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Abstract 

With the global obesity epidemic, research has shown that early prevention methods are of 

upmost importance. One of the strategies to promote healthy eating is through increasing the 

consumption of vegetables of children. This thesis gives an insight into the previous research 

carried out which outlines the various ways in which Pre-School pedagogues can encourage 

children to consume more vegetables during lunch. Using the qualitative method of 

observation, two groups of children during a lunch time environment were observed when 

sitting with two different pedagogues. The theoretical framework of this thesis is based upon 

Goffmans dramaturgical perspective and Merleau-Pontys life-world theory. This meant that 

the focus of the observations were also on the body language of both the children and the 

pedagogues.  

The results showed that the pedagogues have an open atmosphere towards the children and 

encouraged the children to consume more vegetables with the help of many different 

strategies. There was some conflicting evidence on how important the pedagogues viewed 

that the children must or mustn’t consume vegetables during every lunch time. The 

implications of this study have shown that pedagogues have different views and strategies as 

to encourage children to increase their consumption of vegetables.  
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Sammanfattning 

Med den globala fetmaepidemin, har forskning visat att tidiga förebyggande metoder är 

viktigast. En av strategierna för att främja sunda matvanor är genom att öka konsumtionen av 

grönsaker hos barn. I detta examensarbete ges en inblick i tidigare forskning som beskriver de 

olika sätt på vilka förskole pedagoger kan uppmuntra barn att konsumera mer grönsaker under 

lunchen. Med hjälp av kvalitativ metodobservation, har två grupper av barn under en 

pedagogisklunch observerats när de suttit med två olika pedagoger. De teoretiska 

utgångspunkterna för detta examensarbete är baserat på Goffmans dramaturgiska perspektiv 

och Merleau-Ponty livsvärldsteori. Detta innebär att fokus för observationer har varit på 

kroppsspråket hos barnen och pedagogerna. 

Resultaten visade att pedagogerna har en öppen atmosfär mot barnen, och barnen uppmanas 

att konsumera mer grönsaker med hjälp av många olika strategier. Det fanns vissa motstridiga 

bevis på hur pedagogerna ansåg att barnen behövde respektive inte behövde konsumera 

grönsaker under varje lunch. Konsekvenserna av denna studie har visat att pedagoger har 

olika åsikter och strategier för att uppmuntra barn att öka sin konsumtion av grönsaker. 

Nyckelord  

Dramaturgiska perspektivet, Fetma, Förskola, Grönsaker, Livsvärldsteori, Pedagogiska 

måltider, Sociala samspelsordning 
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1. Inledning 

Hälsosam mat och att skapa bra matvanor är ett väldigt aktuellt ämne under de senaste åren. 

Förskolan och skolan ses som en arena där man kan utbilda både nuvarande och nästa 

generation. Under de senaste åren har mat som serverats till barn till exempel i skolan varit 

uppmärksammat med hjälp av kändiskockar som till exempel Jamie Oliver (Oliver, 2015). 

Forskning har visat att kunskaperna hos pedagogerna om hälsosam kost är väldigt låga. 

Barnens konsumtion av grönsaker har inte ökat, trots stora satsningar för att utbilda vuxna 

med avsikten att förbättra barnens hälsosamma matvanor (Wesslén et al., 2002). Det är oklart 

hur stor andel av Sveriges förskole barn som når upp till Livsmedelsverkets 

rekommendationer på mellan 30-60g grönsaker vid varje lunchmåltid (Livsmedelsverket, 

2007).  

Genom att konsumera mera grönsaker har man möjligheten att reducera risken av olika 

allvarliga sjukdomar som till exempel olika typer av cancer (Key et al. 2004). Fetma har 

också en negativ påverkan på barnens fysiska och känslomässiga förmågor (Key et al., 2004). 

BMC Family Practice (2013) skriver att interventioner för att minska övervikt och fetma ska 

påbörjas redan vid spädbarns ålder och fortsätta genom förskolan. Forskning visar att vi vet 

att fetma under de senaste åren har ökat i Sverige (mellan 2013 och 2014 ökning på ca 11 - 

14%, Folkhälsomyndigheten, 2014) och det finns ett starkt samband mellan barn som är feta 

och att deras konsumtion av grönsaker är lägre.  

Den här studien är för dem som äter tillsammans med barnen; om det är vårdnadshavare, 

pedagoger i förskolan eller skolan. Den ger en inblick till hur de vuxna runt omkring barnen 

ska vara medvetna om hur de bör förhålla sig till barnen under måltiderna för att uppmuntra 

barnen att konsumera mer grönsaker. Avsikten för den här studien är att göra alla vuxna 

medvetna om hur konsumtionen av grönsaker är viktig för alla barn och hur och varför de 

vuxna måste visa sitt ansvar, för att uppmuntra barnen till att prova nya grönsaker och 

konsumera en större mängd grönsaker. Detta förstärks genom att det står i förskolans läroplan, 

att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och erbjuda en trygg omsorg 

(Skolverket, 2010). I begreppet omsorg ingår att barnen ska få möjligheten till en varierande 

och näringsrik kost (Prop. 2009/10:165). Lärande och omsorg ska vävas samman i förskolan 

och pedagogiska måltider är en viktig del i förskolan där livslångtlärande kan ske med hjälp 

av pedagogerna som agerar som förebilder till barnen. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka olika strategier pedagogerna använder sig av 

för att barnen ska konsumera mer och fler olika grönsaker under lunchen i förskolan.   

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 På vilka sätt agerar pedagogerna under den pedagogiska lunchen i förskolan som kan 

påverka barnens intag av grönsaker? 

 Vilka strategier använder sig pedagogerna av som kan uppmuntra barnen att 

konsumera mer och fler grönsaker under lunchen? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

2.1 Övervikt och fetma i Sverige och Världen 

Mellan 2013 och 2014 så har fetma ökat kraftigt i både Sverige och i världen. Man räknar 

med en ökning på ca 11 - 14% i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014) och det ökar än idag. 

År 2013 räknade man med att ungefär 170 miljoner barn var överviktiga (WHO, 2012) och 42 

miljoner barn under 5 år var överviktiga eller led av fetma (WHO, 2015) och ”ca 20 - 25% av 

ungdomar i 10-årsåldern i Sverige var överviktiga och drygt 3 % led av sjukdomen fetma” 

(BORIS, 2015). 

WHO (2015) definition av övervikt, är de personer som har ett BMI på 25 eller mer, och 

fetma ett BMI på 30 eller mer. World Cancer Research Fund (2007) påstår att om man är 

överviktig under sin barndom så ökar detta eventualiteten av att vara fet under vuxen ålder. 

De skriver vidare att fetma är eller är möjligen en av flera anledningar till olika typer av 

cancer, och att övervikt också kan höja risken för att utveckla olika sorters cancer. ”Övervikt 

och fetma ökar risken av olika sjukdomar inklusive dyslipidemi, hypertoni och stroke, typ 2 -

diabetes och kranskärlssjukdom” (World Cancer Research Fund, 2007, s. 10). Key et al. 

(2004) skriver att genom att äta höga halter av frukt och grönsaker så har man möjligheten till 

att reducera risken av att få cancer av kavitet, matstrupe, mage och tjocktarmen. Riazi et al. 

(2010) genomförde forskning om fetma hos barn av etnisk minoritet, det visade sig att det 

påverkar barnens livskvalitet negativt. De resonerar att fetma har stora negativa betydelser för 

barnens fysiska, känslomässiga, sociala förmågor och förmågor att fungera i skolan och i 

samhället. BMC Family Practice (2013) skriver att nyligen genomförd forskning fortsätter 

visa behov av att effektiva interventioner för att minska övervikt och fetma, ska påbörjas 

redan i spädbarnsålder och följas upp i förskolan. Fisk et al. (2011) poängterar att man har 

möjligheten att påverka matvanor hos barnen genom hela livet genom att förbättra 

näringsintaget och uppmuntra en hälsosam kost i en tidig ålder. Detta innebär att det är viktigt 

för de som jobbar i förskola eller skola att de har en förståelse för vilken stor betydelse kost 

och fysisk aktivitet har för barn och särskilt i förskolan. Koivisto Hursti och Sjödén (1997) 

och Birch (1998) skriver att bra matvanor kan skapas när man är ett barn men att det inte 

behöver vara någonting som varar hela livet, utan det kan ändras senare i livet.  

I FNs barnkonvention (1990) står det att konventionsstaterna skall sträva efter att barnen har 

rätt att få näringsrika livsmedel och rent dricksvatten i tillräcklig omfattning och att ”alla 

grupper i samhället, särskilt föräldrar och barn, får information om och har tillgång till 

undervisning om barnhälsovård och näringslära” (s.13). Redan år 2005 tog regeringen stora 

framsteg för att uppmärksamma hur viktigt det är med bra matvanor i förskolan, 

familjedaghem, fritidshem, skola och gymnasieskola och de fick i uppdrag att utarbeta råd, 

vägledning och stöd för måltider och främja bra matvanor i förskolan. Livsmedelsverket 

(2005) menar att detta har stor betydelse för barnens hälsa, utveckling och välbefinnande, inte 

bara i förskolan utan även utanför. 

Becker och Barbieri (2006) skriver att konsumtionen av ohälsosam mat som godis och läsk 

ökar med åldern. Studien visade också att de flesta 4-åringar äter för mycket godis, och söta 

saker och de äter alldeles för lite grönsaker, frukt och fisk vilket har konsekvenser på att 

barnen får i sig för mycket mättat fett, socker och salt. Livsmedelsverket (2007) påstår att det 

finns ett samband mellan de barn som äter mycket grönsaker och frukt och de som äter 



3 

 

mindre söta och feta produkter. De som äter mindre grönsaker, äter mera söta och feta 

produkter.  

2.2 Grönsaker 

National Health and Medical Research Council (2003) skriver en detaljerad beskrivning av 

vilka olika typer av grönsaker som finns. 

Grönsaker innehåller alla gröna bladgrönsaker (t.ex. spenat, sallad, silver betor och bokchoi), 

medlemmar av korsblommiga växter (till exempel broccoli, kål och brysselkål), alla rot- och knöl 

grönsaker (exempelvis morötter, jams och potatis), ätbar stjälkar växt (t.ex. selleri och sparris), 

jättepumpa grönsaker (exempelvis, pumpa och gurka), löksläkt grönsaker (exempelvis lök, vitlök 

och schalottenlök) och majs. (National Health and Medical Research Council, 2003, s. 17) 

De skriver vidare att frukter är till exempel, äpple, apelsin, plommon, bär, tomat och avokado 

(National Health and Medical Research Council, 2003). 

2.3 Rekommendationer  

Hösten 2005 fick Livsmedelsverket (2007) i uppdrag att ge råd om mat och hälsa i förskolan, 

grundskolan, gymnasieskolan och fritidshem. Livsmedelsverket (2015a) råder att frukt och 

grönsaker gärna ska ingå i varje måltid vid förskoleåldern och vid fyra år ska barnen äta cirka 

400gram per dag. Barnen i åldrarna 1-2 år ska enligt Livsmedelsverket (2007) äta minst 30g 

grönsaker/ rotsaker och mellan 40-60g gäller för barnen mellan 2-5 år gamla vid varje 

lunchmåltid i förskolan. I skolan i Sverige råder Livsmedelsverket (2013) rekommendation att 

servera minst fem olika sorters grönsaker till lunchen varje dag i skolan.  

