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Vi vill tacka deltagarna i vår studie för deras medverkan och engagemang. Vi vill även tillägna 

ett stort tack till vår handledare Hanna Sepp som varit en hjälpande hand genom examensarbetet.  
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Sammandrag  
Denna undersökning tar sin utgångspunkt i den pedagogiska måltiden på förskolan. Studien är 
baserad på fyra observationer under lunchsituationen på en förskola. Syftet var att undersöka 
det sociala samspelet och synliggöra lärandet som sker vid måltiderna. Den teoretiska ansatsen 
i studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Skolverket lyfter Livsmedelsverkets 
riktlinjer för den pedagogiska måltiden och trots detta benämns inte begreppet pedagogisk 
måltid i läroplanen för förskolan. Vi kan utifrån resultaten se att pedagogerna tog tillvara på 
barns lärande på ett utmanande sätt kring måltidssituationen, genom att de var aktiva och 
medvetna om sin roll. Slutsatsen av denna studie pekar på vikten av det sociala samspelet runt 
matbordet och pedagogers förhållningssätt till barns lärande. Det krävs ett tydligt och medvetet 
agerande samt att pedagoger ser måltiden som ett tillfälle för lärande, inte bara närande.  
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1. Inledning 
Vi lägger tonvikten på miljön med social hållbarhet, det vill säga livsvillkor för människor, är också en 

viktig dimension. Med integrerad menas att måltiden är en del av och kan tas tillvara som en resurs i 

förskolan, exempelvis i det pedagogiska arbetet. För att måltiderna ska bli riktigt bra krävs god kompetens, 

engagemang och samverkan (Livsmedelsverket 2016, s. 6). 

 

Livsmedelsverket (2016) belyser god kompetens, engagemang och samverkan som viktiga 

aspekter för att skapa förutsättningar för bra måltider i förskolan. Även läroplanen för förskolan 

lyfter god kompetens genom att synliggöra betydelsen av en kontinuerlig kompetensutveckling 

hos personalen, som i sin tur skapar ett professionellt arbetsklimat för alla som deltar i 

verksamheten (Skolverket 2016 a).  För att bidra till god kompetens krävs undervisning av den 

pedagogiska måltiden, detta är något som vi efterfrågar i vår grundutbildning i 

förskollärarprogrammet. Hur skapas då förutsättningar för en god kompetens vid den 

pedagogiska måltiden? Livsmedelsverket (2016, s.6) skriver att ”En måltid är mer än maten på 

tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Det är en 

fördel om all personal har en gemensam bild av vad en bra måltid är”. Sepp (2017) nämner att 

personal i förskolan ofta använder ett invant beteendemönster i samband med den pedagogiska 

måltiden. Det vill säga att vuxna inte reflekterar över sitt agerande och förhållningssätt. Finns 

det en avsaknad medvetenhet kring vad den pedagogiska måltiden ska innehålla? Drivkraften 

bakom vårt intresse som väckts ligger till grund för ovissheten och okunskapen kring den 

pedagogiska måltiden.  

 

1.1. Bakgrund 
Livsmedelsverket (2016) påvisar vikten i mötet kring den pedagogiska måltiden och belyser att 

måltiden är ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande. De nämner även den 

pedagogiska måltiden ur ett hälsoperspektiv men framförallt synliggör de lärandet i det sociala 

samspelet som en betydelsefull faktor. Skolverket (2016 a) står bakom Livsmedelsverkets 

riktlinjer där Livsmedelsverket (2016) framhåller att förskolans verksamhet har möjligheter att 

ge barnen förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet även vid matbordet. Förskolans 

läroplan skriver att ”verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skolverket 2016 a, s.7). 

Allmänna rådet med kommentarer nämner riktlinjer för måltider i verksamheten. De talar om 

måltiden utifrån ett hälsoperspektiv som ska inspirera barn till goda matvanor (Skolverket b 

2016) Trots att Livsmedelsverket (2016) belyser måltiden som en stor och viktig del av 
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förskolans vardag omnämns inte begreppet pedagogisk måltid i läroplanen för förskolan eller i 

allmänna rådet med kommentarer.  

     Stunden vid matbordet bör bli en lika stor del av det pedagogiska arbetet som i den 

resterande dagliga verksamheten. Sepp (2017) hävdar att möjligheterna vid en pedagogisk 

måltid inte utnyttjas fullt ut. Hon menar att pedagoger i förskolans verksamhet är omedvetna 

om sin roll samt att det saknas mål för den pedagogiska måltiden. Måltider är något som sker 

varje dag i förskolan och pedagogers förhållningssätt speglar hur matsituationen kan se ut.  

     Tidigare examensarbeten har utifrån sina resultat kommit fram att pedagoger inte utnyttjar 

lärandet fullt ut vid måltidssituationen. Forssell (2012) talar om vikten av den pedagogiska 

måltiden där hon hävdar att pedagoger genom sitt deltagande i olika situationer bidrar till barns 

lärande. Trots detta pekar hon på att pedagoger i förskolan är omedvetna om sin roll kring den 

pedagogiska måltiden. Hon talar även om det hälsofrämjande lärandet genom den pedagogiska 

måltiden och pekar på att det är viktigt med en positiv miljö som stimulerar barns nyfikenhet 

till mat. Alamidi (2013) har studerat den pedagogiska måltiden och hur mötet sker med barnen. 

I sina observationer upplevde hon att pedagogerna till stor del fokuserade på maten och att 

barnen skulle bli mätta. Hon menar att där fanns få eller inga tankar på lärandet. Detta är något 

som vi vill undersöka vidare då vårt syfte är att studera det sociala samspelet och synliggöra 

lärandet som sker.  

 

1.2. Syfte 
Syftet är att studera det sociala samspelet och synliggöra lärandet som sker vid måltiderna. 

1.2.1. Frågeställningar   

På vilket sätt kan den pedagogiska måltiden vara ett tillfälle för lärande? 

Hur integrerar pedagoger med barn för att skapa social samvaro runt måltiden?  

 

2. Litteraturgenomgång med forskningsöversikt  
Med utgångspunkt från tidigare forskning och litteratur har denna studie fördjupat sig i en 

förskolas lunch i relation till Livsmedelsverkets beskrivning av vad den pedagogiska måltiden 

bör innehålla kopplat till lärandet. ”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en 

förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 

grunden för förskolans verksamhet” (Skolverket 2016 a, s.9) Denna studie visar hur 
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förskollärares roll speglar barns lärande vid matbordet och hur de tagit tillvara på det som sker 

runt måltiden.  

  

2.1. Pedagogisk måltid 
Redan 1972 omnämns ett pedagogiskt program i barnstugeutredningen (SOU 1972:26) som 

haft stor betydelse för den svenska förskolans utveckling. Det primära handlade om att barnen 

skulle bli mätta men de lyfte även vikten av vuxnas närvaro under måltiden. I SOU 1972:26 

menar de att vuxna och barn skulle äta tillsammans eftersom vuxna agerade förebilder för 

barnen. Detta har lagt en grund för hur den pedagogiska måltiden är utformad idag.  

     Vad är då en pedagogisk måltid? Skatteverket (2017) redogör vad som gäller för den 

pedagogiska måltiden. De menar att personal i förskolan ska ha förmånen till fria måltider med 

uppnådda kriterier så som tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barnen. Det 

pedagogiska syftet kan anses oklart och blir för många tolkningsbart i varje enskild verksamhet. 

Till skillnad från Skatteverkets riktlinjer och praktiska syn har Livsmedelsverket (2016) en mer 

ingående beskrivning där de belyser måltiden som en stund för interaktion och något som kan 

tas tillvara på och föras in i det pedagogiska arbetet. De menar även att det krävs god 

kompetens, engagemang och samverkan för att skapa goda förutsättningar vid matbordet. 

Därför är vikten av pedagogers roll avgörande för utformningen av måltidssituationen. Detta 

stärker Munck Sundman (2013) som menar att varje förskola har möjligheten att utforma och 

tolka måltiden men även hur den bör organiseras och vilket pedagogiskt innehåll som ska 

erbjudas. Benn och Hjälmeskog (2015) problematiserar detta och menar att måltiden oftast ses 

som en rutinsituation. De lyfter att måltiden är en vardaglig situation som riskerar att bli 

oreflekterad där måltiden ses som ett mellanrum som sker utan större eftertanke. Tidigare 

forskning pekar på att den pedagogiska måltiden är en stor del av den dagliga verksamheten 

och bör vara full av möjligheter till lärande. Därför kan utrymmet för den pedagogiska måltiden 

i våra styrdokument ifrågasättas. Munck Sundman (2013); Benn och Hjälmeskog (2015); Sepp 

(2013) menar att måltiden är en outnyttjad pedagogisk resurs som bör tas tillvara på i 

verksamheten.  

