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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass, 

grunden till lärande. 210 högskolepoäng. 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: Pedagogik vid måltiden 
 
Engelsk titel: Pedagogics during the meal 
 
Nyckelord: Pedagogisk måltid; lärande; förskola 
 
Författare: Malin Andersson, Maria Bergman  
  
Handledare: Mary Larner 
 
Examinator: Anneli Larsson 
 

 
BAKGRUND: 
 
En måltid är en situation på förskolan där barnen sitter tillsammans med en pedagog. Vi är 
intresserade av att veta om och hur dessa tillfällen utnyttjas medvetet av pedagogen. 
Läroplanen för förskolan (Skolverket 2006) beskriver att omsorg, fostran och lärande ska 
knytas samman och vi undersöker hur det sker vid måltiden. Forskning som belyser lärande i 
omsorgssituationer presenteras. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv som i 
lärandet betonar samspelet och kommunikationen med andra. 
 
SYFTE: 
 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger uppfattar barns lärande kring 
måltiden.  
 
METOD: 
 
Kvalitativ metod genom intervju har använts för att besvara syftet. Åtta pedagoger från fyra 
olika förskolor har intervjuats.  
 
RESULTAT: 
 
Alla pedagoger i undersökningen uttryckte att det sker ett lärande för barnen vid måltiden. 
Bordsskick var en viktig del av lärandet och pedagogen stöttade och uppmuntrade barnen att 
lita på sin egen förmåga vid måltiden. Samtalet fyllde en viktig funktion för samspelet kring 
bordet. I samtalet med barnen ställde pedagogen frågor för att utmana och utveckla barnens 
resonemang. Pedagogerna såg också till att alla fick komma till tals. Pedagogerna såg sig 
som viktiga förebilder för barnen vid måltiden. 
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INLEDNING 
 
Vi har under vår utbildning kommit i kontakt med flera olika förskolor och konstaterat att 
måltiderna ser väldigt olika ut. Det finns förskolor som har buffé där barnen tar all mat 
själva och det finns förskolor där maten serveras i skålar på borden. Pedagogens roll vid 
måltiden tycker vi är intressant och hur de uppfattar själva lärandet kring måltiden. På 
många förskolor äter pedagoger något som kallas ”pedagogisk lunch” och vi vill veta vad 
det innebär i praktiken. 
  
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, beskriver att omsorg, fostran och lärande skall knytas 
samman (Skolverket 2006, s. 4). Det innebär att även måltiderna, som är en del av 
verksamheten, skall omfattas av läroplanen och ingå som en del i förskollärarens 
pedagogiska arbete. 
 
En måltid är en situation på förskolan där barnen sitter tillsammans med en pedagog. Vi är 
intresserade av att veta om och hur dessa tillfällen utnyttjas medvetet av pedagogen. Maten 
som serveras på förskolan förutsätter vi är näringsrik och god, men det utspelar sig mycket 
mer kring bordet under själva måltiden. Juul (2000) skriver att en måltid bland annat innebär 
”god mat, omsorg, engagemang, nära relationer, estetik, sinnesupplevelser och spontana 
mänskliga känslor och stämningar” (s. 12). 
 
Vår erfarenhet har varit att man inte har pratat så mycket om måltiden som pedagogisk 
situation på förskolan, därför är det intressant att belysa de tillfällen till lärande vid måltiden 
som ges tre gånger om dagen på en förskola. Ett barn som har föräldrar som arbetar heltid, 
måndag-fredag, tillbringar i snitt ca 200 dagar/år (Ekonomifakta, 2009) på förskolan. Varje 
dag serveras tre måltider, detta resulterar i 600 pedagogiska måltider per år för ett barn med 
heltidsarbetande föräldrar. 
 
Det finns alltså flera anledningar till att vi tycker det är intressant att undersöka måltiden på 
förskolan och de olika former av lärande som kan växa fram vid dessa tillfällen. Genom vår 
undersökning önskar vi att andra tar del av det som vi kommer fram till och förhoppningsvis 
använder i sitt pedagogiska arbete.  
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SYFTE 
 
Studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om barns lärande kring måltiden. 
 
 

Frågeställningar 
 
-Hur anser pedagoger att måltiden på förskolan används som en pedagogisk situation? 
-Vilka olika kunskaper anser pedagoger att barn utvecklar vid måltiden? 
-På vilket sätt agerar pedagoger medvetet för att barn ska utveckla olika kunskaper? 
 
 

Begreppsdefinition  
 
Med måltid menar vi de mål som dagligen serveras på de förskolor där pedagogerna i 
undersökningen arbetar; frukost, lunch eller mellanmål. 
 



 7 

 

BAKGRUND 
 
Under rubriken bakgrund presenteras litteratur och forskning som är relevant för 
undersökningen. Inledningsvis behandlas den pedagogiska måltiden och dess framväxt samt 
de mål som ligger till grund för pedagogisk måltid. Vidare ges en överblick över hur 
kunskap kan definieras då vi är intresserade av vilka kunskaper barnen utvecklar vid 
måltiden. Därpå beskrivs relevant forskning om måltiden som inleds med tre forskare som 
behandlar lärandet i omsorgssituationer. Därefter, och särskilt aktuella för denna studie, 
presenteras Johansson & Pramling Samuelssons (2001) forskning om kombinationen mellan 
omsorg och pedagogik där måltiden är i fokus samt Sepp, Abrahamsson & Fjellströms 
(2006) undersökning om förskolepersonals attityd till mat och måltiden som en daglig 
aktivitet på förskolan. Till sist ges en presentation över den teori som undersökningen 
bygger på. 
 
 

Den pedagogiska måltidens framväxt 
 
För att få fram ursprunget till pedagogisk måltid började vi med att behandla förskolans 
historia för att sedan övergå till 1968 års barnstugeutredning (SOU 1972:26) där måltiden 
inom förskolan detaljerat beskrivs. Livsmedelsverket (2007, 2009) och Svenska 
Kommunförbundet (1996) har definierat begreppet pedagogisk måltid på 1990- och 2000-
talet. Slutligen kopplar vi Styrdokumenten till måltiderna inom förskolan. 
 
Historik 
 
De första förskolorna som upprättades i Sverige var småbarnsskolan som startades 1836 
(Simmons-Christensson 1997, s. 180). Småbarnsskolan var främst till för barn från fattiga 
familjer och syftet med dessa var att fostra barnen så att de inte skulle komma att ägna sig åt 
brottslighet (Johansson 1994, s. 72). Undervisningen inriktades mer på ”karaktärsdaning än 
på kunskaper” (Simmons-Christensson 1997, s. 179). När folkskolan infördes övergick 
småbarnsskolorna till att bli barnkrubbor eller folkbarnträdgårdar. 1856 startades den första 
barnkrubban där barn från fattiga familjer eller barn till ensamstående mödrar togs om hand. 
Barnkrubborna var öppna minst 12 timmar varje dag och barnen fick tre mål mat om dagen. 
Syftet med barnkrubban var att ”förbereda framtida arbetare åt samhället och ge dem en 
sedlig fostran” (Simmons-Christensson 1997, s. 183), men också att de inte skulle svälta 
eftersom ingen annan såg efter barnen när föräldrarna arbetade.  Detta är det tidigaste vi kan 
hitta där det serverades mat till barnen i samband med att det fanns ett syfte att lära barnen 
något, även om det primära var att de skulle tillgodose barnens behov av mat. I de här fallen 
handlar lärandet om det som idag kallas socialisering, dvs. om uppförande och beteende. 
 
Barnstugeutredningen 
 
Fortfarande är det barnens behov av att bli mätta som är det primära med måltiden inom 
förskolan, men det finns också andra intentioner med måltiderna. 1972 kom ett betänkande 
avgivet av 1968 års barnstugeutredning där det noggrant och detaljerat presenterades ”ett 
förslag till pedagogiskt program och arbetsplan för den framtida förskolan” (SOU 1972:26, 
s. 15). Detta betänkande har haft stor betydelse för förskolans utveckling i Sverige under 
1970-talet och framåt hävdar Johansson (1994, s. 13). I betänkandet redogörs för måltiden 
och dess betydelse för barnen. Flera gånger beskrivs hur viktigt det är att vuxna äter 
tillsammans med barnen eftersom barnen härmar och lär sig av de vuxnas beteende vid 
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matbordet (SOU 1972:26, s. 169, s. 205). Vidare beskrivs hur barnen lär sig genom att andra 
visar och genom att de själva får prova. Genom samtal ökar gemenskapskänslan och 
vuxenkontakten. I betänkandet påpekas också att om barnen får vara med och duka så ökar 
de sin begreppsbildning och tillhörighetstänkande genom ”sortering, parbildning och 
klassifikation” (s. 206). Måltiderna beskrivs som en del av rutinsituationer och att ”de 
erbjuder goda tillfällen till inlärning och personlighetsutveckling som bör tas tillvara. De 
återkommer flera gånger dagligen och blir också av den anledningen viktiga” (s. 169). 
Mycket av det som skrevs i SOU 1972:26 om måltiderna inom förskolan används 
fortfarande idag när pedagogisk måltid beskrivs.  
 
