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Abstract 
 
Österback, J. (2019). A survey about preschool teachers’ perceptions of pedagogic 

meal. Bachelor thesis in Public Health Science. Department of Occupational and Public 

Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle, 

Sweden. 

 

Aim: Examine preschool teacher’s perceptions about pedagogic meal. 

Design: The survey included an inductive approach, intensity sampling, semi-structured 

interviews and a qualitative content analysis. 

Results: The result was presented on the basis of four main categories; the first, The 

preschool teacher´s view of the pedagogic meal. The second, Factors in the 

environment that affect the educational meal with the subcategories Room and group 

size, How food is served, Space and time for the meal, Interruptions during meals. 

Subsequently, the category Socialization during the meal with two subcategories, 

Norms and rules & Learning strategies affect children's habits. Finally, the category 

Preschool teachers’ knowledge, background and development with the subcategories 

Learning strategies affect children's habits & skills development is needed.  

Conclusions: Further research is proposed to be quantitative research, a survey to test 

what emerged in the results of this study. This would provide a basis for creating 

guidelines and policies for how a pedagogical meal should be shaped more concretely.  

 

Keywords: pedagogic meal, meal environment, children's habits, resources, skills 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Syftet var att undersöka pedagogers uppfattningar om pedagogisk måltid. Vidare 

tillämpades tre forskningsfrågor som riktade sig mot miljö, barns vanor och 

kompetens/resurser. Undersökningens hade en induktiv ansats, meningsfullt urval, 

semistrukturerade intervjuer samt en innehållsanalys. Resultatet presenterade fyra 

huvudkategorier, den första var Pedagogernas syn på pedagogisk måltid. Den andra var 

Faktorer i miljön som påverkar pedagogisk måltid och hade underkategorierna Lokal 

och gruppstorlek, Hur mat serveras, Sittplats och tidsomfång & Avbrott under måltiden. 

Därefter följde huvudkategorin Socialisering under måltiden med två underkategorier, 

normer och regler & Lärandestrategier påverkar barns vanor. Till sist var 

huvudkategorin Pedagogers upplevda kunskapsläge, bakgrund och utveckling med 

underkategorierna Lärandestrategier påverkar barns vanor & Kompetensutveckling 

behövs. Vidare visade resultatet att rummet för måltiden, gruppstorleken samt avbrott 

under måltiden var de mest huvudsakliga områdena som påverkar den pedagogiska 

måltiden ur miljömässig synvinkel. Respondenterna förklarade gruppstorlek som en 

avgörande faktor för kvalitén av hur den pedagogiska måltiden blir. Vid ett högt antal 

barn i samma utrymme upplevdes miljön rörig och orolig med en hög ljudnivå. Utan 

avbrott under måltiden menar respondenterna att miljön kan bli trevlig och att samtal 

kan bli mer koncentrerade. Resultatet visar även att socialt samspel, lärandetillfällen, 

regler och samtal hör ihop med barnens socialiseringsprocess. Barnen tar del av och lär 

sig sociala koder, socialt samspel och formar sina matvanor i denna kontext. 

Pedagogerna skapar lärandetillfällen genom lärandestrategier och applicerar vardaglig 

praxis som påverkar barnens vanor. Kunskap och konkret underlag för den pedagogiska 

måltidens faktiska innebörd är ovisst för respondenterna. Respondenterna uttrycker en 

gemensam vilja att öka kompetens inom yrkeskåren för att förbättra den pedagogiska 

måltiden som verktyg. Vidare forskning föreslås vara kvantitativ forskning i form av 

enkätundersökning för att testa det som framkommit i resultatet för studien. Detta skulle 

möjliggöra en start till underlag för att skapa riktlinjer och policy för hur den 

pedagogiska måltiden mer konkret bör utformas. 
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Förord 
Jag vill ge ett varmt tack till de pedagoger som varit med i min studie och delat sina uppfattningar med mig. Det är ni som  

Det fanns ett personligt intresse för undersökningens område. Jag är både småbarns 

förälder med en son på förskola och har en kockutbildning i bagaget. Under min 

utbildning utförde jag praktik i förskolekök. Pedagogisk måltid är för mig ett 

arbetsverktyg som jag stött på i mina tidigare yrkesroller. Jag har sedan val av förskola 

för sonen intresserat mig mycket för förskolans måltider, vilket även lade grund för 

detta examensarbete, med inriktning folkhälsovetenskap.  

 

Jag vill ge ett varmt tack till de pedagoger som ställt upp på intervjuer och delat sina 

uppfattningar med mig. Det är ni som har gjort det möjligt för mig att genomföra 

undersökningen.  

 

Ytterligare ett stort tack till Maria Savela, som varit min handledare under 

arbetsprocessens gång. Du har hjälpt mig när jag kört fast och har varit en stor 

stöttepelare under våren. Din förmåga att ge genuint stöd och konkreta tips är få 

förunnat.  

 

Sist vill jag skicka en kram till mina föräldrar och min syster för deras stöttning både 

med barnpassning såväl som stöd med korrekturläsning under mitt pågående arbete.  
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Inledning 

 
Forskaren Hanna Sepp (2013) skrev i sin bok om måltidspedagogik att hon vill förändra 

synen på måltiden i förskolor. Hon vill uppgradera måltiden från ett mellanrum i den 

pedagogiska verksamheten till en del som bär lika stor vikt som övriga pedagogiska 

aktiviteter inom förskolan. Pedagogisk måltid har förknippats med reducerad kostnad för mat 

och omnämns i bästa fall utifrån termer på förskolelärarutbildningen. Livsmedelsverket har 

framställt pedagogisk måltid som ett tillfälle för samvaro mellan vuxna och barn och syftet är 

att barn ska få en positiv upplevelse av måltiden och därmed en naturlig relation till mat 

(Livsmedelsverket (LMV 2016). För att detta ska uppnås krävs engagerade pedagoger
1
 som 

sitter vid samma bord och äter samma mat som barnen, då tillfället även ger möjlighet till 

samarbete och gruppkänsla (Sepp 2013). van der Maesen och Nijhusis (2000) beskrev för 

cirka 20 år sedan att folkhälsoarbetet ligger inför att förbättra sociala förhållanden relaterade 

till hälsa och att behålla en god hälsa i befolkningen (Vilhelmsson 2011). För att föra 

folkhälsoarbetet framåt krävs god distribuering av sociala resurser, ekonomiska relationer och 

miljötillgångar eftersom många av dagens folkhälsorelaterade problem har sina rötter i samma 

socioekonomiska ojämlikheter som hotar framtidens hållbarhet i hälsa (Vilhelmsson 2011). 

Andersson och Ejlertsson (2009) menar att folkhälsoarbete syftar till främjande arbete som 

möjliggör för individen att nå upp till högsta möjliga hälsa som i sin tur förbättrar folkhälsa. 

Vidare bör folkhälsans framgång utgå från hälsans förutsättningar på individnivå (Andersson 

& Ejlertsson 2009). 

 

Bakgrund 

Definition av hälsa 

 

För att förstå utgångspunkten inom folkhälsovetenskapens ramar fordras en beskrivning av 

vad som menas med hälsa. Det finns en mängd olika definitioner av begreppet hälsa. 

Världshälsoorganisationens benämning lyder som följande; 

 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (World health organization (WHO) 2019 s. 1).  

  

                                                 
1
 I undersökningen benämns både förskolelärare och barnskötare som pedagoger. 
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Internationellt politiskt hållbarhetsarbete 

 

Agenda 2030 består av 17 politiska hållbarhetsmål och har därefter delmål i syfte att verka 

globalt för ett hållbart samhälle (Regeringskansliet u.å, FN-förbundet 2019). För den här 

undersökningen omtalas målområde 3, 4 och 12 för att illustrera det pågående politiska 

hållbarhetsarbetet som föreligger idag och det är av vikt för att förklara pedagogisk måltid i 

folkhälsovetenskapligt kontext. Målområde 3 står för att säkerställa hälsosamt liv för alla och 

för människors lika värde och välbefinnande i alla åldrar, och innefattar ett preventivt arbete 

för psykisk hälsa (Regeringskansliet (RK 2015a). Målområde 4 talar bland annat om vikten av 

utbildning och kunskap kring hållbar utveckling, hållbara livsstilar, jämställdhet och dess 

bidragande faktorer (Regeringskansliet 2015b). Vidare i målområde 12 förklaras hållbar 

konsumtion som en nödvändig omställning för att minska påverkan på klimat och miljö samt 

människors hälsa (Regeringskansliet (RK 2015c). Det kan erhållas både sociala-, 

ekonomiska- och miljöfördelar vid ett mer hållbart samhälle. Åtgärder krävs på olika nivåer 

och av olika aktörer och utbildning är en viktig del för att sprida kunskap, värderingar och 

färdigheter i samhället för att bidra till en hållbar utveckling. Ett delmål inom målområde 12 

talar för att människor senast år 2030 ska besitta information och medvetenhet kring hållbar 

utveckling och livsstilar i harmoni med naturen. Vidare är ett annat delmål att det globala 

matsvinnet ska halveras till år 2030 per person (RK 2015c).          

 

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsomål 

 

I Sverige har vi 8 övergripande mål för folkhälsan på politisk nivå (RK 2015). Målen är till 

för att skapa god och jämlik hälsa hos hela befolkningen och minska hälsoklyftor. Det första 

målet “Det tidiga livets villkor”, innebär arbete för att stötta och hjälpa barn till en god start i 

livet genom att ge dem grundläggande förutsättningar för att kunna utveckla sina förmågor. 

