolan visar tvärtemot ett beteende som tyder på ömsesidig gemenskap bland 

vuxna och barn genom att bekräfta barnens kompetens samt att de uppmuntrar 

till samtal och samspel under måltiden. Pedagogerna är inte bekymrade över 

oreda kring måltidssituationen utan de håller sig med stödjande till barnens val 

och handlingar.  

En annan studie gjord i norden handlar om barns matvanor och tankar kring 

ohälsa utifrån deras egna perspektiv. Studien är gjord i fyra olika länder: Sve-

rige, Norge, Danmark och Finland. Detta innebär att måltider ser ut olika på 

grund av varierade möjligheter och faktorer som råder i landet. Trots det visar 

studien på barns kompetens kring vad som är hälsosam respektive ohälsosam 
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mat. Undersökningen gjordes på 59 barn i åldern 10-11 år i fyra olika skolklas-

ser. Barnen var medforskare då de samlade in material via engångskameror där 

de ombads fotografera skolmat, hälsosam mat, ohälsosam mat samt favoritmat. 

För att få ett tydligare material intervjuades sedan barnen i grupp gjorda på 

likheter i de fotograferade bilderna, det vill säga om ett barn från Sverige och 

ett från Norge fotograferade pomfritt som onyttig mat så hamnade de i samma 

grupp. Resultatet visar att det barn stoppar i munnen är kopplat till tid, rum och 

plats. Man ser också att matvalet påverkas av de runt omkring så som familj, 

vänner och lärare samt olika slags media. Slutligen kom man fram till att barn 

sitter inne på en kulturell kompetens där många av dem är överens om vad som 

är hälsosam respektive ohälsosam mat beroende på hur maten påverkar krop-

pen (Johansson, 2006)  

Den sista studien baseras på undersökningar om hur barns individuella mat- 

och näringsintag ser ut, både i hemmet och på förskolan. Den handlar om vik-

ten av hur alla runt omkring barnet förhåller sig till och visar en positiv attityd 

till mat. Undersökningen gick ut på 1) en kvantitativ metod där en diet räkna-

des ut till varje barn och som sedan filmades fem dagar på förskolan och sju 

dagar i hemmet, 2) en kvalitativ metod där man intervjuade barn i grupper om 

fyra där man ville få barnens sanna tankar och ord om mat samt 3) en kvalitativ 

metod där man höll semistrukturerade intervjuer med pedagoger för att få deras 

syn på saken. Undersökningen dokumenterades via videokamera, bandspelare 

samt papper och penna. Resultatet visar att det främst är omgivningen samt 

dess regler och normer som påverkar och betyder mest för barns attityd till mat 

och måltid. Dessutom såg man att barnen inte riktigt fick i sig det rekommen-

derade näringsintaget i förskolan men att det kompletterades i hemmet – och 

att det därför är viktigt med vuxna förebilder vid måltiden (Sepp, 2002).  
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4. Teori 

Det sociokulturella perspektivet utformades av Lev Vygotskij och innebär att 

man lär sig i sociala sammanhang där den direkta miljön och de människor 

omkring dig har stor påverkan på hur du lär dig (Phillips, 2014). Studien syftar 

på att undersöka pedagogers förhållningssätt till måltidspedagogik där mycket 

bygger dels på språk och socialt samspel men också vikten av att kunna agera 

som en god förebild gällande mat och matvanor. Det är därför relevant att söka 

svar på vad studien undersöker genom ett sociokulturellt perspektiv.   

Nedan presenteras det sociokulturella perspektivet och relevanta begrepp för 

min studie, dessa är:  pedagogens roll, språket, den proximala utvecklingszo-

nen och holistiskt lärande.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet bygger alltså på att man lär sig i sociala sam-

manhang och Vygotskij menade att det måste finnas intresse eller kunskap se-

dan innan för att ett lärande ska kunna ske. Nyckeln till teorin är att lärandet 

inte är helt och hållet individuellt utan att man lär sig först kollektivt innan man 

skapar sig en egen inre kunskap. Vygotskij menade också att det inte bara är 

vad eller hur mycket som man lär sig som räknas, utan hur och på vilka sätt 

man lär sig. I teorin ligger mycket ansvar på den direkta omgivningen - det vill 

säga både på miljöns uppbyggnad, de resurser som finns tillgängliga och de 

krav som ställs, men också framförallt på de människor som verkar omkring 

oss (Säljö, 2014).  

Vygotskij menade att lärandet aldrig står still och att man alltid törstar efter att 

finna mer kunskap – detta får man alltså via interaktion med andra och genom 

att få nya erfarenheter från kunskap man redan besitter. Han menade att om 

man undervisar i något som barnen inte redan har någon slags kunskap om, så 

kommer inte undervisningen gynna barnet utan utvecklingen kommer stå still 

tills nästa gång man tar upp ämnet. I och med att lärandet sker i sociala samspel 

så är det viktigt att tillvarata barns erfarenheter och använda dem i framtida 
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sammanhang med rätt redskap och verktyg för att hjälpa barnen förstå sin om-

värld (Smidt, 2010; Säljö, 2014) 

Sammanfattningsvis så förstår man att socialt samspel är nyckeln till att ut-

veckling och lärande ska ske och det är viktigt att se – men framförallt låta 

barnen vara delaktiga och aktiva i sitt skapande och sökande efter kunskap.  

4.2 Begreppsbeskrivning 

Språket 

För att lärande i sociala sammanhang ska kunna ske så är språket ett av de 

viktigaste verktygen inom teorin - språket är viktigt i både tal, lyssnande, läs-

ning och skrivande samt inom icke-verbal kommunikation. Redan vid tidig ål-

der använder man sig av språket för att sätta ord på saker och vad som sker - 

språket är nyckeln till kommunikation och på så vis lärande enligt Vygotskij. 