Livsmedelsverket (2007) rekommenderar att förskolebarnens intag av grönsaker ska bestå av 

både råa och kokta grönsaker och hälften bör vara grova som till exempel, vitkål, broccoli och 

rotfrukter. För barnen som äter vegetariska måltider kan det vara svårt att få barnen att få i sig 

tillräckligt med energi eftersom deras mat lätt blir energifattig. Detta betyder att de måste äta 

ännu större portioner, och även än mer om grönsakerna som förskolan serverar är råa 

(Livsmedelsverket, 2007). 

2.4 Barn i förskolan 

En stor andel av alla barn i Sverige vistas i förskolan. År 2012 gick 83 procent av alla barn 

mellan 1 och 5 år i förskolan (Skolinspektion, 2012). Livsmedelsverket (2007) poängterar att 

de barn som vistas i förskolan i Sverige äter många av sina måltider utanför hemmet och då 

har förskolan en ännu större möjlighet att främja en hälsosam livsstil. Detta kan man koppla 

till att både bra matvanor och pedagogiska måltider är viktiga redskap som pedagogerna i 

förskolan kan använda sig av. Enligt Livsmedelsverket (2015b) serveras det cirka 730 000 

måltider i förskolan varje dag.  

2.5 Föräldraroll 

Under barnets första tid vilar barnens matvanor och attityder till mat enbart på familjen. När 

barnen börjar vistas i förskolan fördelas ansvaret mellan hemmet och förskolan att stimulera 

barnen genom att servera varierande måltider till barnen (Centrum för folkhälsa, 2008). De 

skriver vidare att ”flera undersökningar visar att barn äter ungefär lika mycket i förskolan som 

hemma” (Centrum för folkhälsa, 2008, s. 6).  
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Larsen et al. (2015) föreslår att: 

”The most important food parenting practices underlying the obesity epidemic are those (e.g., 

rules, monitoring, structure, modelling practices) that directly influence the home food 

environment (i.e., food availability and modelling) compared to those food parenting practices 

(e.g., restriction, pressure, rewarding, encouragement) that act more directly on child appetitive 

traits” (s. 250).  

2.6 Förskolans roll 

Sundman (2013) skriver om Barnstugeutredningen från början av 1970- talet och hur 

måltiderna i förskolan ger pedagogiska möjligheter eftersom pedagogerna kan främja barnens 

utveckling och lärande. Johansson & Pramling Samuelsson (2000) poängterar att ”[m]åltiden 

inbegriper alltså å ena sidan en rad olika moment som kan ge tillfälle till lärande, närhet och 

omsorg” (s. 42). I regeringens proposition (Prop. 2009/10:165) poängterar det att förskolan 

ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Propositionen poängterar vidare att barnens måltider i förskolan också ingår i omsorg, och att 

barnens måltider ska vara lika varierade och näringsrika som i skolan.  

Förskolan har en oerhörd viktig roll i att skapa bra matvanor redan för de yngsta barnen i 

förskolan (Brunosson, 2012), där deras attityder till mat och matbeteende grundläggs och 

troligtvis har stor betydelse för vilka attityder och vanor de får när de blir vuxna (Centrum för 

folkhälsa, 2008). Sundman (2002) skriver att förskolan ska vara ett komplement till hemmet 

och Wesslén et al. (2002) skriver att förskolan ska dela ansvaret för barnens matintag under 

veckodagarna. Förskolan har många gånger stora möjligheter att uppmuntra barnen till att 

smaka på, och äta olika sorters mat, än vad hemmet ofta kan göra enligt Centrum för folkhälsa 

(2008). 

2.7 Läroplanen 

I läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010 (Skolverket, 2010) står det att: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

en trygg omsorg. (Skolverket, 2010, s. 5) 

Detta kan man koppla till Livsmedelsverket (2007) som skriver att ”[b]ra mat och fysisk 

aktivitet är viktiga förutsättningar och pedagogiska måltider ett redskap” för att lägga en 

grund för barnens livslånga lärande (s.9). Enligt läroplanen ska förskolan erbjuda barnen en 

väl avvägd dagsrytm och miljö i förhållande till deras ålder och vistelsetid (Skolverket, 2010). 

2.8 Pedagogensroll 

Cooke (2004) påstår att när barn äter sina måltider samtidigt och samma mat som sina 

kamrater i förskolan, då konsumerar barnen mer frukt och grönsaker. Centrum för folkhälsa 

(2008) skriver att ”nästan alla barn tycker det är roligt att äta tillsammans med andra och 

stimuleras av andra barn och vuxna till att smaka på nya saker” (s. 5). Sundman (2013) 

skriver om Barnstugeutredningen som poängterar vikten av den så kallade pedagogiska 

måltiden, där måltiden är en social och kulturell mötesplats där pedagogerna äter tillsammans 

med barnen och där de tar aktiva roller som förebilder för barnen där barnen får möjlighet att 

ta efter och imitera. Enligt Skolverket (2013) har personalen i förskolan möjlighet att 

förmedla goda kostvanor i en trygg miljö. Trots detta enligt Wesslén et al. (2002), de 

personliga attityderna mot maten hos förskollärarna och andra pedagoger, påverkar barnens 
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val av mat i förskolan. Detta kan de göra genom att till exempel klassificera maten som ”bra” 

eller ”dålig” eller genom deras eget val av mat under måltiderna. 

Forskning i Sverige har visat att förskollärare har låga teoretiska och praktiska kunskaper om 

mat och näring för barn i förskoleåldrarna (Wesslén et al., 2002).”Brist på de kunskaperna 

gör… att det är betydligt svårare att försöka skapa hälsosamma matvanor hos barnen”. ”Just 

denna osäkerhet hos pedagogerna kan ses som problematisk då våra matvanor grundläggs 

tidigt i livet” (Brunosson, 2012, s. 4). I olika länder som till exempel USA och Storbritannien 

har de haft stora satsningar för att öka och förbättra allmänkännedomen om vikten av att 

konsumera mer frukt och grönt och varför man ska göra det. Kremer-Sadlik et al. (2015) 

skriver att trots satsningen, så har detta inte lett till att det påverkar konsumtionen av frukt och 

grönt hos barnen. 

2.9 Pedagogens strategier 

Kremer-Sadlik et al. (2015) betonar att bara för att det finns grönsaker tillgängliga under 

måltiden så betyder inte detta att barnen kommer att konsumera dessa. Från spädbarnsålder så 

utvecklas människors variation av olika matval och vid 2,5 årsåldern har barnen nått sin 

höjdpunkt (Nicklaus, 2009).  Då spelar pedagogerna på förskolan en stor roll i att uppmuntra 

barnen till att testa nya grönsaker och försöka att öka deras konsumtion av grönsaker på 

förskolan. Centrum för folkhälsa (2008) skriver att ”[d]et viktigaste vuxna runt barnet kan 

göra är att så långt som möjligt vara goda förebilder och äta själva och visa att man tycker 

maten är god” (s. 6). Pedagogerna kan uppmuntra barnen till att smaka på och äta hälsosam 

mat genom att aktivt modellera, genom att till exempel, le och använda positiva 

ansiktsuttryck, när pedagogerna själva äter grönsakerna tillsammans med barnen (Larsen et al, 

2015).  

Centrum för folkhälsa (2008) skriver att även om barnen inte smakar på maten så ska man 

fortsätta att servera maten och inte tro att barnen aldrig kommer att äta den. Det vill säga att 

barnen skall alltid erbjudas möjligheten till att prova på och ’träna sig’ vid varje nytt tillfälle 

för att fortsätta att introducera barnen till nya smaker, livsmedel och konsistenser (Centrum 

för folkhälsa, 2008). Detta kan man göra genom till exempel servera samma mat, upprepade 

gånger eller att ge barnen möjlighet till att välja mellan olika sorters grönsaker. Enligt Alm et 

al. (2015) kan barns matvanor förbättras om det bjuds på flera hälsosamma alternativ.  

2.10 När och hur serveras grönsaker 

Centrum för folkhälsa (2008) skriver att pedagogens roll under måltiderna är att säkerställa att 

de är så trevliga som möjligt. Detta kan de göra genom att motarbeta konflikter vid måltiderna 

men också genom att lägga upp maten på ett lockande sätt. När det gäller hur de olika 

grönsakerna presenteras och serveras, skriver Centrum för folkhälsa (2008) att ”ofta tycker 

barnen bättre om att äta grönsaker om de ligger var för sig och inte är blandade i en sallad” (s. 

13). Olika forskare och myndigheter skriver om olika råd för när och hur grönsakerna ska 

serveras i förskolan. Centrum för folkhälsa (2008) och Livsmedelsverket (2015a) råder att 

man ibland kan servera grönsakerna innan den övriga maten eller lägga upp maten enligt 

tallriksmodellen. Att lägga upp maten i enlighet med tallriksmodellen innebär att man börjar 

med att lägga upp potatis, ris eller pasta sedan skall man ta grönsakerna eller rotfrukterna och 

sist köttet, fisken eller bönorna/ linserna (Livsmedelsverket, 2007).  
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I början av måltiden är barnen mest hungriga och då föreslår Kremer-Sadlik et al. (2015) att 

det är en strategi att få barnen att konsumera mera grönsaker genom tallriksmodellen, 

eftersom det då inte finns någon annan mat att välja ifrån. Detta kan leda till att barnen provar 

grönsakerna. Både King et al. (2004) och Kremer-Sadlik et al. (2015) påstår att man kan öka 

barnens intag på konsumtion av grönsaker genom att bjuda på dessa i olika rätter inom en 

måltid. Roe et al. (2012) forskning visar att genom att servera en blandad sallad innan 

huvudrätten, så ökas konsumtionen av grönsaker med 23%. Det finns mycket forskning som 

visar på att matens utseende har en betydelse för barnens intag av grönsaker. Genom att 

variera färg och form på grönsakerna kan barnens nyfikenhet och matglädje öka 

(Livsmedelsverket, 2011). 

I Kremer-Sadlik et al. forskning (2015) ville de jämföra barn i förskoleålder i både Frankrike 

och USA och deras konsumtion av grönsaker, eftersom Amerika har en av den största andelen 

av barn som är feta eller överviktiga i världen, jämfört med Frankrike som är en av de 

länderna med lägst andel feta barn i västvärlden. De ville studera föräldrarnas inställning till 

grönsaker. I Frankrike till exempel, om barnen inte åt de grönsaker som de blev serverade 

under en familjemiddag, så ansåg föräldrarna att barnen inte var samarbetsvilliga. Det fanns 

alltid en förväntning på barnen ifrån föräldrarna att de ska äta det som de fick serverat till sig, 

oavsett om de gillade maten eller inte. I USA fick barnen ge uttryck för sin individuella smak 

och den respekt föräldrarna hade för barnen ledde till att barnen själva fick välja maten mer 

självständigt. Alm et al. (2015) skriver att barn vill känna sig som att de är självständiga och 

kan ha inflytande för hur maten ska läggas upp på tallriken och att de även vill ha möjligheten 

till att maten skall separeras på deras tallrik utifrån individens önskemål. De Amerikanska 

föräldrarna i Kremer-Sadlik et al. forskning (2015) betraktade grönsakerna som ej 

obligatoriska och av mindre värde än den andra maten som barnen serverades. Detta ledde 

enligt Kremer-Sadlik et al. (2015) till att de Amerikanska barnen var mindre mottagliga för att 

prova nya smaker. De Franska föräldrarna använde sig av olika strategier för att övertyga 

barnen att smaka på maten när barnen uttryckte att de visade motvilja till maten som 

serverades.  