Målområdet talar för upprätthållning av goda levnadsvanor samt möjlighet till att etablera sig 

för att minska hälsoskillnader i samhället. Tillgänglighet för hälsofrämjande miljöer är även 

av vikt för folkhälsoarbetet likväl som kontroll, tillit, inflytande och delaktighet på både 

individ-, grupp- och samhällsnivå. Deltagandet i civilsamhället är även viktigt inom 

målområdet (RK 2015). I Sverige är den största riskfaktorn för ohälsa dåliga matvanor och i 

områden med låg socioekonomisk status är risken för ohälsosamma matvanor högre hos barn 

än i områden med hög socioekonomisk status (Healthdata 2017).Risk för övervikt och dålig 
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tandhälsa ökar därmed i dessa områden och skapar ojämlikheter i samhället 

(Folkhälsomyndigheten (FHM) 2016). Förhållandena under barn- och ungdomsåren har stor 

betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Tidiga åtgärder i hem- 

och skolmiljön främjar barns och ungas hälsa och minskar skillnader i uppväxtvillkor (FHM 

2016). En indikator på ojämlikhet i hälsa och ohälsa är lågt intag av frukt och grönsaker och 

enligt livsmedelsverkets kartläggning genom kostundersökningar har det visats sig att bland 

fyraåringar är det endast en av tio som får i sig tillräcklig mängd frukt och grönt (Stockholms 

läns landsting (SLL) 2018).    

 

Pedagogisk måltid nationellt 

 

Det är endast Sverige, Estland och Finland som erbjuder barn kostnadsfri lunch i förskolan 

(Sveriges kommun & landsting (SKL) 2018) och av dessa tre finns information att hämta om 

pedagogisk måltid endast i Sverige vilket talar för att det är det land som har implementerat 

pedagogisk måltid. Pedagogisk måltid som begrepp uppkom i samband med beskattning av 

förmåner (Skatteverket 2014). De pedagoger som väljer att äta tillsammans med barnen får 

gratis eller subventionerad lunch (Sepp 2013). Begreppet pedagogisk måltid är nytt globalt 

sett och grundar sig i kostvetenskap som omfattar kommunikation, livsmedelskunskap, 

nutrition, matkultur och hälsa (Sepp 2013).  

 

Skollag och läroplan 

 

I Sverige styrs förskolan av skollagen samt läroplanen och där framgår det inte vad 

pedagogisk måltid är, eller hur den bör utformas men kan istället förankras under dessa citat: 

 

”… När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av 

barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och 

välbefinnande.” (Lpfö 18 2018, s. 9-10). 

 

”… Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om 

företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för 

hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling” (Lpfö 18 2018, s. 10).  
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”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla… motorik, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt 

välbefinnande” (Lpfö 18 2018, s. 13). 

 

”Bra mat i förskolan” 

 

År 2016 släppte Livsmedelsverkets nya råd kring förskolans måltider i en rapport, ”Bra mat i 

förskolan”, i den framgick det att förskolemat skall smaka bra, vara näringsrik och ätas i en 

trevlig miljö (LMV 2016). I den beskrivs trevlig miljö utifrån goda planerade lokaler och väl 

planerad organisation. Råden förklarar att tiden för måltiden är av vikt samt regelbunden 

under dagen. Den förklarar även vikten av att bruka pedagogiska måltider som arbetsredskap. 

Tidigare rekommendationer från livsmedelsverket har kretsat kring portionsstorlek och 

djupgående information om livsmedelsinnehåll. I kontrast till de tidigare rekommendationerna 

(LMV 2007) utgår den nya rapporten ifrån måltidens olika dimensioner som preciseras i en så 

kallad måltidsmodell (LMV 2016). Modellens sex delar är: Säker, God, Integrerad, Trivsam, 

Hållbar och Näringsriktig. Den upplyser även om att vuxna som äter med barnen i förskolan 

bör förstå sin professionella roll kring måltiden och avsätta tid för att forma förhållningssätt 

och rutiner kring måltiden (LMV 2016).  

 

Policy för måltiden  

 

En måltidsorganisation i kommunen ligger till grund för hur förskolemåltiden formas 

(Grausne & Quetel 2018). Måltidsorganisationen kan antingen ligga under en och samma 

enhet hos kommunen eller utspridd över olika sektorer. Ungefär 80 % av alla kommuner utgår 

ifrån styrdokument eller policyer för den offentliga måltiden i förskola samt skola och 

äldreomsorg. Resterande kommuner har inga konkreta styrdokument. De flesta kommuners 

policyer förankras i livsmedelsverkets måltidsmodell - säkra, näringsriktiga, hållbara, 

trivsamma, integrerade och goda måltider. Måltidsmodellens två delar, integrerade och 

hållbara måltider, saknas i en av fem kommuner, alltså förutsättningar för hur måltider ska 

bidra till en miljömässig hållbar samhällsutveckling. Cirka 15 % av de kommuner som har en 

måltidspolicy har aldrig gjort en uppföljning (Grausne & Quetel 2018). I Läroplanen för 

förskolan 2018 framgick det att hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande ska genomsyra 

barns utbildning. Genom att ge barn en möjlighet till en vardag med näringsriktiga måltider, 
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hälsosam livsstil och fysisk aktivitet ges barn förståelse för hur dessa komponenter påverkar 

hälsa och välbefinnande (Lpfö 18 2018).  I nio av tio kommuner finns det måltidschefer som 

ansvarar för måltider i förskola, grundskola och särskilt boende som oftast är stationerad inom 

serviceförvaltning (Grausne & Quetel 2018).  

 

Socialisering i förskolan 

 

Socialiseringens grund sker i olika steg primär-, sekundär-, och omsocialisering (Fieldhouse 

1998).  Primärsocialisering sker i hemmet medan den sekundära istället tar fart när barn börjar 

vistas med andra människors inflytanden än enbart nära anhöriga, och förskola kan därmed 

ses som en sekundärsocialisering (Fieldhouse 1998). Barn har visat sig vara mer accepterande 

till mat som presenteras på förskolan eftersom de ser andra barnen äta samma mat (Hendy 

2000). Under barndomen formas kulturnormer om vad som är accepterat och inte gällande 

våra matvanor. Människors tidigare erfarenheter kan utgöra hinder för förändring av matvanor 

i ett hälsofrämjande perspektiv eftersom det inte handlar om enbart kunskap kring vad som är 

bra och dåligt utan om lärande, liv och historia som är mer rotat i känslor (Hendy 2000).  

 

Måltiden för barn 

 

Barns utveckling och matintag 

 

De fem första åren av ett barns liv har betydelse för psykiska, fysiska kognitiva och sociala 

förmågor i framtiden. För att nå god hälsa och hållbar utveckling i befolkningen behöver vi 

ändra våra matvanor (Folkhälsomyndigheten (FHM 2019). Förskola är en viktig plattform för 

barn att skapa goda matvanor eftersom merparten barn mellan ett till fem år i Sverige går i 

förskola (Sepp 2017). Lennernäs (2011) skriver i en rapport om skolluncher i skolan och dess 

betydelse för att främja prestation och motverka hunger samt ge kroppen viktiga 

näringsämnen och menar att med de viktiga näringsämnena kan motivation, stämningsläge, 

kognitivt prestation och beteende påverkas. Lunchen har även potential att öka skolprestation 

hos barn som har näringsbrist (Lennernäs 2011). Barns första fem år har som sagt betydelse 

för framtiden och om bra vanor kring matintag implementeras i tidig ålder kan bättre 

förutsättningar skapas i skolålder som i sin tur kan påverka barnets prestation under framtida 

utbildning. Utbildning är en viktig del, eftersom det påverkar socioekonomiska förhållanden i 
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samhället och kan medföra lägre hälsorisker i arbetslivet, mindre stress och bättre ekonomiska 

förutsättningar (FHM 2019).  

 

Struktur under måltiden  

 

För att tillgodose barns behov kan mindre barngrupper vid måltiden vara att föredra då en 

pedagog kan agera mer närvarande med färre barns behov i åtanke än vad flera pedagoger kan 

till en större barngrupp (Sepp 2017, Niss & Söderström 2006). Återkommande rutiner är 

viktigt för barns utveckling (Skolverket 2018) och om tvång kring mat och måltider 

förekommer i barnaålder är det stor sannolikhet att det påverkar framtida relation till mat 

(Mita 2015). Om en god relation till mat och måltider istället verkar tillsammans med en 

balanserad kost kan goda hälsoutkomster påvisas i framtiden (Mita 2015). Det primära syftet 

med en måltid i förskolan är att tillgodose barn med mat och att den ska hamna i magen (Sepp 

2013). I en kvalitativ undersökning om pedagogers förutsättningar och möjligheter för att 

skapa lärande om mat i samband med måltiden på förskolan deltog nio pedagoger i intervjuer 

från tre olika avdelningar på förskolor i Sverige (Kjellberg 2018). Resultatet visade att 

pedagogerna upplevde sig behöva stöd för att skapa lärande kring maten. Respondenterna 

påtalade att deras egen kunskap, intresse och utbildning påverkade förutsättningar vid 

utförandet (Kjellberg 2018). Vidare visade en studie kring pedagogisk måltid med 

semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare från olika förskolor, att medveten närvaro 

och barnsyn spelar en viktig roll för hur barn ska agera vid den pedagogiska måltiden 

(Obradovac 2017). Barns inflytande förklarades som valfrihet, självständighet och förmåga att 

uttrycka behov. Inflytandet för barnen skedde när förskollärare i lärandesituationen tog 

tillvara på barns uttryck och tankesätt för att utveckla innehållet i den pedagogiska måltiden 

(Obradovac 2017).  