Begreppet pedagogisk måltid 
 
1996 gav Svenska Kommunförbundet ut boken Barn & Matlust – Mat i barnomsorgen, där 
vikten av vuxna förebilder vid måltiderna betonades (s. 34-39). Nedan följer ett utdrag ur 
boken där målen för pedagogisk måltid anges (s. 37): 
 

− utveckla ansvarstagande och stärka självförtroendet 
− träna begreppsbildning 
− träna antalsuppfattning 
− träna gruppkänsla och betydelse av samarbete  
− ge kunskap om vad måltiden består av 
− göra måltiden till en lugn och trevlig gemenskap  

 
Delar av SOU 1972:26 ligger fortfarande till grund för det som Svenska kommunförbundet 
(1996) kallar pedagogisk måltid. 
 

Även Livsmedelsverket pekar på vikten av att vuxna äter tillsammans med barnen och att 
vuxna och barn vid måltiden tillsammans är förebilder (Livsmedelsverket 2007, s. 20). De 
ger också förslag på hur måltiden kan användas i pedagogiskt arbete. De betonar samtalets 
vikt, att barnen tränar ”självständighet och samspel med andra”, motorik, matematik, språk 
och social samvaro under måltiden. Enligt Livsmedelsverket (Livsmedelsverket 2009) är 
syftet med den pedagogiska måltiden att barn och vuxna ska äta tillsammans och att de 
vuxna ska vara förebilder och stöd för barnen. Vid de pedagogiska måltiderna utvecklas 
samtalen, gruppkänslan och samarbetet. Pedagogisk måltid bör ingå i lärarnas arbetstid och 
vara ett redskap i deras arbete.  
 
Styrdokument 
 
I Skollagen (SFS 1985:1100) nämns inte ordet måltid, däremot skrivs i 2:a kap. 3§ att 
barnen i förskolan genom pedagogisk verksamhet skall erbjudas fostran och omvårdnad.  
 
Inte heller i Lpfö 98 (Skolverket 2006) nämns ordet måltid, men det påpekas att barnen i 
förskolan ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet och att omsorg, fostran och lärande 
ska höra ihop. Vidare tar Lpfö 98 upp, precis som Kommunförbundet (1996) och 
Livsmedelsverket (2007, 2009), att det är viktigt med vuxna som förebilder och vuxna som 
är delaktiga i samspelet med barnen. Lärandet sker i samspelet mellan barn och vuxen och 
emellan barnen. De vuxna ska vägleda och stimulera barnen att på egen hand ”utveckla nya 
kunskaper och insikter” (Skolverket 2006, s. 6). Vuxna i förskolan ska också hjälpa barnen 
att utveckla sin kompetens, både social och kommunikativ, samt hjälpa barnen att utveckla 
sitt språk genom samtal. 
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Kunskap 
 
I vår undersökning är vi intresserade av vad barn lär vid måltiden och vilka kunskaper de 
utvecklar. SOU 1997:157 är ett slutbetänkande av Barnomsorg och Skolakommittén där det 
presenteras ett förslag till Läroplan för förskolan. Där problematiseras bland annat kunskap. 
Kunskap är ett stort begrepp som inte enkelt går att definiera med några få ord. Det är viktigt 
att pedagoger ofta diskuterar kunskapsbegreppet och dess innebörd inom pedagogiken då det 
kan variera över tid enligt Barnomsorg och Skolakommittén. Kunskap är en pågående 
process och genom samspel med andra människor kan kunskap utvecklas (SOU 1997:157, s. 
49). 
 
I SOU 1997:157 definieras fyra strukturer för kunskap: fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet.  
 
Faktakunskaper syftar på information, regler och konventioner. Fakta är ett sätt för 
människor att veta att något förhåller sig på ett visst sätt. Fakta går att sätta ord på. 
Förståelsekunskap är när man förstår innebörden med något. Färdighetskunskap är när man 
vet hur något ska göras och kan utföra det i praktiken t.ex. när barnen själva kan skära ost 
eller dela sin mat med kniv. Som sista form kommer förtrogenhetskunskap som är den mer 
osynliga formen av kunskap. Förtrogenhetskunskap innebär att människor använder de 
erfarenheter och kunskaper de har i nya sammanhang t.ex. när barnen kan bre smör på 
smörgåsen så kan de också bre leverpastej, fast det inte är samma sort (SOU 1997:157, s. 
50-52). 
 
Genom att barnen får tillgång till olika fakta kan kunskaper utvecklas. Då barnen får 
använda sina erfarenheter och utforska sin omvärld och reflektera över denna kan barnet 
tillägna sig förståelse. Genom att få pröva om och om igen, öva och diskutera ges barnet 
möjlighet till färdighetskunskap. Barnet behöver också få chans att utveckla förtrogenhet 
(SOU 1997:157, s. 51). 
 
Genom denna syn på kunskap, som SOU 1997:157 beskriver, och dess olika former behöver 
barnen få möjlighet att både själva och i samspel med andra utforska för att skapa mening 
och sammanhang. Barns egna frågeställningar och erfarenheter skapar grund för lärandet 
(SOU 1997:157, s. 52).  
 
 

Forskning 
 
Särskilt relevanta för denna undersökning är Johansson & Pramling Samuelsson (2001) och 
Sepp, Abrahamsson & Fjellström (2006) som behandlar just måltidssituationerna i sina 
artiklar, vilka mer ingående beskrivs lite längre fram. Måltiden kan också beskrivas som en 
omsorgssituation (Johansson 2003, s.139) och relateras till lärande.  
 
Lärande i omsorgssituationer 
 
Johansson (2003) skriver om pedagogik i omsorgssituationer. Hon har med hjälp av enkät, 
observation och intervju undersökt pedagogers förhållningssätt, verksamhetens innehåll och 
organisation för att ge en bild av pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. 30 
förskolor från 20 olika kommuner deltog i undersökningen. Lärandet vid omsorgssituationer 
är ofta inriktat på färdighetskunskap (s. 162) som t.ex. att lära sig att klä sig, få i sig mat, 
använda redskap. Vidare beskrivs vikten av samtal med barnen, dels för att förklara begrepp 
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och benämna saker och händelser med ord men också för att ställa frågor till barnen (s. 142). 
Pedagogerna menar att de inte alltid diskuterar omsorgssituationerna regelbundet utan bara 
om behov finns (s. 155) men det finns en vilja att förändra situationer som inte fungerar bra. 
Dessa kan dock vara svåra att förändra eftersom de ofta sker under särskilda omständigheter 
och tidspress. Johansson påpekar att det krävs stor skicklighet av pedagoger att göra en 
medveten analys och planering för omsorgssituationerna för att synliggöra vilket lärande 
som sker i dessa situationer (s. 163). 
 
I en studie av Broström (2006) beskrivs ett danskt projekt där omsorgens och lärandets 
integrering undersökts. Lärare från förskolor i åtta kommuner har deltagit i undersökningen. 
Studien visar trender inom dansk barnomsorg som är på väg från en inriktning som har 
inneburit fokus på omvårdnad och omsorg om barnen till att försöka foga samman omsorg 
och lärande. Studien beskriver att pedagoger bör tänka på tre saker i sin relation till barn:      
 

• Pedagoger ska tillgodose barns fysiska och psykiska behov och ha en varm och 
empatisk relation till barn.  

• Pedagoger ska stödja barns fostran genom att lära dem normer, värderingar och 
uppförande. Genom att pedagoger lär barn att samverka med andra människor ökar 
barns sociala kompetens.  

• Pedagoger ska stötta barns närmande och konstruerande av kunskaper  
 
Dessa tre punkter ses som ett verktyg att använda för att binda samman omsorg och lärande. 
Pedagoger bör reflektera över verksamhetens pedagogiska innehåll för att bidra till barns 
lärande och utveckling. (Broström 2006, s. 405-406).  
 
Ekström (2007) redogör för lärandet i omsorgen och omsorgens betydelse i en 
undersökning. Han har intervjuat pedagoger och observerat verksamheten på tre 
förskoleavdelningar för att skapa förståelse för praktiskt pedagogiskt arbete i förskolans 
vardag (Ekström 2007, s. 29). Pedagogerna ger uttryck för att en av de viktigaste uppgifterna 
de har är att ge barnen en god omsorg (s. 182). Minskas resurserna eller om det fattas 
personal är det omsorgen av barnen som prioriteras först (s. 173). Dagen delas in i 
omsorgssituationer, aktiviteter planerade av pedagogen och den del av dagen som kallas fri 
lek (s. 174). Hälsa och trygghet ses som omsorgsinriktade mål medan till 
utvecklingsinriktade mål hör motorik, språk, kognitiv utveckling, social utveckling så som 
att kunna lyssna på andra, vänta på sin tur, visa hänsyn, respekt och empati (s. 174 ). Det 
framgår i studien att ett sätt att nå de omsorgsinriktade målen så som trygghet är att skapa 
goda relationer men kan också vara att ge barnen fasta platser vid måltiden (s. 176.). De 
utvecklingsinriktade målen nås genom omsorgssituationer, planerade aktiviteter och genom 
fria aktiviteter (s. 174).  
 
Omsorg och lärande vid måltiden 
 
Johansson & Pramling Samuelsson (2001) har undersökt omsorgens betydelse i pedagogiken 
utifrån pedagogers förhållningssätt (s. 84).  
 