 

2.2. Social samvaro 
Sepp (2013) menar att måltiden är en stund för samvaro mellan vuxna och barn. För att barn 

ska få en positiv upplevelse av måltiden behövs det engagerade pedagoger. Detta är något som 

även Munck Sundman (2013) belyser då hon skriver att samspelet är betydande mellan barn 
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och vuxna i måltidssituationen. Förutom lärandet kring kost, mat och bordsskick skapas 

förutsättningar kring praktiska saker och det sociala samspelet. Författaren skriver att de 

vardagliga samtalen skapar innehåll och sammanhang vilket bidrar till att barnen blir sedda och 

bekräftade, detta är viktiga aspekter utifrån ett sociokulturellt perspektiv. En trevlig stund runt 

matbordet är med andra ord betydelsefullt i många avseenden då det finns förutsättningar till 

att skapa goda relationer med varandra. Det sociokulturella perspektivet handlar om frågor som 

rör människors utveckling och lärande samt hur man tillägnar sig sociokulturella erfarenheter i 

samspel med varandra. Detta är något som Kultti (2012) i sin studie har som utgångspunkt för 

det sociokulturella perspektivet.  

     I det sociala samspelet läggs grunden för stora delar av lärandet som i sin tur skapar en ökad 

förståelse för andra. Genom det sociala samspelet får barn kontakt med sin omgivning där 

känslor, värderingar och attityder utväxlas. Kultti (2014) skriver att måltiden är en stund för 

möten där sociala relationer och barns språkutveckling ska främjas, vilket Munck Sundman 

(2013) stärker genom att tala om måltiden som en social och kulturell arena där man får ta del 

av varandras erfarenheter och på så sätt vidga sin repertoar. Kommunikation är kärnan i lärandet 

och pedagoger har stor betydelse i detta sammanhang då man ska ge barn möjlighet att upptäcka 

sina egna tankar samt att barnen får reflektera över det dem gör och ser (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson 2014).  

     Livsmedelsverket (2016) speglas i stor utsträckning av förskolans verksamhet och dess 

riktlinjer för den pedagogiska måltiden. De framställer att måltiden är ett tillfälle för barn att 

utveckla sin självständighet och det sociala samspelet med varandra. Detta stärker förskolans 

läroplan som skriver att ”varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra 

val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så 

vis grundläggas och växa” (Skolverket 2016 a, s.5). En stor del av arbetet kring den pedagogiska 

måltiden på förskolan handlar om att se och ta tillvara på lärandet för att på så sätt kunna utmana 

och stärka barnen i deras förmåga att tro på sig själva. Därför måste det finnas en medveten 

strategi om hur man arbetar samt att man reflekterar över sin roll i den pedagogiska 

verksamheten. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) menar att en viktig aspekt i 

pedagogers medvetenhet ligger till grund för den sociala samvaron och interaktionen som sker 

med barnen. De samtal som uppkommer ska utgå från barnens livsvärld samtidigt som 

pedagoger ska lägga en stor vikt kring att deras kompetens utvecklas. Under måltiden behövs 

stödjande pedagoger som samspelar och uppmuntrar barnen på deras väg. Vidare menar 

författarna att förhållningssättet till hela gruppen är minst lika viktigt som det individuella 

bemötandet eftersom vi lär av varandra och gemenskapen i gruppen är en betydelsefull faktor 
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för det sociala samspelet. En annan viktig aspekt i barns lärande handlar om relationer som 

byggs genom samspel där man skapar tillit och förtroende för varandra. Aspelin (2013) 

beskriver det som ett genuint och personligt möte mellan individer där relationen är central. 

Samvaron blir ett personligt och ömsesidigt möte mellan människor där man blir delaktiga i 

varandra. 

 

2.3. Delaktighet 
Förskolans läroplan 98/16 syftar till att förskolans verksamhet ska vara demokratisk, barnen 

ska få vara med och ha inflytande över sitt lärande och deltagande i vardagssituationer. Detta 

ska vara en självklarhet hos alla som arbetar på förskolor eftersom läroplanen syftar till 

grundläggande demokratiska värderingar. När barn har inflytande i verksamheten utvecklas 

samspel, en ökad kommunikation och respekt i gemenskap (Johannesen & Sandvik 2009). 

Enligt både FN:s barnkonvention (Utrikesdepartementet 2006) och förskolans läroplan 

(Skolverket 2016 a) ska alla barn ha rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. 

Även Livsmedelsverket (2016) hänvisar till barns delaktighet som en viktig aspekt kopplat till 

måltidspedagogiken då de menar att arbetet ska vara en lärorik och lekfull stund för barnen. 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) menar att pedagoger på förskolor inte uppfattar att 

de haft några riktlinjer när det kommer till måltiderna i verksamheten. Vilket har lett till 

osäkerhet hos pedagogerna då de inte haft en tydlig roll vad det gäller lärandet vid 

måltidssituationer.  Detta kan i sin tur kan leda till en måltidssituation som är styrd i form av 

makt, regler och tillsägningar.  

     Detta kan ur ett barnperspektiv göra att måltiden blir till ett görande istället för ett lärande, 

vilket leder till en bristdiskurs. Vuxna har då en bristtänkande föreställning om vad barnen kan 

och inte kan (Nordin-Hultman 2004). Vilket motsäger våra styrdokument som talar om det 

kompetenta barnet, där barn ska ges utrymme för utmaning och utforskade. Kultti (2014) 

belyser att pedagoger har makten och styr stora delar av måltiden. Vilket synliggör betydelsen 

av lärarens roll och ansvar som i sin tur visar på pedagogernas möjlighet till barns deltagande 

och bidragande. Författaren menar att måltiden inte ska styras av regler, den ska istället ses som 

en viktig pedagogisk händelse där man ska få möjlighet till att utforska och pröva på.  

     Livsmedelsverket (2016) lyfter att barns delaktighet kring måltiden handlar om att uppleva 

mat och omgivning med alla sina sinnen. Med andra ord handlar det om hur vi tolkar våra 

upplevelser kring måltiden med våra sinnen. Genom att utgå från barns vardag och lek kopplat 

till den pedagogiska måltiden blir barn delaktiga i sitt eget utforskande (Sepp, Höijer & Wendin 

2016) 
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     Johannesen & Sandvik (2009) konstaterar att delaktighet är något som uteslutande sker på 

vuxnas villkor och barn får ofta ta del av något förutbestämt som vuxna satt ramar för. Detta 

kan ses som en bristdiskurs som innebär att man fokuserar på det barnet ännu inte kan. Som i 

sin tur kan leda till att både barn och vuxna blir begränsade i sin utveckling. Barns delaktighet 

i sitt eget utforskande kan därmed hämmas av vuxnas ramar och regler. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) menar att pedagoger nämner måltiden som ett tillfälle för lärande där man 

strävar efter att möta barn och samtala om deras livsvärldar. Men trots detta har författarna 

uppmärksammat att vuxna främst samtalar med barnen om det primära i måltiden, nämligen att 

äta. Vilket innebär att det är vuxna som sätter gränser och hinder för barnens inflytande kring 

måltiden. Johannesen & Sandvik (2009) menar att det är i första hand pedagogers uppgift att 

utgå från barnens erfarenheter och kunskaper, detta kan först då ses som en kompetens diskurs.  

 

2.4. Lärande 
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har i sin studie studerat måltider i förskolan och 

beskriver att de inkluderar många delar som innefattar både omsorg och lärande. Det som utgör 

grunden för pedagogikens viktiga aspekter är bland annat lärandet som sker kontinuerligt under 

hela dagen. Därför är det viktigt att vi i vårt framtida uppdrag som förskollärare kan se och ta 

tillvara på lärandet i flera olika situationer. Detta är något som kan styrkas med läroplanen som 

pekar på att ”verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande” (Skolverket 2016 a, s. 9). Vilket även Sepp, Höijer och Wendin (2016) 

lyfter när de talar om måltidspedagogiken som en viktig aspekt i förskolans verksamhet för att 

främja lärandet. Det handlar om att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten 

där vuxnas förhållningssätt speglas av hur man kan använda sig av måltidspedagogiken. 

Persson Osowski, Göranzon & Fjellström (2013) menar att vuxna bör vara en god förebild vid 

måltidssituationer genom att ha en positiv inställning till maten och vara en stöttande pedagog. 

Författarna nämner att måltiden bör vara en lugn stund för samtal där pedagoger ska uppmuntra 

barnen till att utvecklas och utforska nya saker. Kultti (2014) riktar fokus på förutsättningarna 

för lärandet och menar att det krävs en lugn stund för samtal och social interaktion. En annan 

viktig aspekt i barns lärande handlar om relationer som byggs genom samspel där man skapar 

tillit och förtroende för varandra. Utifrån aktuell forskning och litteratur som vi belyser ovan 

nämner de flesta att en lugn stund är en viktig aspekt i den pedagogiska måltiden och lärandet 

som sker där.  
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2.5. Teoretisk utgångspunkt 
Teorier som ligger till grund för vår studie landar främst i det sociokulturella perspektivet då 

syftet var att studera det sociala samspelet och synliggöra lärandet som sker vid måltiderna. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) ser social interaktion som en central del för 

lärandet. I likhet med det sociokulturella perspektivet utgår fenomenografin, som har sin 

utgångspunkt i en utvecklingspedagogisk ansats till den sociala samvaron som en förutsättning 

för lärandet. Det vill säga att man utgår från det barnen visar intresse för och bygger sedan 

vidare på detta genom att utmana barnen i sitt utforskande. Författarna bekräftar detta genom 

att hänvisa till att vi lär i samspel med varandra och i det sammanhang vi befinner oss i. 