 

I en studie med induktivt perspektiv, där syftet var att undersöka hur variationen av regler vid 

förskolans måltider kan styra förskolebarns möjligheter att påverka sin egen måltidssituation 

användes observationer på sex olika förskoleavdelningar (Peterson 2012). Resultatet visade 

att skillnader i utformandet av måltider blir betydelsefulla i vardagen i förskolan. Vidare 

visades en kontrast mellan hög och låg ljudnivå i relation till barns inflytande. På en 

förskoleavdelning visade resultatet att barnens inflytande var stort, både gällande vad som 

lades på tallriken och vilket eget ansvar de hade i situationen, här var ljudnivån låg och barnen 
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var i centrum av samtalen. Måltiden tog 30 minuter och pedagogerna gav inte så många 

förmaningar, barnen valde själva när de var färdiga och det fanns inget krav på att all mat 

skulle ätas upp. På en annan förskoleavdelning hade barnen ett lågt inflytande och 

pedagogerna styrde handgripligt innehållet på barnens tallrikar, här beskrivs det som att 

miljön och materialet under måltiden signalerar misstro till barnens förmåga. Samtalen 

dominerades av pedagogen och var osammanhängande, måltiden hade hög ljudnivå och var 

en stressig stund. Barnen på samma förskoleavdelning uppmanades bestämt att äta upp och 

pedagogen bestämde när barnen fick gå från bordet. Måltiden tog cirka en timme (Peterson 

2012).  

 

Måltidsmiljö 

 

I en måltid ingår både mat och dryck men det är inte omfattande nog för att definiera en hel 

måltid. En måltid är en händelse som berör både den sociala och fysiska miljön samt tiden den 

utspelar sig på (LMV 2016). Det finns flera faktorer som spelar in i hur en måltidsmiljö blir 

en bra måltidsmiljö. Granberg (2014) menar att barn kan vara med och planera mat som skall 

serveras. Att duka, servera och låta barn presentera mat inför sina kamrater kan visa positivt 

gensvar på måltidsmiljön. Genom att involvera barn och pedagoger i planering skapas goda 

rutiner kring måltider. Barn härmar vuxna, inte minst när det gäller attityd gentemot mat. Att 

föregå med gott exempel och äta samtidigt som barnen förmedlar en god ton till måltiden och 

kan påverka barnens relation till mat på ett positivt sätt (LMV 2016). 

 

I en studie kombinerad av kvalitativa och kvantitativa metoder från Storbritannien inriktad på 

barns samspel, interaktioner och beteenden har det visats att den sociala miljön är extra viktig 

för barn med sämre förutsättningar (Kington 2013). Resultatet visade att den sociala miljön 

hänger samman med rutiner, aktiviteter och relationer. Kvaliteten på förskolan är av stor 

betydelse och en antydan om att relationen mellan vuxna och barn samt barn sinsemellan kan 

vara en stor faktor för hur barnet anpassar sig i olika sammanhang (Kington 2013). 

 

För barn under tre år är trygghet generellt det mest väsentliga för en hälsosam utveckling 

(Granberg 2014; Sepp 2013). Med trygghet menas omvårdnad, kärlek och stimulans ifrån 

omgivningen. Fysiska behov såsom hunger och törst tillfredsställs av omsorg i form av mat 

och dryck. Psykiska behov, delaktighet och meningsfullhet tillfredsställs genom att bli sedd 

av andra och besvarad samt uppmuntrad och uppskattad. Att upprepa och skapa en 
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igenkännande miljö ger barn trygghet. Att ha bestämda platser vid bordet under lunchen är ett 

exempel som ofta är gynnsam för en sådan miljö. (Granberg 2014) och ett exempel på vad 

som kan inge trygghet i vardagen är bestämda platser under lunchtid (Niss & Söderström 

2006).  

 

Höga ljudvolymer benämns enligt Socialstyrelsen (2017) som buller vilket anses som en 

vanligt förekommande hälsorisk på skolor och förskolor. “Bullret bort! - en liten bok om god 

ljudmiljö i förskolan” rekommenderar förskolor om vilka åtgärder som kan göras för att 

minska ljudnivån. Boken talar inte om vad som är rätt eller fel utan förklarar att ljudmiljön 

skapas efter de förutsättningar som finns. Exempelvis kan en låg samtalston där de vuxna 

föregår med gott exempel vara en åtgärd eller att utgå ifrån regeln att samtal endast sker vid 

matbordet och inte kors och tvärs över rummet. Ytterligare en faktor som beskrivs som en 

eventuell viktig faktor för lugnare måltider är hemlagad mat, vackert upplägg och matdofter 

som retar aptiten, eftersom det involverar flera sinnen för barnen (Socialstyrelsen 2017).  

 

Pedagogernas roll 

 

Pedagoger på förskolor har en central roll för att hjälpa och vägleda barn och det är viktigt att 

förstå deras agerande i måltidsmiljöer för att främja barnens matvanor. De sätter gränser och 

agerar som förebilder (LMV 2016). Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är det som 

hamnar i magen som spelar roll i barnets utveckling utan även vad som utspelar sig i 

sammanhanget och hur omgivningen ser ut. Barns uppträdande speglas i stor utsträckning i 

hur vuxna beter sig vilket betyder att det är viktigt att pedagoger har god kunskap inom 

kostområdet för att förmedla goda förutsättningar för barnen. Sannolikheten att barn t.ex. ska 

få i sig frukt och grönt är större om vuxna föregår med gott exempel och upprätthåller en 

sådan rutin dagligen (LMV 2016; Mita 2015).  

 

För att avgöra om måltidsmiljöer möter barns behov måste förståelse skapas för de behov som 

barn har (Nationalencyklopedin (NE 2019). Behov kan definieras på flera sätt men i denna 

studie används begreppet efter Nationalencyklopedins (NE) definition.  NE förklarar behov 

som ett uttryck som används inom fysiologi och psykologi för att förklara vårt målinriktade 

beteende utifrån både biologiska, sociala och psykologiska utgångspunkter. Med biologiska 

behov menas t.ex. hunger och törst medan sociala och psykologiska behov syftar till känslan 

av t.ex. trygghet och uppskattning (NE 2019).  
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I studier kring pedagogers påverkan på barns lärande har pedagogers förhållningssätt visat sig 

vara av betydande vikt (Sepp & Höijer 2016; Lind 2018; Almén & Johansson 2018). I Almén 

och Johanssons (2018) studie utfördes observationer under måltid samt intervjuer av två 

pedagoger och resultatet visade att måltidens förutsättningar för relationsbyggande präglas av 

förskollärares förhållningssätt, gruppstorlek och antal avbrott under måltid. Nedan presenteras 

ett citat från en av intervjuerna (Almén & Johansson 2018).  

 

”Jag försöker att på nått sätt bekräfta vad dem pratar om, lyssna på vad dem säger och 

hjälpa till på nått sätt… att man hjälper dem med att vänta på sin tur. Och ställa följdfrågor 

och sånt också, och visa intresse för det dem säger också, förstås. Men jag vill tro att min roll 

är lite som spindeln i nätet där liksom, att jag låter barnen prata och att jag ställer 

följdfrågor, men att jag hjälper till och ser till att det blir ett bra samtal där de lyssnar på 

varandra.” (Fredrik)    (Almén & Johansson 2018, s. 23). 

 

Liknande resultat visades i Linds (2018) studie kring social samvaro, delaktighet och lärande 

som utfördes med fyra observationer under lunchtid i förskolemiljö. I resultatet framkom det 

att det sociala samspelet runt matbordet och pedagogers förhållningssätt till barns lärande var 

av stor vikt. I diskussionen framkom det att det krävdes medvetet och tydligt agerande från 

pedagogerna samt att det är ett tillfälle för lärande (Lind 2018).  En studie om 

smakupplevelser för barn visar att det varierar utifrån barns förmåga att urskilja grundsmaker 

(Magnusson 2015). Undersökningen utfördes i Sverige med syftet att undersöka 4-6 åringars 

förmåga att känna igen smaker i livsmedel. Med ett tillvägagångssätt med fyra olika moment 

visade resultatet en märkbar skillnad i att uppfatta salt jämfört med övriga grundsmaker hos 

barnen. Det framkom även att om barn tränas i sin förmåga att urskilja smaker kan det bidra 

till att små barn intar ett positivt förhållningssätt till nya smaker och mat i övrigt (Magnusson 

2015).  

 

Saperemetoden 

 

Att hjälpa barn att vilja testa nya smaker och livsmedel kan göras på olika sätt 

(Livsmedelsverket (LMV) 2015). Sapere är en metod som Jacques Puisas skapat för 4-6 

åringar i syfte att utveckla barns smakpreferenser (LMV 2015). Han menade att barn i 

Frankrike visade lågt intresse för livsmedel som var syrliga, beska och hårda medan de visade 

ett högre intresse för söta och mjuka livsmedel. Saperemetoden är till för att främja en 
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varierad och hälsosam kost (LMV 2015.) och vidare menar Algotson och Östström (2011) att 

metoden tränar barnens sinnen och förmågor att uttrycka upplevelser i relation till mat. Barn 

får prova nya livsmedel och maträtter, äta varierad mat och lära sig om hållbar konsumtion 

(Algotson & Östström 2011). Det finns två grundregler inom Saperemetoden, alla har rätt till 

sin egen smak samt alla har rätt att låta bli att prova (Sepp 2013). Om grundreglerna inte 

efterföljs så motverkas metodens syfte (Algotson & Östström 2011). I en intervjustudie om 

sapere på 12 olika förskolor framkom problematik kring tidsbrist för att utföra sapere under 

måltider men överlag presenterades metoden som övervägande positiv för dess syfte att 

främja barns intresse för mat (Larsson & Södersten 2018).  