Studien har genomförts i 30 barngrupper med intervju, enkäter och videoobservation av 
bland annat måltiden. Barns samspel i grupp och pedagogers förhållningssätt har studerats 
samt de mål som finns för verksamheten. Två av måltidssituationerna har valts ut som grund 
för artikeln. 
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Måltiden är en situation som möjliggör en pedagogik med en helhetssyn på omsorg och 
lärande. Måltiden i förskolan har ett vårdande behov i fokus, barnen ska få mat och bli 
mätta. Samtidigt är måltiden en situation där barnet utmanas och flera lärandetillfällen är 
möjliga (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 88). Barnen kan lära sig uppskatta 
mängder, utveckla sin motorik, dela med sig och lita på sin egen förmåga. Språket kan 
utvecklas vid måltiden liksom de normer som råder vid en måltid som har med bordsskick 
och fostran att göra. Detta möjliga lärande är inte självklart utan grundar sig i den inställning 
som pedagogerna har (s. 89).  
 
Utifrån vad som sker i de två måltidsituationerna i undersökningen visar sig pedagogiken på 
olika sätt, trots att de båda förskolorna har liknande mål med måltiden. Den största 
skillnaden är pedagogernas engagemang och samspelet mellan barn och pedagoger 
(Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 96).  
 
På den ena förskolan fanns en betoning av att det viktiga var att barnen skulle äta. Det satt 
flera vuxna vid samma bord vilket uppmanade till kommunikation de vuxna emellan. 
Författarna menar att detta har en negativ effekt på barnen då det tar uppmärksamhet från 
barnen. Pedagogerna visade en barnsyn som genomsyrades av att barnen inte var mogna att 
själva ta beslut och de vuxna var de som tog initiativ. Barnen förväntades följa instruktioner 
och bordsskick var viktigt (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 96-98). På den andra 
förskolan låg fokus inte bara på att barnen skulle äta utan även på kommunikation och 
samspel kring bordet. Samspelet mellan pedagogerna vid måltiden verkade dock inte 
förekomma. Genom att sitta ensam vuxen med barnen vid bordet kunde den vuxnas fokus 
helt läggas på barnen och interaktionen med dem. Pedagogerna hade medvetet satt samman 
barn vid bordet för att få en måltid som fungerar så bra som möjligt för alla. Barnen 
betraktades som kompetenta att själva känna efter hur hungriga de var, ta mat själva och lita 
på sin egen förmåga. Pedagogerna verkade inte bli irriterade av att barnen tog för mycket 
mat eller sölade (s. 96-98). 
 
Pedagogerna riktade sitt engagemang åt olika håll i de två observationerna. På den första 
förskolan blev omsorgen inte en del av pedagogiken medan man på den andra förskolan 
hade ett agerande som bottnade i barnens perspektiv och en strävan att möta barnens värld. 
Omsorg och lärande sågs här som en helhet. För att omsorg och lärande ska kunna vara 
integrerat bör pedagoger reflektera över vad omsorg och lärande innebär. Vardagliga 
omsorgssituationer, som måltiden, bör innefattas och användas pedagogiskt likväl som man 
med omsorg ska möta barns lärande (Johansson & Pramling Samuelsson 2001 s. 97). 
 
Förskolepersonals attityd till pedagogisk måltid 
 
Sepp, Abrahamsson & Fjellström (2006) har gjort en undersökning om svensk 
förskolepersonals attityd till mat och måltiden som en del i daglig aktivitet i förskolan. 
De undersöker den pedagogiska måltiden som ett fenomen och vad den betyder för 
förskolepersonalen (s. 225).  
 
I undersökningen deltog 34 rektorer, förskollärare och barnskötare från 12 förskolor. 
Undersökningen visade att personalen var medveten om Svenska Livsmedelsverkets 
rekommendationer om kostråd för skolan. Personalen åt tillsammans med barnen även om 
det inte fanns några officiella riktlinjer som talade om att det ska göras eller hur det ska gå 
till (s. 226). Personalen i undersökningen menade att en pedagogisk måltid innebar att 
personalen ska ”hjälpa och uppmuntra barnen att hjälpa sig själva” (s. 22) och att vara en 
vuxen förebild under måltiderna. De kom också fram till att personalen många gånger 
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inriktade sig på barnens praktiska färdigheter snarare än på givande innehållsrika samtal 
under måltiden (s. 228). 
  
När personalen i undersökningen skulle beskriva en ”perfekt måltid” så kunde man dra 
paralleller till det som beskrivs som en pedagogisk måltid. Den ”perfekta måltiden” kunde 
vara när barn och vuxna samlades kring matbordet och njöt av mat i en lugn miljö och där 
barn genom samtal lärde av vuxna (Sepp, Abrahamsson & Fjellström, 2006, s. 228).  
 
 Sammanfattning 
 
Måltiden är en omsorgssituation. I forskning framkommer att det finns en strävan att binda 
samman omsorg och lärande. Forskning visar att för att synliggöra det lärande som sker i 
omsorgssituationer bör pedagoger analysera, planera, diskutera och reflektera över 
verksamhetens innehåll och vad omsorg och lärande innebär. Färdighetskunskaper som t.ex. 
bordsskick är en del av det lärande som sker vid måltiderna. Forskning pekar på att samtal 
och kommunikation är viktiga delar vid måltiden för att utveckla språket och den sociala 
kompetensen. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 
Denna undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Säljö (2000) 
beskriver lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket kan ses som att lärandet sker i 
samspel med andra. Enligt Säljö är människan starkt beroende av kommunikation och 
samspel för att utvecklas och lära (s. 36). Det är genom interaktion mellan människor som 
kunskap skapas och förvaltas (s. 18). Vi kan se ett samband mellan Säljös teori på lärande 
och måltiden. Måltiden är en situation på förskolan där barnen tillsammans med andra kan få 
möjlighet till samspel och kommunikation. 
 
Säljö (2000) menar att lärandet inte bara sker vid bestämda, planerade, situationer utan det 
sker i allt man gör. Mycket av det man lär sig sker alltså inte vid tillfällen då syftet är att just 
lära (s. 12-13). Säljö diskuterar hur vi som människor använder olika redskap, artefakter, för 
lärande. Dessa redskap blir och är en del av en kultur. Han skiljer på fysiska och 
intellektuella redskap. Med fysiska redskap menas materiella föremål som man kan behöva 
vid mätning, räkning, för att ta sig fram etc. Ett exempel utifrån vår studie kan i det här fallet 
vara mat, bestick, porslin, namnskyltar osv. Med intellektuella redskap menas språk och 
tänkande (s. 29-30), t.ex. att barnen vid måltiden kommunicerar med varandra och utmanas 
av pedagogerna genom samtal och frågor. Vidare menar Säljö att dessa fysiska och 
intellektuella redskap gör det möjligt att förstå och handla i nya situationer. När vi lär oss 
nya saker har vi lärt oss använda dessa redskap, både fysiska och intellektuella, på ett 
meningsfullt sätt (s. 150-152).  
 
Enligt den sociokulturella synen på lärande är kommunikation en stor och viktig aspekt av 
lärandet. Språket hjälper människor att dela erfarenheter med varandra och vi kan lära oss av 
sådant som andra varit med om. I interaktion med andra människor kan vi genom språket be 
om hjälp, ta del av andras kunskaper och dela med oss av våra egna. Språk och 
kommunikation mellan människor utgör en stor del av lärandet enligt den sociokulturella 
synen (Säljö 2000, s. 34-37).  
 
Det som vi kan knyta till vår undersökning från Säljös sociokulturella perspektiv på lärande 
är att barnen vid måltiden sitter tillsammans och lär av varandra genom samspel och 
kommunicerar och talar med varandra, vilket han ser som en viktig del i lärandet. Säljö 
(2000) diskuterar också att lärande sker vid alla tillfällen, inte bara då syftet är just att lära. 
Måltidens huvudsyfte är att äta men även här menar vi att ett lärande bör ske.   
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METOD 
 
Under denna rubrik redovisas först den metod som vi valt att utgå från för att undersöka 
pedagogers uppfattningar om barns lärande kring måltiden. Sedan tar vi upp redskapet för 
att genomföra undersökningen, vilket har varit kvalitativ intervju. Vidare gås urvalet 
igenom. Därefter beskrivs hur undersökningen genomförts och det insamlade materialet 
bearbetats. Vi redogör för tillvägagångssättet för att få undersökningen så tillförlitlig och 
giltig som möjligt. Slutligen beskrivs hur vi har följt de etiska regler som finns för forskning. 
 
 

Kvalitativ metod 
 
Målet med denna undersökning har varit att ta reda på pedagogers uppfattningar och tankar 
om barns lärande vid måltiden på förskolan, detta kan inte mätas med siffror. Vi har använt 
kvalitativ metod. Enligt Malmqvist (2007, s. 126) används kvalitativ metod då man vill 
finna variationer i det undersökta och inte hur ofta något förekommer. Løkken & Søbstad 
(1995) beskriver kvalitativ metod som att egenskaper och företeelser hos ett fenomen 
studeras och att man försöker förstå snarare än att förklara (s. 28-30). Även Kvale (1997, s. 
36) betonar att det är den kvalitativa mångfalden hos ett fenomen som eftersträvas vid 
kvalitativ metod.  
 
Genom att intervjua pedagoger har vi fått reda på deras uppfattningar om det som vi 
undersöker. Målet med undersökningen har inte varit att se hur många gånger något händer 
vid måltiden eller att jämföra de olika förskolorna med varandra utan att undersöka likheter 
och skillnader i pedagogernas uppfattningar om lärandet vid måltiden.  
 