Genom språket kan idéer och tankar förmedlas på ett betydelsefullt sätt till alla 

via sociala samspel  (Askland & Sataøen, 2014; Phillips, 2014; Smidt, 2010). 

 Pedagogens roll 

Pedagogen har en viktig roll i detta perspektiv då det är dennes uppmärksamhet 

på barnets tankar och framsteg som till stor del bidrar till att lärande sker. Ge-

nom inlärning sker också utveckling och som pedagog är det viktigt att våga 

väcka ett intresse hos barnen och ta tillvara på dess intressen, visa engagemang 

och inte glömma lägga tid på utveckling och lärande genom dialoger och frå-

gor. Vygotskij sa också att om vi samarbetar med barnen idag, kan de imorgon 

utföra det ensamt, och därför är det viktigt att finnas där i stunden som väg- 

och stöttepelare (Askland & Sataøen, 2014; Phillips, 2014).  

Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen är det stadie som barnet befinner sig i mellan 

vad det klarar av på egen hand och vad det inte klarar av – det vill säga stadiet 

som barnet klarar av något med hjälp av någon annans kunskap. Det är i denna 

zon som det, enligt Vygotskij, finns stor potential för att ett lärande ska ske 

genom att barnet i fråga lånar en annan människas begreppsvärld för att förstå 



Måltidspedagogik i förskolan  Therese Sundin 

11 

 

omvärlden och skapa egen kunskap (Askland & Sataøen, 2014; Phillips, 2014; 

Strandberg, 2006; Säljö, 2014).  

Holistiskt lärande 

Att arbeta holistiskt innebär att man ser på fenomenet ur ett helhetsperspektiv 

genom till exempel temaarbeten kring det område man valt att fokusera på. 

Arbetssättet brukar se ut som så att man ställer sig frågorna 1) Vad vet vi? Och 

2) Vad vill vi lära oss? , man utgår ifrån intresset som finns för fenomenet och 

jobbar sig vidare därifrån för att lära sig ur olika vinklar (Phillips, 2014). 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod och urval, hur undersökningen genom-

fördes samt hur bearbetning av data sammanställdes. Dessutom tar jag upp hur 

reliabiliteten och validiteten ser ut för undersökningen samt hur de fyra forsk-

ningsetiska överväganden från Vetenskapsrådet följts.  

5.1 Metodval 

För att nå ett resultat i undersökningen så måste man finna en metod som är 

ändamålsenlig med de frågeställningar man ställt. Den metod man väljer är det 

redskap man då också valt att undersöka och finna svar med (Bjereld, Demker 

& Hinnfors, 2009).  Man kan antingen välja en kvantitativ metod eller en kva-

litativ metod, den första innebär att man vill förklara något medan den andra 

innebär att man vill beskriva verkligheten med ord (Fejes & Thornberg, 2009). 

Till denna studie valdes en kvalitativ metod vilket innebär att man alltså inte 

använder sig av siffror och tal, som i en kvantitativ metod, utan att man formu-

lerar sig genom verbala verktyg så som talet och skrivandet (Backman, 2016). 

Baserat på studiens frågeställningar beslutade jag mig för att använda en semi-

strukturerad intervju, vilket innebär att man följer en färdig intervjuguide men 

tillåter flexibilitet. Detta betyder att man oftast får fylliga och detaljerade svar 

men på ett mer tillåtande sätt i och med att man riktar sitt intresse mot deltaga-

rens ståndpunkter. Genom att söka svar med intervjuer så får man en ganska 

djupgående information från deltagaren vad gäller till exempel förhållningssätt 

och värderingar, men som också ses som ganska smal då det är få man samlar 

informationen ifrån (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009; Johansson & 

Svedner, 2010). 

Det finns givetvis svårigheter med kvalitativa intervjuer så som att deltagaren 

kan låta bli att vara helt sanningsenlig, att intervjuaren tvingar fram svar eller 

helt enkelt vinklar frågorna för att få ett svar som passar det man undersöker - 

i just detta scenario är kemin mellan intervjuare och deltagare viktigt då man 

oftast får mer genomförliga och sanningsenliga svar om man känner en trygg-

het till den man pratar med. Trots dessa svårigheter ser jag ändå mer fördelar 
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med en kvalitativ intervju än till exempel en kvantitativ enkät som innehåller 

fasta frågeområden, fasta frågor och även fasta svarsalternativ då jag inte har 

någon möjlighet till att räkna ut svaret på studiens frågeställningar (Bjereld 

m.fl., 2009; Johansson & Svedner, 2010).  

5.2 Urval 

Det är av stor vikt att man är medveten om vilka man vill ska delta i studien 

och vilka som är relevanta för studiens frågeställningar. Man vill ha en så stor 

variation som möjligt men ändå inte ha någon som är rejält avvikande från 

övriga deltagare (Bryman, 2011; Trost, 2010).    

I denna studie valdes deltagare genom ett målstyrt urval, vilket innebär att man 

har ett fokus på vad målet är (Bryman, 2011), studien syftar på att undersöka 

förskollärarens syn på och förhållningssätt till måltidspedagogik. Därför val-

des fem förskollärare ut som deltagare i studien, alla verksamma i en mindre 

stad – Två arbetade på landsbygden och resterande tre arbetade i tätorten.  