 

Problemformulering 

 

Måltid är en komplex händelse och innefattar lärandemoment kring uppmärksamhet och 

social samvaro. Förhållandena under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den 

psykiska och fysiska hälsan för hela livet. Tidiga åtgärder i hem- och skolmiljön främjar barns 

och ungas hälsa och minskar skillnader i uppväxtvillkor. Underlag för hur den offentliga 

måltiden ska gå till är bristande trots att det är en stor del i förskolan. Pedagogisk måltid är 

begränsad till Sverige och förknippas många gånger med den ekonomiska frågan istället för 

vad som utförs under händelsen och vilken roll de vuxna har under måltiden. Förskollärares 

förhållningssätt, gruppstorlek, ljudnivå och hur måltiden går till påverkar barns relation till 

mat. Om en god relation till mat och måltider verkar tillsammans med en balanserad kost där 

frukt och grönt ingår kan goda hälsoutkomster påvisas i framtiden. I tidigare studier har 

pedagoger uttryckt att de behöver stöd för lärande kring mat under måltid och i det stora hela 

har det utförts få studier kring pedagogisk måltid och pedagogers uppfattningar och behöver 

därmed studeras. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om pedagogisk måltid 

1. Hur upplever pedagoger att miljön/omgivningen påverkar den pedagogiska måltiden? 

2. Vilka erfarenheter har pedagoger om pedagogisk måltid och dess påverkan på barnens 

vanor? 

3. Upplever pedagoger att det finns tillräckligt med kompetens/resurser för att ha en god 

pedagogisk måltid? 
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Metod 

Design 

 

Undersökningen har en beskrivande studie design och är induktiv. Induktiv beskrivs som 

tänkbara förklaringar till människors uppfattningar och erfarenheter ur de råmaterial som 

samlas in via kvalitativa metoder, exempelvis som i detta fall intervjuer (Naidoo & Wills 

2007). Med ett induktivt synsätt läggs tyngd på generering av teorier (Bryman 2011). Denna 

studie har därmed inte utgått från tidigare teorier utan teorier har istället växt fram under 

analysens gång.  

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Studien tillämpade ett meningsfullt urval med informationsrika respondenter (Patton 1990). 

Urvalet gjordes för att få djupgående information då Patton (1990) menar att individer som är 

informationsrika är de som är av störst relevans för det som ämnas studeras. Innan 

datainsamling påbörjades kontaktades två utvecklingsledare på två enheter i en kommun i 

Stockholms län med frågan om deltagande. I kommunen fanns 17 olika förskolor och 6 

enheter. Enheterna bestod av två till fyra förskolor och var indelade efter sin ortsbestämda 

placering. En av enheterna tackade ja till deltagande, vilket gav möjlighet till vidare kontakt 

med fyra pedagogiska samordnare på fyra olika förskolor. Med hjälp av två samordnare 

organiserades intervjuer som bokades in för respektive respondent vid olika tillfällen. Först 

presenterades en kort beskrivning kring undersökningens syfte för samordnare via telefon och 

e-mail. Vidare fick samordnare och respondenter ta del av frågeställningar samt missiv (bilaga 

1) innan intervjuer utfördes. Missivet inrymde en blankett om medgivande till att delta samt 

att godkännande att bli inspelad under intervjuns gång. Fyra intervjuer bokades och 

genomfördes inom loppet av tre veckor. För att delta i undersökningen ställdes krav på 

respondenterna, de skulle vara utbildad barnskötare eller förskolelärare/pedagog. I 

undersökningen benämns både förskolelärare och barnskötare som pedagoger. De skulle ha 

varit anställda inom verksamheten i minst sex månader samt kontinuerligt delta under 

pedagogisk måltid. Förskolechefer, utvecklingsledare samt matsalspersonal exkluderas 

eftersom de ej ansågs inneha informationsrikast data för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Vidare exkluderades pedagoger som var vikarierande. Ålder och kön var 

irrelevant vid valet av respondenter.  
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Nedan presenteras en tabell av gruppen som deltagit.  

Utbildning: Arbetslivserfarenhet inom förskola 

Förskolelärarutbildning/Barnskötare 6-13 år 

 

Datainsamling 

 

Undersökningen utfördes med semistrukturerade intervjuer då syftet med studien var att få 

djupare förståelse för pedagogisk måltid. Bryman (2011) menar att den valda metoden 

möjliggör följdfrågor och ger respondenter möjlighet att utveckla sina svar. Intervjuguiden 

togs fram i samverkan med handledare (bilaga 2).  Först utfördes en pilotstudie för att granska 

intervjuguidens kvalitet då Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är av vikt för 

undersökningen att testa intervjuguiden både gällande förståelse och dess validitet. Eventuella 

justeringar vidtogs ej eftersom frågorna gav informativa svar i anknytning till syftet och 

frågeställningar. Pilotstudien kunde därmed inkluderas till resultatet. Bryman (2011) menar 

att vid semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide med olika teman, 

vilket även denna undersökning förhållit sig till. Intervjuguiden hade tre teman, pedagogisk 

måltid, miljö/omgivningen samt barnens vanor. Nio frågor kring pedagogisk måltid, tre frågor 

om miljön/omgivningen och slutligen fyra frågor om barnens vanor ställdes under 

intervjuerna. I viss mån ställdes frågor utöver intervjuguiden för att stanna kvar vid betydande 

ämnen som dök upp, vilket halvstrukturerade intervjuer tillåter (Bryman 2011).  

 

Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes på två olika förskoleverksamheters lokaler, i avskilda rum. I 

rummen gavs möjlighet till ett personligt möte, vilket Bryman (2011) menar att intervjuer 

utförda på utvald verksamhet ger en bättre inblick och förståelse för det som respondenter 

berättar. Att infinna sig i lokaler där respondenter är hemmastadda kan verka positivt för 

intervjuns kvalité då det kan inge en större trygghet och lugn hos respondenterna (Bryman 

2011). Intervjuerna spelades in med en ljudupptagningsfunktion via mobiltelefon för att 

lättare fokusera på respondenternas berättelser istället för att föra anteckningar och varade 

mellan 25-40 minuter. Under intervjuernas gång togs hänsyn till respondenternas berättelser 

och ett reserverat och lyhört förhållningssätt applicerades för att undvika avbrott och låta 
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respondenterna komma till tals merpart av tiden, vilket Trost (2010) menar är viktigt för att 

skapa ett gott underlag samt god dynamik under intervjuns förlopp.  

 

Dataanalys 

 

Undersökningen har använt en kvalitativ innehållsanalys och analyserat det manifesta 

innehållet utifrån Graneheim och Lundman (2003). Först har det ljudinspelade materialet från 

intervjuerna transkriberats och sedan har det lästs flertal gånger för att få en djup förståelse för 

dess innehåll. Kommentarer och anteckningar gjordes för att sedan välja ut meningsbärande 

enheter, totalt blev det 147 stycken. De meningsbärande enheterna fördes in i ett 

kodningsschema för att sedan analyseras vidare. De meningsbärande enheterna kondenserades 

till kondenserade meningsenheter, det vill säga kortare enheter som inte tappar dess betydelse 

och mening. Därefter skapades koder av de kondenserade meningsenheterna. Koder ses som 

ett verktyg för att lättare se dess mening i en annan kontext (Graneheim & Lundman 2003), i 

undersökningen eftersträvades närliggande koder till dess egentliga innebörd för att inte tappa 

dess värde. En diskussion kring koder fördes med handledare på Högskolan i Gävle för att 

undvika förvrängning av ursprungsmaterialet. I koderna söktes likheter och skillnader som i 

sin tur blev åtta subkategorier med 10-30 koder i varje. Subkategorierna skapade i sin tur fyra 

huvudkategorier. Resultatet är format efter kategorierna och heter; 1. Pedagogernas syn på 

pedagogisk måltid, 2. Faktorer som påverkar pedagogisk måltid i miljön, 3. Socialisering sker 

under måltiden i olika former och 4. Pedagogers upplevda kunskapsläge, bakgrund och 

utveckling (Se samtliga kategorier under Bilaga 3).  

 

Tabell 1. Exempel på kodningsschema 

 

Respondent Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

B 

 

”… På grund av 

att dom ser att 

vi också tar dem 

här konstiga 

sakerna och blir 

nyfikna och vill 

smaka.” 

Dom ser att 

vi också tar 

… konstiga 

sakerna och 

blir nyfikna 

och vill 

smaka 

Barn tar 

efter 

beteende 

 

Lärandetillfälle Socialisering 

under 

måltiden  

 

                                            (Graneheim & Lundman 2004) 
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Etiska överväganden 

 

Undersökningen har följt de fyra forskningsetiska principerna gällande informations-, 

samtyckes- och nyttjandekravet från Vetenskapsrådet (2017). På olika sätt har 

undersökningen anpassats efter dessa för att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt. 

Respondenterna fick ta del av ett missiv som innehöll information om syftet och de fyra 

forskningsetiska principerna. Information om varför undersökningen skulle göras, vem 

intervjuaren var som utförde intervjuerna och vad som förväntades framställdes till 

respondenterna vid intervjun. För att hantera materialet från intervjuerna var avsikten att spela 

in intervjuerna men enbart om godkännande gavs, samtliga respondenter godkände och 

undertecknade att de frivilligt ville delta samt att de gick med på att ljudinspelas under 

intervjun. Respondenterna fick även vid intervjutillfället veta att det slutgiltiga 

examensarbetet skulle publiceras i DivA-portal och att de innan dess skulle få ta del av arbetet 

för att säkerställa att de känner sig trygga och bekväma med de ord som förmedlas. De har 

haft möjlighet att kontakta intervjuaren vid eventuella frågor eller funderingar gällande 

undersökningen samt haft möjlighet att avbryta sitt deltagande om dem ändrat sig under 

undersökningens förlopp. Respondenterna har anonymiserats i materialet och framgår endast 

som bokstäver i resultatet för att inte kunna identifieras.  Namn på kommun, enhet och 

förskolor har avsiktligt utelämnats. All data har inte behandlats konfidentiellt som utlovades i 

missivet men respondenterna är informerade om detta. Anledningen till detta är att kontakten 

med samordnare på förskolor ledde till inbokning av intervjuer med respondenter och skapade 

då brister i förhållningssättet gällande konfidentialitet. Råmaterialet som samlades in 

användes enbart till undersökningens ändamål. Materialet hanterades enbart av behöriga och 

har endast brukats till undersökningen och har vid avslutad bearbetning strimlas och förstöras. 
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Resultat 

 

Studien har besvarat hur pedagoger upplever pedagogisk måltid, vilka faktorer som påverkar 

pedagogisk måltid i miljön/omgivningen, hur barns vanor påverkas av pedagogisk måltid och 

vilken kompetens och vilket kunskapsunderlag som finns/saknas. Avsnitten stöds med citat 

från respondenterna och urskiljs med en bokstav A-D. (Bilaga 3 presenterar en tabell över 

resultatets kategorier och subkategorier).  

