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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns skillnader i förskoleperso-

nalens lunchmåltid beroende på om de äter pedagogisk lunch, det vill säga samma mat 

som barnen, eller medhavd matlåda. Studiedesignen är av beskrivande och jämförande 

karaktär, och undersökningen skedde i en medelstor svensk stad där tre förskolors 

kvinnliga personal deltog. Tolv individuella halvstrukturerade telefonintervjuer genom-

fördes. Sex pedagoger åt samma mat som barnen och övriga medförd matlåda. Resulta-

tet visade att respondenterna som åt medhavd matlåda hade ett högre totalt energiintag i 

form av protein, fett, men även en högre konsumtion av c-vitamin och järn. Dock hade 

de med matlåda ett lägre intag av kolhydrater. Övervägande del av respondenterna åt 

inte en tillfredsställande mängd energi för att täcka en tredje del av dagsbehovet. Alla 

respondenter utom en drack vatten till måltiden och nästan alla ansåg att de borde ha ätit 

mer grönsaker, oberoende av om de åt samma som barnen eller medhavd matlåda. 

Samtliga hade en klar uppfattning om att de är förebilder för barnen under måltiderna 

och de hade förhållandevis likartade utgångspunkter i sitt arbetssätt gällande en pedago-

gisk måltid. Slutsatsen blev att personalen hade ett lägre intag av energigivande när-

ingsämnen om de åt samma som barnen. Deltagarna var eniga om att den pedagogiska 

måltiden innebär att vara en förebild, inte bara näringstillförsel, även om det kan vara 

svårt att leva som de lär.  
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Abstract  

Objectives: The aim of this study was to examine whether there are differences in the 

preschool staff meals depending on whether they eat pedagogic meals (lunch), i.e. the 

same food as the children, or bring their own lunch box.  

Methods: The study design was descriptive and comparative in nature, and was both 

quantitative and qualitative. The survey took place in a medium-sized Swedish town 

where the staff in three preschools participated. Twelve semi-structured telephone inter-

views were conducted, with six women eating the same food as the children and six 

women who brought their own lunch box.  

Results: The results showed that those who brought their own lunch boxes had a higher 

energy content in their lunch meal, and also a higher consumption of all nutrients except 

carbohydrates. The major part of the respondents did not eat an adequate amount of 

energy to cover one third of the daily requirement. All participants had a clear under-

standing that they are role models for the children during the meals, and they behaved 

rather similar in relation to the pedagogic meal.  

Conclusions: The conclusion was that the staff had a lower intake of energy yielding 

nutrients if they ate the same food as the children did. Participants agreed that the peda-

gogic meal implies being a role model, not merely nutrition. However, they did not live 

the way they teach the children to do. 
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handledare Gisela van der Ster för din otroliga hjälpsamhet och ett stort stöd i uppsats-

skrivandet.  

 

Tack! 

Rosie Karlsson 



 

 

Innehållsförteckning 

1.BAKGRUND ................................................................................................................ 1 

2. INTRODUKTION ...................................................................................................... 1 

2.1 VUXNAS MATVANOR ............................................................................................... 1 

2.2 NÄRINGSREKOMMENDATIONER ............................................................................. 2 

2.3 REGLER FÖR PEDAGOGISK LUNCH PÅ FÖRSKOLAN ............................................... 2 

2.4 LUNCHMÅLTIDEN I FÖRSKOLAN – PEDAGOGISK MÅLTID ...................................... 3 

2.5 FÖREBILD ................................................................................................................ 5 

3. SYFTE ......................................................................................................................... 7 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................................. 7 

4. METOD ....................................................................................................................... 8 

4.1 DESIGN .................................................................................................................... 8 

4.2 LUNCHINTERVJU ..................................................................................................... 8 

4.3 INTERVJU OM FÖRHÅLLNINGSSÄTT ....................................................................... 9 

4.4 URVAL ................................................................................................................... 10 

4.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .......................................................................................... 10 

4.6 RELIABILITET OCH VALIDITET ............................................................................. 12 

5. RESULTAT ............................................................................................................... 12 

5.1 RESULTAT AV NÄRINGSBERÄKNING ..................................................................... 13 

5.2 PEDAGOGISK MÅLTID ........................................................................................... 15 

5.3 PERSONALENS BILD AV SKILLNAD PÅ MÅLTIDSINNEHÅLLET .............................. 16 

5.4 ROLLEN SOM FÖREBILD........................................................................................ 17 

5.5 SAMTAL OM MATEN MED BARNEN ........................................................................ 19 

6. DISKUSSION ........................................................................................................... 20 

6.1 RESULTATDISKUSSION .......................................................................................... 20 

6.2 METODDISKUSSION ............................................................................................... 25 

6.3 FRAMTIDA FORSKNING ......................................................................................... 27 

7. REFERENSER ......................................................................................................... 28 

BILAGA 1 

BILAGA 2 

BILAGA 3 



 

1 
 

1.Bakgrund   

Inom förskoleverksamheten är det idag möjligt för personalen att äta pedagogiskt till-

sammans med barnen, det kallas pedagogisk lunch och personalen antas i den situatio-

nen vara en förebild för våra barn. Enligt Livsmedelsverket (Statens Livsmedelsverk, 

SLV 1) tillämpas pedagogisk lunch i nästan alla skolor och förskolor i Sverige. Däremot 

kan det vara så att alla i personalen inte får äta med barnen samtidigt utan till exempel 

en vecka i taget och i övrigt får ta med egen matlåda.  

 

Livsmedelsverket har utformat riktlinjer för barnomsorgens måltider och dessa är av-

sedda att användas som ett hjälpmedel för goda vardagsrutiner och maten behöver inte 

näringsberäknas (SLV, 1996). Detta innebär att barnen ska få i sig den näring de behö-

ver för sin ålder, men även att personalen ska få i sig näring anpassad för vuxna. 

 

2. Introduktion 

Barn behöver mycket näringsrik mat för att utvecklas och växa. Eftersom barn inte äter 

som vuxna innebär det att barnens mat behöver vara näringstät, det vill säga mat som 

innehåller mycket näring i förhållande till mängden (Abrahamsson, 2006). Barn upp till 

6 år har behov av större näringstäthet när det gäller vissa näringsämnen som till exempel 

järn, än vad barn över 6 år och vuxna har. Enligt Svenska näringsrekommendationer 

(SNR) (Abrahamsson, 2006) bör näringstätheten vara cirka 20 % högre eller mer av de 

flesta näringsämnen för barn i åldern 2-5 år jämfört med barn i 6-11 årsåldern. Barn har 

en högre ämnesomsättning än vuxna beroende på hög tillväxt, vilket är ett mått på barns 

hälsa och välmående. Med anledning av detta bör förskolans mat vara näringstät och 

inte innehålla produkter som sänker näringstätheten (Abrahamsson, 2006). 

 

2.1 Vuxnas matvanor  

Livsmedelsverket i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) har genomfört två 

rikstäckande kostundersökningar av befolkningens matvanor. Den första, HULK, Hus-

hållens livsmedelsinköp och kostvanor, genomfördes 1989. Resultaten från den under-

sökningen visade att ålder och kön hänger samman med matvanor, där t.ex. kvinnor är 

bättre än män på att äta frukt och grönsaker (Becker, 1994).  

 

Den andra och senaste rikstäckande kostundersökningen gjordes 1997-98 och kallas 

Riksmaten. Resultatet från den visade att det skett en del förändringar i matvanorna se-

dan HULK- undersökningen. Detta innebar att konsumtionen av grönsaker, rotfrukter, 
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juice och nektar, pasta, ris, sötsaker, pizza, kött och fågel, nötter och snacks, alkohol 

och vatten ökat jämfört med HULK. Riksmatens resultat visade även klara åldersskill-

nader i matvanorna för ett antal livsmedel. Detta innebar att de äldre åt mer ”traditionel-

la” baslivsmedel som potatis och fisk men även mer frukt och grönsaker. De yngre vux-

na åt mer av ”moderna” livsmedel som pizza, pasta, godis och läsk (Becker & Pearson, 

2002).  

 

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors måltidssituationer var tydliga. Män åt mer ute 

medan kvinnor åt fler måltider i hemmet. Vidare åt män mindre grönsaker och frukt än 

kvinnor men mer bröd, kött, potatis, fil och mjölk. Män drack hellre öl och mjölk till 

maten medan kvinnor drack vatten (Becker & Pearson, 2002). En jämförelse mellan 

dessa två undersökningar konstaterade att män och kvinnor hade högre BMI 1997-98 än 

de hade i slutet av 1980-talet trots att valet av nyttiga livsmedel tydde på förbättringar. 

Vi äter alltså nyttigare men ökar samtidigt i vikt (Becker, 1999).    

 

2.2 Näringsrekommendationer 

Rekommendationerna för fördelningen av fett, kolhydrater och proteiner för barn över 2 

år är desamma som för vuxna. Detta innebär att fett bör utgöra 30 E% [energiprocent], 

kolhydrater 55 E% och protein 15 E% av det dagliga intaget (SNR, 2005). Proportio-

nerna på måltiden bör vara utifrån tallriksmodellen för vuxna vilket innebär att 

kött/fisk/äggdelen fyller en fjärdedel och resterande del delas lika mellan pota-

tis/ris/pasta och grönsaker/rotfrukter/frukt/bär (SLV, 1996). Enligt SNR 2005 är det 

olika rekommendationer för järn och c-vitamin beroende på ålder och kön; kvinnor mel-

lan 18 och 74 år bör ha ett intag på 75 mg C-vitamin per dag och ett intag på 15 mg av 

järn (Abrahamsson, 2006). 