5.3 Genomförande och bearbetning av data  

Efter att syfte och frågeställningar var sammanställda samt att val av metod 

hade beslutats så sammanställdes en intervjuguide i samråd med handledare på 

universitetet. En intervjuguide innehåller intervjufrågor som är utformade efter 

de frågeställningar som studien ställt för att täcka upp. När guiden samman-

ställs försöker man undvika att skriva ledande frågor och istället hålla sig till 

inledande, uppföljande och fördjupande frågor. Dessutom försöker man få ned 

frågor som kan innebära en tystnad från deltagarens sida, det vill säga att del-

tagaren tar sig tid att tänka och reflektera innan svaret kommer (Bryman, 

2011). I och med att jag valde en semistrukturerad intervju behövde jag inte 

hålla mig till ordningen på frågorna under själva intervjun utan kunde hoppa 

emellan frågorna samt ställa följdfrågor om det behövdes.   

Innan datainsamlingen kunde påbörjas så kontaktades 14 förskollärare med 

förfrågan om deltagande i studien, fem stycken tackade ja. I den första kontak-

ten skickades även informationsbrev och samtyckesbrev med som bilagor. De 

semistrukturerade intervjuerna hölls via telefonsamtal som spelades in, Trost 
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(2010) menar att om man väljer att spela in intervjun så kan man dels fokusera 

enbart på deltagarens ord och slippa anteckna samt vid analysering lyssna om 

på intervjun flera gånger vilket underlättar arbetet. Under intervjun var jag 

noga med att inte avbryta deltagaren och låta denne komma till tals under större 

delen av intervjun bortsett från ny frågeställning eller vid stöttning av frågan. 

Att inte avsluta intervjun tvärt är något som Trost (2010) också tar upp och 

något som jag tog till mig, inspelningen avslutades inte förrän klicket i telefo-

nen kom just för att inte missa något som skulle kunna dyka upp även efter 

intervjuns slut.  

När det sedan var dags att analysera all data så sammanfattade jag varje inter-

vju via transkribering. Att transkribera innebär att man lyssnar på en inspelad 

intervju för att sedan ord för ord skriva ned vad som sagts och hur det sägs - 

på så vis kan man få ett mer begripligt svar att sedan analysera (Bryman, 2011). 

För att sammanställa intervjun i resultatdelen valde jag att koppla varje inter-

vjufråga till varje frågeställning i studien och på så vis få fram ett tydligt resul-

tat som svarar upp till studiens syfte. Den slutgiltiga analysen av resultatet 

fångas sedan upp i diskussionsdelen där den ställs mot studiens teorival och 

forskningsöversikten som studien tagit upp tidigare (Trost, 2010).   

5.4 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är vanligast inom kvantitativa  studier, men 

förekommer också inom kvalitativa som den som genomförts i denna studie. 

Man kan kortfattat förklara reliabilitet som något pålitligt och validitet som 

något trovärdigt (Bryman, 2011). 

För att något ska kunna vara reliabelt menar man att mätningen ser stabil ut 

oavsett när undersökningen skulle ske. I kvalitativa intervjuer brukar inte re-

sultatet bli detsamma oavsett eftersom att mycket spelar in på hur svaret ges så 

som plats, tid och kemi. Resultatet ser därför olika ut nästan jämt men kan 

därför tydas som så att det är reliabelt för de deltagarna som deltagit denna 

gång. Med reliabiliteten ser man på hur något mäts och vid intervjuer har till 
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exempel kemin mellan intervjuare och deltagare stor påverkan på ifall resulta-

tet kommer vara pålitligt eller inte (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009; Trost, 

2010). 

Ser man istället på studiens validitet så är det av stor vikt att man faktiskt un-

dersöker det man valt att undersöka. Här är man istället intresserad av vad som 

mäts i och med att man vill veta och förstå vad deltagaren har att säga - om det 

med andra ord är trovärdigt (Bjereld m.fl., 2009; Trost, 2010).   

Denna studie är reliabel då jag upplevde att det förskollärarna bidrog med var 

genuint, inget de kom på för stunden och det var mycket erfarenhet som talade. 

Det samlades ihop ett resultat som jag anser är pålitligt i och med att under-

sökningen genomfördes i en småstad där måltidspedagogik ännu inte vuxit till 

sig än - det vill säga, det deltagarna bidrog med är reliabelt för det området 

undersökningen täckte och skulle studien göras om på nytt med nya deltagare 

på samma ställe så skulle antagligen resultatet se ut på samma sätt. Jag anser 

också att studien är valid då deltagarna som sagt talade från erfarenhet och 

hade svar som var relevanta för studien och det som undersöktes. I och med att 

intervjuerna spelades in så är det helt och hållet deltagarnas svar som utgör 

resultatdelen vilket innebär att studien visar validitet.       

5.5 Forskningsetiska krav 

Det finns fyra olika krav som är viktiga att förhålla sig till när man forskar om 

och med människor, dessa är: 1) Informationskravet, 2) Samtyckeskravet, 3) 

Konfidentialitetskravet och 4) Nyttjandekravet. Om man förhåller sig till dessa 

krav så finns det en god möjlighet till att deltagarna finner ett ökat förtroende 

för dig som forskare vilket kan bidra till ökad motivation vad gäller deltagandet 

i undersökningen (Johansson & Svedner, 2010; Vetenskapsrådet, 2017).   

1) Informationskravet innebär att man informerar deltagaren vad studien hand-

lar om och hur den kommer gå till samt vilka rättigheter deltagaren har.  

2) Samtyckeskravet syftar på att få ett samtycke kring det som nämns i inform-

ationen.  

3) Konfidentialitetskravet innebär att all data som samlas in samt deltagarna är 

anonyma, det är ingen utomstående som kommer kunna ta del av uppgifterna 
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och inte heller kunna lista ut vem studien handlar om.  

4) Nyttjandekravet står för att ingen annan än studiens författare kommer 

kunna ta del av eller använda den data som samlats in samt att data förstörs när 

studien är färdig (Vetenskapsrådet, 2017).  