Fenomenografin baseras på människans olika uppfattningar av ett fenomen. Alla upplever olika 

beroende av den egna kulturen och tidigare erfarenheter. Med andra ord handlar det om att rikta 

barns uppmärksamhet mot ett lärandeobjekt och synliggöra olika aspekter samt hur man 

använder barns tidigare erfarenheter för att skapa utmaningar (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2014). Lärandet växer ur den mångfald och variation som finns i omgivningen. Som 

pedagog handlar det om att synliggöra lärandet och på ett konkret sätt skapa mening. Säljö 

(2014) menar att om vi ska förstå kunskap måste vi analysera hur människor använder och 

utvecklar sociokulturella redskap. Han menar att dessa redskap kan vara språkliga eller 

artefakter. I varje situation finns det möjlighet att ta till sig kunskap från medmänniskor i 

samspelssituationer. Han lyfter begreppet appropriering, det vill säga att den kunskap vi får i 

samspel med varandra ger oss nya verktyg, insikter och erfarenheter. Dessutom beskriver han 

att människor är sociokulturella redskap som fungerar som medierande hjälpkällor för 

varandra, och som alltid befinner sig i förändring och utveckling. I matsituationen finns det 

många element som inkluderar olika lärande. Det handlar om att ta tillvara på och ge barnen 

utrymme för lärande, inflytande och delaktighet. 

 

3. Metod 
En kvalitativ metod låg till grund för denna fallstudie som har genomförts med hjälp av 

observationer. En fallstudie fokuserar på en undersökningsenhet, det vill säga att man endast 

fokuserar på en sak vid flera tillfällen. En kvalitativ metod förklarar, beskriver och tolkar 

upplevelser. Det är en djupgående metod som analyserar den sociala verklighet man befinner 

sig i (Denscombe 2009). Den kvalitativa metoden handlar inte om att pröva informationens 

giltighet, utan snarare att det centrala utgör grunden för olika sätt att samla in information och 
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därmed få en djupare förståelse (Denscombe 2009). Detta har bidragit till en beskrivning av 

helheten i det sammanhang vi studerat och befunnit oss i. 

     Ur ett etnografiskt perspektiv har Munck Sundman (2013) hittat inspiration till sin studie 

vilket även denna studie tillämpat. Etnografi är en vetenskaplig metod som handlar om att 

forskaren försöker bli en del av den grupp som ska studeras. Detta utförs genom att delta i 

vardagliga situationer som ger detaljerade beskrivningar samt ett perspektiv inifrån 

(Denscombe 2009). Undersökningen bekräftar det etnografiska ursprunget i form av 

observationer.  

 

3.1. Genomförande 
Syftet med studien var att studera det sociala samspelet och synliggöra lärandet som sker vid 

måltiderna. Denna undersökning har genomförts i form av observationer som spelades in med 

hjälp av videokamera. Det har även förts stödanteckningar under observationstillfällena som ett 

kompletterande verktyg. Holme Magne och Solvang Krohn (1997) menar att observationer är 

en metod som ställer stora krav på forskaren då det innebär att man kan se, höra och fråga för 

att synliggöra det som sker för att skapa en rättvis bedömning av en händelse. Författarna 

påpekar att en nackdel med en kvalitativ studie kan vara att närheten till deltagarna skapar 

förväntningar och på så sätt kan de som studeras uppträda på ett sätt som de tror att forskaren 

förväntar sig, Detta har vi tagit hänsyn till i denna studie eftersom ett flertal observationer utgör 

grunden för arbetet. Vi har på så sätt kunnat synliggöra den kvalitativa metodens nackdelar och 

granska materialet utifrån vår medvetenhet kring metodens nackdelar. 

     Även Denscombe (2009) menar att observationens nackdelar bland annat kan innebära att 

det finns en risk för att deltagarnas beteende kan påverkas. Författaren menar också att det finns 

en risk att observatören kan påverka deltagarna genom sina förväntningar på dem. Vi anser att 

fördelarna övervägde för en rättvis bedömning, då den kvalitativa metoden fördelar handlar om 

att gå på djupet av en viss händelse och eftersträvar den bästa möjliga återgivelse av det som 

ska studeras (Denscombe 2009). Eftersom det var ett specifikt tillfälle som skulle undersökas 

grundar sig studien i en icke-deltagande observation som innebar att vi observerade men inte 

deltog. Syftet var att påverka så lite som möjligt av situationerna. En icke-deltagande 

observation innebär att man utgår från något specifikt som ska undersökas (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén 2014).  

 



	

15 

 

3.1.1. Val av insamlingsmetod 

Observationsmetoden innebär att forskaren under en viss tid är tillsammans med personer som 

ingår i undersökningen. Till skillnad från en intervju grundar sig inte en observation på vad 

människor säger att de gör, eller vad de säger att de tänker. Istället handlar det om att observera 

händelser av det som sker. Observationer kan användas till att undersöka om tidigare resultat i 

en studie kan bli bekräftade (Holme Magne & Solvang Krohn 1997). I vår studie anser vi att 

observationerna har varit ytterst relevanta då det bidrog till hög tillförlitlighet eftersom det 

fångar verkligheten vi befinner oss i. Genom videoobservationer skapades möjligheter till att 

dokumentera det sociala samspelet, beteendemönster och andra delar på ett mer övergripande 

sätt. Vi anser att detta kunde ge en tydligare bild eftersom det fanns möjlighet att titta på 

videosekvenserna flera gånger. Detta har varit viktigt för helhetsanalysen då det uppkommit 

relevant information som används i studien. För att ge en helhetsbild av förskolan har vi även 

valt att observera och beskriva miljön i en egen rubrik under resultatdelen. Underlaget för 

dokumentationen av observationerna bestod av nedskrivna stödanteckningar samt videoinspelat 

material. Observationerna ägde rum under två tillfällen där två matbord observerades vilket 

resulterade i fyra inspelade sekvenser. Insamlade data bearbetades och transkriberades för 

vidare analys.  

 

3.2. Etiska övervägande 
Denna studie har riktat sig mot pedagoger i förskolans verksamhet. I studien har vi utgått från 

de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) (Se bilaga 1). Av hänsyn till studiens 

medverkande har flera etiska ställningstaganden gjorts. Information om studiens syfte har 

skickats ut till berörda parter i form av ett informationsbrev och en medgivandeblankett. Vi 

informerade deltagande om vilka vi var och vårt syfte med studien. Samtycke om medverkan 

och information om att kunna avbryta var viktiga aspekter som deltagarna hade rätt att göra när 

som under studiens gång. Deltagarnas medverkan i undersökningen har varit anonym och ska 

enligt konfidentialitetskravet i största möjliga mån inte vara spårbar. Ambitionen har varit att 

arbeta på ett ärligt sätt där deltagarnas integritet och arbetssituation respekteras. Vilket vi har 

gjort genom att ha en öppen dialog och anpassa oss efter avdelningens planering, för att i största 

möjliga mån skapa en trygg och bekväm miljö. Nyttjandekravet kräver att insamlat material 

inte når ut till allmänheten och endast är till för oss studenter och eventuellt vår handledare. De 

berörda pedagogerna har fått möjlighet att granska observationsmaterialet innan vi arbetat 

vidare med det. Holme Magne och Solvang Krohn (1997) skriver att det kraven man bör ställa 

på forskningsarbetet innebär att vara lyhörda, objektiva och ha ett öppet sinne. Detta är något 
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som har fullföljts under hela processen. Vi har varit väl medvetna om att måltiden är en känslig 

och personlig stund. Inför studien gjorde vi besök för att bekanta oss med deltagarna.  

 

3.3. Urval 
Urvalet i en undersökning handlar om att fatta strategiska beslut (Denscombe 2009), vilket 

denna undersökning tagit hänsyn till genom att vi gjort vårt urval utifrån de förutsättningarna 

vi anser varit mest lämpade för denna studie. Därför har vi valt att använda oss av endast en 

förskola då syftet var att fokusera på en djupgående redogörelse av en viss situation. Om studien 

fördjupat sig i ett flertal förskolor menar vi att det hade kunnat skapa en omedveten jämförelse 

av olika händelser, istället för en djupgående analys av en konkret situation.  