 

2.3 Regler för pedagogisk lunch på förskolan 

Regler för den pedagogiska lunchen på förskolan är den samma för en del förskolor, 

vilket innebär att personalen får äta samma mat tillsammans med barnen en gång i 

veckan utan kostnad. Därefter, om så önskas, går det att mot en kostnad mellan 15 och 

42 kronor per måltid, äta samma mat som barnen på förskolan. Kostnaden varierar mel-

lan förskolorna och kan antingen dras på lönen eller betalas kontant (Personlig kommu-

nikation, 2011).   
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2.4 Lunchmåltiden i förskolan – pedagogisk måltid 

I Läroplanen för förskolan 98 (Lpfö 98) står det att i förskolan grundas barnens livs-

långa lärande och på sikt ska detta ge barnen en möjlighet att tillägna sig de kunskaper 

de behöver för att leva aktivt och delta i samhället. Förskolans uppdrag är att den peda-

gogiska verksamheten skall bidra till barnens utveckling och utgå ifrån barnens perspek-

tiv i alla situationer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Detta innebär att alla 

barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och intressen. Pedago-

gerna på förskolan har som huvudsaklig uppgift att utgå från barnets perspektiv och 

samtidigt väcka deras intresse. De ska också medvetet rikta lärandet mot de mål som 

den pedagogiska verksamheten eftersträvar (ibid.).  

 

Verksamheten som barnen deltar i ska vara rolig, trygg och lärorik och barnen skall 

erbjudas en god pedagogisk verksamhet (Lpfö 98). Barn behöver pedagogernas intresse 

för att bli förstådda och känna sig respekterade så att barnet får tilltro till sig själv och 

andra. Barn lever i nuet och de behöver se ett sammanhang. De har ett behov av att för-

stå vad som händer och uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det som 

händer runt omkring dem (Niss & Söderström, 2006). KASAM betyder känsla av sam-

manhang och uttrycket skapades av Aron Antonovsky och innebär tre centrala kompo-

nenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Dessa tre 

begrepp är lämpliga för att diskutera innehållet i förskolans vardag och hur det kan bli 

meningsfullt och begripligt för barnen. KASAM grundläggs i barndomen då ett sam-

manhang i tillvaron ger trygghet. Detta uppnås när barnen känner att det som sker är 

begripligt, hanterbart och meningsfullt. Teorin är viktig för att skapa ett kreativt sam-

spel med barnen och utveckla lyhördhet för barnens behov (Niss & Söderström, 2006). 

Begriplighet uppstår när barnet förstår vad som ska hända/händer och att det är struktu-

rerat och tydligt. Därför är det bra med rutiner och förhållningssätt kring måltidssitua-

tionen eftersom det bidrar till att barnen känner sig trygga. Hanterbarhet upplever bar-

nen när de får känna ”Kan själv” och i måltidssituationerna kan det innebära att barnen 

får ta maten själva och lära sig uppskatta hur mycket de orkar äta. Detta gör att deras 

självkänsla stärks och en känsla av ”Jag kan” uppstår och det behöver barn (ibid.). Me-

ningsfullhet är det viktigaste begreppet eftersom det har att göra med våra inre drivkraf-

ter, det vill säga viljan och motivationen. Ett barn som upplever något svårbegripligt 

och ohanterligt kan ta itu med situationen genom en kraft som är förknippad med en 

känsla av mening. Detta innebär att om något känns meningsfullt, finns motivationen 

och viljan att förstå och hantera situationen. I en måltidssituation är meningsfullhet för-
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knippat med att barnen får känna sig delaktiga i situationen och detta kan vara att de får 

visa och diskutera tillsammans och därmed blir de engagerade och motiverade. Rutiner-

na är stommen i förskolans vardag men också i barnens trygghet. I rutinerna känner 

barnen igen vad som händer eller som ska hända, det vill säga det förutsägbara skapar 

trygghet. När rutinerna blir trygga och förutsägbara men också attraktiva, blir dessa 

stunder en glädje och en tillgång för barnen (ibid.). 

 

Måltiden är kanske det tillfälle som underskattas mest inom förskoleverksamheten. En-

ligt Centrum för tillämpad näringslära (2007), betraktas måltiden ofta som en källa till 

näring och inte som ett redskap för barnens utveckling. Däremot, i praktiken, skapar 

måltiden många möjligheter till inlärning, vilket innebär kontakt, samvaro, hänsynsta-

gande, uppmärksamhet och koncentration. Måltiden ger även tillfälle till inlärning av 

finmotorik, koordination och rörelser. Barnen får träning i att uttrycka sig, lära sig vänta 

på sin tur och de får lära sig att ta för sig. Att lära sig att ta för sig innebär också träning 

i att bedöma mängder så att barnen så småningom lär sig att ta lagom mycket mat som 

de orkar äta. Det innebär att barnen får så mycket eget ansvar i bedömningen av portio-

nen, att det successivt går upp för dem hur mycket mat de kan stoppa i sin mage (An-

dersson, 1991).  

 

Enligt ett examensarbete av Lindström & Ståbi (2007), har förskolan även idag den 

primära funktionen av vårdande karaktär, det vill säga barnen ska få mat. Men detta 

innebär också ett pedagogiskt perspektiv på situationen som kallas för pedagogisk mål-

tid. Detta beskrivs som att måltiden är ett bra tillfälle för personlighetsutveckling och 

inlärning, ett tillfälle förskolepedagogerna bör ta vara på. En förutsättning för barnens 

jag-utveckling är att förskolepedagogerna lägger stor vikt vid att barnen ska få lära sig 

att äta själva. Lindström & Ståbi (2007) beskriver också att det är viktigt att personalen 

äter tillsammans med barnen eftersom barn lär sig genom imitation. Själva måltidssitua-

tionens utformning får inte innehålla tvång eller stress men den får heller inte vara för 

utdragen. De betonar också att den pedagogiska måltiden kan kopplas till olika mål i 

läroplanen för förskolan 1998. Dock finns det inga specificerade målsättningar för mål-

tiderna på förskolan i läroplanen. Det finns inga krav på att måltiden ska genomföras 

pedagogiskt, vilket innebär att varje enskild förskola får använda sitt pedagogiska syn-

sätt utifrån hur de tolkar situationen (ibid.). 
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Många barn ser måltiden både som en njutning och en höjdpunkt på dagen. För pedago-

gerna kan det ibland vara den mest krävande delen av dagen eftersom det kan vara svårt 

att hinna med att ge alla barn stöd som behöver det (Niss & Söderström, 2006). Då barn 

behöver rutiner och kontinuitet är det bra att både barn och vuxna sitter på bestämda 

platser vid matbordet. Det ger barnen en trygghet att varje dag veta var de ska sitta och 

vem de ska äta med (ibid.). Genom att pedagogerna äter tillsammans med barnen väcks 

en entusiasm naturligt hos barnen genom deras nyfikenhet att prova på och smaka. Un-

der måltiden sker det naturliga samtal med barnen om vad de äter och vad som sker un-

der måltiden. Detta gör att barnen på ett naturligt sätt lär sig kallt, varmt, sött, surt, hårt, 

mjukt osv. ”Under lunchen tränas många begrepp som att glaset står framför tallriken 

och tallriken står på bordet”(Niss & Söderström, 2006, s. 100).  Måltiderna bör därmed 

präglas av glädje och gemenskap och detta ger barnen en positiv upplevelse tillsam-

mans. Upplevelserna kring måltiderna är lika viktiga som att maten innehåller tillräck-

ligt med näring (ibid.). 

 

Enligt Helena Anund (2007) innehåller en lunch på förskolan många delar som tillsam-

mans konstruerar den pedagogiska måltiden. De stora delarna är maten, samtalet, peda-

gogen som förebild och barnets utveckling. Dessa delar innebär att barnen ska smaka på 

det som erbjuds, lära sig äta ny mat, det är ett bra tillfälle för språkträning och matema-

tik, och barnen observerar pedagogerna (förebilderna) och gör likadant. Även de äldre 

barnen är förebilder för de yngsta och pedagogerna hjälper barnen i dessa måltidssitua-

tioner att bygga självkänsla genom att de får vara delaktiga och respektera andra (ibid.). 

 

2.5 Förebild 

”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder” (Lpfö 98). Genom konkreta upplevelser tillägnar sig barnen inlärning, etiska 

värderingar och normer (ibid.). Detta innebär att personalen på förskolan är en förebild 

för barnen, dels under måltiderna men även under resterande delar av verksamheten. Att 

ge barnen grunden för ett livslångt lärande i måltidssituationerna innebär att personalen 

bör agera som en förebild t.ex. genom att äta näringsriktiga måltider tillsammans med 

barnen. 