Jag skickade ut ett informations- och samtyckesbrev i samband med den första 

kontakten till samtliga deltagare där jag presenterade mig själv, min studie och 

undersökningens tillvägagångssätt samt förklarade de rättigheter deltagaren 

har i samband med deltagande. Jag avslutade brevet med att jag ville ha ett 

beviljat samtycke på samtliga punkter – se bilagor. I och med att deltagarna är 

konfidentiella i studien så benämns de som förskollärare 1-5 och inget som 

nämns går att koppla till en enskild person. Slutligen så kommer all data enbart 

nyttjas till denna studie och sedan förstöras när det färdiga arbetet är inlagt på 

Diva. 
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6. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av de fem genomförda telefonintervjuerna baserat 

på studiens tre frågeställningar. Alla deltagare var examinerade förskollärare 

och har varit verksamma mellan 23-35 år i förskolan. Studien behandlas kon-

fidentiellt så, förskollärarna benämns 1-5 för att skilja dem åt.  

6.1 Pedagogers förhållningssätt kring måltidssituat-

ionen 

Gemensamt bland samtliga förskollärare i undersökningen är att måltiden är 

en trivsam stund där man har möjlighet att föra in pedagogiska aspekter och 

också föra samtal med barnen. Måltidssituationen är ett tillfälle för att lära sig 

och framförallt tre av de fem intervjuade svarade bland annat att de lade ner 

tid på att använda sig av enkel matematik så som att duka borden med tallrikar, 

glas och bestick, räkna hur många kompisar som skulle sitta ned vid bordet och 

hur mycket mat man behövde ta till sig för dagen samt lära sig om självstän-

dighet. Både förskollärare 3 och 4 hade också prövat på buffébord vid lunchen 

och hade skilda åsikter kring detta - förskollärare 3 menade att det inte funkade 

hos dem då det var så mycket runt omkring som inte klickade väl med metoden. 

Istället fokuserade de nu på att vara stöttande kring serverandet till bords. 

Om det till exempel serveras gröna ärtor, så har vi sagt att barnen 

får ta om de vill. För att om vi är stöniga och lägger på en ärta, så 

är ju det mest för vår egen skull för att vi tanker att ifall de vill 

smaka. Men den lilla ärtan kan förstöra hela måltiden, barnet 

kanske vägrar äta för att det ligger en grön ärta där. Vi har sagt att 

vill de ha så tar de. Sen kan ju vi försöka med: åh vilka goda ärtor. 

Och så, men vi är inte stöniga med att de måste smaka på allt. 

Någon gang kanske barnet väljer att smaka på den lilla gröna är-

tan, kanske inte den dagen men en annan dag. (Förskollärare 3) 

Förskollärare 4 hyllade dock buffébordet på sin avdelning, trots att det varit 

skeptiska till att ens försöka metoden på avdelningen. Man har märkt att barnen 

äter mer än vanligt och att de verkligen är fokuserade på vad som ska göras, 

det är inte mycket spill som görs och det bygger på barnens självkänsla och 

förtroende till sig själva menar man. Man menar också att buffébordet faktiskt 
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hjälpt till med dialogerna runt bordet, man kan ta bort fokus på onödigt tjat och 

istället fokusera på sånt som är viktigt.  

Men i mångt och mycket så ser förskollärarnas förhållningssätt kring måltiden 

likadan ut bland deltagarna. Resultatet visar att under måltiden anser förskol-

lärarna att det ska vara en lugn och skön atmosfär där man kan ha trevligt och 

prata om vardagliga saker men också integrera måltidspedagogik. Man menar 

också att ett stort ansvar för att detta ska ske, faktiskt ligger på dem själva. 

Förskollärare 2 menade att i och med att de äter samma mat ihop med barnen 

så är det viktigt att vara en god förebild och samtidigt förklara och ge svar på 

det barnen undrar under måltiden och att man uppmuntrar till att smaka på den 

mat som serveras.  

Till exempel om det kommer in broccoli, så är manga snabba och 

sager att de inte vill ha.. Vi tvingar inte barnen att smaka eller äta 

upp, men vi pockar och locker genom att beskrivande lukta, känna 

och smaka. De flesta blir glada och berättar att de smakat, medan 

andra rynkar på näsan efter smakbiten – men då uppmuntrar jag 

och säger att: ja, men du vågade smaka, det var modigt! (Förskol-

lärare 2) 

Citatet ovan skildrar en händelse som uppstår ofta vid matbordet i förskolan 

och ger ett konkret exempel på hur man löser en konflikt utan otrevligheter och 

onödigt tjafs - med barnet i fokus.  

6.2 Måltidspedagogik i den vardagliga verksamheten  

Förskollärare 5 menar att man generellt väver in måltidspedagogiken i mål-

tiden där det ska vara trevligt för alla deltagare. Många av studiens deltagare 

menar dock att måltidspedagogik är relativt nytt för dem och att de därför inte 

tillämpar det mer än runt måltidssituationen. Trots detta är de ändå medvetna 

om vad som kan tillämpas utanför måltiden, så som teman där man fångar upp 

mat i arbetet med barnen. Förskollärare 1 nämner att de fått material som hand-

lar om just måltidspedagogik och att arbetssättet är på gång i verksamheten. 

Deltagaren menar att det är spännande att man tar in maten i samlingar eller 

aktiviteter och att man kan arbeta med mat så också, till exempel genom att 

odla, måla och prata om hur maten smakar, luktar och så vidare.  



Måltidspedagogik i förskolan  Therese Sundin 

19 

 

Vi är öppna och lyhörda mot barnen och vi har inga direkta regler 

utan vi anpassar oss efter varje enskilt barn och vilken förmåga de 

har. Det gäller att inte ha för höga krav och vara flexibel. (Förs-

kollärare 5) 

Nu för tiden ska man ju utgå från barnens intressen också, och finns det ett 

intresse för det så får man ju också väva in det i verksamhetens dagliga basis. 

