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Abstrakt 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad måltidspedagogik i förskolan innebär 
och hur de intervjuade förskollärarna anser att måltidspedagogik skulle kunna användas 
för att främja barns samtal. Utifrån syftet skapades två frågeställningar. Vilka 
uppfattningar har förskollärare om måltidspedagogik i förskolan samt vilka metoder har 
förskollärare för att främja barns samtal med utgångspunkt i måltidspedagogik. Syfte 
och frågeställningar besvarades genom en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. 
Intervjuerna genomfördes med fem förskollärare som aktivt arbetar med 
måltidspedagogik på en förskola. I analysen diskuteras resultatet i relation till tidigare 
forskning och det sociokulturella perspektivet. I studiens resultat är det tydligt att alla 
förskollärarna har en positiv uppfattning om måltidspedagogik och de ser en vinning av 
användandet i barngrupperna. Måltidspedagogik ger barn lekfullt möjlighet till att 
utveckla sitt samtal. Resultatet svarade på studiens syfte och frågeställningar då vi fick 
utförliga svar om vad förskollärarna har för uppfattningar om måltidspedagogik. Arbetet 
med måltidspedagogik utformas efter den individuella barngruppen. Vi fick även ett 
tydligt perspektiv av vad de använder för metoder för att främja barns samtal med 
utgångspunkt i måltidspedagogik. I resultatet framgår det att Sapere metoden är 
grundläggande för förskollärarnas arbete med måltidspedagogik i barngrupp.  
 
Engelsk titel  
Mealtime education in preschool -  
Preschool teachers perceptions and methods for promoting children’s conversation 
through mealtime education.  
 
Nyckelord 
Måltidspedagogik, samtalsutveckling, Sapere, barns lärande, förskola 
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1. Inledning  
Vi ska genomföra en studie om förskollärares uppfattningar och metoder om 
måltidspedagogik i förskolan. Forskning har uppmärksammat att måltidspedagogik i 
förskolan är begränsad (Sepp 2013). Vi är nyfikna och intresserade av hur förskollärare 
ger barn möjlighet att utveckla sitt samtal genom måltidspedagogik. Vårt intresse 
handlar om vad måltidspedagogik innebär och dess relation till barns samtal. Eftersom 
forskning kring måltidspedagogik är begränsat vill vi bidra med kunskap till förskolor. 
Exempelvis hur förskollärare kan främja barns samtal med hjälp av måltidspedagogik.  
 
Vi anser att en god språkfärdighet är betydelsefull av många olika anledningar. Barns 
samtalsförmåga bör därför medvetet utmanas i den dagliga verksamheten som 
måltidssituationen. ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 
så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling” (Lpfö 
98 rev 2010:11) Den svenska förskolan utgår från att kombinera omsorg och pedagogik 
(Johansson & Pramling Samuelsson 2001). Måltidssituationen är en omsorgssituation 
och måltidspedagogiken erbjuder barn ett lärande. 
 
Barn spenderar 10-15 timmar i veckan i måltidsammanhang i förskolan (Kultti 2014). 
Vi vill uppmärksamma måltidssituationerna och framhålla att de stunderna medvetet 
kan användas för att utmana barns samtalsförmåga. Genom att arbeta med 
måltidspedagogik kan en nyfikenhet skapas hos barnet. Förskollärare kan utmana 
barnen i deras samtal och det kan skapas ett samtal barnen sinsemellan. Genom att 
förskollärare ställer utmanande frågor till barn kan de ta med sina erfarenheter från 
måltidspedagogiken i andra sammanhang. Enligt Skolverket (2013) är 83 % av alla 1-5 
åringar i Sverige inskrivna på en förskola. Eftersom 83 % av Sveriges 1-5 åringar är 
inskrivna på en förskola anser vi att förskollärare bör göra medvetna val med 
undervisningen som bedrivs.  
 
Frukost, fruktstund, lunch och mellanmål utgör en stor del av förskolans dag. Enligt 
Livsmedelsverket (2011:19) ”Barn bör få tre måltider och två-tre mellanmål jämnt 
fördelat över dagen. Både måltider och mellanmål bör till allra största delen bestå av 
livsmedel med bra näringssammansättning”. Eftersom många barn i förskolan äter minst 
ett mål mat per dag är det viktigt att de får näringsrik mat, både för kroppen, hjärnan 
men också för lärandet. Varför använder vi inte måltidssituationerna till något som kan 
utmana barn ytterligare i deras samtalsutveckling? 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
Studiens syfte är att utifrån förskollärares perspektiv bidra med kunskap om vad 
måltidspedagogik i förskolan innebär och hur förskollärarna anser att måltidspedagogik 
kan användas för att främja barns samtal.  
 