 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) genomförde en studie om förskolebarns mat-

vanor. Syftet var att genom den pedagogiska måltiden identifiera förskolepersonalens 
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inställning till den roll måltiderna och maten har som en del av den dagliga verksamhe-

ten. Resultatet visade att personalen hade starka åsikter men även tveksamheter beträf-

fande hur måltider och mat bäst skulle samordnas i den dagliga pedagogiska verksam-

heten. Förskolepersonalen visade bristande kunskap om kost och näring, vilket resulte-

rade i en ambivalent och osäker situation med avseende på hur de såg sig själva som en 

förebild i samband med måltiden. Samtidigt fanns det en tydlig uppfattning hos de flesta 

i personalen vad en pedagogisk måltid innebär. Enligt personalen innebar det att hjälpa 

barnen att hjälpa sig själva samt att fungera som en vuxen förebild för barnen vid bor-

det. I den pedagogiska måltiden ingick även visa att maten är ätbar genom att uppmunt-

ra barnen att smaka. Däremot sågs inte måltiden som en pedagogisk verksamhet utan 

som ett avbrott i den övriga verksamheten. Den ideala måltiden ansågs av personalen 

vara ”mysig och trevlig” och att få samtala med barnen runt bordet vilket ansågs vara en 

viktig aktivitet. Resultatet kunde möjligen bero på att det saknas specifika mål för hur 

en pedagogisk måltid ska gå till och vad den innebär. Sepp et al. (2006) beskrev att vi-

sionen om den ideala måltiden kunde ses som identisk med den pedagogiska måltiden, 

vilket innebar en positiv måltidssituation där barn och vuxna samlas vid bordet för att 

äta och njuta av maten i en harmonisk miljö, och där barnen kan lära sig genom att tala 

med vuxna förebilder (ibid.). 

 

Nahikian-Nelms (1997) studerade barnskötares beteende under måltiderna tillsammans 

med barnen. Författaren menar att om barnskötarna inte sitter ner tillsammans med bar-

nen, äter samma mat och skapar en positiv och lugn miljö vid bordet, är de inte bra fö-

rebilder för barnen. Resultatet visade även här att barnskötarna hade bristande kunskap 

om nutrition och de uppvisade även beteenden under måltiderna som inte var förenliga 

med de rekommendationer som finns(ibid.). Utifrån detta resultat sammanställde Nahi-

kian-Nelms (1997) det optimala beteendet för barnskötare under måltiderna beskrivet i 

tio punkter. 

 

 Barnskötaren sitter tillsammans med barnen under måltider och mellanmål. 

 Barnskötaren äter samma mat som barnen. 

 Barnen tillåts servera sig själva. 

 Barnskötaren får inte stressa barnen att äta. 

 Barnskötaren uppmuntrar barnen att smaka på maten som erbjuds. 

 Barnskötaren kräver inte att barnen måste smaka på all mat som erbjuds innan 

ytterligare portioner av något livsmedel ges. 



 

7 
 

 Barnskötaren tvingar inte barnen att äta upp all mat. 

 Maten används inte som belöning, straff eller tröst. 

 Barnskötaren engagerar sig i en trevlig konversation tillsammans med barnen 

under måltiden. 

 Barnskötaren använder måltiden som ett tillfälle att lära barnen om kost och nu-

trition. 

 

En studie av Birch (1980) visade att barn i förskolan, och särskilt de yngsta barnen, fö-

redrog att äta samma mat eller livsmedel som sina kamrater. Studien visade även att 

barnen åt livsmedel de annars inte skulle välja, om deras kamrater eller en vuxen före-

bild åt dessa. Därmed menar Birch att det under förskoleåldern är viktigt att introducera 

nya livsmedel, särskilt dem som barn vanligen inte föredrar, till exempel grönsaker ef-

tersom det är i förskolan grunden till barnens matvanor läggs (ibid.). 

 

Eftersom förskolepedagogerna är förebilder för barnen är det intressant att undersöka 

huruvida de lever som de lär. Är man en förebild på samma sätt då man äter samma mat 

som barnen som när man har medhavd lunchmat? Innebär medhavd matlåda likvärdig 

näringssammansättning som den serverade lunchen? Tänker personalen på sin roll som 

förebild vid måltiden?     

 

3. Syfte  

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns skillnader i förskolepersona-

lens lunchmåltid beroende på om de äter pedagogisk måltid med barnen eller medhavd 

matlåda. Ett ytterligare syfte är att ta reda på personalens attityd till sin roll som före-

bild.  

 

3.1 Frågeställningar  

 

- Finns det någon skillnad i energiintaget och den procentuella fördelningen av 

kolhydrater, protein och fett, samt av järn och c-vitamin mellan pedagogiska 

luncher med barnen och medhavd matlåda? 

- Tänker personalen på att de är förebilder för barnen både vid pedagogisk lunch 

och vid medhavd matlåda? 

- På vilket sätt arbetar personalen för att fungera som förebilder för barnen? 
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4. Metod 

4.1 Design  

Uppsatsen är av beskrivande och jämförande karaktär. Intaget av näring och energi i 

lunchmåltiden jämfördes mellan medhavd matlåda och den serverade pedagogiska lun-

chen. Den beskrivande delen syftar till en förståelse för hur förskolepersonalen uppfattar 

sig själva som förebilder. Studien är både kvalitativ och kvantitativ – kvalitativ eftersom 

resultatet innehåller verbala formuleringar i form av uttalanden, och kvantitativ efter-

som resultatet innehåller en mätning av numerisk form (Backman, 2008).  Den kvalita-

tiva delen innebär att intervjua förskolepersonalens inställning till pedagogisk måltid 

samt deras agerande som förebild. Den kvantitativa delen innebär en näringsberäkning 

av lunchmåltiden för att kunna se om eventuella skillnader avseende livsmedelsval och 

energiinnehåll finns mellan medhavd matlåda och serverad pedagogisk måltid, det vill 

säga samma mat som barnen äter.   

 

4.2 Lunchintervju  
 

Valet av metod för den kvantitativa delen av undersökningen var en 24-timmars intervju 

(Callmer, Hagman et al., 1986) utförd via telefon. En 24-timmars intervju avser att 

kvantitativt och kvalitativt beskriva en individs konsumtion retroaktivt, det vill säga 

under en definierad tidsperiod före intervjun (Callmer et al., 1986). För denna studie 

användes en förkortad 24-timmars-intervju, då endast en måltid (lunchmåltiden) under 

de föregående 24 timmarna skulle analyseras. Fördelarna med 24-timmars intervjuer är 

att det är en relativt enkel metod och passar även som telefonintervju. Den ger ett litet 

bortfall jämfört med andra kostundersökningsmetoder och kostundersökningen påverkar 

inte matvanorna (Callmer et al., 1986). Olika kostundersökningsmetoder ger olika fel-

källor och därför ansågs en förkortad 24- timmars intervju vara den bäst lämpade för 

den här delen av studien eftersom metoden dels har få felkällor och dels reducerar möj-

ligheten för respondenterna att korrigera sina svar. En 24-timmars-intervju innehåller ett 

överraskningsmoment eftersom respondenten inte är medveten om vilken dag en ut-

frågning ska ske, och hon saknar därför möjlighet att korrigera sitt matintag såsom kan 

ske vid exempelvis kostregistrering. Frågorna var halvstrukturerade vilket innebär att 

frågorna inte har helt fasta svar (Trost, 2005) och svaren användes för att beräkna energi 

(fett, protein och kolhydrater) och näringsintaget (järn, vitamin C) i lunchmåltiden. Va-

let av näringsämnena kolhydrater, protein och fett gjordes därför att dessa är energigi-

vande näringsämnen. Järn valdes därför att järnbrist är en av de vanligaste bristsjukdo-

marna bland kvinnor i fertil ålder (Abrahamsson, 2006), och C-vitamin valdes på grund 



 

9 
 

av att c-vitamin i maten gör att vegetabila järnkällor lättare kan absorberas i kroppen. 

Det senare är särskilt viktigt om måltiden inte innehåller kött eller fisk (ibid.). 

 

Den kvantitativa dataanalysen har skett genom näringsberäkning av lunchmåltiden i 

datorprogrammet ”Diet Trainer”, ett program som beräknar näringsinnehållet av olika 

livsmedel. Under intervjuerna angav respondenterna själva den mängd livsmedel som 

konsumerats, efter att först ha angivit livsmedelstyp och tillagning. Vissa livsmedel 

uppskattades i deciliter och hushållsmått (glas, matsked etc.) som därefter omvandlades 

till gram av programmet. Resterande uppskattningar av respondenterna var i gram. I 

programmet matades sedan genomsnittliga värden in, såsom ålder för en kvinna 35 år, 

vikt 62 kg, längd 168 cm och det genomsnittliga energibehovet uppskattades till 2000 

kcal/dygn. Detta gjordes eftersom respondenterna inte tillfrågades om ålder, vikt eller 

längd vid intervjutillfället. Den konsumerade mängden har därefter ställts i relation till 

det uppskattade energibehovet på 2000 kcal. Därefter har näringsinnehållet i respektive 

grupp räknats ihop för att beräkna medelvärde och medianvärde. Näringsinnehållet har 

jämförts mellan de båda grupperna. Resultatet redovisas med beskrivande statisktik för 

deltagarna som ätit matlåda och deltagarna som ätit samma mat som barnen. Energipro-

cent redovisas i figurer för att illustrera fördelningen av måltidens energigivande när-

ingsämnen för båda grupperna av respondenter. 

 

4.3 Intervju om förhållningssätt 
 

Efter intervjun av den kvantitativa delen, övergick intervjun till en kvalitativ del i syfte 

att belysa personalens förhållningssätt vid måltiderna. Detta ansågs vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt för den kvalitativa delen av undersökningen eftersom intervjuer kan ge 

svar på personalens inställning, attityder och förhållningssätt. Vid utformningen av in-

tervjufrågorna påbörjades en organiseringsprocess med att utifrån syfte och frågeställ-

ningar identifiera problemområdet genom att formulera relevanta frågor (Gillham, 

2008). Därefter kontrollerades och redigerades frågorna så att de frågor som gav samma 

svar sammanfördes och sedan identifierades den narrativa ordningen. Vidare genomför-

des en testintervju för att säkerställa att frågorna uppfattades på rätt sätt.  