Förskollärare 4 menar att de tidigare haft teman där de på vårkanten odlat po-

tatis med barnen och sen på hösten har de tagit upp den. De har då gått igenom 

processen med att plantera, gallra och sedan skördat potatisen på hösten. Då 

har de bland annat räknat potatisarna och sedan har de tillagat och ätit potati-

sen, något som varit positivt bland barnen. Man menar att om man vill och tar 

sig tid, så är det inte svårt att integrera måltidspedagogik i det befintliga tema 

som man redan arbetar med. Förskollärare 2 menar att möjlighet till måltidspe-

dagogik finns, det är bara vad man väljer att göra med den möjligheten. Flera 

av deltagarna nämner också nya restriktioner som tillkommit på senare dagar:  

Förr kunde man ju åka till bondgårdar och så, men det får man ju 

inte göra med barngrupperna hur som helst längre.. Sen att barnen 

fick vara med I köket, men det finns det ju också nya restriktioner 

om. (Förskollärare 4) 

Flera av deltagarna tog också upp det faktum att barnen är så mycket mer på-

lästa om mat nu för tiden och att många också vågar testa på olika maträtter 

mer än vad man gjorde för 15-20 år sedan - är det något man undrar över så 

"googlar" man det. Nu för tiden menar deltagarna också att det är ett sånt fokus 

på att man ska äta rätt mat och på rätt sätt nu för tiden. Det är viktigt att de som 

är verksamma i förskolan lär barnen ett gott förhållningssätt till mat menar en 

av deltagarna som påpekade att när barnen växer upp så kan de även uppstå 

problem med mat om man inte har introducerat den rätt.  

Att få tycka att mat är got utan att det är fel.. Det är viktigt att vi I 

Förskolan lär dem det. (Förskollärare 4) 

Gemensamt bland deltagarna var att den mesta måltidspedagogiken utförs när 

man sitter samlad runt matborden och äter - att man försöker få in så mycket 
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som möjligt där och då. Man visar att man kan hjälpa varandra och att till ex-

empel de lite större barnen hjälper kompisen med att dela köttbullen eller breda 

smörgåsen och så vidare. Deltagarna menar på att man ser och man lär. Flera 

menar också att fler bord vid måltiderna skulle underlätta dialogerna som förs, 

så att fler kommer till tals och att det blir ett behagligare klimat att vara till-

sammans i.  

6.3 Så förvaltas situationer till måltidspedagogik 

Ett typiskt samtal vid måltiden, menade flera av deltagarna, var att man pratade 

om vardagliga saker så som vad barnen gjort ute under förmiddagen eller vad 

de ska göra efter att de varit på förskolan - "Om livet och lek och så..". Men 

förskollärare 2 menade också att om det till exempel serverades morötter en 

dag så pratade man om morotens färg, form och övrig matematik som är enkel 

för barn att ta till sig.  

Man skickar runt skålarna och frågar hur maten smakar, vågar 

man smaka? Är man modig och så.. Det är mycket sånt, pedago-

giskt. Man får in matematik oftast I samtalet vid bordet.. (Förs-

kollärare 2) 

Förskollärare 3 tog också upp flera exempel på matematik så som att vilken 

form en tomat har och så kan samtalet mynna ut i om det är en halv tomat eller 

om den är i fjärdedelar och så vidare. Man menar dock att det är svårt att hinna 

med så mycket mer, måltiden är oftast ett stressigt tillfälle som ska hinnas med. 

Många barn är trötta runt lunchen och orkar kanske inte fokusera på mer än att 

få i sig lite mat innan vilan. Deltagaren fyller dock i att samtalet under måltiden 

skulle kunna handla om nästan vad som helst bara man låter det bli så - ansvaret 

ligger på en själv. Förskollärare 5 menar att chansen till måltidspedagogik - 

och främst samtalets kvalitet under måltiden - beror på barnets ålder och hur 

pass verbala de faktiskt är. Deltagaren jobbar på en 1-3 avdelning och menar 

att samtalen oftast leder till vad som finns runt omkring i rummet, sånt barnet 

pekar på och uppmärksammar, då ställer man frågor kring det. Ofta diskuterar 

de också olika matematiska begrepp som är förståeliga för så små barn som till 

exempel former, antal och färger - det tycker barnen om, menar deltagaren.  
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En av deltagarna tog upp hur de brukar prata om vilken mat som serveras och 

om det kanske är någons favorit mat eller så. De brukar då spinna vidare på 

ifall barnen tycker att det är jättegott eller tvärt om, inte alls så tilltalande. Då 

försöker de förklara att det är viktigt att veta om att alla inte tycker att allt är 

gott och att man kan smaka om man vill. När barnen tycker olika försöker de 

komma in på att man har olika smaker och åsikter. På deltagarens avdelning 

sprider sig ofta negativa åsikter om maten kring bordet och då är  de snabba 

med att visa på hur man smakar och hanterar olika känslouttryck kring det som 

serveras – vi tvingar aldrig men vi diskuterar – som deltagaren förklarade.  

Ja, till exempel.. Det räcker ju med att man kollar på ett mjölkpa-

ket då till exempel.. Och dom sere n kop å det, då pratar man ju 

om vart mjölken kommer ifrån och så.. Det är det enklaste. (För-

skollärare 1) 

Tre av fem har egen kokerska på förskolan och alla menar att de skulle vilja ha 

med kokerskan på "tåget", att denne kommer ut i verksamheten och samtalar 

med barnen om maten som serveras och varför den serveras som den gör. Att 

kanske servera maten på lite intressantare och mer tilltalande sätt än tidigare. 