 

Intervju  
 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan utspela sig som ett 
vanligt samtal men det finns ett bestämt mål med samtalet (Kihlström 2007a, s. 48). Även 
Kvale (1997, s. 46) ser intervjun som en ”dialog mellan två parter om ett ämne av 
gemensamt intresse”. Det är intervjuarna som ser till att intervjun kommer åter till ämnet om 
respondenten, dvs. den tillfrågade, kommer in på ”sidospår”. Vi har utgått från 
undersökningens syfte och frågeställningar och formulerat intervjufrågor efter dessa 
(Kihlström 2007a, s. 48). 
 
Innan intervjuerna så gick vi tillsammans igenom våra erfarenheter av måltider på förskolan 
och de möjligheter och hinder för lärande som vi tror kan finnas. Våra erfarenheter grundar 
sig dels på tidigare arbetserfarenheter och dels på det som vi varit med om under VFU-
perioder under utbildningen. Kihlström (2007b, s. 16) påpekar att vår egen förförståelse av 
det som ska undersökas påverkar undersökningen och det är därför viktigt att vara medveten 
om det och försöka ha en öppen utgångspunkt. Vi försökte ha öppna frågor för att ge 
respondenten möjlighet att ge sin egen uppfattning av det som vi frågade om. Enligt 
Kihlström (2007a, s. 50) är öppna frågor sådana där det inte finns några självklara svar utan 
det är respondentens uppfattning som är intressant. Utifrån de svar som respondenten gav så 
ställdes följdfrågor för att ge respondenten möjlighet att utveckla sina tankar och för att få en 
tydligare bild av respondentens uppfattningar (Løkken & Søbstad 1995, s. 103). Enligt Lantz 
(1993, s. 21) kan detta kallas halvstrukturerad intervju, dvs. respondenten utgår från öppna 



 15 

frågor inom det område som intervjuarna är intresserade av och följs upp av frågor inom 
samma område.  
 
Vi valde att utgå från fem övergripande frågor som handlade om  
 

• respondentens bakgrund  
• en beskrivning av måltiden inom verksamheten   
• tankar kring sin egen roll som pedagog vid måltiden 
• tankar kring lärandet vid måltiden  
• respondentens tankar om att förändra och utveckla måltiden 

 
Vi hade också förberett några följdfrågor som ställdes om inte respondenten själv kom in på 
ämnet. Se bilaga 1. 
 
 

Urval 
 
Åtta pedagoger från fyra olika förskolor intervjuades. Förskolorna låg alla i samma 
kommun. Pedagogerna arbetade i fem olika arbetslag. Två av pedagogerna arbetade i ett 
arbetslag med barn i åldrarna 1-5 år, två pedagoger arbetade i ett arbetslag med barn som är 
4 år, ytterligare två pedagoger arbetade i ett arbetslag med 3-5 åringar. De resterande två 
pedagogerna ingick inte i samma arbetslag och arbetade med 3-4 åringar samt 3-5 åringar. 
 
Enligt Kihlström (2007a) kan man vid kvalitativ intervju välja respondenter som har 
erfarenhet av det område som undersöks (s. 49). Urvalet i undersökningen är inte gjort 
slumpmässigt. De pedagoger vi tillfrågat om intervju är pedagoger vi genom vår yrkesroll 
kommit i kontakt med sedan tidigare. Alla pedagogerna är utbildade förskollärare. 
 
 

Genomförande 
 
Undersökningen inleddes med att vi läste och bearbetade relevant litteratur. Vi sökte och 
läste aktuell forskning i olika databaser. Därefter konstruerades intervjufrågor utifrån syfte 
och läst litteratur. Intervjufrågorna granskades av handledare som gav förslag till 
förändringar vilka också genomfördes. Handledaren granskade även om den bakgrund som 
tagits upp var relevant för undersökningen. Sedan kontaktade vi fyra olika förskolor och 
tillfrågade åtta pedagoger om deras medverkan. De svarade muntligt ja. Därefter lämnades 
missivbrev (se bilaga 2) ut, där informerades om vilka vi var som genomförde 
undersökningen, vad undersökningen handlade om, de etiska reglerna och hur vi följde dem 
samt hur lång tid intervjun beräknades ta.  
 
När intervjuerna genomfördes var vi båda med, förutom på en förskola då Malin själv 
genomförde två intervjuer. Vi turades om att vara ansvariga vid de olika intervjuerna. Den 
som ansvarade för intervjun ställde huvudfrågorna och ansvarade för inspelning av 
intervjun. Den andra förde anteckningar. Båda ställde följdfrågor. Respondenterna fick välja 
plats för intervjun och valde relativt avskilda platser där vi kunde sitta i lugn och ro. Enligt 
Lantz (1993, s. 110-111) är det viktigt vid intervju att ha gott om tid och en ostörd miljö för 
att både intervjuare och respondent ska kunna känna sig avslappnade. Intervjuerna varade 
mellan 15 till 25 minuter. 
 



 16 

Vi valde att spela in intervjuerna på Mp3-spelare. Kihlström (2007a, s. 51) menar att man på 
så sätt kan höra om sättet att ställa frågor påverkar respondenten på något sätt och ta hänsyn 
till det när resultatet granskas. 
 
 

Reliabilitet och validitet  
 
Reliabilitet är tillförlitlighet och handlar om undersökningens trovärdighet (Kihlström 2007 
c, s. 231). Genom att intervjuer genomförts i samband med vår utbildning så har vi tränat på 
detta redskap, enligt Kihlström (2007c, s. 231) bidrar det till ökad reliabilitet av en 
undersökning. Att vi båda varit närvarande vid de flesta intervjuer stärker tillförlitligheten då 
vi kunde hjälpas åt med följdfrågorna och att intervjutillfällena kunde diskuteras. Kihlström 
(2007c, s. 232) menar att reliabiliteten kan öka om man är två som närvarar vid intervjuer, 
nackdelen kan vara att respondenten kan känna sig besvärad av flera intervjuledare. Vi har 
spelat in intervjuerna på Mp3-spelare för att inte missa något och för att kunna lyssna på vår 
egen roll som intervjuare så att vi inte ställde några ledande frågor (Kihlström, 2007a, s. 51). 
Enligt Løkken & Søbstad (1995, s.107) är bandad intervju bättre än att endast anteckna då 
intervjuaren kan ägna sig åt respondentens svar, ställa följdfrågor och rikta 
uppmärksamheten mot respondentens agerande.  
 
Vi upptäckte vid genomlyssning efter första intervjun att en fråga var överflödig eftersom 
den uppmanade respondenten att lämna samma svar en gång till. Det var följdfrågan som 
handlade om vad barnen lär sig vid måltiden. Eftersom det var en följdfråga och 
respondenten redan hade pratat om detta under andra frågor, så beslöt vi oss för att utesluta 
den. Enligt Kvale (1997, s. 38) bör intervjuaren vara lyhörd för respondentens uppfattningar 
och därför valdes frågan bort.  Före transkribering av intervjuerna diskuterade vi och kom 
överens om att ordagrant skriva varje ord som sades under intervjun, men inte ta med 
tonfall, suckar eller skratt då vi ansåg att det inte var av betydelse för undersökningen. Enligt 
Kvale (1997, s. 150) bidrar det till ökad kvalitet om tillvägagångssättet vid utskrift är samma 
vid samtliga utskrifter. Vi transkriberade fyra intervjuer vardera. 
 
Validiteten i arbetet handlar om undersökningens giltighet, att man undersöker det som 
tänkts och inget annat (Kihlström 2007c, s. 231). Enligt Kvale (1997, s. 219) innebär 
validera att man hela tiden i en undersökning ifrågasätter och återkommer till syftet för att 
kontrollera att man håller sig till ämnet. När vi har gjort undersökningen så har vi ofta 
återkommit till vårt syfte för att säkerställa att vi undersöker det vi avsett, bl.a. när vi 
formulerade intervjufrågor och analyserade resultatet. Vi har fått våra intervjufrågor 
granskade av handledare för att få synpunkter och kunna förbättra våra frågor för att öka 
validiteten enligt Kihlström (2007c, s. 231). 
 
De intervjuade pedagogerna hade alla förskollärarutbildning och hade flera års erfarenhet av 
yrket. Det gör att de hade en relation till undersökningens syfte. De var införstådda med det 
som vi avsåg att undersöka eftersom de hade fått ett missivbrev där de informerades om 
undersökningen. Vi som intervjuare har också erfarenhet av måltider på förskolan och har 
tagit fram material som gjort att våra kunskaper ökat innan intervjufrågorna sammanställdes 
och intervjuerna genomfördes. Respondenterna upplevdes som intresserade av ämnet och 
hade mycket att berätta och utvecklade egna resonemang under intervjuerna inom samma 
ämnesområde. Det som framkom under intervjuerna uppfattade vi som relevant och 
trovärdigt. 
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Etik 
 
I enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) har vi följt vissa 
normer vid vår undersökning. Dessa etiska principer fråntar oss dock inget eget ansvar vid 
undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s. 6).  
 
Ingen individ får genom forskning och undersökningar utsättas för kränkningar, 
förödmjukelse, fysisk eller psykisk skada. Detta är den självklara förutsättningen för all 
forskning och kallas individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Individskyddskravet 
kan delas upp och preciseras i fyra allmänna krav på forskning: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (s. 6). Dessa har vi tagit hänsyn 
till i vår undersökning.  
 