I en studie som Kremer-Sadlik et al. (2015) gjorde med en Amerikansk familj visade det sig 

att modern i familjen hade en förväntan på sitt barn att det skulle äta en specifik mängd 

kyckling för att få i sig den näring som barnet behövde enligt henne. Modern i studien gav 

beröm till barnet när hon åt sin kyckling och sade till barnet att hon behöver äta upp 

kycklingen. Samtidigt som barnet åt upp kycklingen åt hon upp skålen med edamamebönor i, 

men modern bekräftade aldrig att barnet hade ätit upp bönorna och förstärkte att hon tyckte att 

kycklingen var den viktigaste delen på tallriken som barnet skulle få i sig (Kremer-Sadlik et 

al., 2015). 

2.11 Uppmuntrande 

Forskning av Wesslén et al. (2002) visade att pedagogerna i förskolan använde sig av olika 

strategier för att uppmuntra barn att prova ny mat eller för att få barnen att äta upp sin mat på 

tallriken. Genom att säga att maten är ”bra/ nyttig för dig” eller ”det gör dig att växa” så 

uppmuntrade pedagogerna barnen att äta upp maten (Wesslén et al., 2002). Föräldrarna 

använde sig också av liknande strategier när både dem och pedagogerna och föräldrarna säger 

att barnen kommer att bli ”stora och starka” om de äter upp maten som är serverad till dem. 

Hellman (2010) skriver att måltiden kan tendera till att passa till en stereotypisk pojkighet. De 
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vuxna använder taktiken för att pojkarna ska bli stora och starka genom att erbjuda dem en 

särskild typ av mat och få dem att äta upp allt. 

Johansson & Samuelsson (2001) genomförde intervjuer med förskollärarna på en 

småbarnsavdelning med 13 barn. De poängterade att det är svårt att uppmuntra alla barn att 

alltid smaka på maten, och det är inte en lönsam strategi för alla barn. De påstår att barnen 

kan välja själva vilken mat de vill välja att äta och den näring som de inte får på förskolan kan 

de få äta hemma sedan. 

2.12 Exponering och belöning 

Larsen et al. (2015) skriver att genom att använda mat som en form av belöning för att 

kontrollera barnens känslor eller barnens beteende är ett ineffektivt sätt att stimulera och 

uppmuntra barn att göra nyttiga matval. King et al. (2004) utvecklar detta vidare och skriver 

att genom att ge barn söta godsaker som belöning så ökar detta barnens gillande för denna typ 

av söt och onyttig mat. Att använda denna teknik för att uppfostra barn kan det leda till en 

ökad risk av konsumtion av denna sorts mat, med risken att barnen blir överviktiga (King et 

al., 2004).  

Genom olika sorters exponering där barnen dagligen får möta och smaka på samma 

grönsaker, leder detta till att det ökar barnens gillande till grönsakerna och deras konsumtion 

kan öka jämfört med, om de inte skulle få en daglig exponering (Wardle et al., 2003; Larsen et 

al., 2015; Koivisto Hursti och Sjödén, 1997; Anzman-Frasca et al., 2012). Wardle et al. (2003) 

resultat visar att en belöning har en motsatt effekt och den begränsar effektiviteten av 

exponeringen. Men de skriver vidare att genom att använda sig av belöningar så kan det vara 

ett redskap för att uppmuntra de barn som till exempel vägrar att smaka på eller äta av maten 

(Wardle et al., 2003). Wardle et al. (2003) skriver vidare utifrån sin forskning att när barnen 

blir exponerade för maten under 8 olika tillfällen, så leder detta till att barnens gillande för 

maten ökas. Livsmedelsverket (2007) skriver att barnen måste bli exponerade för maten mer 

än 15 gånger innan de kan godta maten. 

Wardle et al. (2003) menar att om barnen får en belöning för att de äter upp maten så ökar 

barnens exponering till maten och detta ökar hur mycket de gillar maten och hur mycket 

grönsaker de kommer konsumera framöver; man skulle kunna använda detta som en strategi 

för att öka barnens intag av grönsaker. Slutsatserna av Wardle et al. (2003) studier visar inte 

tydligt på om belöning till barnen är hållbart över en längre period eller om användningen av 

till exempel klistermärken har en lika stor effekt på alla barn. Larsen (2015) poängterar starkt 

att man ska undvika att använda mat som en form av belöning. Sleddens et al. (2014) och 

Francis et al. (2001) skriver att man genom att lägga press på barnen, som till exempel att 

barnen måste äta upp all mat som finns på deras tallrik, så kan detta ha skadliga konsekvenser 

på barnens matvanor och leda till att barnen äter mer ohälsosam mat och mindre hälsosam 

mat. Francis et al. (2001) menar vidare att det kan leda till att barnen förlorar möjligheten att 

utveckla och känna efter när deras kropp är hungrig eller mättad.  

2.13 Separata skålar 

Alm et al. (2015) skriver fram, utifrån det som de upptäckte i sina studier, olika 

rekommendationer om hur föräldrar och förskole pedagoger kan uppmuntra barnen att 

konsumera mera grönsaker. Dessa inkluderar att servera maten i separata skålar, prata med 

barnen och berätta vad de ska äta för mat, bjuda på grönsaker som är råa eller lätt kokta, säga 
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till barnen att maten smakar gott för att uppmuntra dem att smaka på den. Man kan använda 

regler så att barnen vet vad som gäller, som till exempel, smaka på maten innan man säger att 

man inte gillar den och att man inte tvingar barnen att äta mer mat än de vill (Alm et al., 

2015).   

Alm et al. (2015) skriver att en annan strategi för att barnen ska få i grönsaker är genom att 

dölja eller maskera dem i maten. De skriver vidare:  

Även om denna trend gör barnens kost mer hälsosam, finns det inget bevis att barnen utveckla 

någon preferens för de grönsaker som göms i maten långsiktigt. Om till exempel, ett barn är van 

att äta en pastasås blandad med broccoli, det betyder inte att barnen är mer benägna att konsumera 

mer broccoli när den är presenterade ensam. Våra resultat tyder att genom att modifiera maten är 

förmodligen inte den bästa strategin för att förbättra barnens preferenser för grönsaker. (Alm et al., 

2015, s. 119) 

2.14 Neofobi 

”Neofobi, eller rädsla för det nya, beskriver allätares typiska avvisanderespons på en ny mat” 

(Birch, 1998, s. 619). Cooke et al. (2006) forskning med 564 föräldrar i London visade att 

intag av frukter och grönsaker av barn mellan 2-6 år var låg där mer än 40 % åt grönsaker 

mindre än en gång per dag. Den visade också att barn som har neofobi, äter mat med mer fett 

i, men också mindre frukter och grönsaker än deras kamrater men att de äldre barnen äter 

mera grönsaker på grund av att neofobi minskas med åldern (Cooke et al., 2006). Barn som 

har lägre matneofobi och ökad matglädje konsumerar mer frukt och grönt (Cooke et al. 2006). 

Forskningen har betydelse för att man ska jobba aktivt på olika sätt för att minska neofobi 

(Cooke et al, 2006). På förskolan möter barnen nya erfarenheter när det gäller normer och 

regler under måltider och de kan bli serverad mat som de aldrig har ätit hemma förut (Wesslén 

et al., 2002). 

Pliner (1994) skriver att det finns tre huvudsakliga anledningar till att människor avvisar mat. 

De ogillar de sensoriska egenskaperna hos maten, främst smaken men också utseendet. En 

rädsla för negativa konsekvenser och avsky orsakade av tanken på var maten kommer ifrån 

eller vad det är för något. Genom att de vuxna smakar på eller uppmuntrar barnen att smaka 

på maten genom att till exempel säga att maten smakar gott kan de förmedla till barnen att de 

kan vara trygga att prova på maten eftersom de förmedlar att den inte är farlig (Wesslén et al., 

2002). I en studie av 5, 8 och 11 åringar så visade det sig att de huvudsakliga anledningarna 

till att barnen avskydde och avstod från olika sorters mat (av både djur och annat) där matens 

utseende och de ogillade den eller hade en obekantskap med den (Pliner, 1994).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att genomföra denna undersökning med inspiration utifrån Goffmans 

dramaturgiska perspektiv och Merleau-Ponty livsvärlds perspektiv. 

3.1 Det dramaturgiska perspektivet 

Erving Goffman (1922-1982) född i Kanada var en amerikansk professor i antropologi och 

sociologi. Han hade en sociologisk teori som beskriver hur människor beter sig i olika 

vardagliga rutiner eller situationer inför andra medmänniskor. Utifrån Goffman kan måltiden i 

förskolan ses som en social samspelsordning (Goffman, 1983). Måltiden är utifrån ett 

dramaturgiskt perspektiv en teaterföreställning där samtalet är arenan, där bordet är scenen 

och barnen och pedagogerna är aktören/ publiken, där tiden spelar en stor roll. Vi som 

observerar detta sociala samspel tar rollen som regissörer, som analyserar det vardagliga livet. 

Hur det vardagliga livet utformas är baserat utifrån denna teatraliska metafor där de kulturella 

värderingarna, normerna, och övertygelserna skildrar sig mellan mänskliga relationer.   

Pedagogerna tar rollen som en aktör som anpassar sig ”framför scenen” (med publik) eller 

”bakom scenen” (utan publik). Pedagogen tar en roll som syftar på att ha ett formellt intryck 

på publiken (”framför scenen”). Den roll som pedagogen tar ”bakom scenen” kan skilja sig 

mot rollen ”framför scenen” där pedagogen kan släppa sin fasad och kliva ur sin roll som 

förebild. Det kan hända att när pedagogen är ”framför scenen” så kan hen ”råka ut” för att 

göra någonting som egentligen är lämpad för ”bakom scenen”. Till exempel, under en måltid 

så skulle det kunna vara att pedagogen visar med sitt ansiktsuttryck att hen inte tycker om 

maten, och då får barnen som publik se att pedagogen inte tycker om maten. Detta kan 

påverka barnen och deras gillande för maten.   

Goffman (1959) definierar ansikte mot ansikte interaktioner (face-to-face interactions) som 

”the reciprocal influence of individuals upon one another’s actions when in one another’s 

immediate physical presence” (s. 8). Måltiden i förskolan är som en arena där man kan 

studera hur aktören (pedagogerna) samspelar med publiken (barnen) på både ett verbalt och 

ickeverbalt sätt; så kallat, ansikte mot ansikte interaktioner (Goffman, 1959). 

Sundman (2013) genomförde forskning utifrån ett socialkonstruktionististiskt perspektiv med 

ett fokus på interaktionen och det samspel som uppstår vid måltider i förskolan. Sundman 

(2013)  använde sig av Goffman som utgångspunkt när hon utforskade och hur en 

måltidskultur skapades.  

Utifrån Goffman (1959; 1967; 1981) skriver Sundman (2013) följande om hur man kan 

observera samspel, där pedagogen framträder som aktören båda verbalt och ickeverbalt: 

 Hur vi samtalar- diskuterar, argumenterar, ifrågasätter, förmanar, berömmer, utmanar. 