Förskollärare 1 menar att kokerskan på förskolan faktiskt brukar ändra maträt-

ternas namn och så utefter storbarns-avdelningens tema för att involvera maten 

på så sätt. Sen att hon ibland också skär ut bokstäver av grönsakerna. Det krävs 

dock ett engagemang från kokerskan på så vis och att hon är villig att göra 

detta för barnens och måltidspedagogikens skull också.  

Sen att man har ett eget kök på Förskolan, det har ju vi turen att 

ha, och det gör att det luktar I hela huset och ute på garden när vi 

har öppet. Och man får liksom en förväntan inför måltiden på så 

vis.. ( Förskollärare 1) 

Tre av deltagarna berättade också om att det i närheten av kommunen faktiskt 

finns bland annat ett mejeri som producerar egen mjölk och att man kan finna 

närproducerat kött och närodlat grönt. De menade att om man kunde få in 

denna vetskap mer i förskolorna skulle man också enklare kunna föra en mål-

tidspedagogik. Att man skulle få barnen att relatera mer till det de faktiskt stop-

par i sig och hur val påverkar miljön. Förskollärare 4 menar att det är av stor 
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vikt att maten lagas från grunden så att barnen lär sig om vad som är bra mat 

för kroppen och att de vårdnadshavare som lämnar sina barn på förskolan också 

är medvetna om att barnen får bra mat och de näringsämnen som är rekom-

menderat i dag.  

Närproducerat är ju viktigt, bade för miljön och för våra barn – 

dom är ju våran framtid. (Förskollärare 3) 

En av deltagarna påpekade till och med att eftersom deras förskola ligger en 

bit utanför staden, så borde möjligheterna till mer närproducerat vara ännu 

större för dem. Dessvärre lagas maten där i ett skolkök och därför försvinner 

matupplevelsen som att få känna till exempel doften av nystekta köttbullar  - 

något deltagaren menar är synd men hoppas om en förändring i framtiden.  

Intervjun avslutades med ett konkret exempel om hur förskollärarna själva 

skulle agera om ett barn skulle undra vart moroten kom ifrån - En av dem me-

nade att frågan öppnas upp till alla barnen runt bordet för att se ifall någon 

annan har ett svar. Det kan ju vara så att någon sått morötter hemma och därför 

vet att moroten kommer ifrån jorden, deltagaren menar att man försöker utgå 

från vad barnen redan vet och sedan spinner vidare på det. Flera menar att man 

förklarar stegvis hur man får en morot till bordet, det vill säga att man sår ett 

frö i jorden, att det behövs vatten och sol för att fröet ska växa och att man 

sedan skördar och får äta goda morötter. Blir intresset tillräckligt stort är det 

också vanligt att man sår något på avdelningen - både grönsaker, bönor och 

blommor - för att visa processen för barnen.  

Då försöker jag förklara och vara lite pedagogisk I det jag säger. 

Om det blir ringar på vattnet så kanske ett tema föds ur resone-

manget – barns nyfikenhet – och få kan det blir hur stort som 

helst.. (Förskollärare 2) 

Många av deltagarna berättar positiva historier om hur de satt potatis, sått to-

mater av tomatskivor och sett hur bönor växt baserat på barnens initiativ och 

intresse. Till exempel så brukar barnen få ta med tomatplantorna hem och se-

dan fått återberätta för kompisarna hur de skördat hemma. De menar att det är 

viktigt att ta tillvara på de ögonblicken barnen visar intresse för sådant här, för 

många kanske det är dess första möte med en egenodlad tomat. 
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Sammanfattning 

Det man kan läsa utifrån resultatet är att pedagogerna överlag anser att mål-

tiden är den stund på dagen där man har det trevligt och samtalar om diverse 

vardagliga saker samt att man lär ut olika pedagogiska aspekter, bortsett från 

de typiska som till exempel bordsskick. Gemensamt ser man också att förhåll-

ningssättet är en viktig del under måltiden där barnen har stor chans att bygga 

på sitt självförtroende - om man agerar rätt.  

Måltidspedagogik i den mening Sepp (2013) menar, är fortfarande relativt nytt 

för deltagarna. De menar att barnens intressen styr mycket av vad som sker 

samtidigt som det är pedagogens ansvar att ta tillvara på de möjligheter som 

uppstår. Mycket av det som framkom tyder på att teknikerna sapere och steg-

för-steg-metoden brukas i förskolan, även om inte just de begreppen används 

till tals. Deltagarna menar också att man aldrig tvingar barnen till något utan 

man arbetar inspirerande och låter barnen upptäcka i sin takt. 
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7. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt diskuteras resultatet av studien kopplat till teorival 

och tidigare forskning. Dessutom diskuteras metodval och så avslutar jag med 

förslag på fortsatt forskning inom ämnet måltidspedagogik.  

7.1 Resultatdiskussion 

Vygotskijs Sociokulturella perspektiv menar att lärande främst sker i sociala 

samspel mellan de som befinner sig och agerar omkring dig. Teorin menar 

också att omgivningen omkring oss också spelar en stor faktor i det stora hela. 