 

Den kvalitativa dataanalysen har inneburit transkribering och en klassisk innehållsana-

lys av intervjuerna genom att först identifiera substantiella uttalanden i transkriberings-

texten (Gillham, 2008). Efter detta bestämdes olika kategorier som framkom efter en 

upprepningsprocess. Kategorirubrikernas väsentliga egenskap innebär att de ska vara 
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deskriptiva och inte för abstrakta, de ska lyfta fram egenskaperna hos de uttalanden som 

är representativa för studiens syfte (ibid.). Därefter kontrollerades att kategorierna är 

rimliga i förhållande till studiens frågeställningar och syfte, för att sedan sammanställa 

och presentera resultatet under varje kategori genom text och citat (ibid.). Resultatet 

redovisas i kategorierna pedagogisk måltid, personalens bild av skillnad på måltidsin-

nehållet, rollen som förebild och samtal om maten med barnen. Vidare har litteratur 

använts för att säkerställa definitioner och begrepp (Backman, 2008).  

 

4.4 Urval  

Studien genomfördes på tre skilda förskolor i en mellanstor stad i Mellansverige, där två 

av förskolorna lagar sin mat på förskolan och den tredje får maten färdiglevererad från 

en matleverantör. Urvalet av deltagare genomfördes till viss del av bekvämlighet efter-

som tiden för undersökningen var begränsad, men även ett sannolikhetsurval, det vill 

säga slumpmässigt urval användes (May, 2001). Sannolikhetsurvalet innebär att alla 

deltagare som slumpmässigt valts ut har haft samma chans att väljas. Tre av fyra försko-

lor kontaktades slumpmässigt via telefon då det var relevant med förskolor som lagar 

egen mat på förskolan och därmed få variationer på måltidsinnehållet. Den fjärde för-

skolan var ett bekvämlighetsurval genom en befintlig kontakt som arbetar på förskolan.   

 

Avsikten var att intervjua tio förskolepersonal som äter matlåda samt tio förskoleperso-

nal som äter pedagogiskt med barnen, för att undersöka om det finns skillnader i deras 

lunchmåltid. När intervjuerna började blev en av deltagarna med pedagogisk lunch sjuk-

skriven och därmed togs även en deltagare med matlåda bort. Ytterligare en deltagare 

som skulle ha ätit samma mat som barnen hade vid tillfället för intervjun medhavd mat-

låda istället och därmed föll även en till bort som skulle ha ätit samma som barnen. 

Sammanlagt blev det ett bortfall på fyra deltagare, två med matlåda och två som skulle 

ha ätit samma mat som barnen. Tolv kvinnor deltog slutligen i studien.  

 

4.5 Tillvägagångssätt 

För genomförandet av studien kontaktades två förskolor via telefon, först för att ta reda 

på om de lagade sin egen mat på förskolan. Vid denna första kontakt informerades om 

syftet med undersökningen samt de etiska principer som föreligger. Detta innebar att 

deltagarna informerades om sin uppgift i studien samt att det var frivilligt att delta och 

deras rätt att avbryta sin medverkan. Samtidigt tillfrågades de eventuella deltagarna om 

tillstånd att spela in intervjun. Utöver detta, lämnades information om att deltagarnas 
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samtycke skall inhämtas, att alla personuppgifter är konfidentiella samt att de insamlade 

uppgifterna endast kommer att användas för denna studie och därefter förstöras (Veten-

skapsrådet, 2002).   

 

Till dessa två förskolor erbjöds även ett besök för att presentera syftet med uppsatsen 

närmare samt att överlämna informationsbrev (Bilaga 1) där samtliga kontaktuppgifter 

till undersökningsledaren fanns inkluderade. Besöket på första förskolan resulterade i ett 

intresse av att delta, dock var det nödvändigt att diskutera detta på personalmötet näst-

kommande dag för att alla skulle få en chans att läsa informationen i brevet samt att 

klargöra vilka som var villiga att delta. Här fanns fyra kvinnor som ville delta, varav tre 

brukade äta samma mat som barnen och en åt matlåda.  Besöket på den andra förskolan 

där personalen alltid äter samma mat som barnen, resulterade i en önskan om att alla 

som ville delta skulle bli intervjuade samma kväll under deras personalmöte. Detta skul-

le då inte ha blivit samma utgångspunkt och förutsättningar som den första förskolan 

eftersom dessa intervjuer inte skulle ge en variation på måltidsinnehållet (måndag - 

torsdag), och därför valdes den andra förskolan bort.  

 

Den tredje förskolan kontaktades genom en befintlig kontakt som arbetar på den försko-

lan, dock fanns det fyra avdelningar på denna förskola och vidare kontakt togs via e-

post. Även här skickades informationsbrev (Bilaga 1) samt förfrågan om maten lagas på 

förskolan eller levereras färdig. På denna förskola var det åtta kvinnor som ville delta, 

fyra med matlåda och fyra som åt samma mat som barnen. Dock skulle inte den befint-

liga kontakten delta av etiska skäl eftersom denne är en bekant till författaren.  

 

En fjärde förskola kontaktades via telefon eftersom den andra förskolan valdes bort då 

förutsättningarna inte var desamma som för den första och tredje förskolan. Denna för-

skola får sin mat levererad färdig till sig. Här informerades på samma sätt som tidigare 

om syftet och de etiska aspekterna samt att det utfördes ett besök för att lämna informa-

tionsbrev (Bilaga 2). Nästkommande dag kontaktades förskolan igen och fyra kvinnor 

var villiga att delta, alla fyra åt matlådor. Alla deltagare har haft samma förutsättningar, 

det vill säga de visste inte vilken dag intervjun skulle ske och alla befann sig hemma 

under intervjuerna. Dessa 24- timmars telefonintervjuer var tänkta att vara en varje var-

dag med personalen som äter matlåda samt en varje vardag med personalen som äter 

samma mat som barnen, detta för att få dag-till-dag variation (måndag - torsdag) av de 

energigivande näringsämnena, järn och c-vitamin.  
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Därefter delades deltagarna slumpmässigt in under fyra dagar (måndag-torsdag) vilket 

innebar tre intervjuer per kväll. Telefonintervjuerna innebar att deltagarna fick berätta 

om sitt livsmedelsval i lunchmåltiden under samma dag som intervjun ägde rum. Inter-

vjufrågorna, som återfinns i Bilaga 3, utgjorde en mall som underlag och stöd för inter-

vjuerna. Vid varje intervju tillfrågades respondenten om intervjun fick spelas in på band 

samtidigt som etiska aspekterna upprepades. Dessa hade även funnits i informationsbre-

ven (Bilagorna 1 & 2). Alla godkände att intervjuerna spelades in och det fördes även 

anteckningar, intervjuerna tog mellan 5 – 15 minuter. En del av telefonintervjuns karak-

tär är att det är ett relativt raskt tempo och den kan bara pågå under en begränsad tid 

(Gillham, 2008). Efter varje kvälls avslutade telefonintervjuer transkriberades intervju-

erna omgående, då minnet var färskt och gjorde det lättare att förstå (ibid.). 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet är ett mått på studiens pålitlighet. Detta innebär att svaret bör bli 

detsamma varje gång studien genomförs. I denna studie var avsikten att mäta om det 

finns någon skillnad i intaget av kolhydrater, fett, protein, c-vitamin och järn mellan 

dem som äter medhavd matlåda och de som äter samma mat som barnen. För att uppnå 

en relativt hög reliabilitet intervjuades därför lika många deltagare från varje kategori 

(Olsson & Sörensen, 2007). För att ytterligare öka reliabiliteten har författaren tagit i 

beaktande att alla deltagare fått samma förutsättningar gällande tid och dag för intervju-

erna samt att frågorna ställdes på samma sätt (Trost, 2005). Validitet betyder att mät-

ningen i studien mäter det som den är avsedd att mäta. Genom att det var halvstrukture- 

rade intervjuer går det att behålla friheten att skapa en dialog med deltagarna och samti-

digt mäta det studien var avsedd att mäta (Gillham, 2008) 

 

5. Resultat  

Antalet respondenter i studien var 12 personer, varav sex med medhavd matlåda och sex 

som åt samma mat som barnen. Resultatet presenteras utifrån de olika dataanalyserna 

med text, tabeller och figurer. Näringsberäkningen från den kvantitativa delen av studi-

en presenteras i följande avsnitt i form av tabeller och figurer. Resultatet från den kvali-

tativa delen i form av innehållsanalys, presenteras i texten under olika kategorier utifrån 

analysens gemensamma ämnen i förhållande till frågeställningarna. 
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5.1 Resultat av näringsberäkning 

Resultatet av näringsberäkningen visade att respondenterna som åt samma mat som bar-

nen hade en stor variation av måltidens energiinnehåll, och detta gav ett medelvärde på 

471 kcal på lunchmåltiden, medianvärdet blev något högre. Som framgår av tabell 1, var 

det en stor variation mellan det högsta och det lägsta intaget beträffande samtliga när-

ingsämnen. Den måltiden med det lägsta energiinnehållet, en soppmåltid, innehöll en-

dast 240 kcal. Samma måltid visade även det lägsta intaget av fett och kolhydrater, 8 

gram respektive 18 gram.  

 

Tabell 1. Översikt av näringsintaget vid lunchmåltiden där respondenterna åt samma mat som 

barnen. N = 6. 

 Energi 

Kcal 

Protein 

gram 

Kolhydrater 

gram 

Fett    

gram 

C- vita-

min mg 

Järn        

mg 

Medelvärde  471  

(240-603) 

21 

(12-31) 

51 

(18-78) 

20 

(8-33) 

18 

(5-32) 

2,9 

(1,8-3,7) 

Medianvärde 522 22 55 20 17 3,1 

 

Tabell 2: Översikt av näringsintaget vid lunchmåltiden där respondenterna åt medhavd matlåda. N 

= 6. 