 Hur vi agerar- står, sitter, ligger, rör oss i rummet 

 Hur vi fnissar, skrattar, gråter eller uttrycker oss med rösten (betoningar, viskningar, rop) 

 Hur vi använder mimik, kropp, ansikte, händer. 

 Hur vi positionerar oss eller blir positionerade – exempelvis som talare, lyssnare eller åhörare. 

 Hur vi deltar i olika situationer – går i allians med eller mot andra, sätter upp regelverk, styr eller 

blir styrda. 

 Hur vi organiserar oss vad gäller tid, plats och rum. (Sundman, 2013, s. 20) 
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De olika verbala och ickeverbala sätt att kommunicera fungerar som olika symboler som har 

en fast mening som dikterar andras beteende. Som till exempel, att genom att skaka på sitt 

huvud, så visar aktören tydligt till publiken ett nej eller att de inte tycker om vad publiken gör. 

Alla individer har fasader och masker som man kan använda sig av under olika roller och 

miljöer. Goffman (1959) skriver om den sociala fasaden eller den personliga fasaden, där den 

sociala fasaden är den roll som framträdas inför en bestämd publik (som förskolemiljön) eller 

den personliga fasaden som framförs oavsett vilken miljö man befinner sig i.  

3.2 Livsvärldsperspektivet 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) var en fransman, som skrev teorin om livsvärld inom 

fenomenologi. Subjektets kropp är en betydelsefull del av teorin där kroppen är i ständig 

interaktion med den sociala världen med hjälp av alla våra sinnen, själen, känslor och tankar, 

där vi uttrycker oss, erfar, uppfattar, utforskar och får förståelse av världen med kroppen som 

ett redskap. Vår kropp finns inte bara i världen som ett objekt, men den finns också som ett 

kroppsligt subjekt i livsvärlden som inte kan separeras från världen. Livsvärlden finns runt 

omkring oss redan från födseln ända fram till döden. 

Eftersom att man är i ständig interaktion med andra, där vi delar livsvärlden med andra 

människor från födseln, så är relationerna med andra intersubjektivt (Merleau-Ponty, 1962). I 

sociala sammanhang är människor som ett kroppssubjekt och är uppmärksamma på att de 

andra också är kroppssubjekt. I förskolan är intersubjektiviteten oerhört viktig, relationerna 

mellan de vuxna och barnen men också i relationen mellan barn och barn. Pedagogens roll är 

att möta barnen i deras livsvärld för att ständigt kunna försöka tolka och förstå barnen i sin 

helhet. Ett sätt för att kunna tolka barnens värld är genom att vara uppmärksam på deras kropp 

och hur de uttrycker sig genom hur de gestikulerar, mimik osv. Detta är ännu mer 

betydelsefullt för de yngre barnen i förskolan där de kommunicerar och uttrycker sig mer 

ickeverbalt än verbalt. 

Johansson & Samuelsson (2000) skriver utifrån Merleau-Ponty livsvärldsteori att 

”[l]ivsvärlden är referenspunkten för alla våra erfarenheter” (s. 37), där barnens uppfattning 

av världen grundläggs utifrån barnens tidigare erfarenheter av världen med hjälp av sina 

sinnen. 

Johansson & Samuelsson (2000) skriver vidare utifrån Merleau-Ponty och kopplar detta till 

måltiderna i förskolan och lärande ur ett omsorgs perspektiv. 

Den riktning som pedagogiken måste ta med utgångspunkt från omsorg är att skapa ett möte med 

barns livsvärld. Då blir barns tänkande, sinnlighet, kroppslighet, känslor och sätt att förhålla sig till 

andra och till världen en helhet. Det vi vill lära barn måste bygga på barnets alla erfarenheter och 

upplevelser. (Johansson & Samuelsson, 2000, s. 41) 

Under pedagogiska måltider, kan pedagogerna möta barnens livsvärld genom att vara 

närvarande till det som barnen upplever och erfar med sina kroppar och känslor.  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 

4.1 Metod 

Valet att utgå ifrån de valda teoretiska perspektiven får konsekvenser på metoden av 

forskningen, dess resultat, hur de synliggörs och analyseras (Emilsson, 2014). I det här 

kapitlet beskrivs den metod som har använts för att besvara frågeställningarna, och en 

förklaring till varför den är mest lämplig för denna studie. Den diskuterar också urval, 

datainsamling, studiens validitet och reliabilitet och de forskningsetiska krav som är relevanta 

till studien. 

4.2 Metodval 

Denna studie använder sig av kvalitativa observationsmetoder under lunchmåltiden på 

förskolan. Observationen är av en icke-deltagande form; ”Detta handlar om en situation där 

observatören iakttar men inte deltar i det som sker i miljön” (Bryman, 2011, s. 266). Franzén 

(2014) framhäver att syftet med den icke-deltagande formen är att ”påverka situationen så lite 

som möjligt” (s. 62). 

Observationerna för den här studien har varken en låg eller hög grad av struktur. Franzén 

(2014) skriver att det är möjligt och att det kan hända att en studie inte kan placeras i den ena 

eller den andra kategorin, men att studien ändå måste ha en viss grad av struktur eftersom den 

söker efter den specifika innebörden. 

Studien utgår ifrån att observera hur pedagogerna och barnen beter sig under lunchen. 

“Genom att observera i förskolan kan du få ett unikt tillfälle att studera de yngsta barnen i den 

miljö du ska verka i” (Franzén, 2014, s. 58). Franzén (2014) påstår att ”observation är ett 

intressant och lärorikt sätt att samla data från förskoleverksamheten. Det är en metod där du 

som forskare kommer nära det fenomen du studerar” (s. 58). Det är viktigt att man förhåller 

sig till studien med ett vetenskapligt förhållningssätt och sätter på sig sina ”glasögon” och 

utifrån dessa så kan du granska situationen utifrån det teoretiska perspektivet och med den 

metoden som är vald (Emilsson, 2014). 

Det sättet man ska observera barnen och pedagogerna på beror på vilka teoretiska 

utgångspunkter man använder sig av. Johansson (2003) skriver följande som man kan koppla 

till Merleau-Ponty och hans teori om livsvärlden, där kroppen har stor betydelse.  

Det som visar sig för barnet tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i kroppsliga, sinnliga och 

språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, i ett sammanhang där också forskaren ingår. 

Uppgiften är att på grundval av barns agerande och barnens existens, försöka förstå barnens 

avsikter, deras uttryck för mening och därmed deras erfarenheter av fenomenet i fråga. (Johansson, 

2003, s. 44) 

Genom att observera pedagogerna på ett semi strukturerande, icke-deltagande och 

systematiskt arbetssätt av förskolebarnens lunchmåltid i förskolan, så skriver man en narrativ 

beskrivning av allting som faktiskt sker som är relevant. Det gäller att inte bara skriva ner vad 

man ser eller hör så noggrant och detaljerat som möjligt, utan också hur de säger saker och 

använder sin kropp för att kommunicera. Genom att observationerna utgår ifrån Goffman och 

Merleau-Ponty perspektiven är fokus på hur pedagogerna och barnen uttrycker sig med sina 

kroppar. Franzén (2014) skriver att det kan vara en svårighet eftersom vi är så vana att 

fokusera i första hand på det talade språket. 



12 

 

4.3 Urval 

Denna studie är fokuserad på en förskola i ett storstadsområde. Bjereld (1999) poängterar att 

det inte är möjligt för en förskollärarstudent att göra en undersökning som täcker hela 

populationen, och då måste man göra ett urval. Valet av förskolan var icke slumpmässigt för 

att kunna undersöka en specifik förskola. Valet av barngrupp skedde på ett selektivt urval. 

Med en tidsbrist var det mest lämpligt att observera bara en avdelning eftersom det fanns ett 

krav till att få båda barnens vårdnadshavares samtycke. Det är pedagogens roll som är i fokus 

i studien och det är inte att jämföra lik- och olikheter mellan olika åldrar av barnen eller 

pedagogerna. Det är inte heller meningen att synliggöra skillnader mellan pedagogernas 

barnsyn. 

Observationerna i denna studie har genomförts två gånger med två grupper av barn ifrån 

samma avdelning. Barnen var i blandade åldrar (4-5 år gamla). Eftersom barnen hade 

inflytande om var de satt under lunchen, deltog två barn under båda observationerna. Totalt 

sett var det åtta olika barn; fyra barn i den första observationen och sex barn i den andra 

observationen. Valet att observera två pedagoger inom samma åldersgrupp var ett medvetet 

val. Den tredje pedagogen som jobbar på samma avdelning ville inte samverka i 

observationerna.  

Båda pedagogerna var barnskötare men deras yrkesroll är inte någonting som har en betydelse 

för studien. Både förskollärare och barnskötare har lika stort ansvar för att se till att barnen får 

den omsorg som de behöver men även att uppmuntra barnen till att konsumera mera 

grönsaker i förskolan. Alla pedagoger som jobbar på förskolan har ansvaret att sitta 

tillsammans med en grupp av barn dagligen under alla pedagogiska måltider.   

4.4 Datainsamling och bearbetning   

Innan observationerna påbörjades var det viktigt att ta kontakt med förskolechefen för att få 

ett godkännande till att genomföra studien för att följa samtyckeskravet. Pedagogerna från 

avdelningen blev informerade om studiens syfte och tillvägagångsätt och tillfrågade om att 

delta på ett möte. Efter klartecken från pedagogerna och förskolechefen skickades ett 

informations och samtyckesbrev ut till alla barnens vårdnadshavare för att få deras samtycke 

till att deras barns deltagande i undersökningen (se bilaga 1). 

Observationerna genomfördes två gånger under en två veckorsperiod. Jag som observatör satt 

bakom matbordet men tillräckligt nära till barnen och pedagogen för att kunna höra deras 

samtal, men inte för nära så att jag störde deras måltid. Jag satt så att jag kunde se pedagogen 

rakt framifrån och alla barnens ansikten och kroppar så bra som möjligt. Det var också viktigt 

att jag kunde se pedagogens och barnens blickar och miner.  

Roos (2014) skriver att datainsamlingens avsikt är att svara på syftet och inte ägna sig åt 

något annat. Syftet med den här studien är att undersöka om vilka olika strategier 

pedagogerna använder sig av för att barnen skulle konsumera mer och fler olika grönsaker 

under lunchen i förskolan. Detta innebär att fokus låg på vad pedagogerna gjorde, men också 

hur de gjorde det. Den semi-strukturerade observationsmetoden innebar att jag inte hade en 

mall att följa, men jag hade i åtanke utifrån Sundman (2013) vad jag skulle vara extra 

uppmärksam på under mina observationer. Dessa skrev jag ned och använde som 

observationsriktlinjer. Det är dock viktigt att jag som observatör hade mina ögon och öron 

öppna för att upptäcka nya saker utöver dessa riktlinjer. Det var viktigt att fokus låg på hur 

pedagogerna diskuterade och samtalade med barnen, hur det befann sig i rummet och i 
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förhållande till barnen, hur deras kroppar, ansikte, händer och blick kommunicerade med 

barnen med flera. Jag utgick ifrån dessa för att försöka få en förståelse för att försöka svara på 

mina frågeställningar.   

Under observationerna noterade jag så detaljerat och ordagrant som möjligt allt som skedde i 

tal, vem som sade vad och vem som gjorde vad. Efter min sista observation kände jag att jag 

hade fått tillräckligt med information för att börja bearbeta och analysera min data. 