 

Pedagogernas syn på pedagogisk måltid 

 

Denna kategori lyfter fram pedagogernas egna uppfattningar om begreppet pedagogisk måltid, 

och hjälper till att tydliggöra för begreppets bredd. Pedagogisk måltid beskrivs på olika sätt av 

respondenterna. Det kan vara ett tillfälle för barn att bygga vänskapsrelationer, utveckla språk, 

smaka på nya livsmedel och utveckla sina smakpreferenser.  

Pedagogisk måltid beskrivs även som ett tillfälle som bör utspela sig i en lugn och trevlig 

miljö där pedagoger äter samma mat som barnen och uppmuntrar barnen till att smaka och 

äta. Vidare beskrivs pedagogisk måltid som en lärandesituation där barnen får lära sig vad 

som är bra och inte bra för kroppen.  

 

”Pedagogisk måltid är ett… ett sätt för oss att locka barnen till att utöka sitt spann på vad 

dom smakar och vad dom äter,… det är ett verktyg.” (C) 

 

Faktorer i miljön som påverkar pedagogisk måltid 

 

Lokal och gruppstorlek 

 

Det framkommer att miljön påverkar pedagogisk måltid och det skiljer sig i hur 

respondenterna uttrycker den upplevda måltidssituationen under pedagogisk måltid. Några 

respondenter talar gott om den sociala stämningen och har invändningar på lokalens estetiska 

karaktär och ser potential i att liva upp väggar och tak med diverse konst från barnen för att 

skapa gemenskap. Samtidigt förklaras en steril miljö som något som inte behöver vara dåligt 

eftersom barnen inte riskerar att tappa fokus på att äta.  
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”… Den är lugn och den är tillfredsställande för att jag tycker att vi får till det bra. Den är 

inte jätte estetiskt tilltalande men den är väldigt steril och tråkig. Det har vi också pratat om 

att vi måste få till matsalen så att det känns inbjudande och lustfylld, att man vill sitta här 

inne.” (D) 

 

Vissa respondenter förmedlar att miljön är negativ och stjälper arbetet under pedagogisk 

måltid istället för att vara en hjälpande hand. De menar att om måltiden utspelar sig på 

barnens avdelning är det lugnare och tryggare för barnen. Samma respondenter talar för att 

många val på matbuffén kan göra det svårt för barnen att välja.   

 

”… Miljön är stökig, högljudd, orolig. Den är, den försvårar istället för att stötta mig. Miljön 

blir inte en tredje pedagog i den situationen utan blir snarare en käpp i hjulet för mig. I den 

pedagogiska måltiden, för mig.” (C) 

 

Samtliga respondenter talar kring miljön i rummet för måltiden och dess påverkan på 

pedagogisk måltid. Om platsen för måltiden är mindre till ytan kan ljudnivå, spring och buller 

reduceras vilket beskrivs som positivt. En rörig miljö beskrivs som en miljö som distraherar 

barn från vad de egentligen ska göra. Vidare framkommer det även att för små lokaler kan ta 

tid från pedagoger eftersom det skapar ett tillfälle där de måste medla mellan barnen. På den 

lilla ytan skapas samtidigt lärandetillfällen för barn där de får möjlighet att samarbeta med 

varandra för att lösa problem.  

 

”… det är supertrångt. Det upplever jag väldigt jobbigt faktiskt... det finns ingen plats att 

komma emellan stolarna så det är att pedagogen måste komma in igen och flytta och samma 

när dom vill gå tillbaka…” (A) 

 

Samtliga respondenter tar upp gruppstorleken som en faktor som bidrar till vilka 

förutsättningar som ges under pedagogisk måltid i olika avseenden. Med uppdelning av 

grupper i olika lokaler skapas utrymme för en lugnare miljö. Respondenter talar även för att 

mindre bord kan möjliggöra att pedagoger och barn hör varandra bättre. I motsats förklaras att 

med ett högt antal personer i en matsal blir det svårt för pedagogerna att höra barnen och det 

försvårar i sin tur det pedagogiska arbetet. Gruppstorleken kan påverka ljudnivån i lokalen 

och med en stor grupp barn beskrivs ljudnivån i sin tur som en rörig och stressad miljö. 
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” … vi får ju jättebra mat men vi är för många inne i en matsal. Det är mycket buller, det är 

svårt att höra vad barnen säger och… svårt att vara pedagogisk liksom.” (B) 

 

Hur maten serveras  

 

Båda förskolorna har matsal och serverar matbuffé och grönsaksbuffé. Respondenterna talar 

om matsituationerna på olika sätt. Några respondenter talar om att barnen får stå i kö för att 

hämta mat medan andra låter barnen sitta och vänta, för att sedan gå en i taget och hämta mat. 

För att rama in måltiden beskrevs en samling innan matsituationen som signalerar till barnen 

att det är matdags. De mindre barnen får lunchen serverad vid bordet av pedagoger och har ett 

större handlingsutrymme under mellanmålet istället för att ta och välja själva.  

 

Respondenter har förklarat svårigheter kring matbuffé med en stor variation av livsmedel. De 

talar om svårigheter för barn att välja när alternativen är många. Det framkommer även 

problematik att som pedagog hinna hjälpa barnen och fånga upp dem när de tar mat samtidigt. 

Några respondenter talar gott om att ha bordsservering där barnen får ta mat från bordet där 

de sitter för att lättare ha en överblick av vad barnen äter och får i sig.  

 

”… mindre utbud av sallad för man får inte plats med en hel buffé sallad på bordet… men jag 

kunde … påverka i större…” (C) 

 

Sittplats och tidsomfång  

 

Några respondenter förklarar att de tillämpar bestämda platser medan andra gav fritt utrymme 

till barnen att fatta beslut kring vart de ville sitta i matsalen. Bestämda platser förklarades som 

positivt för att låta barn utveckla relationer och påverka dynamiken i rummet. Vid fritt 

utrymme att välja plats förklarades miljön rörig.   

 

”… men annars försöker vi ha någorlunda samma matplatser i alla fall längre stunder för då 

utvecklar man ju relationer med varandra och så kanske man byter och så får man sitta 

bredvid eller prata med nån kompis så, så det tycker jag absolut. Det har ju vi ansvar för att 

ha lite öga på, hur vi kan flytta, hur vi inte kan flytta, vad skulle gynna den här barngruppen 
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vid det här bordet nu. Det tycker jag absolut och det kan vi ju vara med och påverka 

faktiskt…” (D) 

 

”… Så dom glömmer att äta, dom barnen brukar man ju sätta sig bredvid, alltså man brukar 

ha . Vi har inte bestämda platser men dem barnen brukar man ha bredvid sig för att hjälpa, 

liksom. Kanske mata lite kanske lägga upp på gaffeln.” (B) 

 

Respondenter uttryckte att tiden som gavs under pedagogisk måltid vara viktig. Med 

begränsad tid och hög arbetsbelastning förklarades situationerna som stressiga. 30 minuter 

förklarades som för kort tid medan 45-60 minuter förklarades som gott utrymme.   

 

”… det ska vara under de här premisserna så kommer vi välja att äta inne så att barnen får 

äta i lugn och ro och dom hinner äta allt dem får och sina grönsaker och inte att det blir en 

stress att vi inte känner att vi hinner med att ge dem det dem vill ha eller det dem behöver...” 

(D) 

 

”… och vi äter i 45 minuter, ibland en timme om det är riktigt bra mat, så det är, det känns 

skönt att vi får sitta den tid vi behöver, tycker jag.” (D)  

 

”… vi har 30 minuter vilket är väldigt begränsat.” (A) 

 

Avbrott  

 

Respondenterna beskriver avbrott under måltiden som en övergripande faktor som kan 

påverka den pedagogiska måltiden negativt. Utan avbrott kan en lugn och trevlig stund skapas 

och möjliggöra koncentrerade samtal med barnen. Med avbrott menas alltifrån tappande av 

glas i golvet till spring och samtal tvärs över rummet.  

 

”… avbrott är negativt för den pedagogiska måltiden. Oavsett vilket avbrott. Om det är så att 

ett glas går sönder, det är ett avbrott… så avbrott är det som jag mest skulle säga påverkar 

pedagogisk måltid negativt…” (C) 

 

Till skillnad från resterande respondenter beskrivs en generellt god uppnådd måltidsmiljö 

under pedagogisk måltid av en respondent. I relation till övriga respondenter tycks strukturen 



 

19 

 

för måltidens upplägg, plats, gruppstorlek, minskat utrymme för avbrott och gott samarbete 

med kollegor uppnås. Ett närvarande förhållningssätt hos pedagoger beskrivs som positivt 

förhållningssätt. Vidare skulle inte samtal med kollegor tas över i sammanhanget utan fokus 

skulle bibehållas.  

 

”… ibland kan det väl bli att man slänger några ord med en kollega men då får man ju 

försöka aa men det, nu är vi liksom i matsituation, men ibland kan man få påminna varandra, 

men det är ju så man är ju inte mer än människa men vi försöker alltid att aa signalera att aa 

men nu äter vi så, så att inte det tar över hand utan det har vi tid för sen när vi har rast eller 

vad det skulle kunna vara…” (D) 

 

Vissa respondenter uttrycker att lugn och ro var viktigt för att undvika stress. En gärning som 

hjälper att nå det är att låta barn som ätit klart gå tillbaka till avdelningen.  