     I studien medverkade en förskola som en av oss var bekant med sedan tidigare. Vi var 

medvetna om påföljden av att inkludera, redan känd bekant, vilket vi hade i åtanke under våra 

observationer. Till största del såg vi det som en fördel då vår förhoppning var att de 

medverkande skulle känna en viss tillit och bekvämlighet inför videoobservationerna. Holme 

Magne och Solvang Krohn (1997) skriver att det kan vara svårt att komma in i en grupp utan 

tillförlitlighet och tillåtelse. Därför underlättar det att någon i gruppen har en relation till 

forskaren. Åldern i barngruppen var ett – fyra år och även om det var pedagogerna vi skulle 

studera så behövdes ett godkännande för videofilmning från barnens vårdnadshavare. Dessa 

blanketter lämnades ut på förskolan tillsammans med ett brev som beskrev studiens syfte. Med 

hänsyn till barnens unga ålder var det viktigt att ta ansvar för barnens deltagande genom att 

göra goda bedömningar och respektera deras integritet. Detta har vi gjort genom att känna av 

situationen samt göra barnen medvetna om att de blir filmade. 

 

3.4. Bearbetning och analys av insamlat material 
Det insamlade materialet utgick från fyra videoobservationer och stödanteckningar som har 

transkriberats och analyserats. Först gjordes en helhetsbedömning av insamlat material genom 

att granska videoobservationerna var för sig, sedan diskuterade vi materialet tillsammans och 

granskade återigen det inspelade materialet. Därefter gjorde vi en gemensam utvärdering 

genom att diskutera och skriva ner det vi sett. Transkriberingen av materialet omfattade tio 

sidor brödtext skrivet i Times New Roman, storlek 12 och med 1,5 radavstånd. 

     Vi valde att analysera varje videosekvens med utgångspunkt i pedagogers roll, lärandet och 

samspelet. Videosekvenserna har skrivits ned och kategoriserat utifrån nyckelord som bildat 

teman. För att göra tydliggöra kategoriseringen har vi använt oss av färgkodning, det vill säga 
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att vi valt en färg till varje tema. Vi har separerat de olika kategorierna och identifierat olikheter 

och/eller likheter för att kunna tematisera transkriberingen. Huvudkategorierna som redovisas 

i resultatdelen är följande: Miljön, lärandet vid måltiden, samtal vid måltiden, pedagogers roll 

vid måltiden. Utgångspunkten i resultatanalysen har varit det sociokulturella perspektivet för 

att studera lärandet som sker kring måltidssituationen. 

      Nedan ser ni en tabell med tolkning av steg-för-steg-guide över tillvägagångssättet av den 

analytiska processen. Tabellen är inspirerad av Andersson och Hansson Persson (2016).  

 

Analys Process 

1. Göra sig bekant med insamlad data. Kolla på videoobservationerna, lyssna, få en 

helhetsbild. Reflektera tillsammans om 

materialet.  

2. Transkribera och skriva ner insamlat 

material på datorn. 

Lyssna på varje videosekvens och samtidigt 

skriva ner konversationerna. Vara 

uppmärksam på vad som sker.  

3. Printa ut nedskrivet material. Söka och 

synliggöra olika teman.  

Stryka under med olika färgpennor för att 

lyfta fram eventuella huvudsakliga teman och 

citat. Klippa ut och dela upp i samtliga 

kategorier.  

4. Granska och välja citat. Kontrollera att materialet är relevant för 

studien.  

5. Utforma namn och underrubriker för varje 

tema/kategori och sedan skriva en 

redogörelse. 

Utvalda sekvenser kopplas samman med 

rubrik och studiens syfte. En analystext som 

beskriver olika scenarion under 

måltidssituationen.  

 

3.5. Metodkritik    
Även om videokamerans närvaro kan ha haft visst inverkan anser vi att denna metod lämpat sig 

bäst för studiens tillförlitlighet. Då syftet var att ge en rättvis och naturlig bild av en vardaglig 

måltidssituation i verksamheten. Studiens fokus var att synliggöra måltidssituationen utifrån ett 

autentiskt perspektiv och få en djupare förståelse för den pedagogiska måltiden. Men 

framförallt har det handlat om att samla in data för att lyfta fram lärandet i det sociala samspelet 
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och finna svar kopplat till studiens syfte. Syftet med studien var att studera det sociala samspelet 

och synliggöra lärandet som sker vid måltiderna. 

     Att komplettera med intervjufrågor till deltagarna hade möjligen kunnat skaffat oss värdefull 

information om hur de tänker kring sitt arbete med den pedagogiska måltiden. Men vi ansåg att 

detta hade kunnat bli ett kontrollerade av vad respondenterna sa i förhållande till vad de gjorde 

och därför blev inte intervjufrågor relevant för studien.  

 

4. Resultat och analys 
Här presenteras resultatet av denna studie. Syfte var att studera det sociala samspelet och 

synliggöra lärandet som sker vid måltiderna. Resultatet kommer redovisas i form av olika 

rubriker som har utvecklats i samband med transkriberingen. Vi har valt att sammanfatta och 

synliggöra utvalda sekvenser från videoobservationerna för att återge en bild av 

måltidssituationen. I följande avsnitt kommer informanterna benämnas som Malin (M), Therese 

(T), Barn ett (B1), Barn två (B2), Barn tre (B3), Barn fyra (B4), Barn fem (B5), hela 

barngruppen (B). 

 

4.1. Miljön  
Lokalerna på förskolan hade stora fönster och på väggarna hängde material och dokumentation 

utformade av barnen som bidrog till en inbjudande miljö. Pedagogerna var engagerade och ville 

göra barnen delaktiga i verksamheten, detta gav möjligheter till barns inflytande. På förskolan 

hade de exempelvis barnråd som innebar att varje avdelning fick olika uppdrag som de sedan 

diskuterade. Ett barn från varje avdelning fick sedan ta med sig informationen till ett gemensamt 

möte och på så sätt skapades nya demokratiska vägar på förskolan. Veckan innan vårt besök 

var det fokus på maträtter vilket gav barnen möjlighet att aktivt delge sin åsikt och nya önskemål 

kring maten. 

     Miljön var utformad på ett sätt som var anpassat för barnen och deras utveckling. Så som 

låga bord och stolar, avskilda rum med små barngrupper där det fanns en pedagog vid varje 

bord. Barnen hade likadana bestick och glas oavsett ålder, glasen var av glas och tallrikarna av 

porslin. Detta kan tyda på pedagogens förtroende för barnens egna förmågor och kapacitet. 

Innan måltiderna samlades gruppen för en introduktion av dagens lunch. Den pedagog som 

introducerade maten hade tidigare förberett och satt fram tallrikar med resterande tillbehör på 

respektive bord. Maten serverades i karotter som stod framplacerade på de olika borden.  
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4.1.1. Beskrivnings av gruppstorlek och placering av matborden 

Deltagarna i studien bestod av två förskollärare, en vid respektive matbord. Placeringen av 

borden var utspridda i två olika rum. I studien är deltagarna anonyma för att inte kunna spåras. 

De förskollärare som ingick i vår studie är (namnen är fingerade): Malin och Therese. Vid 

Malins bord fanns det vid första tillfället fyra barn och vid andra tillfället tre barn. Vid Therese 

bord fanns vid båda tillfällena endast två barn på grund av sjukdom och ledighet. Totalt deltog 

sex barn i studien. Avdelningen bestod av en lång hall, en ateljé, ett stort allrum och ett litet 

lekrum. Det arbetade fyra pedagoger på avdelningen och i ateljén satt Malin. Therese satt i 

allrummet och resterande bord var även de placerade i allrummet en bit bort.  

 

4.2. Lärandet vid måltiden 
Under denna rubrik belyses främst den första frågeställningen: På vilket sätt kan den 

pedagogiska måltiden vara ett tillfälle för lärande? Lärandet handlade om många olika aspekter 

som hörde ihop. Detta kunde synliggöras i måltiden genom att barnen fick möjlighet att 

bedöma, prova på, upptäcka, använda sina sinnen, se färg, form och smak. Av det vi kunde se 

handlade lärandet runt matbordet framförallt om att samtala, lyssna och ta del av varandras 

erfarenheter, där pedagogerna utmanade barnen genom språket på olika sätt. Detta framgick då 

de fångade upp och var medvetna om hur de skulle arbeta för att främja barns utveckling och 

lärande. Vilket i sin tur synliggjorde viktiga aspekter kring lärandet kopplat till barns frågor och 

utforskande.  

     Eftersom måltiden är ett moment i förskolans verksamhet som genomförs varje dag blir det 

betydelsefullt att se den som ett tillfälle för lärande, genom att ta vara på resurserna som finns 

runt matbordet. Men framförallt handlar det om att pedagogerna har en tillåtande roll där de 

inte försöker styra barnen i ”rätt” riktning, utan låter de istället reflektera och upptäcka nya 

saker på sitt sätt. 