Direkt efter varje observation transkriberade jag mina anteckningar och hade en stund direkt 

efteråt för att reflektera över det jag hade sett och hört medan det fortfarande var fräscht i 

minnet. Jag såg till att följa nyttjandekravet i den data jag samlade ihop genom att se till så att 

ingen obehörig kunde ta del av min data.  

4.5 Reliabiliteten och validiteten 

Reliabilitet gäller trovärdighet och noggrannhet och validitet gäller giltighet och 

meningsfullhet (Löfdahl, 2014). 

Det är viktigt när man skriver ett examensarbete att visa att de resultat man har, är trovärdiga. 

Som observatör kan man säkerställa tilliten hos läsaren genom att visa att man har utfört och 

tolkat sina observationer på ett kvalificerat sätt (Dysthe et al., 2011). Detta gjorde jag genom 

att direkt efter observationerna av lunchmiljön, skriva rent och transkribera det jag hade 

observerat.  

Dysthe et al. (2011) skriver att man under metoddelen av sitt examensarbete så ska 

utforskaren göra utförliga/ detaljerade beskrivningar av studien inte bara för att studien ska 

kunna upprepas utan så att ”läsaren ska kunna bedöma kvaliteten på forskarhantverket” 

(Dysthe et al., 2011, s. 87-88). 

Reliabiliteten och validiteten i min studie ökade också genom att observationerna 

genomfördes vid flera olika tillfällen. Man fick en större bild av hur det kan vara vid 

lunchtiden i förskolan genom att observera fler än en pedagog. 

Det hade också en stor betydelse för reliabiliteten och validiteten av studien att man som 

observatör var icke-deltagande. Pedagogerna och barnen fick möjligheten att genomföra/ ta 

del i en pedagogisk måltid så mycket som möjligt under normala förhållanden. Jag som 

observatör försökte att minimera störningsmoment eller att påverka miljön så lite som möjligt. 

Även om jag försökte minimera störningsmomenten så kan reliabiliteten av studien blivit 

påverkad av att en pedagog poängterade efteråt att hen kände lite obehag av att jag tittade på 

pedagogen när hen satt och åt.  

Det är också viktigt att veta vad begreppet ”grönsaker” betyder. I den här studien inkluderas 

både de grönsaker som serveras, men också de frukter som oftast kallas för grönsaker, fast de 

är frukter av botanisk mening. Dessa inkluderar tomat, paprika, avokado med flera.    

4.6 Etiska överväganden 

Vid planeringen av ett forskningsprojekt finns det fyra olika krav framskrivna av 

Vetenskapsrådet (2002).  De fyra forskningsetiska principerna är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 
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 Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14) 

I början av arbetet blev förskolechefen på den utvalda förskolan informerad om syftet för 

forskningen och hur den var tänkt att utformas. Efter att förskolechefen givit sitt samtycke 

kunde pedagogerna från den valda avdelningen bli tillfrågade om deras samtycke och även de 

blev informerade om hur studien skulle utformas.  

Samtycket från förskolechefen och pedagogerna var muntligt. Löfdahl (2014) skriver att 

samtycket i skriftlig form inte är ett krav, men att det kan vara ett komplement till det som 

sägs och det man kommit överens om muntligt. Eftersom observationerna genomfördes i 

barngruppen och barnen är under 15 år fanns det också ett krav på att barnens vårdnadshavare 

blev informerade om syftet med studien. Barnens vårdnadshavare fick information via ett brev 

om hur deras barn skulle ingå i studien. Informationen inkluderades studiens syfte och de fick 

möjligheten att välja om de ville att deras barn skulle ingå i den frivilliga studien eller inte. De 

fick information att om de inte ville att deras barn skulle medverka i studien så skulle det inte 

bli någon negativ påverkan på varken vårdnadshavaren eller barnet. Vårdnadshavarna gav 

deras samtycke genom att de båda skrev under en blankett som de fick ifrån mig.  

Alla inblandade fick information om hur den data som insamlades, skulle behandlas, förvaras 

och förstöras och hur deras konfidentialitet och personuppgifter skulle skyddas och kodas. Jag 

ville inte att någon obehörig skulle kunna få del av dessa i enlighet med 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

I brevet till vårdnadshavaren stod det också att barnen inte skulle fotograferas, bli inspelade, 

eller filmade under studien. Löfdahl (2014) skriver att man som förskolelärarstudent inte bör 

filma barnen när man observerar barnen på grund av etiska skäl. Johansson (2003) skriver att 

det utifrån en maktposition är viktigt att förstå den etiska innebörden av att studera en grupp 

människor och ännu mer vid arbete med barn.  Johansson (2003) skriver att om man ska 

närma sig barnens livsvärld när man observerar barnen kan det vara ett hinder att använda en 

kamera eftersom den kan upplevas integritetskränkande av barnen.  

Innan varje observation påbörjades blev de barn som medverkade tillfrågade om deras 

deltagande i min studie. Barnen fick själva bestämma om de ville medverka eller avstå utan 

att något negativt skulle ske. Som observatör var det inte mina intentioner att kränka, utsätta 

personer eller skapa obehag för barnen som deltar som Löfdahl (2014) förespråkar. Genom att 

vara icke-deltagande så mycket som möjligt ville jag minska risken att barnen upplevde min 

närvaro som ”störande, påträngande eller integritetskränkande” (Johansson, 2003, s. 45). 

Löfdahl (2014) och Johansson (2003) poängterar vidare att det är viktigt att man är ödmjuk 

och lyhörd när man observerar men också när man skriver ner sina observationer och 

presenterar sina resultat. Genom att vara lyhörd innan och under observationerna kan man 

känna av hur barnen och pedagogerna reagerar till närvaron för att säkerställa att de 

fortfarande vill medverka utifrån sina vilja. Under hela observationerna försökte jag vara 

uppmärksam på om barnen och pedagogerna började reagera på min närvaro. Jag ville se till 

att alla åt som vanligt och att barnen koncentrerade sig på pedagogen, sina kamrater och 
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maten och inte på att oroa sig för att jag tittade på dem. Barnen var nyfikna på vad det var jag 

skrev ner, men jag uppmuntrade dem till att låtsas att jag inte var där.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras observation ett och två som genomfördes på en och samma 

förskoleavdelning. Det fanns två olika pedagoger som är anställda som barnskötare under de 

olika lunchtiderna på förskolan (pedagog ett och två). Barnen som var del av observation 1 

var även inblandade och delaktiga i en del av observation 2. Totalt sett var det åtta olika barn; 

fyra barn i den första observationen och sex barn i den andra observationen.  

5.1 Observation 1 

Lunchen började med att maten blev serverad i olika skålar som placerades på mitten av 

bordet. Maten som serverades var biffstroganoff med ris. Pedagogen serverade även en stor 

skål med grönsaker till varje bord som innehöll alla tillgängliga grönsaker som fanns att välja 

mellan. Grönsakerna serverades i samma skål men uppdelat lite separat ifrån varandra. 

Grönsakerna som serverades bestod av gurka, svamp med persilja, kikärtor med persilja, 

skivad tomat, blandad sallad och en morotsblandning med ananas, russin och persilja.  

Lunchen började med en ramsa och sedan var det fritt fram för barnen att ta för sig av maten 

på valfritt sätt. Barnen gjorde allting själva och skickade runt riset och stroganoffen runt 

bordet så att alla fick ta av maten som de ville ha. 

Eftersom det fanns fyra barn runt bordet tog det lite tid innan alla barnen fick den varma 

maten. Pedagogen frågade barn nummer ett om hon ville börja med grönsakerna (kallad för 

sallad) medan den andra maten skickades runt bordet. Barn nummer ett tog två halva skivor 

gurka och sedan skickade han/ hon vidare grönsaksskålen till barn nummer två. Barn nummer 

två tog också två halva skivor gurka och en sked av morotsblandningen. Barn nummer två 

skickade grönsaksskålen tillbaka till mitten av bordet. Inga fler barn tog därefter någonting 

från grönsaksskålen.  

Efter alla barnen hade tagit den mat som de ville ha och började äta, reste sig pedagogen upp 

för att hämta sin mat från värmeskåpet och grönsakerna från köksbänken på andra sidan av 

rummet. Pedagogen tog maten enligt en tallriksmodell bestående av mat som fanns 

tillgänglig. Hen tog tre av de sex olika grönsakerna som fanns tillgängliga. 

Barnen pratade om stroganoffen och om den var kryddstark. Pedagogen uppmuntrade det 

barnet som undrade om det var kryddstarkt att provsmaka istället för att ge sin egen 

bedömning till barnet. Detta eftersom hen inte hade smakat på maten själv och ville att barnen 

skulle bedöma själva om maten var kryddstark eller inte och om de gillade den utifrån deras 

egen benägenhet.  

Barn nummer ett stoppade sina gurkbitar på sin gaffel, höll den i luften, tittade på dem, sade 

sedan ”mm” och sedan åt hen upp dem.  

Pedagogen tog skeden ifrån grönsaksskålen och började rota runt bland de olika grönsakerna i 

skålen. Pedagogen frågade barnen och tog direkt ögonkontakt med barn nummer ett, två och 

fyra och frågade med ett leende på läpparna, alla barnen om de hade smakat på grönsakerna. 

Barn nummer tre mötte inte pedagogens blick eftersom hen tittade ned i sin mat. Pedagogen 

fortsatte att röra runt i skålen. Hen sade med glad röst att det fanns russin och ananas i 

grönsakerna. Hen tog upp ett russin för att samtala om dem för att göra barnen nyfikna på om 

det var svarta russin eller gula russin?  
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Barn nummer två tog mer grönsaker från skålen. Pedagogen åt vidare av sin mat och gjorde 

då och då små ljud som visade att hen tyckte om maten och som kunde höras av alla barnen.  

Pedagogen tog upp en bit ananas på skeden och tillfrågade barnen vad det var och hur den 

smakade. Hen flyttade skeden närmare till alla barnen så att de kunde se vad det var och bjöd 

på detta till alla barnen. Barn nummer två var nyfiken på vad det var. Pedagogen uppmuntrade 

barnet till att smaka genom att fiska ut två bitar ananas till barnet och la det på barnets tallrik 

och sa: ” smaka på det och berätta för mig hur det smakar”. Barn nummer två sade, med en 

tveksam röst, att hen visste vad det var och sade, lite besviken, att det inte smakade någonting. 

Pedagogen ifrågasatte vad det var som barnet sade, när de sade att det inte smakade någonting 

på ett nyfiket sätt för att uppmuntra barnen att förklara vad hen menade.   

Pedagogen tittade direkt på barn nummer fyra och frågade om barnet också ville smaka på 

ananasen och om hen kunde gissa vad det var. Barnet nekade genom att skaka på huvudet och 

säga nej. 

Pedagogen fortsatte samtalet om ananas öppet till alla barn. Hen pratade om hur de gillade 

ananas och hur ananas är söt. Pedagogen sade att hen brukar beställa pizza med ananas och 

tonfisk på och trodde att det var bara hen som beställde denna pizza på sin pizzeria.  

Barn tre åt en kycklingbaserad stroganoff. I hens stroganoff fanns det skivad svamp. Barnet 

lämnade all tre skivor på sin tallrik på sidan och åt aldrig upp dem.  