 Energi  

Kcal 

Protein 

gram 

Kolhydrater 

gram 

Fett         

gram 

C-

vitamin  

mg 

Järn        

mg 

Medelvärde 527  

(395-671) 

26  

(18-37) 

47  

(15-88) 

26  

(14-34) 

47  

(7-128) 

3,3  

(1,7-4,5) 

Medianvärde 533 25 45 26 32 3,6 

 

Resultatet av beräkning av lunchen hos personal som åt medhavd matlåda visade ett 

högre medelvärde, 527 kcal, jämfört med dem som åt samma mat som barnen, median-

värdet var likartat. Som framgår av tabell 2, ligger det högsta intaget av energi på en 

relativt hög nivå, nämligen 671 kcal för en måltid. Det höga intaget av C-vitamin, 128 

mg, i enbart en måltid kom från en matlåda innehållande svarta bönor, couscous, tomat 

och gul paprika. Som framgår av tabellerna, var nivån av alla näringsämnen utom kol-

hydrater, lägre bland dem som åt samma mat som barnen. Innehållet av järn och c- vi-

tamin visade sig också vara högre bland dem som åt matlådor. Ingen av respondenterna 

åt en tillfredsställande mängd järn. Endast en av de analyserade luncherna representera-

de en tredjedel av dagsbehovet, det vill säga 11 respondenter hade ett för lågt energiin-
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tag enligt rekommendationerna (SNR 2005) med utgångspunkt från det förinställda vär-

det på 2000 kcal i ”Diet Trainer”. En jämförelse av medelvärdena i de respektive målti-

derna, visar att energiinnehållet i måltiden där respondenterna haft med sig matlåda lig-

ger något högre än respondenterna som åt samma mat som barnen. En notering var att 

alla respondenter utom en drack vatten till maten. 

 

 

Figur 1: Den procentuella fördelningen av energi (E%) i lunchmåltiden hos de sex respondenter 

som åt samma mat som barnen.  

 

Figur 2: Den procentuella fördelningen av energi (E%) i lunchmåltiden hos de sex representanter 

som åt medhavd matlåda.  

 

Vid en jämförelse av den procentuella fördelningen (Se figurerna 1 & 2), visas att de 

som åt medhavd matlåda hade en högre procentuell andel av både fett och protein och 

en lägre andel kolhydrater. Jämfört med rekommendationerna (SNR 2005) visar detta 

att det är för högt intag av protein och för lågt intag av kolhydrater, däremot hamnar 

fettintaget endast några få procent under rekommendationerna. De respondenter som åt 



 

15 
 

medhavd matlåda med en låg andel kolhydrater och mer fett, bidrog till att de energi-

mässigt låg högre än de som åt samma mat som barnen. Anledningen kan vara att dessa 

respondenter överlag hade ett större intag av livsmedel som ost, grädde, sås gjord på 

grädde och maträtter som korv och stuvade makaroner eller pizza. Ytterligare en bidra-

gande orsak var att en av respondenterna vid tillfället för studien åt en kost med högre 

intag av protein och som var baserad på lågt GI (långsamma kolhydrater). Detta kan 

vara en bidragande orsak till att proteinintaget var högre samtidigt som kolhydratintaget 

var något lägre.  

 

5.2 Pedagogisk måltid 

Pedagogisk måltid innebar för de flesta respondenter att sitta tillsammans med barnen 

och äta samma mat. Majoriteten ansåg att det ska vara lugnt runt matbordet och själva 

matsituationen ska vara lugn och trevlig. En del antydde också att en pedagogisk måltid 

innebär att visa hur de äter med bestick och lära barnen att ta maten själva. Några 

nämnde att det är viktigt att prata med barnen om maten och att provsmaka av allt. 

Gemensamt för alla var också att visa glädje under matstunden.  

 

Responent 1: 

- ”Jag äter pedagogiskt varje dag, äter tillsammans med barnen, pratar kring 

maten och att jag själv tar utav allting och det jag begär utav barnen gör jag 

själv som att jag tar inte mer än vad jag orkar äta upp.” 

 

En av respondenterna uppgav att storköksmat och att äta den tillsammans med barnen är 

en pedagogisk måltid. En annan respondent uppgav att en pedagogisk måltid ska inne-

hålla mat från hela kostcirkeln. En gemensam nämnare var att vänta tills personalen sagt 

varsågod innan barnen fick börja äta. 

 

Respondent 10: 

- ” Det är en bra sammansatt måltid som är enkel att äta för barnen inga 

konstigheter” 

 

Flertalet respondenter svarade också att de inte tar mer än vad de orkar äta upp. 

Respondenternas sammanvägda svar var att en pedagogisk måltid innebär att tillsam-

mans äta samma mat som barnen under lugn och ro, men även att barnen får tillfälle att 

lära sig ta maten själva och äta med bestick.  
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Respondent 8: 

- ”Att jag ska visa att jag tycker om maten och hur man äter med kniv och gaffel 

och ja, äta med glädje och visa att det är gott.” 

 

Tiden för en pedagogisk måltid varierade mellan 15 minuter och 45 minuter. Några av 

respondenterna svarade att tiden är olika lång från dag till dag, beroende på vad det är 

för mat. Sammanfattningsvis så hade de flesta en tidsåtgång på 30 minuter för en 

pedagogisk måltid (lunchmåltiden). 

 

Ingen av respondenterna trodde att det fanns några speciella riktlinjer för en pedagogisk 

måltid på förskolan. Några ansåg att de har egna gemensama riktlinjer på arbetsplatsen 

genom att de arbetar utifrån barnens inflytande och med barnens ljudnivåer. Någon 

svarade att det enda den deltagaren fått kännedom om är att personalen har rätt till en 

pedagogisk måltid i veckan, vilket innebär att det ingår att äta tillsammans med barnen, 

samma mat.  

 

Respondent 7: 

- ”Nej, det har vi nog inte vi har ju lite sådana här saker som vi diskuterar fram 

till och det är ju förhållningssätt, att barnen ska ta själv, att man uppmuntrar 

dom att ta själva och prova på.” 

 

Respondent 2: 

- ”Nej inga riktlinjer det viktigaste är att barnen tar maten först, och sen tar vi 

vuxna och det är väl en del i det också för ibland har man egen mat med sig så 

det är inte alltid det finns så mycket mat. Så det är väl det att barnen tar av allt 

och äter en del innan de tar en smörgås.” 

 

5.3 Personalens bild av skillnad på måltidsinnehållet 

Nästan alla deltagare svarade att beroende på om de åt samma mat som barnen eller 

medhavd matlåda, så skulle skillnaden vara att den andra måltiden skulle innehålla mer 

grönsaker. En nämnde att hon inte äter kött så i en matlåda skulle det inte finnas kött i 

någon form utan fisk eller fågel. Överlag så skulle det vara en betydande skillnad i 

innehållet beroende på om de åt samma som barnen eller matlåda. Endast en respondent 

uppgav att det skulle vara en mycket liten eller ingen skillnad.  
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Respondent 2: 

- ”Ja det skiljer sig jag tycker om att äta mycket grönsaker och hålla mig till lite 

lättare mat och det finns inte mycket sallad på jobbet om man äter samma som 

barnen. Då är det mest pasta, ris och potatis med korv eller fisk till, det är 

väldigt lite sås och väldigt lite grönsaker.” 

 

Sammantaget ansåg de flesta att de skulle äta mer grönsaker oavsett om de åt samma 

mat som barnen eller hade medhavd matlåda, och om personalen äter med barnen så 

äter de av allt, oavsett vad det är för mat. 

 

5.4 Rollen som förebild 

Alla deltagare i studien ansåg att de är förebilder för barnen under måltiderna. Några 

sade att det innebär att visa hur en person ska agera under en måltid och ha ett bra 

förhållningssätt. Många av respondenterna ansåg även att äta maten i lugn och ro samt 

att personalen agerar lugnt, är att vara en förebild under måltiden.  

 

Respondent 7: 

- ”Ja det tycker jag dom ser upp till oss vad vi än gör så det är klart vi är en 

förebild, jag kanske äter och lever på ett sätt hemma och på helgerna men på 

jobbet måste vi försöka ta med bra mat, man vill visa en bra sida för barnen och 

dom ser ju vad vi gör och dom gör likadant.” 

 

De flesta ansåg att de ska tänka på bordsskicket och tänka på att barnen gör som de gör, 

inte som de säger. Några sa även att de är en förebild genom att de äter samma mat som 

barnen. Vissa svarade att en förebild smakar av allt, säger aldrig något negativt om 

maten och tar inte mer än de orkar äta.  

 

Respondent 9: 

- ”Ja det tycker jag, visa hur man är när man äter och äter av allt och att jag äter 

fast jag inte tycker det är så vansinnigt gott men det är den maten som erbjuds.” 

 

Majoriteten ansåg inte att det är några svårigheter med att leva upp till rollen som 

förebild. Några tyckte däremot att matsituationen kan vara stressig och svår att hantera 

eftersom det ofta blir mycket spring, exempelvis på toaletten och barnen kan vara 

skrikiga när de är hungriga. Med måga barn blir det många viljor samtidigt. Ytterligare 
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några ansåg att det kunde bli en svår situation om det var en maträtt de absolut inte 

tyckte om men att de förmodligen skulle äta ändå och samtdigt förklara för barnen att 

det är den maten som erbjuds för dagen. Utifall maten varit dåligt tillagad, så diskuteras 

inte det med barnen utan med den som varit ansvarig för maten. 