Eftersom syftet med undersökningen var att undersöka pedagogers uppfattningar om barns 
lärande kring måltiden så tillfrågades just pedagoger. Vår undersökning innebar intervju av 
pedagoger på fyra olika förskolor. Pedagogerna tillfrågades om sin medverkan muntligt. 
Före intervjuerna lämnade vi ett informationsbrev till de berörda pedagogerna som tillfrågats 
om intervju (bilaga 2). I detta brev tog vi upp och informerade om de forskningsetiska 
principerna. Då det gäller informationskravet informerade vi de berörda pedagogerna om att 
deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Tydlig 
information gavs om hur intervjuerna kommer att gå till väga. (Vetenskapsrådet 2002, s 7). I 
enlighet med samtyckeskravet talade vi om för pedagogerna att de själva har rätt att 
bestämma om de vill vara med (s. 9-11).  I överensstämmelse med konfidentialitetskravet 
har vi inte utlämnat några namn, orter eller platser i vår undersökning. Allt det insamlade 
materialet har förvarats och behandlas på ett sådant sätt att ingen annan kan identifiera 
platser och enskilda individer i undersökningen (s. 12-13). Inga uppgifter vi samlat in 
kommer att användas för annat än vår undersökning, i enlighet med nyttjandekravet (s. 14).  
 
 

Analys av insamlat material 
 
Undersökningen har genomförts med kvalitativ intervju och analysen blir därför kvalitativ. 
Enligt Kvale (1997, s. 175) är meningskoncentrering en form av kvalitativ analys. 
Meningskoncentrering innebär att man efter att ha läst igenom intervjuerna koncentrerar det 
väsentliga i innehållet och kategoriserar det. Utifrån undersökningens syfte analyseras det 
kategoriserade materialet (s. 177). 
 
Vid analys av materialet har meningskoncentrering använts. Alla åtta intervjuer spelades in 
på Mp3-spelare. Intervjuerna transkriberades till skriven text för att lättare kunna hantera 
materialet. Vi läste alla intervjuer noggrant flera gånger och försökte hitta gemensamma 
nämnare och skillnader i deras resonemang. Malmqvist (2007) beskriver hur man kan 
sortera sitt material i grupper för att se likheter och skillnader (s. 125). Vi använde pennor 
med olika färger för att markera olika delar som vi relaterade till syftet såsom lärande, 
samtal, pedagogens roll och tankar inför framtiden. Vi klippte ihop dessa delar till fyra olika 
dokument för att ha en bättre överblick av materialet (Malmqvist 2007, s. 125). Dokumenten 
användes sedan i arbetet med att sammanställa resultatet under olika rubriker och förstärktes 
med citat från respondenterna. 
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RESULTAT 
 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om barns 
lärande kring måltiden. Pedagogerna som intervjuats har gett innehållsrika och givande svar. 
Avsikten har inte varit att jämföra de olika pedagogernas uppfattningar, därför är citaten ej 
hänvisade till olika individer. 
 
Resultatet har delats in i fyra olika delar. Det första avsnittet handlar om barns lärande vid 
måltiden, det andra handlar om samtalet vid måltiden. I tredje avsnittet redogörs för hur 
pedagoger ser på sin egen roll vid måltiden och slutligen ett avsnitt om det fortsatta 
pedagogiska arbetet vid måltiden. 
 
 

Barns lärande vid måltiden 
 
Lärande i allt 
 
Alla pedagoger vi talade med uttryckte att det sker ett lärande för barnen vid måltiden. En av 
pedagogerna påpekade att måltiden är en av de mest sammanhängande pedagogiska 
situationer hon kan tänka sig. 
 

”Allt man gör är ett lärande, det finns inga hinder, jag ser inga 
processer som inte är ett lärande” 
 
”Allt är pedagogik, varenda liten detalj.” 

 
Lära sig bordsskick 
 
Flertalet av pedagogerna beskrev bordsskick som en viktig del av lärandet vid måltiden. De 
påpekade bl.a. att de arbetar med att barnen ska lära sig hur man beter sig vid en måltid som 
att äta med kniv och gaffel, be att få mat skickad till sig, att tugga med stängd mun, att inte 
slicka tallriken och att tänka på hygienen vilket kan innebära att inte söla med mat som 
andra ska äta. 
 
De påpekade att det var viktigt att inte tjata om bordsskicket men betonade ändå dess 
betydelse. En pedagog sade att vid måltiden lär barnen sig att fungera i sociala sammanhang. 
 

”Artighet, lite hyfs, det kommer man långt med/.../det ska vara under 
lustfyllda former” 
 
”Jag tycker återigen att man lär sig hur man uppför sig vid en måltid, 
det är den ena biten, och sen kan det vara vad som helst i princip.” 

 
Lita på sin egen förmåga 
 
Barnen tog mat själva på alla avdelningarna och pedagogerna uppmanade barnen att själva 
känna hur hungriga dom är och att göra egna val och beräkna mängden mat, både på egna 
tallriken och att det ska räcka till alla runt bordet. Genomgående tog pedagogerna upp att 
barnen övar på att hälla, bre och dela sin mat. Alla pedagoger sade att barnen inte behöver 
äta upp den mat som de tagit, men de flesta önskade att de smakar på den mat som serveras. 
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”Vi tvingar ingen att äta upp, det är bra om man kan smaka men det är 
inte så att man ställer till ett väldans bråk.” 
 
”Det blir ju lite misstag ibland, men det får man ju diskutera sig fram 
att nästa gång kanske man inte ska ta så mycket på tallriken.” 

 
Lära av varandra 
 
Flera pedagoger uttryckte att barnen hjälper varandra vid bordet bland annat med att dela, 
skicka vidare maten och att ta mat. En pedagog menade att barnen stöttar varandra att smaka 
på nya livsmedel. En större del av pedagogerna menade att barnen lär sig att visa hänsyn och 
vänta på sin tur vid måltiden, dels att de skickar maten mellan sig och dels i samtalet då 
barnen lär sig både att samtala och att lyssna på varandra. 
 

 ”Dom som inte kan kan ju fråga en kompis.” 
 
Bokstäver och matematik 
 
Pedagogerna hade olika sätt att arbeta med matematik och bokstäver vid måltiden. De 
berättade att de har varierande sätt att placera barnen vid bordet. Gemensamt var ändå att de 
flesta hade någon form av namnlappar som placerades på bordet eller stolen. Pedagogerna 
menade då att genom detta lär sig barnen att känna igen sitt eget och andras namn och får 
förståelse för det skrivna ordet. På en förskola dukades med hjälp av siffermemory där 
barnen övade på att känna igen siffror. Siffror lades ut på barnens platser, de fick sedan dra 
en siffra ur en korthög och leta upp samma siffra vid bordet. På en annan förskola hade 
texten på mjölkkartongerna inspirerat barnen och väckt deras nyfikenhet. 
 
Det fanns olika sätt att arbeta med mängd och sortering. På två av förskolorna var barnen 
med regelbundet och dukade. Pedagogerna framhöll att barnen tränade på att beräkna antal 
och sortera. På en annan förskola kunde det hända att pedagogen hämtade papper och penna 
för att konkret kunna visa barnen antal och mängder, till exempel när man räknade klyftorna 
i en klementin. 
 

”Sen när man ser en skål köttbullar, hur många köttbullar finns det, 
kan jag ta fem eller måste jag bara ta två.” 

 
Hinder för lärande 
 
Några pedagoger menade att något som kan hindra lärandet vid måltiden är bl.a. om 
pedagogen eller barnen behövde gå ifrån måltiden för toalettbesök eller andra ärenden.  
 

”Ofta när vi kommer och ska sätta oss och äta mat så är alla 
kissnödiga, och det gör att, ojdå, nu sitter vi allihopa och ska äta och 
så springer den första, så kommer den tillbaks och så nästa iväg /.../ 
det blir lite stökigt kring bordet. 

 
Det kunde också vara ett hinder om det uppstod konflikter mellan barnen vid måltiden eller 
stor okoncentration som flams och krångel. Om pedagogen tjatade på barnen om att äta  
maten eller att sitta stilla för att få lugn och ro så upplevdes att det blev en tråkig stämning. 
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”Hindrar gör det om man hela tiden behöver säga till om några slarvar 
och så.”  
 
 

Samtalet vid måltiden 
 
Tillfälle till samtal  
 
Alla pedagoger ansåg att samtalet vid måltiden fyller en viktig funktion och att det är ett bra 
tillfälle till samtal eftersom det är då alla sitter samlade. 
 

”Även om dom är upptagna så är dom inte upptagna av att leka något 
utan dom brukar vara rätt så öppna för diskussion i måltiden” 
 
”Eftersom vi inte samlas varje dag så är måltiden en form av samling i 
sig och vi kan prata om allt möjligt. 

 
Samtalsämnen 
 
Vid måltiden pratas ofta om den mat som man äter. Hur den smakar, nya råvaror, hur 
mycket man ska ta för att bli mätt, hur mycket man kan ta för att maten ska räcka till alla, 
var maten kommer ifrån och hur den tillagas. 
 

Vi pratar om saker som vi har gjort och som vi vill göra och barnen 
berättar mycket hemifrån och vad de gör på fritiden.” 
 
”Vi pratar om allt mellan himmel och jord, både om maten och vad 
den smakar och vad det är och sen, vad de har gjort under dagen, om 
det hänt något, om vi gjort något. Ett vanligt samtal helt enkelt.” 
 
”Vi pratade om fiskpinnar idag, hur en fiskpinne ser ut i vattnet, vi 
pratade om att den simmar ju inte omkring så som den ser ut på 
tallriken.” 

 
Spontana samtal  
 
Både barn och pedagoger tar initiativ till samtal och samtalen utgår oftast från barnens 
intressen.  
 