Barn nummer två frågade pedagogen om det fanns mer ananas i skålen. Pedagogen hjälpte 

barnen att hitta flera. Barn nummer två sade glatt att hen hade sett några ananasbitar bland 

morötterna. Pedagogen sade att hen hade tagit de flesta av russinen och undrade om barnen 

kunde hitta någonting annat i skålen (grönsaksskålen) som var gott. Både barn nummer två 

och pedagogen skakade på huvudet. Pedagogen ställde frågan på ett annat sätt genom att fråga 

om det fanns någonting annat gott i skålen. 

Barn nummer ett sade efter ett tag att hen var färdig och frågade pedagogen om hen fick 

skrapa av sin tallrik. Några minuter senare sade även barn nummer två att hen var mätt och 

om hen fick skrapa av tallriken. Båda barnen (ett och två) åt upp all sin mat på tallriken. Barn 

nummer tre sade att hen också var färdig om hen fick skrapa av sin tallrik. Pedagogen 

tillfrågade barn nummer två om hen var färdig; då kunde hen skrapa av tallriken. 

Barn nummer fyra satt fortfarande kvar vid bordet och åt sin mat. Pedagogen började duka av 

resten av bordet under tiden. Pedagogen reste sig upp för att gå och skrapa grönsaksskålen 

och stannade upp och böjde sig ned till barnets nivå och frågade hen om hen ville ha lite mer 

grönsaker. Barnet skakade på sitt huvud för att visa att hen inte ville ha mer. Pedagogen 

frågade barn nummer fyra om de ville ha mer ris eller biff, svaret var även här, ett nej.  

Pedagogen fortsatte att duka av bordet, men lämnade sin tallrik kvar på bordet. Hen hade 

lämnat lite av grönsakerna, riset och stroganoffen kvar på sin tallrik.  

5.2 Observation 2 

Lunchen började med att maten blev serverad i olika skålar. Maten som serverades var hoki 

filé med kokt potatis. Pedagogen serverade även grönsaker i en mindre genomskinlig skål till 

varje bord. Grönsaksskålen innehöll alla tillgängliga grönsaker som fanns att välja mellan den 

aktuella dagen (sex olika grönsaker). Grönsakerna serverades i samma skål. Grönsakerna som 

serverades bestod av riven morot, halverade skivor gurka, salladsblad, skivad tomat, delad 
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svamp med persilja och en blandning av gröna och svarta oliver med soltorkade tomater och 

fetaost kuber.  

Innan matramsan ledde pedagog två, en kort lek där barnen låtsades gå ut i skogen och där de 

fick berätta vad de kunde se. Efter ramsan var det fritt fram för barnen att ta för sig av maten 

på valfritt sätt. Barn två sträckte ut sin arm direkt så fort ramsan var färdig och sträckte sig 

fort mot mitten av bordet för att ta mat ur grönsaksskålen. Pedagogen berättade under tiden 

för barnen att det var fisk och potatis till lunch, med grönsaker (kallad för sallad). Pedagog två 

som satt vid bordet frågade barnen vad det var för grönsaker, samtidigt som några andra barn 

fortsatte att servera maten på deras tallrikar. Hen sade att det fanns oliver med fetaost som 

kommer från Grekland. Pedagog två tog grönsaksskålen som stod i mitten av bordet och 

frågade om barn sju ville ha lite grönsaker. Barn fyra sträckte fram sin hand över hela bordet 

för att ta av grönsakerna men pedagogen sade då till barnet att hen måste vänta på sin tur. 

Pedagogen skickade sedan grönsakerna till barn fyra. Hen rotade genom skålen och hittade en 

oliv. Hen stoppade sin oliv i munnen och sög all saft ur den och åt upp den. Pedagog två 

skickade grönsaksskålen vidare till barn ett. Barn ett tog gurka och oliver.  Pedagogen sade åt 

barn fyra att hen skulle ta lite grönsaker eftersom hen inte hade några kvar på sin tallrik. Hen 

svarade pedagogen, ”men jag gjorde det! En oliv” Pedagog två svarade hen genom att säga- 

kanske kan du ta lite till. Hen tog en oliv till och lite riven morot. Barn fyra skickade 

grönsaksskålen mot barn sex. Barn sex sade åt barn fem att ta grönsaksskålen. Barn sex tog 

riven morot sedan tog barn fem det med.  

Barn sex stoppade en gaffel full av morot in i sin mun och sade omedelbart med ett grimaserat 

ansiktsuttryck att det inte smakade gott. Barnet tittade runt bordet medan hen fortsatte att 

grimasera. Pedagog två frågade barnen om det inte var gott och frågade om det var fisken som 

inte var gott. Barnet svarade nej, och sade att det var morötterna (som inte var goda).  

Barn sex tittade runt bordet igen mot alla barn och pedagog två. Hen tog en hög av moroten i 

sin vänstra hand och tittade ännu en gång runt bordet. Hen slängde morötterna på golvet. 

Ingen av de andra barnen eller pedagogerna reagerade, varken i tal eller med kroppen. Barnet 

började leka vidare med morötterna med sina händer. Hen försökte ännu en gång samla 

morötterna i en hög. Denna gång såg dock pedagogen vad barnet gjorde och uppmuntrade hen 

att använda sin gaffel istället. Barn sex hade morot kvar i sin mun och fortsatt att grimasera 

och tittade samtidigt i ögonen på barn fem. Pedagogen sade till barn sex att om de andra 

barnen ser hens ansikte när hen grimaserar så där, då kommer de andra barnen inte vilja äta av 

maten. Pedagogen fortsatte att säga till barn sex att det istället för att göra grimaser kunde 

säga till de andra att det inte tycker om maten.  

Pedagogen tog sedan maten från andra sidan av rummet och serverade sig själv enligt 

tallriksmodellen. Hen tog fyra av de olika sex grönsakerna som fanns.  

Alla barn vid bordet hade serverats minst två saker/ en sked av grönsakerna från skålen. 

Barn två sade öppet: ”jag behöver mer sallad”. Pedagog två skickade grönsaker till barnet och 

frågade barnet om hen gillade det. Barn två rörde runt bland grönsakerna. Pedagogen frågade 

barnet om hen letade efter mer ost, och sade att hen kunde fortsätta titta men att det troligtvis 

inte fanns mer, men att de kanske kunde titta senare om det fanns kvar i stora lådorna. Barn 

sex tog då ingenting mer från grönsaksskålen och tryckte bort skålen mot mitten av bordet och 

sade att hen ville ta fisk istället. Pedagogen inflikade att det inte finns så mycket grönsaker 

kvar och sade att barnen kanske måste ha tagit mycket av dem (pedagogen menade de stora 

lådorna på andra sidan av rummet). 
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Tallriken tillhörande barn nummer ett var tömd på mat. Pedagogen frågade barnet ”vill du ha 

mer mat eftersom du inte har ätit så mycket? Vill du ha mer potatis, fisk…(pausade) eller vill 

du ha mer sallad?” Pedagogen sade till barnet att ”jag kan hämta mer om det behövs och att 

det fanns mycket potatis kvar”.  

Pedagogen hade ätit upp sin fisk och potatis och hade grönsaker kvar. De barnen som satt 

närmast, tittade på pedagogens tallrik och när hen stoppade sina grönsaker på en gaffel och åt 

upp sina grönsaker.  

Barn två frågade pedagogen om hen skulle gå och hämta osten. Pedagogen bad om ursäkt och 

sade att hen hade glömt för att hen var så hungrig. Hen kollade om det fanns mer ost men det 

fanns det inte. Hen placerade grönsaksskålen framför barn två. Hen rörde inte vid den. Barnen 

började säga att de var mätta eller färdiga och ville gå och skrapa av tallriken. Alla barnen 

blev uppmuntrade att dricka upp sitt vatten innan de fick gå och skrapa av tallriken.  

Pedagogen frågade barn nummer sju ”gillade du fisken?”  

Barn fyra tog mer potatis och pedagogen frågade då om barn fyra ville äta mer fisk. 

Pedagogen frågade om hen kunde duka av och skrapa maten som blev kvar i skålarna på 

bordet och frågade om barn nummer fyra inte ville ha mera mat. Pedagogen placerade 

grönsaksskålen framför barn fyras ansikte och frågade om hen ville ha några mer grönsaker. 

Barnet bet sig i underläppen och skakade på sitt huvud. Pedagogen skrapade all mat som blev 

kvar i skålarna på bordet.  

Alla barn hade ätit upp allting som de hade serverat till sig själva och hade därmed tomma 

tallrikar när de dukade av bordet. 
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6. Analys 

6.1 Inledning 

I analysen ska jag redogöra mina resultat från mina observationer och koppla detta till mina 

frågeställningar: På vilka sätt agerar pedagogerna under den pedagogiska lunchen i förskolan 

som kan påverka barnens intag av grönsaker? Vilka strategier använder sig pedagogerna av 

som kan uppmuntra barnen att konsumera mer och fler grönsaker under lunchen? 

6.2 Matens utseende och hur den läggs upp 

I båda observationssituationerna erbjöd pedagogerna barnen alla grönsaker som fanns 

tillgängliga under måltiden. De serverade inte grönsakerna i separata skålar. Under 

observation 1 var grönsakerna serverade i en större skål och det var en mer tydlig uppdelning 

av grönsakerna och det fanns mer plats för stora portioner av grönsaker. Under observation 2 

använde pedagogerna en genomskinlig skål som gjorde att alla barnen kunde se grönsakerna, 

men grönsakerna blev snabbt blandade med varandra eftersom skålen var så liten.  

Grönsakerna var av varierande sort och av olika former och färger, alla grönsaker var råa. 

Under båda observationssituationerna fanns det bara en rotfrukt tillgänglig för barnen (plus 

potatis i observation 2). I kycklingrätten under observation 1 fanns det svamp i, annars fanns 

det inga grönsaker i den. Det fanns inte heller några dolda grönsaker i kött och fisk såsen.   

I bägge observationerna fanns det två olika grönsaksblandningar som några av barnen tog av 

och åt upp. 

I början av den andra observationen introducerade pedagogen för barnen vad det var för mat 

och vilka grönsaker som fanns idag. Pedagog ett berättade lite senare under lunchen att det 

fanns en skål full med grönsaker och visade barnen några av ingredienserna som var gömda i 

morotsblandningen (russin och ananas).  

6.3 Barnens roll 

Barnen hade inflytande om vilken mat de ville ta för sig av, och de var självständiga i att de 

fick ta av maten själva och även bestämma hur mycket de ville ha. Det visade sig att de hade 

bra koll på hur hungriga de var och hur mycket mat de då kände att de ville äta. Barnen 

samtalade och samspelade om vilken mat de skulle servera först och de hjälptes åt med att 

skicka skålarna runt bordet så att alla fick den mat som de önskade sig. Barn 2 sträckte sig 

mot grönsaksskålen direkt i början av båda måltiderna.   

6.4 Förebilder 

Pedagogerna uppförde sig som bra förebilder till barnen. De serverade till sig själva de flesta 

av de olika grönsaker och använde sig av tallriksmodellen för att bestämma proportionerna av 

maten. De modellerade hur och vad man ska äta, de smakade på allting på sina tallrikar. De 

använde sig ofta av positiva ansiktsuttryck (till exempel genom att le), tittade på barnen i 

ögonen för att bekräfta att de tyckte om maten och sade att de tyckte om maten. De båda 

pedagogerna använda sig även av olika ljud som var tydliga och alla barnen kunde höra dessa 

för att förstärka att de tyckte om maten (till exempel, umm, ahh, mm).  
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Båda pedagogerna serverade sin mat från skålar på andra sidan av rummet. Det var då svårare 

för barnen att se vad pedagogerna tog för mat och pedagogerna var tvungna att lämna bordet 

medan barnen fortsatte att servera sin mat och de var inte en del av processen tillsammans 

med barnen under denna stund. 