 

4.2.1. Utforskande  

I måltidssituationen fanns det regler och ramar som innefattade olika rutiner när det kom till 

bordsskick, uppdukning och logistik. Exempel på dessa regler var att barnen hade bestämda 

platser och pedagogen alltid satt vid samma bord. Som vi nämnt tidigare var miljön utformad 

utifrån barnens behov och materialet som användes signalerade en tilltro till barnets förmåga. 

När det kommer till regler och ramar vid måltiden finns det rutiner som kan hämma eller 

främja barns utforskande. Pedagogerna i studien hade en positiv inställning och attityd till att 

låta barnen utforska maten och allt som hörde till. Att använda sig av fantasin i utforskandet 
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var något som pedagogerna uppmuntrade till för att skapa ett lekfullt lärande. I den tillåtande 

miljön fick barnen möjlighet att se och välja maten i de olika karotterna. En viktig sak att 

förtydliga var att barn fick utforska med sina sinnen det vill säga känna med händerna, lukta 

och se på maten. I observationerna kunde vi se att det inte fanns några krav på att barnen 

skulle äta upp det som fanns på tallriken. Med andra ord var det en tillåtande miljö på 

förskolan som inte begränsade barnen i deras utforskande. Med hjälp av stöttande pedagoger 

fick barnen testa sig fram i sin egen takt. I slutet av måltiden fick barnen hjälpa till att duka av 

på eget initiativ, detta var något som barnen tyckte var kul och ville gärna vara delaktiga i.   
 

B1: Jag vill smaka soppan M: Varsågod smaka, du kan ta med sleven här. [...] M: Tyckte du inte om 

grönkålssoppan? Man behöver inte äta om man inte gillar, jag tycker att den smakar gott (smakar). 

 

B2: Ta mer mat, gör själv (tar upp kyckling men får inte upp potatisen från skålen). […] T: Hur går det? 

B2: Den snurra. T: Ja den bara snurrar runt i skålen men vad händer om du använder gaffeln? (B2 testar får 

tillslut upp potatisen) […] B2: Om jag delar måste jag ha denna sidan (visar den vassa delen på kniven). 

 

B1: En potatisbil!! M: Ja kolla, vad händer om du delar den? […] om du delar den så blir det två halvor. 

B1: Jaaa!! Två potatisbilar […] M: Glöm inte bort dessa (visar upp salladsskålen) (B3) Tittar vad som finns 

i) M: Man får pilla ut det man vill ha. B3: Gurka. M: Ja minsann det såg jag inte.  

 

4.2.2. Lära av varandra 

Pedagogerna utmanade barnen och synliggjorde gruppens betydelse genom att låta barnen 

uppmärksamma kompisarnas behov. Exempelvis genom att låta de skicka vidare maten till 

nästa och fråga om man behövde något mer. I de fria samtalen var det en tillåtande miljö där 

barnen integrerade med varandra för att kommunicera. Vilket barnen bland annat gjorde genom 

att lyssna på varandra och låta kompisen prata klart. Pedagogerna bjöd in barnen till samtal och 

utgick många gånger från deras tidigare erfarenheter när de reflekterade över något. En viktig 

aspekt under måltiden var att det fanns utrymme för skratt och skoj som bidrog till gemenskap 

och sammanhållning i gruppen. Under observationerna framgick det även att barnen imiterade 

och inspirerades av varandra, ett exempel på detta var när ett av barnen började räkna. Det andra 

barnet byggde sedan vidare på detta och samtalet mynnade ut i hur mycket mat det fanns kvar 

i respektive karott.  

     I samspelet mellan pedagoger och barn speglades en demokrati som tog sig uttryck i form 

av barns inflytande och delaktighet. I observationerna framgick det att varje bord hade en 

matsedel över veckans rätter. Under varje rätt fanns det symboler som föreställde glad, 

mittemellan, ledsen symbol (se bilaga 3). I slutet av måltiden var det någon av barnen som fick 
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fråga kompisarna om maten smakade bra. Barnens delaktighet blev på så sätt ett tillfälle för att 

uttrycka sina tankar kring maten och där med skapas ett utbyte av åsikter och förståelse för 

varandra.   

 
B3: Jag har ätit färdigt (går till matsedeln och ska skriva). M: Du kanske ska fråga kompisarna först. (B3) 

går runt och frågar alla barnen) B3: Tyckte du om maten? Tyckte du om maten? Tyckte du om maten? 

(M) håller upp fingrarna för att hålla räkningen, tillsammans räknar (B3) och (M) antal fingrar som visas) 

M: Hur många glada? B: (Räknar högt) Fyra stycken! M: Alla gillade maten, då ritar vi fyra sträck på tisdag 

och den glada gubben. (B3) Ritar fyra streck på den glada symbolen).  

 

4.2.3. Görande eller lärande?  

Första delen av måltiderna var intensiva där många praktiska frågor kunde ställas till barnen 

som inte blev besvarade vilket bidrog till att dessa blev hängande i luften. Det handlade även 

om att många moment skulle hinnas med. Innan alla barn lagt upp mat på tallriken var 

pedagogernas främsta fokus på görandet runt måltiden så som att duka fram, se till att alla sitter 

ner, dela ut tallrikar och så vidare. Även om vi kunde se att pedagogernas agerande till stora 

delar handlade om ett görande i första delen av måltiden, kunde vi å andra sidan se att barnens 

görande kunde bli ett lärande. Detta synliggjordes när barnen fick lägga upp maten på tallriken, 

bre själva och ta egna beslut om sin matsituation. Exempelvis var det ett barn som ville ha en 

stor kniv och då sa pedagogen att barnet själv fick hämta ny kniv i lådan. Kan då görandet ses 

som ett lärande trots att pedagoger inte alltid tar medvetna beslut om vad som ska läras? Vi 

kunde se att görandet skapade tillfälle för lärandet under hela måltiden eftersom de hänger ihop 

med varandra. Det handlade bland annat om att barnen fick observera varandra och få pröva 

själv. Utifrån våra observationer kunde vi dela upp måltiden i tre faser. I första delen handlade 

det om att lägga upp och bedöma hur mycket mat man ville ha på tallriken, hälla upp i glaset, 

barnens koordination, motorik och bordsskicket övades. I andra delen gavs det utrymme för 

många samtal där barnens erfarenheter och språklig kommunikation användes. Här ställde 

pedagogerna öppna frågor och var stöttande till att låta barnen undersöka maten i sin egen takt. 

De fick använda sig av sina sinnen utan några direkta hinder. Under den sista delen av måltiden 

kunde det handla om en andra portion och barnen fick möjlighet att träna sin förmåga att 

uppskatta mängden mat. Det handlade även om att duka av tillsammans och invänta sina 

kompisar.  
 



	

22 

 

T: Vill du ha en sån här? (Visar macka med hjälp av teckenspråk). B5: Mackaaa! B2: Macka, Macka! (T) 

delar ut macka), T: Ni kan testa bre mackan själva […] B5: Mer (Pekar på mjölken). T: Vad är det för 

något? B5: Mölk. T: Ja, ska du hälla själv? (B5) Testar att hälla själv med hjälp av (T).  

 

M: Nån som vill ha mer kyckling? B3: Jag vill ha. M: Stor eller liten? B3: Mellan M: Försök dela den själv. 

B3: Det går inte M: Får jag låna din kniv och gaffel så ska jag visa. […] B1: Vill du hjälpa mig? M: Med 

vad? Du gör det jättebra. Ett tips är att hålla potatisen med gaffeln, så håller man den lite still. 

 

4.3. Samtal vid måltiden 
I observationerna har samtalen speglat stora delar av måltiden då pedagogerna försökte ta 

tillvara på barns nyfikenhet kring deras livsvärldar. Eftersom många av barnen inte hade språket 

i sig än, främst på grund av ålder och annat modersmål, kunde kommunikationen inte alltid ske 

i form av verbala samtal. Pedagogerna använde sig i stor utsträckning av kropps - och 

teckenspråk som förstärkning av det verbala språket. På så sätt blev det enklare för barn och 

pedagoger att förstå och kommunicera med varandra. Det fanns en stöttning och en närvaro hos 

pedagogerna som gjorde att samtalen och det tillåtande klimatet väckte ett intresse och försök 

till gemensamma samtal. Som vi nämnt tidigare var det en del frågor som blev hängande i luften 

och framförallt under första delen av måltiden, då det var många praktiska moment som skulle 

genomföras vilket resulterade i frågor med lite betänketid. Däremot kunde dessa frågor bli en 

start för samtalen runt matbordet. Samtalet nedan mynnade ut i att pedagogen och barnen kom 

in på något som fångade barnens uppmärksamhet och skapade därmed en ny diskussion. 