Kunskap skapas i interaktion med andra efter att man redan besitter ett intresse 

eller en kunskap för fenomenet (Smidt, 2010; Säljö, 2014). Gemensamt för alla 

deltagare i studien var dels att ansvaret ligger på pedagogerna att lyssna och 

vara lyhörda på barnens intressen samt dels vikten av att vara en god förebild 

för barnen. Om ett intresse för morötter fanns bland barngruppen fanns det 

stora möjligheter att spinna vidare på det spåret och utforska moroten ur mer 

än en vinkel, det vill säga att använda sig av ett holistiskt lärande som är ett av 

de betydande begreppen i teorin (Phillips, 2014). Det kunde vara att till exem-

pel utforska färg och form, till konsistenser och hur man sår en morot. Fler av 

deltagarna gav konkreta exempel som också tyder på de två arbetssätten sapere 

och steg-för-steg-metoden, något som jag inte riktigt kunde greppa om de var 

medvetna om. De kunde bland annat nämna att de kollade på hur en tomat 

växte upp från tomatskiva till färdig planta och ny tomat till att samtala om 

doften som kom ifrån köket innan måltiderna. Det tyckte jag var intressant, de 

beskrev ju nämligen båda metoderna men satte inte ord på det och det känns 

som att måltidspedagogik skulle kunna bli ett större ämne på förskolorna om 

faktan fanns där. Phillips (2014) och Strandberg (2006) menade att man ska 

låta barnen vara delaktiga och aktiva i sökandet efter kunskap, dels genom lek 

och fantasi. Pedagogerna i studien återkom till vikten av barnens intressen och 

vilja flera gånger under intervjutillfället vilket också visar på ett gott engage-

mang och tron på att barn är kunskapsskapare med lite stöttning och närva-

rande.  
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Ovan har jag belyst de två begreppen holistiskt lärande och pedagogens roll, 

och nu ska jag diskutera de två återstående begreppen ur perspektivet. Språket 

är nyckeln till kommunikation och kanske därför också för sociala samspel. 

Språk finns i flera olika former så som tal, lyssnande och ickeverbal kommu-

nikation. Barn börjar använda språket i tidig ålder och det är på så vis idéer och 

tankar kommuniceras (Askland & Sataøen, 2014; Phillips, 2014). Deltagarna i 

undersökningen såg måltiden som det tillfället där man har mest möjlighet att 

föra dialoger mellan flera individer på samma gång. Samtalen kunde handla 

från allt mellan vardagliga samtal till samtal med pedagogiska inslag och så-

dant som intresserade barnen för stunden, till exempel att träden blåser där ute 

- det vill säga vad barnen kanske uppmärksammade för stunden. Det sista be-

greppet är den proximala utvecklingszonen som visar vart barnen finns i sin 

utveckling baserat på vad de klarar av med hjälp av stöttning från någon i sin 

närhet. Teorin förklarar begreppet som så att barnet lär sig genom att låna en 

annan individs begreppsvärld för att förstå omvärlden och skapa en egen inre 

förståelse (Askland & Sataøen, 2014; Phillips, 2014; Strandberg, 2006; Säljö, 

2014). En av deltagarna gav ett konkret exempel där de brukade instruera äldre 

kompisar att hjälpa de yngre med att till exempel smöra smörgåsarna. Detta är 

antagligen något som även de äldre barnen fått hjälp och stöttning med tidigare 

men nu klarar av själva - de har med andra ord tagit sig ur den zonen och be-

härskar just den uppgiften och är nu kanske i zonen vad gäller att lära sig dela 

maten. Genom analysen av teorival kontra resultat ser jag att det var fullt möj-

ligt att undersöka förskollärares syn och förhållningssätt ur ett sociokulturellt 

perspektiv.  

Tidigare forskning visar att måltiden är en stressig situation, vilket också flera 

av deltagarna i studien nämner, men att det kan bero på att man fokuserar mer 

på omsorgsbiten istället för den pedagogiska. Resultatet i Johansson och Pram-

ling Samuelssons (2001) studie visar, likt resultatet för denna studie, att ömse-

sidig respekt och uppmuntran till samtal och socialt samspel är viktigt i mål-

tidspedagogiken. Om man istället ser på den andra studien som menar att barn 

påverkas av tid, rum och plats samt de som är runt omkring för att ta till sig 

kunskap (Johansson, 2006), så kan man koppla det till hur viktigt det är med 
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just förebilder som vågar prata om och agera som resultatet av denna studie 

menar. Övergripande del av barnen i Johanssons (2006) studie var överens om 

vad som var hälsosam och ohälsosam mat vilket jag anser beror på främst in-

divider i omgivningen och vad de sett och lärt på så vis. Slutligen ser jag kopp-

lingar mellan Sepps (2002) studie som även den indikerar på att förhållnings-

sätt och agerande från de runtomkring påverkar barns attityder till mat och 

matvanor. Hon tar även upp att det alltid skapas regler och normer som styr 

arbetssätt och tänk, vilket som jag har förstått det, deltagarna i denna studie 

försöker gå ifrån. Såklart finns det regler och normer, men flera av dem menar 

att man inte tvingar barnen till något utan att man istället försöker inspirera och 

låta barnen vara egna forskare av sin kunskap.  

7.2 Metoddiskussion 

Jag valde en kvalitativ metod för denna studie och det hela resulterade i en 

semistrukturerad intervju som genomfördes via telefonsamtal med inspelning. 

Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) menade att man skulle välja en metod som 

var ändamålsenlig vilket jag också tycker att jag lyckats med. Jag är nöjd med 

valet av semistrukturerade intervjuer då möjligheten till flexibilitet fanns och 

faktiskt utnyttjades. Att använda sig av intervjuguide är också något som jag 

ser som väldigt positivt för studiens utfall, frågorna fanns där och fick tolkas 

som de ville av deltagarna samtidigt som jag hade möjlighet att omformulera 

eller ställa stödfrågor om det behövdes (Bryman, 2011).  

I en intervju kan man få väldigt djupa svar från ett smalt deltagarantal. För att 

detta ska ske så är det av stor vikt att det är en god kemi mellan den som inter-

vjuar och den som deltar i intervjun, man kan då få mer genomförliga och san-

ningsenliga svar om deltagaren känner en trygghet till dig som intervjuare 

(Bjereld m.fl, 2009; Johansson & Svedner, 2010). Idéen med intervjun var först 

att åka ut till varje deltagare och samla in data på vis, dessvärre blev inte fallet 

så och telefonintervjuer fick bli tillvägagångssättet. Jag fick absolut djupa och 

genomförliga svar av deltagarna, kanske på grund av att jag har haft kontakt 

med deltagarna tidigare via jobb, men ändå har jag en känsla av att svaren 

kunde ha blivit ännu mer detaljerade och att utfallet kunde ha blivit annorlunda 

om vi haft personlig kontakt och fört en dialog öga mot öga.  