 

Respondent 1: 

- ”Nej, jag ser ingen svårighet att vara förebild för barnen, man tar inget med 

barnen om maten var dåligt tillagad, smakade dåligt osv. det tar vi med 

matansvarig.” 

 

Någon ansåg att det kan vara bra att barnen får se att även personalen inte alltid tycker 

om det som serveras. Är det så att barnen inte tycker om maten så får de äta av det som 

de tycker om istället. Ingen av förskolorna tvingar barnen att äta om de inte tycker om 

maten.  

 

Respondent 12: 

- ”Absolut att jag är en förebild, jag pratar om vad som finns i maten och vad 

som är nyttigt och att det är god mat och att man kan prova även om man inte 

tror att man tycker om. Men vi tvingar inga barn.” 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att de arbetar gemensamt med rollen som förebild 

för barnen. Någon nämnde att de diskuterar förhållningsättet och ordningssättet kring att 

vara en förebild på den arbetsplatsen. Andra menade att de arbetar mycket med empati 

och försöker vara goda medmänniskor. 

 

Respondent 3: 

- ”Vi tycker att det ska vara en lugn miljö alltså en lugn och trygg miljö, att vi har 

det som mål och det är vi väldigt medveten om.” 

 

Sammanfattningsvis uppgav nästan alla att de arbetar för att ha ett gemensamt 

förhållningsätt i rollen som förebild för barnen, men även att arbeta pedagogiskt under 

måltiderna. En respondent ansåg inte att alla arbetar aktivt som förebild. 
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5.5 Samtal om maten med barnen 

En övervägande del av respondenterna svarade att det var naturligt att samtala kring 

maten och dess innehåll. De menade att barn är nyfikna och frågar mycket, därför är det 

en naturlig del av själva måltiden att även förklara innehållet i maten. Vissa ansåg att 

barnen är rädda för grönsaker och därför vill barnen veta vad det är för något. Exempel 

på vad som kan diskuteras under måltiderna är varifrån kött kommer och varför 

grönsaker är bra livsmedel. Vidare framkom det att även om personalen inte äter samma 

mat som barnen, så förklaras maten för dem.  

 

Respondent 6: 

- ” Även om jag inte äter samma som dom så förklarar jag deras mat i alla fall, 

jag försöker puscha på med grönsaker för oftast är det det som barnen inte 

gärna tar, det är ju alltid några som tar men oftast är det samma barn som inte 

vill smaka då pratar vi om det till exempel morötter är bra för synen osv.” 

 

Några nämnde att de även pratar teckenspråk på förskolan och då vill barnen veta vad 

maten heter på teckenspråk. Sammantaget så diskuteras maten tillsammans med barnen 

under måltiderna vid de flesta tillfällena.  

 

Respondent 15: 

- ”Ja, absolut alla är ju delaktiga i maten, vi sitter ju ned tillsammans och alla 

äter ju av maten eller den mat man har med sig och då så samtalar man ju med 

barnen om måltiden.” 

 

Det var några få som hade tveksamheter kring huruvida de verkligen diskuterar maten 

eller inte. De ansåg att det beror på vad det är för mat och särskilt om det är ny mat. Ju 

enklare och vanligare maträtten är, desto mindre behöver personalen förklara maten.  

 

Respondent 1: 

- ”Vissa maträtter måste man sälja in till barnen och vissa äter ju utan att behöva 

säljas in.” 

 

Några svarade att de inte diskuterar och förklarar innehållen i maten för barnen. En 

förklaring var att barnen är små så det blev ingen konversation.  
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Respondent 13: 

- ”Nej, jag tycker inte att vi pratar så mycket om maten, det kan jag inte påstå!”  

 

Det framkom också att barnen vet att de ska dricka mjölk för att bli stora och starka 

samt att de måste äta för att orka med hela dagen. 

 

Respondent 2: 

- ”De säger ju själv att de ska dricka mjölk så de blir stor och stark!” 

 

Sammantaget rådde det skilda åsikter huruvida det samtalas om maten med barnen eller 

inte, dock svarade flertalet att det ingår naturligt i deras måltider. 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatet visade att det var skillnad i intaget av de olika näringsämnena beroende på 

om respondenterna hade egen matlåda eller åt samma mat som barnen. Beträffande pro-

tein, fett, c-vitamin och järn var intaget högre om respondenterna hade egen medhavd 

matlåda.  Däremot hade de med medhavd matlåda ett lägre intag av kolhydrater jämfört 

med dem som åt samma mat som barnen, som i sin tur hade ett kolhydratintag som pro-

centuellt sett stämde överens med rekommendationen (SNR 2005). Detta kan förklaras 

av att den serverade pedagogiska måltiden näringsberäknas och planeras utifrån de rikt-

linjer och rekommendationer som finns (SLV, 1996) jämfört med hur respondenternas 

måltider blir hemma när de ska tillaga dem själva. Att respondenterna med medhavd 

matlåda hade ett lägre intag av kolhydrater kan bero på att vissa medvetet kanske inte 

ville äta mycket kolhydrater eller det kan ha varit en tillfällighet. Jämfört med närings-

rekommendationerna för barn över 2 år och vuxna av den procentuella fördelningen av 

energi (E %), hamnade båda grupperna under rekommendationen för intaget av fett 

(SNR 2005). Med andra ord var det ingen av grupperna som levde upp till rekommen-

dationerna från SNR (2005) avseende den procentuella fördelningen av fett, kolhydrater 

och protein (ibid.). En orsak till detta kan vara att undersökningen endast avsåg en mål-

tid och inte ett fullständigt dagsintag. Av detta framgår det att det fanns en skillnad i det 

totala energiintaget beroende på om respondenterna åt samma som barnen eller med-

havd matlåda. Vidare konstateras att järnintaget låg under en tredjedel av dagsintaget 

jämfört med SNR (2005). Dock kan det ha jämnats ut under de resterande måltiderna 
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respondenterna åt under den dagen, då studien inte undersökte ett fullständigt dagsintag 

utan endast intaget från en måltid (lunchmåltiden). Beträffande C-vitamin var det ett 

intaget höge hos de respondenter som åt medhavd lunch, en förklaring till detta kan vara 

att den serverade maten på förskolan inte räckte till för att personalen skulle få i sig en 

tillräcklig mängd. En annan förklaring kan vara som en av respondenterna nämnde, att 

det inte fanns tillgång till så mycket grönsaker.  

 

Ytterligare en notering var att alla utom en av respondenterna inte nådde upp till en 

tredjedel av det rekommenderade dagsbehovet av energi enligt SNR (2005). En förklar-

ing till detta kan vara det förinställda värdet i ”Diet Trainer” på 2000 kcal, som förmod-

ligen inte motsvarar den energi som egentligen borde konsumeras utifrån deltagarnas 

verkliga ålder, längd och vikt. Hade det förinställda värdet varit på exempelvis 2700 

kcal så hade ingen av respondenternas måltider representerat en tredjedel av dagsbeho-

vet. Däremot kan det vara så att just den här måltiden var energiintaget lågt och målti-

den representerar inte hela dagsintaget. Eftersom alla utom en hade ett för lågt intag sett 

till det förmodade dagsbehovet, kan man ställa sig frågan varför de äter så lite? En bi-

dragande orsak kan vara som en respondent nämnde, att det ibland inte fanns så mycket 

mat kvar efter att barnen tagit sitt och personalen tar alltid sin mat sist. En liten mängd 

mat kan vara en bidragande orsak till att personalen upplever stress, eller det kan tvärt-

om vara så att de är så stressade att de inte hinner äta och därmed inte får i sig tillräck-

ligt med energi.  

 

Enligt undersökningen Riksmaten dricker kvinnor helst vatten till maten, och resultatet 

av denna studie överensstämmer med detta (Becker & Pearson, 2002). Därmed antyder 

resultatet att personalen på dessa förskolor inte agerar optimalt när det handlar om att 

agera förebild och leva som de lär, eftersom barnen får dricka mjölk till maten och näs-

tan alla respondenterna drack vatten. Respondenterna ansåg att de i vanliga fall äter, 

eller skulle äta mer grönsaker i maten. Att kvinnor tenderar att äta mer frukt och grön-

saker bekräftas i HULK undersökningen (Becker, 1994). Frågan som uppstår är om 

måltidens avsaknad av grönsaker var en tillfällighet, eller om respondenterna gav det 

svar som de tror att intervjuaren vill höra. Med detta som grund anses valet av 24- tim-

mars intervjuer vara den metod som var bäst lämpad för denna undersökning. Ett skäl 

till detta är att en 24-timmars intervju innebär ett överraskningsmoment då respondenten 

inte i förväg vet vilken dag intervjun ska ske och kan därmed inte heller korrigera sitt 

ätande, vilket ger studien en högre trovärdighet (Callmer et al., 1986). 
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Den pedagogiska måltiden i förskolan är den del av verksamheten som skapar utrymme 

för inlärning. Det som av respondenterna beskrivs som en pedagogisk måltid i denna 

studie är i överensstämmelse med det som Nahikian-Nelms (1997) beskriver i sina tio 

punkter som det bästa beteendet för pedagoger under måltiderna. Att vara en förebild 

innebär att hjälpa barnen genom att visa hur de ska agera och göra i olika situationer, 

däribland måltiderna. Begreppet ”pedagogisk måltid” flyter samman med begreppet 

”förebild” eftersom det är pedagogiskt att visa barnen hur de ska göra och agera. Men 

även Nahikian-Nelms (1997) tio punkter är en slags förebild genom att personalen ska 

äta samma mat som barnen och de sitter tillsammans med barnen och har en konversa-

tion. 