 
M: Ska jag börja med dig? Vill du ha bestick? – lite bättre än igår, den kniven var lite stor. Vill du ha 

kyckling? Ska du ta själv? Vill du inte ha kyckling? Sås och potatis bara? Du ska inte smaka? B3: Vad är 

det? M: Vegetarisk mat. Ska du ta själv? B1: Vi har samma (Visar upp sina bestick till B3). M: Lite 

grönsaker? Nähe […] M: Var det en hoppande potatis? B1: Ja, haha.  

 

4.3.1. Samtalsämnen 

Vid ena bordet lyfte barnen och pedagogen många samtalsämnen under måltiden. De 

kommunicerade om allt möjligt så som maten men återkopplade även till vad som hänt under 

dagen. Barnen var intresserade av att berätta om sina tidigare erfarenheter och lyfte funderingar 

kopplat till både hem och förskolan. Vid andra bordet var det en mindre grupp där barnen satt 

en bit ifrån varandra och samspelade inte i så stor utsträckning. Pedagogen försökte hitta ämnen 

att samtala om och gjorde återkopplingar till vad som hänt tidigare under dagen. Generellt vid 

båda borden handlade många samtal om praktiska saker kring måltiden och hur man 

underlättade för sig själv och kompisarna. I följande utdrag uppmärksammas tidigare händelser 
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för att knyta an till barnens erfarenheter. I det första återkopplar de till planteringen de gjorde 

under förmiddagen och i de andra om en händelse som skedde för ett par veckor sedan. När 

pedagogen lyfte något som barnen tidigare varit med om väcktes deras intresse för att berätta 

och samtala vidare.  

 
M: Då får vi vänta tills sommaren då smultronen kommer, orkar vi vänta så länge? B3: Ja B1: Jag också. 

M: De ska bli starka i jorden, sen ska det komma många små härliga röda bär som vi kan äta. Sen får vi 

tänka på att vattna, det får vi inte glömma. B1: Med slangen. M: Ja den räcker hela vägen dit.  

 

M: Vifta inte för mycket med kniven nu, kommer ni ihåg när det kom potatismos ända bort till skåpet? 

Haha. B: Hahaha. M: Potatismoset satt fast på skeden så vifta du med skeden såhär […] B1: Ja sen poff! 

M: Ja det glömmer vi inte och vi lärde oss också att man inte kan göra så.  

 

I samspelet blev kommunikationen ett redskap för att tillsammans klura ut språkbarriärer. 

Pedagogen bjöd in till ett gemensamt samtal som blev levande genom att låta barnen ta hjälp 

av varandra. Barnen tog egna initiativ och deras förmåga blev tydlig i detta sammanhang. Detta 

kunde vi se då pedagogerna integrerade med barnen för att skapa samspel med hjälp av inlevelse 

och inbjudande frågor som fick barnens nyfikenhet att väckas och på så sätt undersöka vidare. 

Kommunikationen fick därmed en positiv inverkan på språkutvecklingen och det sociala 

samspelet.  

 
B4: Bossa M: Va? Brossa? Vilken brossa? B1: Bossa menar han? M: Vad är det? B4: Nej! M: Mammas 

brossa? B4: Nej! B1: Pussa? Han sa pussa M: Fråga honom […]. (M) Pekar på munnen, sånna pussar? Är 

det en liten hemlis? (B4) Skakar på huvudet, bossa, bossa, bossa. B1: Han sa det igen. B2: Han sa så possa, 

possa.  M: Han menar inte såna pussar (pekar på munnen) han menar något annat tror jag. B1: Jag vet inte 

vad han menar? M: Förlåt nu förstår vi inte riktigt vad du menar, menar du pussar? (pekar på munnen) B4: 

Nej. M: Nej det var inte det, vad var det då? […]. 

 

4.4. Pedagogers roll vid måltiden 
Under denna rubrik belyses studiens andra frågeställning: Hur integrerar pedagoger med barn 

för att skapa social samvaro runt måltiden? I denna studie arbetade pedagogerna kring måltiden 

på ett snarlikt vis, men utformade den pedagogiska måltiden på sitt egna sätt. Det tog sig uttryck 

i olika strategier och ramar för måltiden. Den generella bilden var att pedagogerna var 

närvarande och uppmuntrade barnen till att utforska själva samt att de uppmärksammade och 

försökte göra barnen delaktiga. Vilket blev synligt genom att pedagogerna försökte fånga upp 

alla barnen, även de som inte pratade så mycket. Det öppna klimatet i måltidssituationen 
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återspeglades i barnens lugn och utstrålning då måltiden inte verkade vara ett stressigt moment 

för dem.  

 

4.4.1. Uppmuntran  

Pedagogerna beskrev och synliggjorde maten på ett spännande sätt genom att introducera 

innehållet inför hela barngruppen med en beskrivande inlevelse av maten innan den serverades. 

Exempelvis: idag serveras det smörstekta champinjoner. Vid bordet tog pedagogerna tillvara 

på barnens tro på sin egna förmåga genom att låta de testa själva och utmana de vidare. Det 

fanns ingen press på att äta upp av det som fanns kvar på tallriken då barnen fick granska och 

undersöka maten i sin egen takt. Pedagogerna introducerade och synliggjorde maten som fanns 

på bordet genom att visa och tala om maten men framförallt synliggöra grönsakerna. Barnen 

var inte delaktiga när det skulle dukas fram men när maten skulle plockas bort tog barnen egna 

initiativ till att duka av och hjälpas åt att ställa in.  

 
B1: Jag är mätt (plockar undan sin tallrik) […] B1: Jag tror jag vill ha en potatis till. M: Du är inte riktigt 

färdig känner du? B1: Nej. M: De… det är okej, ja det är okej. B3: Jag vill också ha en potatis. M: Ja då får 

du skicka skålen. (B1) (B3) tar vars en potatis i handen) B1: Jag fick en stor. M: Ni får sätta er ner och äta.  

 

M: Sen har vi inlagd gurka, vill ni smaka? B: Nej. M: Jag gillar det i alla fall, det är lite sommar över det 

nästan. 

 

Även om pedagogerna var stöttande och uppmuntrade till att barnen skulle ta egna initiativ, 

själva besluta om mängden mat och när man var klar, fanns det en underliggande styrning som 

handlade om pedagogers ansvar för att barnen skulle ta upp rätt mängd och lyckas äta upp maten 

på tallriken. Det fanns exempel på detta då det ställdes frågor som riktade sig mot upplägg och 

anmärkningar om att äta upp.  

 

4.4.2. Socialt samspel och pedagogers medvetenhet 

Det syntes att pedagogerna var engagerade och arbetade för ett öppet och tillåtande klimat kring 

måltiden. De använde sig av begreppsbildning för att synliggöra placering och storlek av olika 

ting så som stor, liten, bakom, framför och så vidare. På detta sätt synliggjordes även begrepp 

för att namnge föremålen på ett korrekt sätt som exempelvis glas, mjölkpaket, kniv och gaffel.  

     För att skapa social samvaro försökte pedagogerna inkludera alla barn kring matbordet. 

Detta tog sig uttryck i hur de bekräftade barnen i deras tankar och funderingar. Det var även 

intressant att se hur den ena pedagogen tog ett steg tillbaka för att låta barnen samspela med 
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varandra. Det blev då tydligt att pedagogers sätt att integrera med barnen för att skapa social 

samvaro, inte alltid måste styras och föras av pedagogen. Dock märkte vi att barnen till stora 

delar sökte vuxnas bekräftelse genom att ställa frågor till pedagogerna och inte direkt till 

varandra. Vid ena bordet blev måltiden en levande och intensiv stund där det fanns många 

moment och frågor som skulle fångas upp. Medan pedagogen vid andra bordet fick leda 

samtalen och ställa många frågor för att barnen skulle samspela med varandra. Måltiden 

genomsyrades av det sociala samspelet på så sätt att barn och pedagoger imiterade och tog 

lärdom av varandra på olika sätt. Ett exempel på detta var när ett av barnen uttryckte sig på ett 

sätt som var svårt för de andra att uppfatta. Resterande barn frågade då pedagogen vad barnet 

menade, istället för att ge ett svar så uppmuntrade pedagogen att barnen skulle fråga kompisen 

och samtala med varandra. En egenskap hos båda pedagogerna var att de gjorde medvetna val 

kring lärandet samt att de använde sig av produktiva frågor för att utmana barnen till att tänka 

och reflektera.  

 
T: Vill du ha grönsaker? (B5) Skakar på huvudet och pekar på mjölken). T: Mjölk? Vill du ha mjölk? (visar 

teckenspråk. B5: Muuu (visar teckenspråk för ko). B2: KO! T: Vad har ni för mjölk hemma? B2: Orange.  

 

T: Hur många potatis är där? (B2) Håller upp två fingrar). T: Hur många är det? B2: Två. T: Hur många är 

där kvar av den? (pekar på frikadellerna) (B2) Håller upp tre fingrar). T: Ska vi räkna tillsammans? B: En, 

två, tre, fyra. T: Fyra stycken.  