”Det kan räcka med att någon ställer en fråga – var kommer kiwin 
ifrån – och så är den diskussionen igång.” 
 

Barnen berättar gärna vad de gjort hemma och sådant som hänt utanför förskolan. Ingen av 
pedagogerna beskriver att de planerar vad de ska ta upp för samtalsämne vid måltiden utan 
det är spontana samtal från barn och pedagoger. Det kan dock hända att de pratar om vad 
som hänt under dagen eller om det ska hända något särskilt, eller så kan det vara ett tillfälle 
att reda ut om det har varit konflikter. 
 

”Vi har väldigt många kreativa samtal vid matbordet och det ena löper 
vidare till det andra 
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Pedagogers roll vid måltiden 
 
Förebild 
 
Alla pedagoger äter tillsammans med barnen och oftast samma mat. Flera av pedagogerna 
uttryckte att genom att äta samma mat är de goda förebilder och motiverar barnen att äta och 
våga smaka och se hur den vuxne agerar vid matbordet.  
 

”Jag tycker att det är lättare att äta samma mat som barnen, man 
känner vad det smakar och kan lättare förstå om nån inte vill äta upp 
eller så, och sen är det lättare att få dom barnen som inte vill äta att äta 
om alla äter samma” 
 
”Vi tror att äter vi så äter barnen /.../ jag äter ju sådant som jag inte 
tycker är så gott ibland men det är ju för att jag vill ge barnen samma, 
det jag vill ge dom vill jag ju stå för själv också.” 
 
”Jag tycker att det mesta är helt okej och jag äter mycket och det ser ju 
dom så klart, så det är väl en bra förebild.” 
 

Motivera och uppmuntra 
 
En viktig aspekt av pedagogens roll var enligt några att se till att barnen får i sig tillräckligt 
med mat och dryck för att orka med dagen på förskolan. En annan pedagog berättade hur 
viktigt hon tycker det är att barnen lär sig fatta egna beslut vid måltiden och att lita till sin 
egen förmåga. Det kan handla om att själv känna efter om man är hungrig eller mätt eller 
vad man vill ha på sin tallrik.  
 

”Vill jag ha ketchup på maten eller inte, bara att själv få bestämma, 
så här vill jag ha det.” 

 
Andra pedagoger beskrev hur de motiverar barnen att själva försöka ta och hälla. Det gör 
inget om de spiller utan det är viktigt att de får träna på att ta själva utan förmaningar. 
 

”Ge dem möjlighet att få testa själva, ta, hälla, se att det är okej att 
spilla så man inte sitter och tillrättalägger, för det kan ju se ut som ett 
bombnedslag, det kommer ju så småningom. Så jag tycker att de får ta 
även om det blir söligt, vi städar upp.” 

 
Samtala 
 
I pedagogens roll ingår också att stödja samtalet och de är noga med att alla barn kring 
bordet ska få komma till tals och att den som talar ska få prata färdigt och att barnen ska 
lyssna på varandra. En pedagog förklarade det som att hon försöker fördela samtalet så att 
det inte bara några barn pratar hela tiden.  
 

”Barnen måste träna sig på att lyssna på varandra och att alla ska få 
prata till punkt /…/ och det är jätteviktigt att alla får komma till tals 
och göra sin röst hörd.” 
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Tre av de intervjuade pedagogerna menade att de i samtalen med barnen vid måltiden ställer 
motfrågor för att barnet ska utveckla sitt resonemang. 
 

”Absolut, jag tror på samtalet med barnen, att utmana dom och ställa 
frågor och att de kan tänka ett steg längre, det ser jag som ett alldeles 
ypperligt tillfälle när man ändå sitter och pratar.” 

 
Nästan alla pratade om hur viktigt det är att inte tjata på barnen om mat och bordsskick utan 
betonar att måltiden ska vara lugn och trevlig. 
 

”Bara de äter en macka så är det okej, så de får i sig nåt, jag tjatar inte, 
vill de inte så behöver de inte.” 
 
”att det ska vara en social samvaro, så lite tjat och riktade, vad ska 
man säga, hur dom ska göra. Så lite såna kommentarer som möjligt. 
Det kan man ju känna ibland att en måltid, jag kan ju känna ibland att 
det här var ingen bra måltid för det har varit mer tjat än prat om 
annat.” 
 
”Jag tycker att det ska vara trivsamt, det ska vara trevligt att sitta och 
äta hos oss, sen för mej är det inte viktigt att alla smakar på allting.” 

 
Placering 
 
Barnens placering kring matbordet kan spela roll för hur lugnt det blir vid måltiden menar 
pedagogerna, men de agerar på olika sätt på olika förskolor när det gäller placeringen. På 
några förskolor har barnen bestämda platser som pedagogerna bestämt och på några 
förskolor varierar barnens platser vid varje måltidstillfälle. 
 

”De har platser för trygghetens skull, sen har vi alltid de nyinskolade 
närmast oss för de behöver lite extra stöd första året, de minsta.” 
 
”Men sen har man kanske nån som har lite svårt med koncentrationen, 
den sätter man också bredvid sig och två barn som inte klarar av att 
sitta bredvid varann sätter man inte heller bredvid varann för då blir 
det mycket konflikter vid det bordet.” 

 
Kollegor 
 
En annan aspekt av pedagogens roll, som en av de intervjuade tog upp, är hur hon och 
hennes kollega medvetet väljer att sitta i varsitt rum under måltiden med barnen, för då de 
sitter tillsammans pratar de sinsemellan och de upplever att det inte är bra.  
 

”Det blir lätt så om vi vuxna sitter tillsammans att vi pratar har vi 
kommit på, det är inte bra, men det blir så ändå och det är något som 
man måste jobba med, så därför försöker vi dela på oss.” 
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Fortsatt pedagogiskt arbete med måltiden 
 
Koppla till övrigt pedagogiskt arbete 
 
Pedagogerna hade olika tankar kring hur de skulle vilja arbeta med måltiden. På en förskola 
fanns önskemål om att kunna fullfölja de diskussioner och idéer som barnen har vid 
måltiderna.  
 

”Egentligen vill vi ju fortsätta detta i ett annat sammanhang, det 
uppstår massa frågor som vi inte vet svaret på och vi vill ta reda på 
det, sen blir det ju att man släpper det för det blir så många såna frågor 
som kommer upp under en måltid. 

 
Det fanns också önskemål om att i större utsträckning kunna träna specifika saker med barn 
vid måltiden som de behöver öva på. Man skulle också vilja kunna koppla måltiden som en 
del till temaarbeten. En annan pedagog önskade att hon hade möjlighet att tala mer med 
varje barn, vilket skulle fungera bättre om det var mindre antal barn vid varje bord. 
 

”Det som jag kan känna är viktigt är att man hinner prata, det är så 
stora barngrupper och så.” 

 
Diskussion och reflektion 
 
Flertalet av pedagogerna uttryckte vikten av att diskutera och reflektera kring måltiden för 
att de ska ha en gemensam syn och för att informera varandra hur de praktiskt gör med 
regler och rutiner och önskar göra så i större utsträckning. 

 
”För att det ska bli så likt som möjligt och för att barnen ska känna 
sig säkra på vad som gäller, vi inser ju att vi gör olika och att det 
kanske finns saker som vi missat att gå igenom.” 

 
Kost och matlagning 
 
Två pedagoger påpekade att de skulle vilja att barnen kunde vara mer delaktiga i dukning 
och förberedelser av maten och att de skulle kunna vara med och laga maten. Det fanns 
visioner om att kunna laga mat ute. Slutligen kom behovet av mer resurser till maten upp, en 
pedagog uttryckte önskemål om att vilja ändra på maten och ha mer annorlunda grönsaker 
för att få barnen mer intresserade, nyfikna och lockade till att äta. 
 

”Kanske ett mer lockande duksätt, jag skulle nog kunna tänka mig att 
göra mera, ett tema, ett mattema eller dekorera fint, lite skyltar, det har 
vi när vi har långbord och så. Kanske lite mera lustfyllda förberedelser 
eller efterberedelse eller att man får vara med och laga maten och sitta 
lite annorlunda, lite trevligare.” 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Med utgångspunkt från syftet valdes kvalitativ metod och kvalitativ intervju. Vi har fått reda 
på pedagogers uppfattningar om barns lärande vid måltiden ur flera aspekter, både vilka 
olika kunskaper barnen lär sig och pedagogens roll i lärandet. 
 
Alla de tillfrågade pedagogerna tackade ja till att medverka i undersökningen. De fick välja 
tid och plats, vilket vi tror bidrog till att intervjusituationerna kändes avspända. På en 
förskola var det personalbrist just den dagen, vilket kan ha medfört att dessa intervjuer blev 
lite kortare än de övriga.  
 
Vi lämnade inte ut intervjufrågorna i förväg, utan alla fick samma förutsättning att svara på 
frågorna. Hade vi lämnat ut frågor i förväg så kunde vi kanske fått ännu mer utförliga svar, 
men variationen i svaren kunde varit mindre då pedagogerna kanske hade diskuterat 
frågorna med varandra. Vi hade kunnat få mer förslag på hur de skulle vilja arbeta med 
måltiderna om de haft tillfälle att diskutera detta med sina kollegor. Genom intervjuerna fick 
vi mycket material att arbeta med. Vi upplevde att respondenterna i stor utsträckning var 
engagerade både i sitt eget arbete och i undersökningen som genomfördes. 
 