6.5 Den sociala miljön 

Under båda observationssituationerna var det en trevlig matstund där det fanns ett fokus på 

den sociala aspekten. Till exempel, barnen hjälpte och uppmuntrade varandra. Det var ett 

öppet klimat och alla barn fick komma till tals och prata om andra saker som de valfritt 

önskade.  

6.6 Pedagogerna 

Pedagogerna använde sig inte av belöningar, ingen press att äta upp all sin mat, och sade 

aldrig till barnen att de måste äta upp sin mat för att bli stora och starka eller för att den är 

nyttig. De tvingade inte heller barnen att äta mer mat än de ville, men pedagog nummer två 

uppmuntrade också och tryckte på barn nummer ett att ta mer mat eftersom pedagogen inte 

tyckte att barnet hade ätit tillräckligt med mat. Det är svårt att veta om barnet var mätt eller 

om hen ville äta mer mat. Barnet fick aldrig uttrycka detta själv. Pedagogerna sade aldrig 

heller att barnen måste smaka på maten innan man säger att man inte gillar den. Pedagog 

nummer två behövde inte använda sig av dessa redskap eftersom alla barnen redan tog för sig 

av både fisken, potatisen och någonting från grönsaksskålen. 

När barn nummer sex kastade sin mat på golvet var pedagogen öppen för att lösa situationen 

med barnet (även om pedagogen inte såg vad barnet gjorde). Pedagogen uppmuntrade barnet 

att säga att hen inte tyckte om maten och att det var accepterat att man inte alltid gillar allting. 

Minen som barn nummer sex gjorde var så stark när hen tuggade på moroten och visade att 

hen verkligen inte tyckte om maten. Det var intressant att pedagogen automatiskt frågade om 

det var fisken som barnet inte tyckte om, som förstärkte att pedagogen kanske själv inte tyckte 

om fisken.  

På det sätt som pedagogerna pratade om maten så antydde man att ris/ potatis och fisk/ kött 

var lite viktigare för barnen att ta för sig av. En gång när pedagog nummer två frågade barnen 

om de ville ha mer mat, så sade pedagogen: ”vill du ha potatis och fisk?”, sedan pausade 

pedagogen och sade grönsaker och en annan gång när pedagogen frågade om barn nummer 

fyra vill ha mer mat, bjöd hen på potatis och fisk före grönsakerna. Ett annat exempel är att 

pedagog ett inte tryckte på så att alla barnen fick ta grönsaker. Det kändes som en klar regel 

som barnen kände till, att man måste ta någonting från grönsaksskålen när de sitter med 

pedagog nummer två som gjorde att pedagogen inte behövde trycka på att barnen ska ta 

någonting. Detta gjorde barnen automatiskt och alla barnen åt upp all mat som de serverade 

sig själva, inkluderat deras grönsaker. Det var intressant att barn nummer två och fyra var med 

under båda observationerna. Barn nummer fyra åt inga grönsaker under den första 

observationen men åt grönsaker under den andra observationen. Pedagog nummer två såg inte 

att barn nummer fyra redan hade tagit någonting från grönsaksskålen. Då ville pedagogen att 

barnet skulle ta någonting från skålen, fast de redan hade ätit upp den. Barnet försökte 

förklara att hen redan hade tagit någonting, men pedagogen tyckte att hen ändå skulle ta mera. 

Hen såg inte att barnet åt upp sina oliver direkt innan hen ens smakade på den andra maten. 

Pedagogen missade att uppmuntra barnens matglädje i att suga på och äta upp sina oliver. 

Under observation 1 uppmuntrade pedagog nummer ett barn nummer fyra att prova ananas för 
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att se om hen kunde gissa vad de var och sade att den var söt och god, men barnet ville ändå 

inte ta någon grönsak. Barnet skakade sitt huvud kraftigt för att visa sitt nekande. Pedagogen 

fortsatte med samtalet med hela bordet och gjorde ingen stor sak av att barnen inte ville 

smaka och fortsatte att prata om hur hen gillar ananas på sin pizza. 

När barn nummer två under observation två åt fetaosten skapade det en stund av matglädje för 

barnet. Pedagog nummer två var lyhörd och använde sin så kallade ”hörstyrka” (Åberg och 

Lenz Taguchi, 2005) och kunde inse att barnet ville ha mera ost fast barnet inte sade 

någonting. Pedagogen uppskattade barnets matglädje och gjorde sitt bästa för att hitta mer ost 

till barnet och på så sätt så uppskattade barnet detta och fick glädje från maten.  
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7. Diskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka olika strategier pedagogerna använder sig av 

för att barnen ska konsumera mer och fler olika grönsaker under lunchen i förskolan. Och 

frågeställningar: På vilka sätt agerar pedagogerna under den pedagogiska lunchen i förskolan 

som kan påverka barnens intag av grönsaker? Vilka strategier använder sig pedagogerna av 

som kan uppmuntra barnen att konsumera mer och fler grönsaker under lunchen? 

Resultaten från den här studien ger kunskap och inblick i hur pedagoger arbetar i förskolan för 

att barnen ska delta i en trevlig matstund där pedagogerna använder sig av många olika 

strategier för att öka barnens konsumtion av grönsaker. Observationerna och resultaten utgår 

ifrån vad tidigare forskning har visat som är bra och mindre bra strategier av vuxna i både 

hemmet och i förskolan för att uppmuntra barn att till exempel prova nya maträtter och 

grönsaker, och öka deras konsumtion av grönsaker. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska erbjuda en trygg 

omsorg. Under båda lunchmåltiderna såg pedagogerna till så att lunchen var en glädjefylld 

stund där barnen kunde samspela och samtala med sina kamrater. Enligt Brunosson (2012) 

och Skolverket (2013) menar dem att en trygg miljö och trevliga matstunder ger personalen 

möjligheten att förmedla goda matvanor och möjligheten till att öka barnens vilja att prova 

nya smaker.  

Matsituationen är en institutionaliserad miljö på förskolan. Om man utgår ifrån Goffmans 

(1959) dramaturgiska perspektiv så är måltiden som en teaterföreställning. Bordet är som 

scenen, och maten och grönsakerna är rekvisita. Pedagogerna agerade under observationerna 

som aktörer och framträdde framför barnen i sin roll som pedagoger utifrån deras normer och 

värden. Pedagogerna använde en social fasad som är anpassad till de barn som finns vid 

bordet under lunch tiderna. 

Goffman (1959) skriver om mötet ansikte mot ansikte. Under observation nummer två när 

barn nummer sex visade sitt starka ansiktsuttryck när hen tuggade på moroten, kan man säga 

att barnet förmedlade ett starkt budskap till de andra barnen att hen inte tyckte om maten. 

Pedagogen tyckte inte att den minen var passande i detta sammanhang. Pedagogen ville inte 

att de andra barnen skulle vara påverkade av barnens min som förmedlade att hen tyckte illa 

om maten och kunde leda till att de andra barnen inte ville smaka på morötterna. Pedagogens 

förhållningssätt var att försöka förstå barnperspektivet och inte utgå ifrån vuxenperspektivet, 

att barnen måste äta upp all mat. Detta leder till ett känslomässigt möte med barnets livsvärld 

utveckla gärna det (Merleau-Ponty, 1962). 

Båda pedagogerna lade upp sin mat enligt tallriksmodellen och åt samma mat som barnen 

gjorde. De båda serverade en stor variation av grönsaker till sig själva. När de åt sin mat 

tillsammans med barnen visade de båda med hjälp av ansiktsuttryck, med ljud och ord vad de 

tyckte om maten. Larsen et al. (2015) skriver att det är ett sätt att uppmuntra barnen till att 

smaka på hälsosam mat. Denna taktik är också en del av hur pedagogerna kan vara bra 

förebilder till barnen. Detta kan man koppla till Centrum för folkhälsa (2008) som skriver att 

de viktigaste vuxna är de som är en bra förebild till barnen under måltiderna. Wesslén et al. 

(2002) skriver att pedagogernas attityder mot maten bara ska vara positiva och man ska tänka 

på att detta kan påverka barnens matval. Pedagogerna som aktörer vill uppmuntra barnen att 

smaka på ny mat och äta grönsaker genom att vara bra förebilder. Att vara en förebild är en 

fasad som pedagogerna medvetet framför till barnen genom att använda både verbala och 
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icke-verbala uttryck (Goffman, 1959). Till exempel visade pedagogerna att de tyckte om 

grönsakerna genom att le och göra ljud som visade att de tyckte om maten. 

Under bägge måltiderna bjöd pedagogerna på alla tillgängliga grönsaker som fanns. Det 

skulle vara lätt för pedagogerna att inte servera de grönsaker som de visste/ trodde att de flesta 

barnen inte äter eller skulle tycka om, baserat på sin egen inställning att barnen inte kommer 

att äta/ prova grönsakerna. Pedagogerna serverade alla grönsaker som fanns tillgängliga på 

bordet för att barnen skulle ta för sig själva. Centrum för folkhälsa (2008) påstår att detta 

bjuder barnen till möjligheter att prova på och träna sig till nya smaker. Alm et al. (2015) 

skriver att detta kan vara ett bra sätt för att förbättra barnens matvanor. 

Alla olika sorters grönsaker var serverade i en skål under båda observationssituationerna. Alm 

et al. (2015) skriver att genom att servera grönsakerna i separata skålar kan det uppmuntra 

barnen att konsumera mera grönsaker. Frågan är om barnen skulle konsumera mera och flera 

grönsaker om de var i separata skålar var för sig eller inte. Under båda lunchmåltiderna fanns 

det en grönsaksblandning (observation 1- riven morot, ananas, russin, och observation 2- 

gröna oliver, svarta oliver, fetaost och soltorkade tomater). Ett av de fyra barnen i 

observationssituation ett tog av morotsblandningen, trots att Centrum för folkhälsa (2008) 

skriver att barnen ofta inte tycker om grönsaker när de är blandade på detta vis. När 

pedagogen lekte med barnen och sade att de skulle gissa vad som fanns i blandningen, 

uppmuntrade pedagogen ett barn att provsmaka. Pedagogen uppmuntrade barnen att prova ett 

obekant livsmedel som de aldrig stött på tidigare. Det är viktigt att pedagogen gjorde på detta 

vis för att som Wesslén et al. (2002) skriver, det kan hända att barnen på förskolan möter mat 

som de aldrig har ätit förut, som i det här exemplet, med ananas. 

När barnen satt med pedagog nummer två fick man känslan av att barnen visste om regeln att 

alla barn ska ta minst en sak från grönsaksskålen. Detta kan man koppla till Alm et al. (2015) 

som skriver att det är viktigt att barnen vet vad som gäller och det kan uppmuntra barnen att 

konsumera mera grönsaker. De skriver också att man kan uppmuntra barnen genom att prata 

med barnen och berätta vad de ska äta för mat. Detta gjorde också pedagog nummer två.  