 

”… så sitter vi och väntar och så brukar vi gå, alltså dom som är klara. Vi plockar lite från 

borden just för att det inte ska bli för rörigt för dem som äter sen…” (D) 

 

Barn socialiseras under måltiden  

 

När det kommer till pedagogernas erfarenhet av pedagogisk måltid och dess påverkan på 

barns vanor förklarar respondenterna olika sociala situationer med barnen. De talar om 

sammanhang som innebär att barnen lär sig sociala koder under pedagogisk måltid och hur de 

samspelar. De får kunskap kring hur de ska bete sig i sammanhanget utifrån normer och regler 

som råder under pedagogisk måltid. Barnen ser och lär av pedagoger och andra barn och 

formas socialt under måltidssituationen. Barn lär sig vara lyhörda för andra barns behov. De 

skapar förståelse kring när det går bra att prata, när de bör lyssna och hur de förväntas uppföra 

sig under måltiden.  

 

”… Påverka barns vanor, jag tror att vi kan förändra att det blir en bra stund på dagen att 

man sitter ner och äter och pratar, verkligen får tid och rum alltså man får prata själv och 

lära sig att lyssna, så det kan ju bli en bra vana…”(D) 
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Respondenterna beskriver vägledande handlingar för att främja barns interaktioner och 

utveckling under pedagogisk måltid. Det framkommer från flera respondenter olika exempel 

på tidigare situationer där de haft inverkan på barnen.    

 

”… sen börjar jag medvetet att, om ett barn säger ”min farmor och farfar bor i Jönköping” 

och jag minns att ett annat barn har sagt att ”min farmor bor i Gotland”, ”ja men juste ja var 

det inte din farmor som bodde i Gotland, eller? Hur var det nu?” Så försöker jag göra så att, 

men sen blir det ju så att dem pratar sinsemellan också… men det är ju någon som man som 

pedagog måste vara med och fiffla med lite sådär.” (C) 

 

Med normer och regler formas vanor 

 

Fyra riktlinjer som presenteras av respondenterna som praxis i förskoleverksamheterna är att 

barnen ska äta upp innan de hämtar mer mat, barnen ska smaka på maten, barnen ska ta minst 

en grönsak och barnen ska inte kasta mat. Med riktlinjerna följer undantag och är därför inte 

strängt uppsatta regler som följs till punkt och pricka. När det kom till att barnen inte ska 

hämta mer mat innan de ätit upp antyddes det relatera till att barnen inte ska kasta mat och 

även att det var svårigheter för pedagogerna att både sitta ner vid bordet och ha en pedagogisk 

måltid samtidigt som de behövde assistera barnen med mer mat borta vid serveringsdisken. I 

barngrupper där barnen var äldre fanns utrymmet till att hämta grönsaker innan de ätit upp 

den varma maten.  

 

”… man äter upp maten innan man hämtar mer. Däremot brukar vi låta, har dom ätit upp 

grönsakerna och vill hämta mer av grönsakerna så brukar dom faktiskt få gå och hämta mer, 

har vi faktiskt sagt för det är så svårt annars.” (D) 

 

Tidigare nämndes att det skiljer sig i hur barnen får hämta mat på de olika förskolorna. 

Respondenter från en förskola förklarar att de låter barnen stå i kö, hämta bestick och glas 

samt mjölk ur mjölkmaskin på egen hand. De har inte bestämda platser utan sätter sig vart de 

vill. På den andra förskolan förklaras istället ett system där barnen först får sjunga sånger för 

att sedan gå till matsalen och sätta sig på sina bestämda platser. De får därefter komma fram 

en i taget till serveringsdisken där de får stöd att ta mat och grönsaker. De mindre barnen på 

den sistnämnda förskolan blir serverade mat vid bordet vid lunchen. Båda förskolorna har 
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matbuffé och en stor variation av grönsaker. Den pedagogiska måltiden börjar när barn 

presenteras för maten, eller kanske innan måltiden när barnen sjunger en sång eller när de står 

i kö för att ta mat. Pedagogerna finns med vid serveringen av maten vid matbuffén och stödjer 

barnen i uppläggning av mat. Vissa barn vill bara ha specifika livsmedel och det finns 

utrymme för pedagogerna att locka med andra råvaror för att vidga barnets smakpreferenser.  

 

Pedagogers upplevda kunskapsläge, bakgrund och utveckling 

 

Lärandestrategier för att påverka barns vanor 

 

Samtliga respondenter beskriver olika anpassningar i deras arbete under pedagogisk måltid 

efter barnens behov. Teckenspråk förklaras som en resurs för att kommunicera med barnen, 

och som riktas speciellt till de barn som ännu inte har talet för att lära dem begrepp. En 

respondent förklarar hur fortbildning kring teckenspråk har lärt dem kommunicera med barn 

på ett annat sätt. Ett annat exempel visar hur ett digitalt hjälpmedel används för att bekräfta 

barn och deras matvanor för att skapa trygghet kring livsmedel.  

”… sen började vi skriva ut dom här bilderna och göra en liten bok av det. Eeh, och så fick 

barnet bestämma färger på bakgrunden och vad ska vi skriva, jag tycker … när barnet 

smakade så sa barnet ”jag tycker inte om” då skriver vi ”Jag tycker inte om ärtan”… (C) 

 

Det fanns respondenter som uttryckte att relationen mellan pedagog och barnet är viktig för 

att kunna förändra matvanor. Tillit och trygghet gör att barn vågar smaka. Att som pedagog 

äta den mat som serveras visar barnen att det är okej att äta och signalerar en god ton till mat. 

Vissa respondenter beskriver att de kan påverka barns vilja att smaka på nya livsmedel med 

uppmuntran och lockelse. Respondenter uttrycker en positiv tro på pedagogisk måltid och 

dess potentiella inverkan på barns vanor och förhållningssättet till uppgifter kring måltiden 

möts med en positiv anda. Måltiden är en stor del av förskolan och respondenterna förklarar 

att de bär en stor roll i hur situationen blir.     
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Kompetensutveckling behövs 

 

Respondenternas förhållningssätt under pedagogisk måltid tyds vara baseras på erfarenheter, 

egna värderingar, vardaglig praxis samt läroplanen med tanke på deras yttranden. De yttrar 

även att varken barnskötarutbildningen eller förskolelärarutbildningen innefattar pedagogisk 

måltid i någon större utsträckning.  Respondenter säger att det inte finns något dokument om 

pedagogisk måltid att utgå ifrån på förskolorna och att det vore bra att ha ett dokument att 

förlita sig på. 

 

”… jag kan säga såhär att när man går på en barnskötarutbildning man inte har en bok eller 

en kurs vad det innehåller pedagogisk måltid så vi lära oss inte nånting om det så det är 

svårt.”(A) 

Pedagogisk måltid innebär många olika saker för respondenterna. Det kan vara en 

njutningsfull, lugn stund för att samtala med barnen om exempelvis begrepp. Det kan även 

vara ett arbetssätt för att locka barn till att smaka och utveckla kosthållning. Vidare 

förklarades pedagogisk måltid även som en matsituation som innehöll lärande för barnen, 

både vad det gällde matematik, språk, begrepp och kompisrelationer. Det sågs även som en 

stund där pedagogerna åt likadan mat samtidigt som barnen.  

 

Respondenterna uttrycker en likstämmig efterfrågan efter ökad kunskap kring pedagogisk 

måltid. Det framgår att det både är bristande kunskap hos dem själva samt brist på underlag 

för hur utförandet av pedagogisk måltid ska gå till. Vissa respondenter anser att det är deras 

eget ansvar att finna information och att de till viss del bär ansvar för det bristande underlaget 

som finns. Ett sätt att främja arbetet med pedagogisk måltid beskrevs som föreläsningar eller 

kurser med personer med kompetens inom området. En av respondenterna formulerar sig 

såhär:  

 

”… jag gärna skulle gå på någon kurs eller nånting så att jag kan utveckla det.” (A) 

 

”… Alltså kompetensutveckling där i det området. Det skulle ju påverka pedagogisk måltid 

oerhört mycket, mycket om alla skulle få en utbildning, nånting sånt. För det är ju faktiskt 

nånting vi gör väldigt stor del av dagen, äter. Det är ju rätt livsviktigt.” (D) 
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Vidare uttalar respondenterna olika förslag på interna alternativ för att vidareutvecklas inom 

området pedagogisk måltid. Alternativen presenteras som utrymme till kompetensutveckling i 

befintliga reflektionsgrupper, utifrån tillgänglighetsverktyg eller under arbetsplatsmöten. 

Andra exempel där kunskap kan erhållas om pedagogisk måltid uttrycks som workshops eller 

teater. 

 

”… men vi har ju tillgänglighetsverktyg som vi jobbar med, … där vi gör, vi jobbar med att 

värdera oss själva, vår lärmiljö och våra projekt och hur vi jobbar och då är det ju många 

olika områden vi går igenom just, de e ju fysiska miljön, det är den sociala miljön, det är 

språket. Jag vet att det finns ett litet område som är om måltid där tror jag, men där skulle det 

kanske vara ännu mer att man får utvärdera sin egen roll och hur vi jobbar med måltid så där 

vet jag att det finns ett litet område.”(A) 

 

Diskussion     

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet presenterar fyra huvudkategorier och den första är Pedagogernas syn på 

pedagogisk måltid. Den andra heter Faktorer i miljön som påverkar pedagogisk måltid och 

har underkategorierna Lokal och gruppstorlek, Hur mat serveras, Sittplats och tidsomfång & 

Avbrott under måltiden. Därefter följer huvudkategorin Socialisering under måltiden med de 

två underkategorierna Normer och regler & Lärandestrategier påverkar barns vanor. Till sist 

är Pedagogers upplevda kunskapsläge, bakgrund och utveckling med underkategorierna 

Lärandestrategier påverkar barns vanor & kompetensutveckling behövs. Resultatet talar för 

att rummet för måltiden, gruppstorleken samt avbrott under måltiden är de mest huvudsakliga 

områden som påverkar pedagogisk måltid ur miljömässig synvinkel. Med rummet menas 

platsen för måltiden och beskrivs i relation till trygghet, valmöjligheter, struktur och rutiner. 