Det kan vara bra att vara två vid intervjutillfällena. Vi tyckte att det fungerade bra då vi 
kunde diskutera intervjuerna med varandra efteråt. Det finns dock en nackdel eftersom 
respondenten då behöver etablera kontakt med två personer. Eftersom vi valt pedagoger som 
vi tidigare varit i kontakt med så fanns det redan en etablerad kontakt med någon av de 
intervjuande. Vi ansåg att de inte var besvärade av situationen. Två av intervjuerna 
genomfördes endast av en person. Vi bedömde att de var likvärdiga de andra sex 
intervjuerna och tog därför med dem i undersökningens resultat.  
 
Den som ansvarade för intervjun ställde huvudfrågorna men båda ställde följdfrågor. Vi 
turades om att vara ansvariga vid de olika intervjuerna. Den som var ansvarig gjorde också 
transkriberingen för sina intervjuer. Vi gjorde fyra vardera. Det var bra att spela in på Mp3-
spelare. Ingen av de intervjuade hade något emot detta och verkade inte heller hämmade av 
det. Om de påverkats av inspelningen så kanske de hade svarat fåordigt eller pratat tyst, det 
hade då varit svårt att få fram pedagogens uppfattning, men inget av detta märktes. Mp3-
spelarnas funktion kontrollerades före och efter varje intervjutillfälle. 
 
Vi hade bokat fyra intervjuer per dag vilket var ganska tätt. Fördel var att vi var fokuserade. 
Trots att det var många intervjuer hann vi diskutera intervjuteknik och göra vissa justeringar 
mellan intervjuerna. Om en pilotstudie hade gjorts innan första intervjun så hade vi kunnat 
upptäcka och göra ändringar av intervjufrågorna, kommit på fler följdfrågor och fått om 
möjligt ännu mer utvecklande svar.  
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på pedagogers uppfattningar om barns lärande 
kring måltiden. Alla intervjuade pedagoger talade om måltiden som en lärandesituation för 
barnen och såg måltiden som en pedagogisk situation. Enligt Säljö (2000, s 12-13) sker 
lärandet i allt barnen gör, inte bara vid bestämda, planerade tillfällen.  
 
Måltiden är en stund där man sitter i en liten grupp tillsammans och där det finns tillfälle till 
samtal. Sepp, Abrahamsson & Fjellström (2006 s. 228) beskriver pedagogisk måltid som att 
barn och vuxna samlas vid måltiden och njuter av maten i lugn och ro och genom samtal lär 
barnen av vuxna. Resultatet i vår undersökning visar att om det var konflikter, 
okoncentration, om flera behövde gå ifrån måltiden eller om pedagogen upplevde att hon 
fick tjata så blev det inte lugnt vid måltiderna. Detta medför att samtalet då inte blir särskilt 
utvecklande utan mest handlar om tjat och tillsägelser. 
 
Färdighetskunskaper och bordsskick 
 
Mycket av det pedagogerna i undersökningen ansåg att barnen lärde sig vid måltiden var 
sådant som de behöver kunna för att uppföra sig enligt de normer som vanligtvis råder vid 
en måltid på en förskola. Johansson (2003, s162) skriver att färdighetskunskaper upptar en 
stor del av lärandet vid omsorgssituationer. Färdighetskunskaper innebär att genom handling 
visa att man kan något (SOU 1997:157, s. 50-52) och dessa erhåller barnet genom att öva 
och prova sig fram. Vid måltiden finns det stora möjligheter att öva och prova eftersom 
måltiderna genomförs minst tre gånger/dag på förskolor.  
 
Bordsskicket var en av de färdighetskunskaperna som pedagogerna betonade och såg som en 
del av lärandet vid måltiden. De återkom ofta till detta under intervjuerna. Broström (2006, 
s. 405-406) har tagit upp normer, värderingar och uppförande som en del av den omsorg 
som pedagogen bör ha om barnet. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) skriver att 
bordsskick och fostran utvecklas vid måltiden men är inte självklart utan det har att göra 
med pedagogens inställning till lärandet i omsorgssituationer. Vårt resultat visar att 
pedagogerna var noga med att barnen lärde sig bordsskick och uppförande, även om de 
betonade att inte tjata på barnen om det, och såg det som något av det viktigaste som barnen 
lärde sig vid måltiden.  
 
Samtalet 
 
Samtalet vid måltiden är betydelsefullt och viktigt menade pedagogerna. Enligt Lpfö 98 
(Skolverket 2006) ska vuxna i förskolan hjälpa barn att utveckla sitt språk genom samtal. 
Resultatet visar att ett sätt att utveckla språket genom samtal med barnen var att ställa 
motfrågor för att få dem att utveckla sitt resonemang. Johansson (2003, s. 142) menar att 
detta är viktigt för lärandet i omsorgssituationer.  
 
Samtalsämnena vid måltiden kom oftast spontant från barn och pedagoger. Det kunde 
handla om själva måltiden, vad man åt och var maten kom ifrån, men ofta handlade det om 
barnens intresseområden som vad de gjort hemma och under sin ledighet. Johansson (2003) 
beskriver att en del av samtalets funktion är att öka barnens ordförråd genom att förklara 
begrepp och benämna saker med rätt namn. I undersökningens resultat talade pedagogerna 
om att barnen ber varandra om hjälp och att barnen lär sig att lyssna på varandra. Enligt 
Säljö (2000, s. 34-37) kan vi med hjälp av språket ta del av andras kunskaper och dela med 
oss av våra egna.  
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Ekström (2007) beskriver att barnen i omsorgssituationer såsom måltiden tränas i sin sociala 
utveckling. De tränar bl.a. på att kunna lyssna på andra, visa respekt och hänsyn. 
Pedagogerna i undersökningen berättade att deras roll vid måltiden kunde vara att se till att 
alla barn fick chans att prata, att få dem att lyssna på varandra och låta andra prata färdigt. 
Broström (2006) menar att pedagoger bör kunna hjälpa barnet att öka sin sociala kompetens 
genom att samverka med andra människor, vilket resultatet visar att pedagogerna i 
undersökningen gjorde när de beskrev hur de samtalade med barnen vid måltiden.  
 
Matematik och bokstäver 
 
Enligt SOU 1972:26 utvecklar barnen matematiska kompetenser såsom sortering och 
parbildning då barnen får vara med och duka bordet. I resultatet framkommer att 
pedagogernas syn på dukningen var just att barnen lär sig beräkna antal och sortera. Trots 
det var det inte så många barn som var med och dukade, då det inte passade den övriga 
verksamheten. Barnen utvecklar också matematisk kompetens genom att se hur mycket mat 
de kunde ta för att det skulle räcka till alla. Även att dela, hälla, beräkna antal och mängder 
utvecklar matematisk kompetens. Enligt Svenska kommunförbundet (1996, s. 37) och 
Livsmedelsverket (2007, s. 20) utvecklar barnen begreppsbildning, taluppfattning och tränar 
matematik vid måltiden vilket också undersökningens resultat visar. 
 
På en förskola användes siffermemory som bordsplacering och även här kom matematiken 
in då barnen lärde sig att känna igen siffror och parbildning. Det här tycker vi var ett nytt 
och intressant sätt att väva in matematik i omsorgssituationer. En nackdel kan vara att i 
förväg inte veta vilka barn som ska sitta var eftersom det verkade fungera som en sorts 
lotteri. Det kan också innebära att det blir konflikter och okoncentration bland barnen då en 
del inte klarar av att sitta jämte varandra. Enligt Ekström (2007, s. 176) skapar bestämda 
platser kring bordet trygghet för barn. En fördel med siffermemory kan vara att det blir nya 
konstellationer och barn som vanligtvis inte pratar så mycket med varandra får tillfälle till 
det. 
 
Dukningen kunde också ske med namnlappar, antingen på tallriken eller på stolen. 
Namnlappar bidrog till att barnen blev intresserade av bokstäver och lärde sig känna igen 
sina egna och andras namn. Säljö (2000, s. 29-30) beskriver hur olika artefakter används vid 
lärandet, ett fysiskt redskap för barnen i vårt resultat är namnlappar men även bestick och 
tallrikar vid dukningen.  
 
Bordsplacering 
 
I resultatet framkom bordsplaceringens betydelse för tryggheten och ordningen kring bordet. 
Ekström (2007, s. 176) har i sin studie kommit fram till att om barnen får bestämda platser 
kring bordet så skapar det trygghet, det tog också en av pedagogerna upp under intervjun. En 
annan syn på bordsplaceringen var att barnen själva fick välja var de ville sitta och det såg 
pedagogerna inte några problem med. Det vanligaste bland pedagogerna i undersökningen 
och var att barnen oftast har bestämda platser. 
 
Förebild 
 
I Resultaten framkommer att pedagogerna ser sig som en förebild för barnen vid måltiden 
där barnen kan se att den vuxne äter maten och hur den agerar vid måltiden. Enligt Lpfö 98 
(Skolverket 2006, s. 3 och s. 5) är det viktigt med vuxna som förebilder och att vuxna är 
delaktiga i samspelet med barnen. Att vara en förebild vid måltiden är en del av pedagogisk 
måltid som både SOU 1972:26 (s. 205), Svenska kommunförbundet (1996, s. 34-39) och 
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Livsmedelsverket (2007, s 20) tar upp. Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) beskriver i 
sin undersökning hur personalen ansåg att de skulle vara goda förebilder vid måltiderna även 
om det inte fanns några officiella riktlinjer som krävde detta. De pedagoger som intervjuats i 
vår undersökning var, precis som Sepp, Abrahamsson och Fjellström beskrev, medvetna om 
betydelsen av att äta tillsammans med barnen eftersom alla gjorde det. Alla åt dock inte 
samma mat som barnen.  
 