Pedagogerna försökte möta barnens så kallade livsvärld (Merleau-Ponty, 1962). Detta gjorde 

de med hjälp av deras närvaro, lyhördhet och att genom att använda deras ”hörstyrka”. 

Pedagogerna var närvarande för det som barnen upplevde genom allt de såg, gjorde eller erfar 

med hjälp av sin kropp. Pedagogerna var närvarande för att fånga och försöka tolka barnens 

upplevelser av världen som de gör med sina kroppar (Merleau-Ponty, 1962). Pedagogerna 

samtalar och fokuserade 100 procent på barnen, och även om pedagogerna satt vid tre bord, 

väldigt nära varandra, samtalade de endast med barnen. 

Barnen fick servera sin mat själv i den ordning som de ville. Några av barnen valde att börja 

äta grönsakerna innan den övriga maten. Det var inte en medveten strategi som pedagogerna 

använde sig av, men Centrum för folkhälsa (2008) och Livsmedelsverket (2015a) råder att det 

är en strategi som man kan använda. Kremer-Sadlik et al. (2015) skriver att det är då barnen 

är som mest hungriga och att det då kan leda till att öka barnens konsumtion av grönsaker. 

Pedagog ett lade ingen press på barnen att de måste ta någonting från grönsaksskålen, och då 

gjorde inte alla barn det. Det var kanske så att det för barnen var frivilligt att äta grönsakerna 

till lunchen, och de då ansåg att de var mindre värda än resten av maten. Kremer-Sadlik et al. 

(2015) skriver att detta kan leda till att barnen är mindre öppna för att prova ny mat. 
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Grönsakerna var av olika färger, form, och storlekar. Pliner (1994) poängterar att matens 

utseende är en av de största anledningarna till att barnen inte vill smaka på olika matsorter.  

Centrum för folkhälsa (2008) råder att man skall tänka på att servera grönsakerna på ett 

lockande sätt. Eftersom att alla grönsaker blev serverade i samma skål ledde detta till att, när 

det sista barnet skulle rota runt i skålen själv för att hitta de grönsaker som den ville prova, så 

var skålen bara en stor blandning av alla grönsaker. Grönsakerna var inte längre lockande med 

sina olika former och färger då det var en stor blandning.  

Måltiderna i förskolan är en viktig del av barnens vardag, där omsorg och lärande vävs 

samman. Barnen skapade under lunchtiderna positiva erfarenheter med hjälp av alla sina 

sinnen. Merleau-Ponty (1962) poängterar att det är barnens tidigare sinnes erfarenheter som 

ligger till grund till barnens uppfattning. Det är därför viktigt att pedagogerna uppmuntrar 

barnens sensoriska upplevelser för att bistå till barnens matglädje och deras positiva 

erfarenheter som en del av en livslång lärandeprocess. 

Det märktes tydligt hur barn nummer fyra hade en annan inställning till grönsaker i de två 

olika situationerna, beroende på vilken pedagog det var som var närvarande. Pedagog 

nummer två tryckte på barnet att hen skulle ta någonting mera från grönsaksskålen. Det är 

värt att resonera om det väckte barnens lust och intresse för grönsaker eftersom barnet visade 

att de kände en press att ta någonting mer och pedagogen inte utgick från barnets behov. Men 

genom att barnen tog någonting mer från grönsaksskålen, då ökade barnets exponering av 

grönsakerna och det kan ha en positiv effekt om hur mycket barnen gillar denna grönsak i 

framtiden (Wardle et al., 2003; Larsen et al., 2015; Koivisto Hursti och Sjödén, 1997; 

Anzman-Frasca et al., 2012). 

Sammanfattningsvis visar resultaten att pedagogerna har en öppen atmosfär mot barnen, och 

barnen uppmanas att konsumera mer grönsaker med hjälp av många olika strategier som 

pedagogerna använder sig av. Pedagogernas åsikt om att barnen behövde respektive inte 

behövde konsumera grönsaker under varje lunch skiljde sig men de båda försökte uppmuntra 

barnen att öka sin konsumtion av grönsaker och att prova nya smaker. Det finns fortfarande 

olika strategier för att uppmuntra barnen att öka deras konsumtion av grönsaker som 

pedagogerna skulle kunna tänka på i framtiden. Som till exempel, servera deras mat från 

samma skålar som barnen och använda separata skålar för att servera de olika grönsakerna i.  

7.1 Metod 

Det var en självklarhet att använda en kvalitativ observation som metod för att besvara mitt 

syfte och mina frågeställningar. Detta var den mest lämpliga metoden eftersom jag utgick 

ifrån Goffman och Merleau-Ponty som mina teoretiska utgångspunkter. Båda teorierna 

handlar om att kroppen har en oerhörd stor betydelse för hur barnen och de vuxna uttrycker 

sig. Det skulle vara omöjligt att använda mig av någon annan metod för att få fram den 

information som jag undersökte. 

Det fanns några begränsningar som kom fram under och efter observationerna. En av 

pedagogerna poängterade efter observationen att det kändes lite obehagligt att jag som 

observatör tittade på hen när hen satt och åt. Men det kändes som att pedagogen kände sig 

bekväm i sin roll och kunde ta del i en pedagogisk lunch som vanligt ändå. En annan sak var 

att det krävdes skicklighet av mig som observatör att kunna skriva ned allt som sades och 

gjordes under observationen. Även att försöka beskriva vad man ser samtidigt som man är 

fokuserad på händelserna. Observationer kräver att man har förmågan att kunna skriva ner hur 
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deras ansiktsuttryck ser ut utan att lägga in sina egna tolkningar. För att få en djupare 

förståelse av barnens ansiktsuttryck skulle man kunna filma barnen och sedan intervjua dem. 

Till exempel så skulle man kunna visa barn nummer sex som kastade sin morot på golvet, 

filmen av dennes ansiktsuttryck och fråga barnet hur de kände och då få en tolkning av deras 

kroppsspråk i deras egna ord. 

7.2 Arbetet  

Eftersom barnen får välja var de sitter under måltiderna i förskolan så var det svårt att styra 

var barnen ska sitta. Det var intressant att ha möjligheten att observera måltiden av två barn 

när de satt med två olika pedagoger. Det skulle vara intressant och lärorikt att fortsätta med 

samma frågeställningar och göra observationerna på flera olika förskolor. Detta skulle man 

kunna göra genom att observera flera barn under flera tillfällen och när de satt med olika 

pedagoger.  

Denna studie ger en inblick i hur pedagogerna som följer läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) medverkar till barnens konsumtion av grönsaker i förskolan. Det skulle 

vara intressant att visa förskolan som medverkade i den här studien mina resultat, för att föra 

en dialog om hur de olika pedagogerna resonerar och tänker om barnen behöver eller inte 

behöver ta minst en grönsak vid varje lunchmåltid. Alla barnen som satt med pedagog 

nummer två serverade grönsaker till sig själv och åt upp dem. Var det pedagogens dolda regel 

att barnen måste ta någonting från grönsaksskålen som var anledningen till att alla barnen åt 

mera grönsaker? Är det en bra regel att alla pedagoger ska implementera så att alla pedagoger 

jobbar med samma tankesätt för att barnen skall veta vilka regler det är som gäller?  

Hur mycket/ många olika sorters grönsaker tar barnen, och hur varierar det beroende på vilken 

pedagog de sitter tillsammans med, om man behåller övriga villkor intakta? Som till exempel, 

vilka grönsaker som finns, hur grönsakerna serveras, med mera. Har alla pedagoger ett öppet 

klimat och uppskattar barnen och använder sin lyhördhet för att försöka skapa matglädje hos 

barnen och i förskolemiljön? 

7.3 Vidare forskning 

Livsmedelsverket (2007) rekommenderar att barn mellan 2-5 år gamla bör äta mellan 40-60g 

grönsaker/ rotfrukter vid varje lunchmåltid. Eftersom två av de fyra barnen som deltog under 

observation nummer ett inte åt någon grönsak alls, skulle det vara intressant att göra en 

kvantitativ studie för att se hur många procent av barnen på förskolan som möter dessa 

rekommendationer. 

Det skulle också vara intressant att veta hur mycket inflytande pedagogerna har på vad som 

serveras under lunchen. Till exempel, den här förskolan har väldigt lite kontakt med köket. 

Forskning visar på att exponering ökar barnens konsumtion av grönsaker och hur mycket de 

gillar grönsakerna. Bra möjligheter till kommunikation mellan pedagogerna och köket skulle 

kunna underlätta för pedagogerna och förskolan att exponera barnen till samma mat 

upprepade gånger. 

Konsumtion av grönsaker är ett väldigt aktuellt ämne just nu att fokusera på, och det finns 

mycket forskning som säger hur viktigt det är att barnen skapar bra matvanor så tidigt som 

möjligt. Ansvaret för detta ligger lika mycket på förskolan/ skolan som i hemmet för att öka 

barnens konsumtion av grönsaker. Det är en pågående process som tar tid, men man kan inte 

vänta och börja med detta under nästa generation, man måste börja nu, idag.  
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Ovanstående studie har givit en ökad förståelse för de olika strategier som pedagoger kan 

använda sig av för att öka barnens konsumtion av grönsaker. Men också de olika strategier 

som man ska förstå konsekvenserna av innan man använder dem. Alla vill att barnen ska vara 

hälsosamma och ha bra matvanor från en tidig ålder, och lägga en bra grund till det som är en 

del av ett livslångtlärande. 
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Bilaga 1 

________ 

 

Dear parents ----------------------------------------------- 

 

During weeks ------- I shall be carrying out some observations in the group as part of my 

thesis for my Pre-School Teacher Degree. I have been granted permission from the pre-school 

principal, ------------ and the teachers involved. 

 

My focus will be the pedagogical lunches in the school, so I have chosen to observe one or 

more lunch situations of the --------- group. My focus will be mainly on the role and actions of 

the Teachers.  

 

It is optional to partake in my studies and you as the parents/ guardians and your child can 

choose at any time if you no longer wish to take part. This will of course not create any 

negative repercussions for them or yourselves if you at any point wish to withdraw.  

The data that is collected will only be used as part of my thesis, and no unauthorized person 

will have access to the data that I collect. Once the study is completed, then the data I have 

collected will be destroyed. All children, teachers and the schools name will be coded and 

unrecognizable. I shall not be taking any pictures or film the children; I shall write only notes 

of my observations.  

 

My findings will be presented as a thesis as part of my teacher training education at Karlstad 

University and will be available at the University library. 

 

In order for me to be able to conduct my study I need to have your permission to be able to 

observe your child and document them. Please fill out the attached form and return it to 

myself no later than -------------------------. I require signatures of both parents/ guardians. 

 

All of the children involved will be consulted before the observations take place and will 

decide themselves if they wish to give their own consent to participate or not. 

 

Thank you for your cooperation. 

 

_______________ 

---------------------- 
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Please fill this form in by no later than Thursday ----------- and return it to --------------------- 

Childs Name:……………………………………………………………………………… 

 

Tick as appropriate  

I hereby agree that my child partakes in observations to be carried out by -------------- 

as part of her thesis. 

 

I hereby disagree that my child partakes in observations to be carried out by ----------- 

as part of her thesis.  

 

A signature from both parents/ guardians is required.  

Parent/ Guardian 1……………………………………………………………………….. 

Parent/ Guardian 2………………………………………………………………………… 

Place/ Date…………………………………………………………………………………. 

 

 