Vidare förklarar respondenter gruppstorlek som en avgörande faktor för kvalitén av hur 

pedagogisk måltid blir. Vid ett högt antal barn i samma utrymme blir det rörigt, oroligt och 

hög ljudnivå. Utan avbrott under måltid menar respondenter att miljön kan bli trevlig och att 

samtal kan bli mer koncentrerade. Resultatet visar även att socialt samspel, lärandetillfällen, 

regler och samtal hör ihop med barns socialiseringsprocess. Barn tar del av och lär sig sociala 

koder, socialt samspel och formar sina matvanor i denna kontext. Pedagoger skapar 

lärandetillfällen genom lärandestrategier och applicerar vardaglig praxis som påverkar barns 
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vanor. Kunskap och konkret underlag för pedagogisk måltids faktiska innebörd är ovisst för 

respondenterna. Respondenterna uttrycker en gemensam vilja att öka kompetens inom 

yrkeskåren för att förbättra pedagogisk måltid som verktyg. 

 

Pedagogers upplevelser om kompetens och resurser för att ha en god 

pedagogisk måltid 

 

Det finns flertal indikatorer som påverkar socioekonomiska förhållanden i samhället och en 

av dessa är utbildning som kan medföra lägre hälsorisker i arbetslivet, mindre stress och bättre 

ekonomiska förutsättningar (RK 2015b). Världshälsoorganisationens definition av hälsa talar 

för att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. I den här undersökningen är det perspektivet 

viktigt för att se potential i pedagogers roll under pedagogisk måltid. De har möjlighet att 

skapa sociala tillfällen med barnen samt ge dem god inställning till mat. Det som idag är ett 

problem är att pedagogisk måltid inte innefattas i styrdokumenten som styr förskolan. De 

finns inte heller klara riktlinjer för hur varken kommuner eller förskolor bör bemöta barn 

under pedagogisk måltid. Livsmedelsverkets råd ”bra mat i förskolan” är det som finns för 

pedagoger att utgå ifrån på en organisatorisk nivå men det känns som ett dokument som 

hamnat i skym undan, vilket gör mig frågandes till dess faktiska funktion. Det är upp till varje 

kommun att skapa policy för måltiden men vägen ner till enskild förskola, pedagog och barn 

är lång och behöver omjusteras. Precis som i denna undersökning har tidigare studier visat att 

pedagoger behöver stöd i lärandet under måltiden. För att skapa förändring för att lösa 

problemet kommer den ekonomiska frågan in. Pedagoger talar om workshops, föreläsare och 

andra sätt som kan implementera kunskap kring pedagogisk måltid inom förskolans väggar. 

Dessa idéer har en låg kostnad och verkar hälsofrämjande för barns levnadsvanor. I större 

perspektiv kan en vinst ses med att skapa riktlinjer för hela Sveriges förskolor för den 

pedagogiska måltiden för att skapa jämlika förutsättningar för alla barn, speciellt med tanke 

på Kingtons (2013) studie som talar för att den sociala miljön är extra viktig för barn med 

sämre förutsättningar, likväl som Lennernäs (2011) menar att motivation, stämningsläge, 

kognitiv prestation och beteende i klassrummet påverkas om barnen får mat i magen.  
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Pedagogers erfarenheter om pedagogisk måltid och dess påverkan på barnens 

vanor  

 

Eftersom den största riskfaktorn för ohälsa är dåliga matvanor i Sverige är risken för 

ohälsosamma matvanor högre hos barn än i områden med hög socioekonomisk status 

(Healthdata 2017) och möjligheten som barnen ges att hämta mer grönsaker trots att de inte 

ätit upp ger utrymme för en påverkan på barnens matvanor. Det kan ses som en 

hälsofrämjande insats för att öka intag av frukt och grönt som Mita (2015) menar i sin tur 

bidrar till en balanserad kost där goda hälsoutkomster kan utvinnas i framtiden. Likväl 

förmedlar respondenterna att tvång inte är ett brukbart sätt att få barn att äta, vilket är positivt 

eftersom tvång kring mat har visat sig påverka barns framtida relation till mat (Mita 2015). 

Med pedagogisk måltid som verktyg skapar vi bättre förutsättningar för en jämlik hälsa 

eftersom verktyget inte enbart hjälper barn att skapa goda matvanor utan även erbjuder barn 

utrymme för social- kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

 

Socialt samspel i samstämmighet med tidigare studier 

 

Respondenterna talar om sociala situationer och vad det innebär för barnen och förknippar till 

viss del situationerna likt Sepp (2013) med kommunikation, livsmedelskunskap, nutrition, 

matkultur och hälsa, i olika utsträckningar. Precis som Sepp (2013) menar så visade den här 

undersökningen att barn lär sig socialt samspel under pedagogisk måltid. Respondenterna 

talar för att barnen lär sig normer och regler som råder under pedagogisk måltid och formas 

utifrån dess kontext. van der Maesen och Nijhusis (2000) beskriver att dagens folkhälsoarbete 

ligger inför att förbättra sociala förhållanden relaterade till hälsa vilket ger pedagoger under 

pedagogisk måltid ett stort handlingsutrymme till att påverka barns sociala kapacitet men som 

kräver en bättre samsyn mellan kollegor och stöd uppifrån. I Obradovacs (2017) studie kring 

pedagogisk måltid visade det sig även där att medveten närvaro och barnsyn spelar en viktig 

roll för hur barn uppträder vid den pedagogiska måltiden vilket överrensstämmer med denna 

undersöknings resultat. 
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Pedagogers upplevelser om hur miljön påverkar den pedagogiska måltiden 

 

Att respondenter beskriver miljön i rummet som stökig, högljudd och orolig kan bero på 

många olika faktorer. Det framkommer negativitet kring matsal som matplats från de 

respondenter som inte applicerar bestämda platser. Måltider på avdelningen förklaras istället i 

termer av trygghet och enligt Granberg (2014) är trygghet omvårdnad, kärlek och stimulans 

från omgivningen. Vilket då kan ge en antydan till att matsal inte tillfredsställer barn gällande 

omvårdnad, kärlek och stimulans. Vidare förklaras bestämda platser som en faktor som kan 

inge trygghet i vardagen för barnen av respondenterna, även Niss och Söderström (2006) 

förklarar att bestämda platser skapar trygghet. Om det skulle implementeras i alla barngrupper 

skulle matsalen möjligtvis ses som en bidragande faktor till barnens trygghet i måltidsmiljön 

under pedagogisk måltid. I litteraturen beskrivs åtgärder som kan hjälpa till att sänka 

ljudnivån, exempelvis att undvika samtal över rummet eller att applicera en låg samtalston 

(Niss & Söderström 2006). Respondenter förklarar att medvetna val under pedagogisk måltid 

skapar bättre förutsättningar för barnen. Med bättre förutsättningar för barn under barndomen 

kan en god jämlik hälsa uppnås (RK 2015a). Med en hög ljudnivå medförs en hälsorisk 

(Socialstyrelsen 2017) och om insatser görs under pedagogisk måltid för att reducera 

ljudnivån kan det i sin tur hjälpa barnen att utveckla sina förmågor och få hälsofrämjande 

effekter precis som Socialstyrelsen (2017) menar. Gruppstorlek har respondenterna förklarat 

som betydande för hur pedagogisk måltid blir vilket överrensstämmer med vad Niss och 

Söderström (2006) förmedlar om att mindre grupper möjliggör för pedagoger att tillgodose 

deras behov. Respondenter förklarar avbrott som en påverkansfaktor i den sociala miljön. 

Dessa avbrott gör det svårt att föra samtal och skapar en stressig miljö vilket kan resultera i en 

ohälsosam miljö. En pedagog sticker ut och formulerar miljön som trevlig med goda samtal 

under den pedagogiska måltiden. Miljön tycks alltså påverka pedagogisk måltid i en 

omfattande grad och precis som Kington (2013) förklarar i sin studie, att den sociala miljön 

hör ihop med rutiner, aktiviteter och relationer vilket innebär att det är till stor del upp till 

pedagoger att skapa förutsättningarna i miljön. Kunskap måste höjas och personal måste få 

den kompetens och samsyn som de efterfrågar. Det skulle inte enbart skapa goda 

förutsättningar för barnen utan även skapa en bättre arbetsmiljö för pedagogerna. 
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Metoddiskussion  

 

Tidspannet har känts begränsat under undersökningens gång, Yin (2011) menar att 

analysarbetet bör ta tid, om tiden fördelats annorlunda hade en djupare analys kunnat 

genomföras för att stärka arbetets resultat och struktur.  

 

Min egen omdömesförmåga togs i anspråk för att bedöma hantering av situationer i relation 

till respondenter och andra inblandade utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv, precis som 

Yin (2011) menar att forskning ska gå till, dock har respondenternas konfidentialitet ej 

upprätthållits i den mån som var tänkt, samordnarna var involverade när pedagoger 

kontaktades vilket sätter respondenterna i en känslig sits. Situationen kan ha skapat eventuell 

bias, eftersom respondenterna möjligtvis kunnat bli hämmande av att samordnare hade 

vetskap om deras medverkan. Trots risken för bias är min personliga upplevelse av 

intervjuerna att jag fick öppna, rika och ärliga svar av respondenterna.       