I val av urval för studien skall man dels se ifall deltagarna är relevanta för de 

frågeställningar man ställer samtidigt som man vill ha en stor variation på de 

som deltar (Bryman, 2011; Trost, 2010). Eftersom deltagarna var till 100% 

examinerade förskollärare var de också relevanta för frågeställningarna då de 



Måltidspedagogik i förskolan  Therese Sundin 

27 

 

riktar sig till just förskollärare. Om tiden funnits hade det dock varit intressant 

att få ett bredare deltagarantal från till exempel en storstad eller från en förskola 

som använder måltidspedagogik dagligen i verksamheten, dels för att kunna 

jämföra olikheter.  

Valet att använda sig av ljudinspelare till intervjun istället för att sitta och an-

teckna det som sägs, visade sig vara en stor fördel för min del. Minnet är kort 

och pennan är långsam, därför är jag väldigt tacksam över just det valet i och 

med transkriberingen som följde - möjligheten att lyssna om och om igen ger 

ett bredare perspektiv på det som sägs. Trost (2010) menar att ljudinspelare är 

ett effektivt sätt för att inte avbryta deltagaren under intervjun med skrivpaus 

samt att man kan lyssna om och om igen för att finna olikheter i samma svar , 

vilket kan ge en djupare förståelse. Bryman (2011) menar att transkribering 

kan vara svårt att få till samt att det är tidskrävande men att det också kan ge 

ett mycket mer innehållsrikt resultat. Transkriberingen var absolut svår att ge-

nomföra och tog längre tid än vad jag tidigare trott, men trots det är jag ändå 

nöjd med det utfall som framkom av metoden.   

7.3 Förslag på vidare forskning 

Som jag har förstått det så finns det inte många studier som riktar sig rakt på 

måltidspedagogik. Jag tycker därför att det skulle vara intressant att undersöka, 

via observation, hur uppstarten av måltidspedagogik skulle kunna se ut på en 

förskola och hur man tolkar och tar till sig det som redan finns. Det skulle 

också vara intressant att se på måltidspedagogik ur ett barns synvinkel, hur de 

tycker att det är att upptäcka med mat. Den studien skulle kunna ske via både 

intervjuer och observationer.  

Förskolans läroplan säger att: "Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns 

fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt. Förskolans arbete ska därför ske i ett nära och förtroendefullt sam-

arbete med hemmen." (Skolverket, 2016, s.13), jag tänker som så att det skulle 

vara intressant att undersöka hur man samarbetar med hemmen kring mål-

tidspedagogik på ett lekfullt sätt. Den studien skulle då kunna genomföras ge-

nom enkäter till vårdnadshavare och förskollärare, intervjuer och observat-

ioner, men skulle behöva betydligt längre tid än vad denna studie har haft på 

sig att slutföras.    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Mitt namn är Therese Sundin och jag studerar Förskollärarprogrammet på 

Karlstads Universitet och är inne på termin 6. Jag ska under våren 2018 skriva 

mitt examensarbete som syftar på att få en insyn på hur förskollärare ser på 

den pedagogiska måltiden.  

För att samla in data till mitt arbete har jag valt att genomföra ett antal kvali-

tativa intervjuer som berör området och jag skulle vilja be om din hjälp för att 

få svar på de frågor jag har. Intervjun sker på din arbetsplats efter överens-

kommen tidpunkt, räkna med att tillfället tar mellan 20 -45 minuter.  

Det är helt frivilligt att delta och du har möjlighet att dra dig ur undersök-

ningen när som helst under tidens gång. Allt material som samlas in under 

undersökningen är enbart till för mig och mitt arbete, när arbetet är slutfört 

raderas allt material. Du är anonym i arbetet och kommer benämnas som För-

skollärare 1 och så vidare.  

Jag kommer föra en muntlig intervju som jag under tiden för anteckningar 

samtidigt som jag kommer använda mig av ljudupptagning, detta vill jag ha 

ett samtycke på vilket jag bifogar med detta brev.  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar, 

Therese Sundin 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev 

 

Namn: 

 

Jag är informerad om vad syftet med undersökningen går ut på och vad som 

förväntas av båda parter. Jag vet om att det är frivilligt att delta och att jag får 

avbryta mitt deltagande när jag vill.  

 

Jag samtycker till att delta i intervju med ljudupptagning 

JA  

NEJ  

 

Underskrift:  

Datum:  
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Bilaga 3 

DEN PEDAGOGISKA MÅLTIDEN - INTERVJUGUIDE 

1. Hur länge har du varit verksam i förskolan?  

2. Vad innebär måltidspedagogik för dig?  

3.  Hur ser ett typiskt samtal ut under måltiden med 

barnen? Kan du ge ett konkret exempel..?  

4. Hur arbetar ni i arbetslaget med måltidspedago-

gik?  

5. Hur finner du det möjligt att bedriva måltidspeda-

gogik på din förskola?  

6. Hur Önskar du att det fokuserades mer på mål-

tidspedagogik på din förskola? 

7.  Hur viktigt tycker du det är att maten lagas från 

grunden med bra råvaror? Varför eller varför inte? 

8. Om ni sitter runt bordet vid lunch och ett barn frå-

gar vart moroten kommer ifrån, hur agerar du då?  

9. Är det något jag missat som du vill lägga till? 

 