 

Det framgick tydligt att pedagogerna arbetade med barns delaktighet och inflytande i den 

dagliga verksamheten och måltiden var inget undantag för detta. Om det fanns gemensamma 

riktlinjerna för måltiden vet vi inte med säkerhet eftersom varje pedagog utformade 

måltidssituationen på sitt eget sätt, det kan bland annat handla om personlighet, värderingar och 

rutiner. Däremot framgick det ett gemensamt förhållningsätt om deras medvetenhet kring barns 

lärande och kompetens. Vilket visade sig genom att de tog tillvara på tillfällen för lärande samt 

att de var genuint intresserade av vad barnen hade att berätta. Med hänsyn till studiens teoretiska 

utgångspunkt var lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv centralt för de sammanfattande 

resultaten. Ur detta perspektiv blir lärandet och interaktionen mellan tillgängliga artefakter och 

varandra avgörande för hur man driver lärprocesser framåt. I denna studie utgör maten 

artefakterna och deltagarna den sociala samvaron, dessa samspelar tillsammans och skapar en 

helhet och en betydelse för lärandet och utvecklingen som sker kring måltiden. 
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5. Diskussion  
Den fenomenografiska ansatsen grundar sig i människors olika uppfattning då det handlar om 

att rikta fokus mot lärandeobjekt och synliggöra olika aspekter genom att utgå från barns 

tidigare erfarenheter för att skapa nya utmaningar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2014). I resultaten ovan kan vi se en tydlig bild av pedagogers roll och medveten strategi om 

hur de tog tillvara på den pedagogiska måltidssituationen. Som Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) nämner utifrån ett fenomenografiskt perspektiv upplever alla olika 

beroende av den egna kulturen och vad man tidigare erfarit. Detta speglade pedagogernas roll 

vid måltidssituationen då måltiden kunde se ut på olika vis men med ett tydligt gemensamt syfte 

som innebar att skapa en trygg miljö där förutsättningarna skulle vara densamma för alla. I 

resultatet kunde vi se att pedagogerna lät barnen utforska och med hjälp av en stöttande pedagog 

lägga upp mat på sin tallrik oavsett ålder. De visade även en tilltro till barnen genom att ha 

samma servis till alla. I förskolan handlar det om att ge alla lika förutsättningar men att bemöta 

barnen på en individuell nivå (Skolverket 2016 a). Pedagogerna såg barnens behov och var en 

stöttande hand när det behövdes.  

     Läroplanen för förskolan är reviderad 2016 (Skolverket 2016 a) och för oss som ska arbeta 

i förskolans verksamhet, är det en självklarhet att revidering ska leda till förbättringar. Med 

andra ord ska styrdokumentet speglas i takt med samhällets utveckling. Detta borde i sin tur 

innebär att läroplanen är så pass tydlig, för all personal i förskolan till att tolka den på ett sätt 

som vilar på en uppdaterad syn kring omsorg och lärande i alla situationer. Vår generella bild 

av hur den pedagogiska måltiden såg ut i förskolor innan vi gick ut för att observera var att det 

var många som pratade om den men inte vad den bör innehålla. Uppfattningen var att det 

saknades riktlinjer samt att pedagoger såg på måltiden som ett görande. Denna bild stämde inte 

överens med våra resultat då förskolan i studien arbetade kontinuerligt för att främja barns 

lärande även under måltiden.  

     Livsmedelsverket (2016) beskriver att den pedagogiska måltiden innebär att personalen ska 

vara goda förebilder och arbeta för omsorg och lärande i verksamheten. Som vi tidigare nämnt 

beskrivs inte begreppet pedagogisk måltid i den reviderade läroplanen för förskolan, däremot 

skriver läroplanen ”att verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och 

utveckling” (Skolverket 2016 a, s. 4). Samt ”att barnen ska få stimulans och vägledning av 

vuxna för att genom egen aktivitet öka sina kompetenser och utveckla nya kunskaper och 

insikter”. (Skolverket 2016 a, s. 7) Detta kan med andra ord tolkas, knytas an och beskrivas 

som riktlinjer till vad den pedagogiska måltiden bör innehålla. Tidigare forskning pekar på att 
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pedagoger saknar direkta riktlinjer för den pedagogiska måltiden (Sepp, Abrahamsson och 

Fjellström 2006; Munck Sundman 2013). Utifrån våra resultat kan vi se en utveckling som 

riktar sig mot barns lärande och vikten av det sociala samspelet runt matbordet. Det vill säga 

att pedagogernas medvetenhet kring sin roll och de aktiva valen synliggjorde hur de arbetade i 

verksamheten samt hur de såg på barns lärande. Vilket vi kunde utläsa och tolka genom endast 

observationer i denna studie. Detta kan möjligtvis vara ett samband kopplat till nyare forskning 

så som Sepp och Höijer (2016) och riktlinjerna på Skolverkets begäran, för den pedagogiska 

måltiden som belyses av Livsmedelsverket (2016). Då de uppmärksammar och synliggör värdet 

av den pedagogiska måltiden. För att förtydliga så är inte resultaten i denna studie en generell 

bild men den kan ge en fingervisning om hur det kan gå till i förskolans verksamhet.  

 
Vad är signifikativt för en måltid, är det maten, samtalet, deltagandet eller en kombination av allt på samma 

gång. Hur gör man måltiden på förskolan, hur gör barn måltid, finns det ett sätt att göra måltiden på eller 

finns det flera? (Munck Sundman 2013, s. 83).  

 

I samtliga observationer kunde vi utläsa att måltiden skapade utrymme för lärande och socialt 

samspel. Under besöken var pedagogerna aktiva med att inkludera och göra barnen delaktiga i 

den pedagogiska verksamheten. Vilket resulterade i att måltiden inte var ett undantag för barns 

lärande, detta påvisar även Livsmedelsverket (2016) som menar att ”barn lär hela tiden med 

alla sina sinnen. Det innebär att man inte kan avgränsa tider eller tillfällen då lärandet äger rum” 

(Livsmedelsverket 2016, s.10) Då denna studie grundar sig i observatörens tolkningar kan vi 

endast utgå från det vi sett. Därför kan vi inte veta med säkerhet om det finns gemensamma mål 

och riktlinjer för måltiden på förskolan. Utifrån våra resultat kan vi se att pedagogerna utmanar 

barnen i olika lärandesituationer och försöker aktivt utforska språket tillsammans. Den 

problematik som uppstod handlade främst om språkkommunikationen, då det kunde 

förekomma missuppfattningar och frågor som inte fångades upp under stressiga situationer. 

Men i stor utsträckning använde pedagogerna sig av tecken- och kroppsspråk för att förstärka 

kommunikationen. Kultti (2014) lyfter den språkliga vägledningen då hon menar att 

kommunikationen mellan barnen vid bordet styrs till stora delar av vuxna. Därför bör vuxna 

uppmuntra barn till att samtala med varandra för att utveckla språk och relationer. 

Resonemanget kompletteras ytterligare av Munck Sundman (2013) som talar om vuxnas 

styrning av måltiden. Delar av resultatet i denna studie visar på att pedagogerna integrerar med 

barnen för att skapa samspel dem emellan. Detta kan vi vittna om utifrån observationerna 

genom att avläsa pedagogernas inverkan på starten av samtalsämnen som barnen sedan fyllde 
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i, pedagogerna fortsatte även på barnens spår i olika samtalsämnen. I resultatdelen synliggörs 

flera exempel på detta, då det även fanns en uppmuntran från pedagogerna att barnen skulle 

kommunicera med varandra. 

     Munck Sundman (2013) talar om att barn växlar mellan positioner från att vara den som styr 

till att bli styrd. Vilket pekar på ett invant beteendemönster och ett ömsesidigt samspel för att 

skapa ordning. Ett sådant rotat beteendemönster kan på så sätt tolkas som att barnen 

underordnar sig vuxnas styrning. I samtliga observationer upplever vi att det fanns rutiner kring 

måltiden som endast var ett görande så som uppdukning, tillrättavisande, tidspress och 

framförallt att barnen ska få i sig mat. Men inom dessa ramar fanns det ett levande och öppet 

klimat för barns utveckling och lärande. Pedagogerna hade som vi nämnt tidigare en positiv 

attityd och en närvaro som var en betydelsefull faktor i det sociala samspelet. Trots ramar och 

regler kring måltiden låg pedagogernas fokus på barnen. Det går inte att bortse från att 

pedagogerna skapade utrymme för lärandet. Enligt vår uppfattning arbetade de ständigt utifrån 

läroplanen för förskolan, därför ställer vi oss frågan om måltiden på förskolan är utformad efter 

en medveten strategi inom arbetslaget eller innebär det att den pedagogiska måltiden är en tid 

utan mål? Kan det vara så att pedagogerna arbetar på ett sätt som innefattar en helhetspedagogik 

som är grundläggande för hela dagen? Och knyter detta an till Munck Sundmans (2013) citat 

längre upp, om att det inte finns ett sätt att göra måltiden utan flera? 