 

Urvalet har en variation som talar för både individer med barnskötarutbildning och 

förskolelärareutbildning. Det ger en bred bild av den faktiska yrkesgruppen och stärker 

arbetets överförbarhet. Respondenterna har även arbetat mellan 6-13 år inom förskola vilket 

ger en antydan på att de har erfarenhet inom området, vilket verkar stärkande för deras 

position som informationsrika respondenter. Om urvalet innefattat nyexaminerade 

respondenter från barnskötarutbildning och förskolelärarutbildning hade resultatet kanske sett 

annorlunda ut eftersom de respondenter som nu deltagit utbildat sig för en tid sedan och 

utbildning tenderar att förändras över tid.     

 

Precis som Kvale och Brinkmann (2014) skriver angående semistrukturerade intervjuer 

lämpar sig den valda insamlingsmetoden för att få mer djupgående kunskap av människors 

uppfattningar. En bättre metod för att studera pedagogers uppfattningar kunde inte ha valts, 

dock menar Bryman (2011) att observationer även lämpar sig för undersökningar av samma 

syfte. Under de semistrukturerade intervjuerna är flexibilitet viktigt. Med intervjuarens brist 

på erfarenhet kan nervositet och okunskap lett till bristande uppmärksamhet till att upptäcka 

intressanta teman i relation till undersökningens syfte som en annan intervjuare inte missat på 

grund av dennes potentiella flexibilitet. Under bearbetning av material analyserades 

råmaterialet upprepade gånger för att ordentligt få förståelse för respondenternas ord. Under 

transkribering av råmaterialet dokumenterades det mesta och viss borttagning av ehm, öh, och 
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så vidare. Det fanns svårigheter med att analysera med en innehållsanalys och de 

svårigheterna är exempelvis att få en överblick av det material som fanns att tillgå, att se vart 

energi ska läggas för att inte missvisa råmaterialets innehåll. Med ett metodiskt 

tillvägagångssätt har kategorier hittats och vid närmare eftertanke kunde andra kategorier 

valts ut som hade varit mer enhetligt och tydligare för läsaren. Faktorer som påverkat i miljön 

kunnat presenteras utifrån kategorier som tydligare besvarade ”vad”, exempelvis tid, ljudnivå, 

spring och buller eller liknande hade möjligen gett ett bredare resultat. Anledningen till att jag 

upplever att det skulle vara tydligare på det sättet är eftersom kategorierna upplevs väldigt 

nära varandra och tenderar att gå samman till viss del. 

 

Med tanke på att Graneheim och Lundman (2003) skriver att det manifesta innehållet passar 

för nybörjare var det lämpligt med tanke på intervjuarens erfarenhet. Både syfte och 

frågeställningar har upplevts välformulerade i relation till intervjuguide, pilotstudie och sedan 

i bearbetning av material. Vidare har resultat svarat på syftet och frågeställningarna och 

medverkar till undersökningens kvalitet.  

 

Utdraget av kodningsschemat som visas i tabell 1 under dataanalys, bidrar till att visa läsaren 

hur analysen gått till för att ytterligare förtydliga processen. Råmaterial granskades med öppet 

och ärligt sinne för att undvika uteslutande tolkning inför den egna föreställningens skull, 

precis som Yin (2011) menar att kvalitativ forskning ska bedrivas för att både öka 

trovärdighet och tillförlitlighet. Analysprocessen strävade även ett metodiskt arbetssätt och 

uppriktigt material för att undvika att ge läsaren en missvisad bild av verkligheten, vilket även 

Yin (2011) anser är viktigt. Patton (2015) menar att det kan vara en vinst att låta flera 

personer ta del av analysprocessen för att eventuellt upptäcka bias som kan påverka 

trovärdigheten. Totalt har fyra ögon tagit del i undersökningens analysprocess för att undvika 

detta. Att använda citat i texten ökar trovärdigheten menar Bryman (2011), och det används i 

presentation av resultatet av samma anledning.  
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Slutsats 

 

Tidigare nämndes Agenda 2030s målområde 3, 4 och 12 som talar för preventivt arbete för 

psykisk hälsa, vikten av utbildning, kunskap och hållbar utveckling samt hållbar konsumtion 

för att minska klimat och miljöpåverkan samt främja människors hälsa. Dessa kan ses som 

grundpelare för vad pedagogisk måltid kan åstadkomma i termer av en hållbar utveckling. 

Vidare forskning behövs för att skapa tydliga övergripliga riktlinjer som kan skapa jämlika 

förutsättningar och sträva mot en hållbar utveckling. Nästa steg är att utföra kvantitativ 

forskning för att bekräfta det som denna djupgående undersökning tagit reda på.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Missiv 
 

Hej!  

Mitt namn är Julia Österback och är student vid Högskolan i Gävle. Jag läser till 

hälsopedagog och skriver jag mitt examensarbete inom folkhälsovetenskap. 

Folkhälsovetenskap handlar om människors hälsa och välbefinnande och vilka faktorer i vår 

omgivning som påverkar den, både sociala förhållanden, miljöfrågor och faktorer kring vår 

livsstil. Vidare kan forskning inom folkhälsovetenskap skapa underlag till god hälsa i 

befolkningen.  

 

Pedagoger upplever/uppfattningar om pedagogisk måltid. Syftet med att studera pedagogisk 

måltid som fenomen är att belysa områdets potential inom folkhälsoområdet. 

Forskningsområdet är outforskat och behöver vidgas och ni bidrar med att tillämpa ny 

kunskap inom området.  

 

En litteraturgenomgång har utförts för att få ett helhetsperspektiv kring det som ämnas 

studeras. Med denna information vill jag be om att få intervjua er som har god kunskap och 

vetskap om hur en måltid går till på förskolan. Det är av stort värde för min studie och jag 

hoppas att ni vill delta. Intervjun kommer begära ca. 35-40 minuter av er tid. 

 

Intervjun utförs efter vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att studien är 

frivillig och ni när som helst kan välja att avbryta ert deltagande. Data kommer enbart 

användas till denna studie och obehöriga kommer ej ha tillgång till data. Det är endast jag och 

min handledare som har tillgång till materialet. Era personuppgifter hanteras konfidentiellt. 

Med ditt tillstånd kommer jag att spela in intervjun för att i efterhand kunna bearbeta 

materialet med en innehållsanalys. Jag kommer att söka efter koder och teman i det som 

framkommer för att skapa en helhetsbild av hur ni som pedagoger upplever/uppfattar 

pedagogisk måltid.  

 

De fyra etiska forskningsprincperna, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet vilka finns att tillgå på denna hemsida 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.   
 

 

  



 

 

Jag har även för avsikt att besvara dessa forskningsfrågor:  

- Hur upplever pedagoger att miljön/omgivningen påverkar den pedagogiska måltiden? 

- Vilka erfarenheter har pedagoger om pedagogisk måltid och dess påverkan på barnens 

vanor? 

- Upplever pedagoger att det finns tillräckligt med kompetens/resurser för att ha en god 

pedagogisk måltid? 

 

Det ligger inte i intresse för studien att mäta eller att presentera hur många som tycker en viss 

sak eller att på något sett hänga ut er som individer. Intresset ligger i att ta reda på mer om 

fenomenet pedagogisk måltid utifrån era uppfattningar. Ni är lämpliga deltagare eftersom ni 

arbetar i förskola och deltar under pedagogisk måltid/lunch.  

   

Jag samtycker och vill delta i studien: 

Namn:       

Ålder:       

Utbildning:       

Befattning:       

Arbetserfarenhet inom förskola:      

 

Underskrift och datum:      

 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Pedagogisk måltid 

1. Vad är pedagogisk måltid för dig? 

2. Beskriv hur en typisk lunch med förskolebarnen ser ut. 

3. Hur upplever du att den pedagogiska måltiden fungerar? (Utveckla) 

4. Finns det något som du tänker kan förbättras med pedagogisk måltid? 

5. Upplever du att du har tillräcklig kunskap om pedagogisk måltid för att hålla i en? 

Om Ja/Nej 

Förklara varför. 

6. På vilket sätt tänker du att kunskapen allmänt kan höjas i din yrkeskår och hos dig själv? 

7. Upplever du att du får tillgång till tillräcklig information om hur en pedagogisk måltid ska 

se ut? 

Om Ja/Nej. 

Förklara varför. 

8. På vilket sätt tänker du att informationen kan bli bättre? 

Miljön/omgivningen 

9. Berätta hur miljön/omgivningen är när du har en pedagogisk måltid? 

10. Upplever du att det kan finnas något med miljön/omgivningen som kan påverka den 

pedagogiska måltiden negativt? 

11. Berätta på vilket sätt miljön/omgivningen kan vara positiv för den pedagogiska måltiden. 

Barnens vanor 

12. Berätta hur du tänker att den pedagogiska måltiden kan främja barns vanor? 

13. Upplever du att barnen får ta del av och skapar sociala relationer runt bordet? 

Om Ja/Nej. 

Förklara varför. 

14. Upplever du att det uppstår lärande hos barnen under den pedagogiska måltiden? 

Om Ja/Nej. 

Förklara varför. 

  



 

 

Bilaga 3 

Resultatets samtliga huvudkategorier och subkategorier. 

 
 

Huvudkategori 

 

1. 

Pedagogers 

syn på 

pedagogisk 

måltid 

 

2. 

Faktorer i 

miljön som 

påverkar 

pedagogisk 

måltid 

 

 

3. 

Socialisering 

under 

måltiden 

 

4. 

Pedagogers upplevda 

kunskapsläge, 

bakgrund och 

utveckling 

 

Subkategori 

 

1. 

 Lokal och 

gruppstorlek 

 

 

1.  

Normer och 

regler 

 

1. 

Lärandestrategier 

påverkar barns vanor 

 

 

2.  

Hur mat 

serveras 

 

 

2. 

Lärandestrateg

ier påverkar 

barns vanor 

 

2. 

Kompetensutveckling 

behövs 

 

3. 

 Sittplats och 

tidsomfång 

 

 

 

4. 

Avbrott under 

måltiden 

 

 

 

 

 