 

Beträffande pedagogisk måltid och förebild, visade resultatet att de flesta arbetade ut-

ifrån KASAM:s komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Anto-

novsky, 2005). Begriplighet illustrerades av att de hade liknande rutiner och förhåll-

ningssätt runt matsituationen, vilket bidrar till att skapa en trygghet för barnen (Niss & 

Söderström, 2006). Hanterbarheten sågs genom att barnen fick ta sin mat själva. Re-

spondenternas engagemang gör förmodligen att barnen även känner meningsfullhet. 

Genom sitt engagemang bidrar personalen till att göra barnen delaktiga i diskussioner 

och konversation under måltiden. Detta sågs även i studien av Sepp et al. (2006), nämli-

gen att måltiden innebär ett tillfälle för personalen att visa att maten är ätbar och samti-

digt låta barnen hjälpa sig själva, det vill säga ta maten själva. Detta kan ses som en del 

av pedagogiken i måltiden, med andra ord bör den användas som ett inlärningstillfälle, 

samtidigt som barnen får utvecklas, vilket även Andersson (1991) beskriver att måltiden 

ska bidra till, den ska inte bara innehålla näring. 

 

En pedagogisk måltid ska vara ett tillfälle för personlighetsutvecklig och inlärning för 

barnen. Respondenterna ansåg att de ska visa barnen hur de äter med kniv och gaffel 

samt hur de agerar i en matsituation genom att de försökte skapa lugn och ro. Detta lik-

nar det resonemang som Lindström & Ståbi (2007) för, nämligen att det primära är att 

barnen ska få mat, men även att situationen skall tas till vara och barnen ska få lära sig 

äta själva och ta maten själva vilket är en förutsättning för barnens jag-utveckling.  

 

Ingen av förskolorna hade hört talas om riktlinjer eller regler för barnomsorgens målti-

der. De hade därför inte heller några egna riktlinjer, utan personalen försökte ha ett 

gemensamt förhållningsätt vid måltiderna. Detta stämmer med vad Lindström & Ståbi 
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(2007) påpekar, nämligen att det inte finns några regler för hur en pedagogisk måltid 

ska gå till. Lindstöm & Ståbi (2007) konstaterade i sitt examensarbete att varje enskild 

förskola får arbeta pedagogiskt utifrån hur personalen tolkar situationen. Därför bör det 

formuleras riktlinjer för hur en pedagogisk måltid med barnen på förskolan bör gå till, 

detta för att undvika olikheter i de pedagogiska arbetssätt som kan förekomma. Där bör 

även betonas att personalen skall arbeta utifrån samma utgångspunkt vid de förskolor 

som inte är specialiserade på någon särskild pedagogik. Linström & Ståbi (2007) påpe-

kar även att olika mål i Läroplanen för förskolan 1998 går att koppla till pedagogisk 

måltid. Dock är det inte säkert att förskolorna arbetar på likartat sätt även om resultatet i 

den här studien visade det. Alla barn fick lära sig bordsskick och förhållningssätt vid 

måltiden, något som stämmer med vad Lindström & Ståbi (2007) anser vara en del av 

en pedagogisk måltid. 

 

Enligt Lindström & Ståbi (2007) är det viktigt att personalen äter tillsammans med bar-

nen eftersom barnen även lär av imitation. Det är en naturlig förklaring att personalen i 

egenskap av vuxna är förebilder för barnen. Resultatet visade att personalen är väl med-

vetna om sin roll som förebilder för barnen under måltiderna, vare sig de äter medhavd 

matlåda eller samma mat som barnen. Enligt Lindström & Ståbi (2007) får inte måltids-

situationen innehålla stress eller tvång och inte heller vara för utdragen, ett arbetssätt 

som personalen enligt resultatet uppvisade, samtidigt som de ansåg att måltidssituatio-

nen ska vara lugn.  

 

Att förskolepersonalen är förebilder och har en uppfattning om hur en pedagogisk mål-

tid ska gå till, bekräftades av resultatet i denna studie, något som även Sepp et al. (2006) 

konstaterade. Till skillnad från Nahikian-Nelms (1997) & Sepp et al. (2006), visade inte 

resultatet från denna studie att personalen hade bristande kunskap om kost och näring. 

Dock gav näringsberäkningen upphov till en tveksamhet huruvida personalen lever som 

de lär, eftersom respondenterna med medhavd matlåda hade ett betydligt högre energi-

intag än de som åt samma som barnen. Respondenterna som hade matlåda med sig åt 

mer energi och låg närmare rekommendationen om att lunchen bör bidra med en tredje 

del av dagsintaget av energi (SNR, 2005). Detta skulle antingen kunna bero på att det 

förmodligen är lättare att föregå med gott exempel när måltiden blir serverad eller att 

det är mer krävande att leva efter samma premisser hemma. Det skulle även kunna bero 

på att respondenterna inte alltid tycker att maten som serveras är god eller att det var en 
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tillfällighet att de åt mindre under den veckan studien genomfördes. Eller att maten inte 

räckte till och därför blir det svårt att dra några långtgående slutsatser av studien. 

Birch (1980) visade att om barnen äter tillsammans med en kamrat eller en vuxen före-

bild, så skulle de äta av livsmedel som de annars inte skulle ha gjort. Ett liknande reso-

nemang fördes bland respondenterna i den här uppsatsen, eftersom personalen ansåg att 

som förebild så äter man av allt och smakar av allt eftersom barnen ser upp till dem som 

en förebild. Därför är det, precis som Birch (1980) menar, viktigt att introducera nya 

livsmedel under förskoleåldern eftersom det är i förskolan grunden till barnens matva-

nor läggs och deras livslånga lärande startar här. 

 

Resultatet i den här studien påminde om resultatet i Nahikian-Nelms (1997) studie, 

nämligen genom att visa sig som en bra förebild, ska de sitta ner tillsammans med bar-

nen och äta samma mat i en lugn miljö runt bordet. Utifrån detta går det att se likheter 

mellan svaren från den här studien och de tio punkter som Nahikian-Nelms (1997) 

sammanställt för det optimala beteendet för barnskötare under måltiderna. Att sitta till-

sammans med barnen, äta samma mat, låta barnen servera sig själva, inte stressa, upp-

muntra till att smaka på allt, inte tvinga någon att äta upp och att skapa en lugn och trev-

lig miljö var delar som Nahikian-Nelms (1997) förknippade med det optimala beteendet 

vid den pedagogiska måltiden. Detta kan ses som en förebild för den pedagogiska mål-

tiden på förskolan och borde därmed kunna fungera som en riktlinje för hur en sådan 

måltid ska gå till. Det som framkom i denna uppsats var att personalen arbetade på detta 

eller liknande sätt med syftet att vara förebilder och detta låg till grund för deras peda-

gogiska måltider. Personalen ansåg även att egen medhavd matlåda är en pedagogisk 

måltid med barnen på samma sätt som den måltid som serveras barnen – med andra ord 

gjorde de ingen skillnad på rollen som förebild beroende på vilken typ av mat de åt. För 

detta finns inte något stöd i tidigare forskning. Det som är gemensamt med tidigare stu-

dier är att sitta tillsammans med barnen och äta samma mat som barnen (Nahikian-

Nelms, 1997; Birch, 1980; Sepp et al. 2006).   

 

Den sista av de punkter som Nahikian-Nelms (1997) nämnde var att utnyttja måltiden 

med barnen som ett tillfälle till att lära barnen om kost och näring. Resultatet visade att 

personalen arbetar utifrån att samtala med barnen under måltiderna om maten och dess 

innehåll, ett förhållningssätt som Nahikian-Nelms (1997) menade är ett föredömligt 

beteende, och därmed en bra grund för en pedagogisk måltid.  
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Enligt Niss & Söderström (2006) kan det för pedagogerna vara så att måltiderna är den 

mest krävande delen på dagen eftersom det kan vara svårt att hinna med att ge stöd till 

alla barn samtidigt. Detta bekräftades i resultatet, där det framkom att personalen kan 

tycka att det blir stressigt och svårt att hantera situationen vid måltiderna när barnen är 

hungriga och alla vill ha mat samtidigt. Niss & Söderström (2006) menar också att upp-

levelserna kring måltiden är lika viktiga som näringsinnehållet, något som bekräftas av 

resultatet genom att samtliga respondenter ansåg att man ska visa glädje under måltiden. 

 

Sammantaget kan det noteras att det är en skillnad i intaget av näringsämnen mellan 

medhavd matlåda och den mat som serverades på förskolan. Det visade sig att de som 

hade medhavd matlåda hade ett högre intag av allt utom kolhydrater samt ett högre 

energiintag totalt än de som åt samma mat som barnen. Dock är den undersökta gruppen 

liten och därför går det inte att dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Vidare 

ansåg personalen att de är förebilder under båda tillfällena, det vill säga både när de äter 

medhavd matlåda och när de äter samma mat som barnen.  

 

Det kan konstateras att personalen arbetar på likartat sätt och arbetssättet är i stort sett 

detsamma som Nahikian-Nelmns (1997) föreslår i sina tio punkter för beteende i termer 

av förebild och pedagogisk måltid på förskolan. Eftersom det saknas specifika riktlinjer 

för hur en pedagogisk måltid ska gå till, sammanföll den här uppsatsens resultat för hur 

en pedagogisk måltid ska gå till, med ’den ideala måltiden’ såsom den beskrevs av Sepp 

et al. (2006). Därmed går det att konstatera att dessa tre förskolor arbetar utifrån ett lik-

artat förhållningssätt. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Utifrån studiens syfte är valet av design den mest relevanta med hänsyn till att studien 

är både kvalitativ och kvantitativ. Därmed ansågs 24-timmars intervju och intervju om 

förhållningsätt vara den metod som bäst lämpade sig för studiens reliabilitet. Dock kan 

en felkälla vara att i ”Diet Trainer” användes en behovsnorm på 2000 kcal vilket för-

modligen inte motsvarar det verkliga behovet och därmed kan detta påverka resultatet. 