     Det finns olika sätt för pedagoger och barn att utforma den lokala måltidskulturen runt 

bordet, det vill säga den egna samvaron i miljön man befinner sig i (Munck Sundman 2013). 

Det blir då betydelsefullt att arbetslaget tillsammans reflekterar över vad den pedagogiska 

måltiden har för riktlinjer och hur man kan skapa ett lekfullt lärande. Det hade även varit 

intressant att få in barns perspektiv i den pedagogiska måltiden som Sepp (2017) inspirerar till 

i sin senaste bok, där syftet är att tillsammans skapa ett lekfullt lärande och ett ökat intresse för 

maten som MATerial. Vidare lyfter Benn och Hjälmeskog (2015) resonemang om måltiden 

som en betydelsefull och central del i förskolan. Författarna menar att det är hög tid att måltiden 

uppmärksammas med fler syften än att ”bara äta” istället ska tiden runt matbordet ses som en 

pedagogisk möjlighet. Som resultatet visar hade pedagogerna lokala måltidskulturer vid varje 

bord. Det vill säga att mångfalden av olikheter och erfarenheter vid matbordet resulterade i 

olika upplevelser och samtalsämnen. Det kan med andra ord inte se ut på samma vis däremot 

är det viktigt att man har likvärdiga riktlinjer och mål för hur den pedagogiska måltiden ska 

vara utformad i ett arbetslag. 

     Ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande ska ses som centrala delar i den 

pedagogiska måltiden. Det ena utesluter inte det andra, det handlar istället om att skapa en 
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balans och hitta ett arbetssätt som främjar barns lärande. Resultatet visar att måltidssituationen 

kunde innebära stressiga moment men att förskolan i denna studie hade förebyggande faktorer 

som spelade in. Exempelvis genom att ha små barngrupper och en pedagog vid varje bord. 

Detta gjorde att samtalen inte blev mellan pedagoger och över huvudet på barnen utan att varje 

bord hade sin sammanhållning. Det kan vara svårt att fånga alla barnen i en måltidssituation 

men det lös igenom att pedagogerna var genuint intresserade av vad barnen berättade. Det är 

viktigt att det inte blir en pressad och onaturlig situation. Benn och Hjälmeskog (2015) menar 

att pedagogers roll vid måltiden kan tålas att funderas över, då de ifrågasätter om vuxnas tystnad 

kan likställas med att vara en ”dålig” pedagog eftersom man inte berättar eller frågar saker hela 

tiden. Det kan, som vi nämnde i resultatdelen vara bra att som pedagog ibland ta ett steg tillbaka 

och inte styra samtalen hela tiden utan låta barnen komma fram ännu mer. Samvaron och 

interaktionen runt matbordet bör vara ett tillfälle där det sker ett ömsesidigt samspel. 

     Vi kan problematisera om det finns en allmän uppfattning kring måltiden och om det vilar 

en förlegad syn där man kan diskutera om traditionen är kompatibel med den nuvarande 

läroplanen. Ett exempel på detta kan vara att barnen inte får leka med maten och att man ska 

sitta still vid måltiden. Vår tolkning utifrån resultatanalysen är att det har skett en utveckling 

kring pedagogers medvetenhet och tron på barnets egna förmåga. Däremot kan man som 

pedagog fundera över måltidens betydelse och möjligheter samt på vilket sätt den kan leda till 

förbättring då det handlar om att inte styra och besluta om allt. Som pedagog kan man utmana 

sig själv till att släppa på gränserna och låta barnen vara ännu mer delaktiga i hur måltiden ska 

vara utformad. Lusten till att upptäcka och utforska mat ska vara ett spännande moment i 

barnens vardag och inte bara något som ska genomföras. Sepp (2017) menar att det finns så 

mycket att utforska när det kommer till färg, form, smak och känsel. Detta lyfter även 

Livsmedelsverket (2016) som skriver att det bara är fantasin som sätter gränser för hur måltiden 

kan integreras i det pedagogiska arbetet.  
 

5.1. Sammanfattning och slutsatser 
I det inledande citatet skriver Livsmedelsverket (2016) att måltiden ska tas tillvara på som en 

resurs i det pedagogiska arbetet. Det ska ses som ett tillfälle för lärande och det sociala 

samspelet ska framhävas som en viktig aspekt i den gemensamma måltiden. Det handlar om att 

integrera barn, mat och pedagoger i en helhetssyn för att utveckla en god samvaro. Det vi kan 

se i våra resultat är att måltiden var en inspirationskälla och ett lustfyllt sätt att öka barns intresse 

för både mat och det gemensamma utforskandet. För att kunna ta tillvara på lärandet och det 

sociala samspelet som sker hade pedagogerna i den utsträckning vi kunde se, en medveten roll 
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som medforskare och inspiratör där de kunde utmana barnen och vägleda de att söka nya 

kunskaper och erfarenheter. Som pedagog kan man inte bestämma när lärandet sker men man 

kan visa vägen och bekräfta barnen genom att samtala och lyfta fram vad man lär. I studien 

kunde vi se att det var utvecklande för barnen att utforska själva genom att få vara en del av 

sammanhanget. Trots att pedagogerna inte hade ständig närvaro till alla barnen samtidigt var 

det ett tillåtande klimat som inte begränsade barnen i deras utforskande. Pedagogerna såg inte 

sig som ledare som skulle förmedla kunskap utan kunde finnas där och stötta samt ha tilltro till 

barnens egna förmågor. 

     Vi kunde se att pedagogerna arbetade utifrån läroplanen för förskolan som strävar efter att 

verksamheten präglas av en pedagogik som främjar barns lärande. Även i måltiden kunde vi se 

att pedagogerna arbetade utifrån detta då barn fick förutsättningar till rätt verktyg och 

närvarande pedagoger som skapade en lugn och rolig stund för samtal och interaktion. Utifrån 

detta kan slutsatsen dras om att måltiden är en stund för relationer och möten att växa, vilket i 

sin tur skapar trygghet och lärandet blir på så sätt en naturlig del i måltiden. Det krävs även 

medvetna pedagoger och en inspirerande miljö som berikar och stimulerar barns utveckling. 

Därför är pedagogers förhållning- och arbetssätt avgörande för hur barn lär och utvecklas även 

i måltiden. Det handlar om att skapa en inbjudande och anpassad miljö för barngruppen samt 

att pedagogers syn och föreställningar är betydande för barns delaktighet och inflytande på 

förskolan. Våra förhoppningar med detta arbetet är att den pedagogiska måltiden ska 

uppmärksammas samt att det ska väckas ett större intresse för hur man kan arbeta med måltiden.  

 

5.1.1. Vidare forskning  

Utifrån denna studie hade bilden ytterligare kunnat kompletteras om man involverade barns 

perspektiv och där med fått en bild av deras syn på måltiden. 

     Eftersom vi besökt en förskola med många nationaliteter hade det varit intressant att 

undersöka hur man bemöter barn i deras måltidserfarenheter och utifrån deras egna kultur. Med 

den egna kulturen menar vi barns olika kulturer, vare sig det handlar om hemkulturen eller 

kulturer från andra länder. Involveras olika kulturer i måltiden? I så fall hur uppmärksammas 

detta kring matbordet? 
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Förskollärarutbildningen  

Sanna Nilsson, Sarah Lind 

Handledare: Hanna Sepp: Hanna.Sepp@hkr.se 

Mail: Sanna.Nilsson0096@stud.hkr.se , Sarah.Lind0103@stud.hkr.se  

 

Information  

Vi studerar till förskollärare och läser nu sista terminen på Kristianstad Högskola. Vi påbörjar 
nu vårt examensarbete där vi vill utföra en kvalitativ studie i form av observationer i 
åldersgruppen ett - fyra år. Vårt syfte är att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar 
med den pedagogiska måltiden och vilken betydelse har den för lärandet. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gentemot de medverkande i 
vår undersökning. Vi kommer ta hänsyn till de fyra huvudkraven som lyder:  

1. Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte” 

2. Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan” 

3. Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

4. Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” 

I vårt arbete kommer de medverkande vara anonyma genom att de tilldelas pseudonym, för att 
inte kunna spåras. Vårt arbete beräknas vara klart den 19 oktober 2017. Finns det ett intresse 
att ta del av vårt slutgiltiga examensarbete kan ni gärna kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar  

Sanna Nilsson & Sarah Lind. 
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      Bilaga 2 

Godkännande för medverkan  

- forskningsprojekt 

Barnets namn:_____________________________________ 

Förskola:____________________________________________ 

Avdelning:_______________________________________ 

 

Inspelning: 

qJag tillåter att ni filmar då mitt barn är närvarande,  

qJag tillåter  INTE att ni filmar då mitt barn är närvarande. 

 

Vårdnadshavares underskrift:  

 

_________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna.) 

 

Blanketten lämnas till barnets förskollärare senast den 20/9-17 

Tack! 

/ Sarah & Sanna.  
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