I Johansson och Pramling Samuelssons (2001) undersökning framkom att på en av de 
undersökta förskolorna satt flera pedagoger i samma rum under måltiden och det innebar att 
de vuxna pratade med varandra och att det tog uppmärksamheten från barnen (s. 96-98). En 
av pedagogerna i vår undersökning beskrev ett liknande exempel under intervjun, då hon 
och hennes kollega, när de sitter i samma rum under måltiden, pratar med varandra och de 
upplevde att det inte är bra och har därför valt att sitta i varsitt rum med barnen. 
 
Kost 
 
Alla pedagogerna ansåg att barnen inte behövde äta upp all mat på tallriken, men däremot 
påpekade de flesta att de tyckte att barnen skulle smaka på maten. Intresset i undersökningen 
har inte varit själva maten, men den har en relativt stor betydelse för vad barnen lär sig. De 
lär sig att smaka på nya råvaror, kostens innehåll och ursprung och kostens betydelse för 
kroppen. Måltiden handlar inte bara om att sitta tillsammans och ha en lugn stund utan också 
om vad som finns på tallriken. 
 
Reflektera över omsorgssituationer 
 
Resultatet visar att flera pedagoger tycker det är viktigt att diskutera och reflektera kring 
måltiden, mest för att ha gemensamma regler och rutiner och inte så mycket vilket lärande 
som skedde. Johansson (2003, s. 142) skriver att pedagogerna i hennes studie inte alltid 
förde diskussioner kring omsorgssituationer regelbundet utan bara om det behövdes men att 
det fanns en vilja hos pedagogerna i hennes undersökning att förändra situationer som inte 
fungerade. Pedagogerna i vår undersökning skulle vilja diskutera mer med varandra om det 
som sker vid måltiden, vilket vi tolkar som att de vill diskutera måltiden inte bara vid behov 
utan mer regelbundet. Enligt Johansson (2003, s.163) krävs skickliga pedagoger som 
reflekterar och planerar omsorgssituationer för att synliggöra lärandet. Även Johansson & 
Pramling Samuelsson (2001, s. 97) menar att pedagoger bör reflektera över omsorg och 
lärande för att kunna se dessa som helhet. 
 
 

Didaktiska konsekvenser 
 
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på pedagogers uppfattningar om barns 
lärande kring måltiden. Vi har kommit fram till att ett lärande sker och att pedagogens 
agerande spelar stor roll för lärandet. Önskvärt vore att vår undersökning leder till att 
pedagoger som läser den blir mer medvetna om måltiden och det lärande som sker där för att 
kunna utveckla den ytterligare. 
 
Både i Johansson & Pramling Samuelssons (2001) undersökning och i vårt resultat framkom 
att genom att sitta två pedagoger i samma rum under måltiden minskas fokus på barnen och 
pedagogerna pratade mer med varandra än med barnen. Då vi tycker att måltiden är ett 
tillfälle att verkligen få möjlighet att sitta och samtala med en grupp barn och lägga fokus på 
dem var detta intressant. Vi anser att pedagoger i så stor utsträckning som möjligt bör 
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placera sig så att de inte kan samtala med varandra under måltiden. Man bör som pedagog i 
alla fall vara medveten om vad det kan medföra. 
 
De pedagoger vi intervjuat hade många olika synsätt då det gällde barnens placeringar vid 
bordet t.ex. att barnen fritt fick bestämma var de ville sitta eller att de hade bestämda platser. 
Vi anser att pedagoger inte ska vara rädd för att prova nya sätt att placera barnen på vid 
måltiden.  
 
Det kom också upp flera tankar om hur en måltid skulle kunna utvecklas. Att barnen får vara 
med och laga mat och diska är något som nästan inte förekommer på förskolor eftersom det 
är många regler som styr kosthanteringen. Barnen skulle kunna få förbereda t.ex. sallad som 
de själva sedan ska äta. Att laga mat ute är också en möjlighet för barnen att bli mer 
delaktiga och få en större förståelse för hur maten lagas. Att ha med måltiden som en del i 
ett temaarbete kom också upp och det tror vi mycket på. Här behöver man troligen utveckla 
samarbetet med ansvarig personal för kök och inköp. Även att kunna prova nya maträtter 
och råvaror kräver utökat samarbete. 
 
Kunskaperna som erhållits om måltiden genom denna undersökning kommer vi ha nytta av i 
kommande arbete som lärare mot förskolan. Något som vi anser som viktigt med arbetet 
kring måltiden är att ständigt reflektera över och diskutera måltiden och dess betydelse 
tillsammans med övriga kollegor. Detta för att kunna utföra ett bra pedagogiskt arbete och 
tillsammans med kollegor resonera om vilket lärande som sker, varför man gör saker och 
ting samt för att få en större förståelse för sina egna och andras handlingar. I vår 
undersökning framkom att pedagogerna önskade göra detta i större utsträckning än idag.  
Lpfö 98 (Skolverket 2006) anger att lärande och omsorg ska vävas samman: ”Förskolan 
skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar 
en helhet.” (Skolverket 2006, s. 4). Resultat från denna undersökning visar att måltiden är ett 
perfekt tillfälle för detta. 
  
 

Fortsatt forskning 
 
Denna undersökning har visat att det inte finns mycket forskning om just måltiden på 
förskolan. Det är med andra ord ett område som kan utvecklas ytterligare. Måltiden på 
förskolan är en situation som går att belysa från flera olika infallsvinklar. Det hade varit 
intressant om olika förskolor jämfördes med varandra för att se om olika arbetssätt ger olika 
resultat av lärandet vid måltiden. Det skulle även vara intressant att också observera olika 
måltidstillfällen. För att få ytterliggare perspektiv på måltiden och dess betydelse vore det 
spännande att intervjua barnen och kanske också barnens föräldrar för att undersöka hur de 
ser på måltiden. Dessutom skulle olika pedagogiska inriktningar kunna jämföras för att se 
hur deras olika arbetssätt skiljer sig vid måltiden. Vi har genom denna studie lärt oss mycket 
om måltiden och bland annat sett att samtalet har en stor och viktig roll. Samtalet vid 
måltiden skulle kunna ligga till grund för vidare forskning inom området. Samspelet mellan 
barn och pedagoger som förekommer vid måltiden är också ett område som skulle kunna 
belysas. Hur tar detta samspel form och hur bemöter pedagoger barn, kanske undersökt ur 
ett genusperspektiv? 
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TACK 
 
Vi vill tacka de pedagoger som deltagit i undersökningen samt deras kollegor som gjorde det 
möjligt att genomföra intervjuerna. Tack också till Mary Larner för alla idéer, stort intresse, 
engagemang och all kunskap vi fått ta del av. 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
 
Bakgrund: 
 
Hur många år har du varit verksam i yrket? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vilka åldrar arbetar du med? 
 
 
 
Kan du berätta om en vanlig måltid hos er? 
 
Äter du som pedagog tillsammans med barnen, varför/varför inte? Samma mat? 
 
Vad pratar man om under måltiden? 
 
Vem tar initiativ till samtalen? 
 
 
Vad tycker du är pedagogens roll under måltiden? 
 
Hur resonerar ni pedagoger sinsemellan om måltidstillfällena? 
 
Hur tänker du kring placeringen av barn vid bordet? 
 
Kan man planera vad som händer under en måltid? Tänker du ibland ut något särskilt som ni 
ska ta upp vid måltiden? 
 
 
Berätta om en måltid där du uppfattat att barnen lärt sig något? 
 
Tänker du på måltiden som en pedagogisk situation? 
 
Vilka möjligheter och hinder finns det för lärande vid måltiden? 
 
Vad anser du att barnen lär sig vid måltiden? 
 
 
Finns det något du skulle vilja ändra eller utveckla med måltiden? 
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BILAGA 2 
 
 
Informationsbrev 
 
Hej 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen mot lärare inom förskolan vid 
Högskolan i Borås och ska under våren 2009 genomföra vårt examensarbete. 
 
Du har tackat ja till att ingå i en studie om pedagogers tankar kring barns 
lärande vid måltiden på förskolan. Vi uppskattar att du tar dig tid att medverka 
i vår undersökning. Med måltid menar vi frukost, lunch eller mellanmål. 
 
I enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) 
kommer vi att följa vissa normer vid vår undersökning.  Vår undersökning 
kommer att innebära intervju och vi vill informera att ditt deltagande är 
frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan.  
 

I vårt examensarbete kommer vi inte att utlämna några namn, orter eller platser 
i vår undersökning. Vi kommer att förvara det insamlade materialet på ett 
sådant sätt att ingen annan kan identifiera platser och enskilda individer i 
undersökningen.  Studiens resultat däremot kommer att bli offentlig. 
 
Intervjun kommer att ta cirka 30-45 minuter att genomföra. Vid 
intervjutillfället kommer vi att vara två som närvarar. Intervjun kommer att 
bandas, har du andra önskemål får du gärna meddela oss. 
 

 
Har du några frågor, får du gärna höra av dig.  
 
 
Vi tackar för din medverkan och ser fram emot att träffas! 
 
 
Maria Bergman   Malin Andersson 
xxxx-xxxxxx  xxxx-xxxxxx 
 
 
 
 
 

 