Ytterligare en svaghet är att den uppskattade mängden livsmedel som respondenterna 

uppgav kan betyda att de över- eller underskattade mängden, eller att det var svårt att 

göra en korrekt uppskattning. Detta gör att reliabiliteten sjunker i studien.  

 

Beträffande urvalet ansågs det vara mest relevant och tillvägagångssättet det mest opti-

mala eftersom tiden för undersökningen var begränsad. Att använda telefonintervjuer på 
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kvällstid var det mest lämpliga mot bakgrund av att förskolepersonal har svårt att kom-

ma ifrån under arbetstid. Detta bidrog förmodligen till att fler kunde delta i studien. Vad 

som kan bidra till en svaghet i metoden var att en av förskolorna fick sin mat levererad 

från ett matbespisningsföretag, vilket inte var samma utgångspunkt som de andra två 

förskolorna där de lagade sin egen mat. Dock tillfrågades endast respondenter som hade 

medhavd matlåda på den förskolan, av den anledningen att i stort sett alla i personalen 

åt matlåda något som bidrog till en dag-till-dag variation hos dessa respondenter. Hade 

alla förskolor i undersökningen fått sin mat levererad hade det förmodligen inte givit en 

variation eftersom maten som levereras är densamma för alla förskolor i den aktuella 

kommunen, och därmed hade näringsberäkningen endast kommit att handla om konsu-

merad mängd (kvantitet), inte om olika livsmedel, det vill säga kvalitet. Därför anses 

det inte att förskolan som fick sin mat levererad skulle påverka resultatet.  

 

Att använda halvstrukturerade intervjuer anses ge studien en högre validitet, då det går 

att forma frågor utifrån studiens syfte allt eftersom intervjun fortskrider. Dessa intervju-

er gör att det finns en struktur med möjlighet att ställa följdfrågor med relevans till syf-

tet. Halvstrukturerade intervjuer anses vara av betydelse för studiens validitet utifrån att 

det inte finns en fast ram för intervjufrågorna (Trost, 2005). 24-timmars- intervjuns va-

liditet gör det svårt att dra några definitiva slutsatser, eftersom detta var en förkortad 24-

timmars intervju. Däremot går det att få en acceptabel uppskattning av ett genomsnitt-

ligt intag för lunchmåltiden (Callmer et al., 1986). Validiteten ansågs vara relativt hög 

eftersom 24- timmars intervju är en beprövad metod för kostundersökningar. Själva 

tillvägagångssättet för studien var lämpligt eftersom det gav svar på frågeställningarna 

samt att informationen kring studien har varit etiskt korrekt. Dessa etiska aspekter (Bi-

laga 1 & 2), bidrar till studiens reliabilitet. Reliabiliteten höjs ytterligare eftersom det 

intervjuades lika många deltagare från varje kategori samt att alla deltagare har fått 

samma förutsättningar. Sammanfattningsvis anses validiteten vara relativt hög i denna 

studie, dock är reliabiliteten förhållandevis låg eftersom det förmodligen inte skulle bli 

samma resultat varje gång studien upprepas samt att resultatet inte är representativt för 

hela Sverige då den undersökta gruppen är mycket liten. 

 

Slutsatsen av detta är att metod och tillvägagångssätt varit de mest relevanta i förhållan-

de till syfte och frågeställningar. Dock finns det svagheter av betydelse i form av att 

studien inte är representativ för hela Sverige och att inte alla förskolor lagade sin egen 

mat. Detta gör att resultatet kan variera beroende på om man undersöker förskolor som 
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lagar sin egen mat eller förskolor som får sin mat levererad. Resultatet kan även påver-

kas då det varierar huruvida och hur ofta personalen äter och får äta samma mat som 

barnen.  

 

6.3 Framtida forskning 
 

Granskningen av litteraturen visade att tidigare studier inom området är få, och därmed 

är det en bristande tillgång på relevanta vetenskapliga artiklar. Därför behövs ytterligare 

forskning kring hur förskolepersonal arbetar; både hur de förhåller sig under den peda-

gogiska måltiden och hur de agerar som en förebild för barnen. Detta är viktigt eftersom 

det är i förskolan grunden läggs till våra barns matvanor och att det i dagsläget saknas 

relevanta studier att jämföra resultatet med. Vidare rekommenderas att studier genom-

förs i större omfattning än denna, så att de blir representativa för att kunna generalisera 

slutsatserna. Ytterligare forskning kan visa huruvida förskolepersonalen lever som de 

lär. Det vore intressant att se vad resultatet skulle bli om den utfördes på ett större antal 

personer så att resultatet kan användas för att ta fram riktlinjer och förbättra personalens 

möjlighet att äta samma mat som barnen, vare sig de lagar sin mat själva eller får den 

levererad.   
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Jag heter Rosie Karlsson och läser Hälsopedagogiska programmet på högskolan i Gävle 

och jag ska nu skriva min C-uppsats. Syftet är att ta reda på personalens uppfattning om 

pedagogiska måltider, hur de anser att de kan vara förebilder samt att ta reda på hur en 

måltid med barnen kan se ut. 

 

Jag kontaktar därför XXXXXX förskola för att jag är intresserad av att intervjua perso-

nalen. Jag önskar ta reda på hur lunchmåltider tillsammans med barnen kan se ut. Inter-

vjuerna kommer att vara via telefon kvällstid och uppskattas pågå cirka 5-15 minuter. 

Intervjuerna kommer att vara anonyma, vilket innebär att namn inte kommer att skrivas 

ut. Intervjuerna kommer även att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att endast jag 

kommer att veta vem som är intervjuad. Det är frivilligt att delta samt att avbryta sin 

medverkan under studien. Min önskan är att få spela in intervjun för att få en bättre 

minnesbild. När jag är klar kommer inspelningen att förstöras. Naturligtvis är det frivil-

ligt att bli inspelad. Utöver detta kommer de insamlade uppgifterna endast att användas 

för denna studie och därefter förstöras.  

 

Min handledare heter XXXXX och har du frågor till henne är hon anträffbar via mail: 

xxxxxx 

 

Jag hoppas det finns intresse att medverka. Har du några frågor är du välkommen att 

kontakta mig. 

Tack för din uppmärksamhet! 

Vänliga Hälsningar 

Rosie Karlsson 
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Bilaga 2 

 
Hej! 

 

Jag heter Rosie Karlsson och läser Hälsopedagogiska programmet på högskolan i Gävle 

och jag ska nu skriva min C-uppsats. Syftet med min uppsats är att ta reda 

på personalens uppfattning om pedagogiska måltider, hur de anser att de kan vara före-

bilder samt att ta reda på hur en måltid med barnen kan se ut. 

 

Jag kontaktar därför XXXXXX förskola för att jag är intresserad av att intervjua perso-

nalen. Intervjuerna kommer att vara via telefon kvällstid och uppskattas pågå 5-15 mi-

nuter. Intervjuerna kommer att vara anonyma, vilket innebär att ingen kan bli igenkänd, 

eftersom resultatet kommer att presenteras som en grupp. Intervjuerna kommer även att 

behandlas konfidentiellt, vilket betyder att endast jag kommer att veta vem som är in-

tervjuad. Det är frivilligt att delta samt att avbryta sin medverkan under studien. Min 

önskan är att få spela in intervjun för att få en bättre minnesbild, även inspelningen är 

frivillig. När bandet är avlyssnat kommer inspelningen att förstöras. Utöver detta kom-

mer de insamlade uppgifterna endast att användas för denna studie och därefter förstö-

ras. Intervjuerna planeras att ske under hela vecka 15 samt måndag till onsdag under 

vecka 16. 

 

Min handledare heter XXXXX och har du frågor till henne är hon anträffbar via mail: 

xxxxxx   

 

Jag hoppas det finns intresse att medverka. Har du några frågor är du välkommen att 

kontakta mig. 

Tack för din uppmärksamhet! 

Vänliga hälsningar 

Rosie Karlsson 

 

 
 

 

mailto:giavar@hig.se
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Bilaga 3 

 

 

Intervjufrågor  

 
1. Kan du beskriva vad din lunch måltid innehöll idag? Mängd, tillbehör, dryck?  

Hur var maten tillagad?  

Åt du upp allt, eller lämnades något kvar? 

Skiljer sig innehållet i dagens måltid från att äta till exempel samma som barnen 

alternativt matlåda? Om ja, på vilket sätt? 

 

2. Vad innebär en pedagogisk måltid för dig?  

Vilket tidsperspektiv har ni för en pedagogisk måltid?  

Finns det några regler eller riktlinjer för hur en pedagogisk måltid ska gå till?  

Diskuteras/förklaras innehållet i maten för barnen? 

 

 

3. Ser du dig som en förebild för barnen vid måltiderna? På vilket sätt? 

Är det någonting som du tycker är svårt att leva upp till som förebild?  

Arbetar personalen aktivt tillsammans med rollen som förebild för barnen under 

måltiderna? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 

4. Hur anser du att personalen arbetar med pedagogiska måltider på din arbets-

plats? 

 
 

 

 
 