2.2 Frågeställningar 
Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats:  
- Vilka uppfattningar har förskollärare om måltidspedagogik i förskolan? 
- Vilka metoder använder förskollärare för att främja barns samtal med utgångspunkt i 
måltidspedagogik? 
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3. Definition av begrepp 
För att förtydliga har vi valt att förklara några av de begrepp som vi anser är relevanta i 
studiens sammanhang.  
 
Måltidspedagogik: ”Utgångspunkten är mat- och måltidskunskap och lärande om och 
med mat och måltider med grund i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik som 
läroplanen för förskolan och de nationella folkhälsomålen” (Sepp 2013:7).  
 
Måltidspedagog: Måltidspedagog är en verksam person i förskolan som medvetet 
arbetar med måltidspedagogik tillsammans med barnen. För att titulera sig som 
måltidspedagog krävs utbildning och kunskap om mat- och måltidskunskap (Sepp 
2013).  
 
Sapere: ”Sapere är latin och betyder ”att smaka” och ”att kunna” (Sepp 2013:137). 
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4. Bakgrund 
I bakgrunden ges en historisk tillbakablick på förskolan och begreppet 
måltidspedagogik beskrivs grundläggande. Studien kopplas också till förskolans 
läroplan och Skolverkets allmänna råd för förskolan.  
 
4.1 Förskolan ur ett historiskt perspektiv 
Redan under 1800-talet fanns det möjlighet för småbarnsföräldrar att lämna sina barn i 
småbarnsskola och barnkrubba där tillsyn, omsorg och undervisning bedrevs (Tallberg 
Broman 2010). ”I barnkrubban var syftet med måltiden att se till att de arbetande, ofta 
fattiga kvinnornas barn fick mat, men också att lära dem bordsskick och goda vanor” 
(Johansson & Pramling Samuelsson 2001:88).    
     
Under 1900-talet tillkom utformandet av Fröbels barnträdgårdar i Sverige och som 
fortfarande har inflytande över förskoleverksamheter i Sverige. Syftet med 
barnträdgårdsrörelsen var att skapa en förändring av samhället, barnet och framtiden. På 
barnträdgårdar blev barnen omhändetagna och fick lära sig praktiska sysslor när 
vårdnadshavarna arbetade (Tallberg Broman 2010).  
 
Två framträdande och betydelsefulla personer i förskolans historia i Sverige var 
systrarna Ellen Moberg (1874-1955) och Maria Moberg (1877-1948). De inspirerades 
av Fröbels barnträdgårdar och barnkrubbor, anordnade seminarium för pedagoger och 
andra som intresserade sig i ”barnafrågan” (Tallberg Broman 2010). Deras arbete och 
engagemang hade stor påverkan och ”Genom att nå barnen skulle framtiden påverkas. 
Genom att nå mödrarna skulle hemmet påverkas, ja, även hela samhällsordningen” 
(Tallberg Broman 2010:23).  
 
Under 2000-talets början var barns lärande och kunskapsutveckling mer i fokus. 
Förskolan skulle fokusera mer på barns, matematisk förmåga och naturvetenskaplig 
förståelse. Barnens vårdnadshavare fick ta ett steg tillbaka och de professionella inom 
verksamheten fick mer inflytande över förskolan (Tallberg Broman 2010). I förskolans 
läroplan (Lpfö 98 rev 2016) framgår det att vårdnadshavare ska få vara delaktiga i 
förskolans verksamhet genom att delge sina åsikter. Idag har vi lärt oss av våra tidigare 
erfarenheter och idag ges vårdnadshavare möjlighet att påverka förskolans verksamhet. 
 
4.2 Förskolans läroplan och Skolverkets allmänna råd för förskolan 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin [...] förståelse för vikten av att 
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 98 rev 2016:9). Förskolan ska 
därigenom sträva efter att varje barn ska värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 
Däremot nämns inget ordagrant om mat och måltider och vad som är näringsrik och 
näringsfattig mat. Eftersom förskolans läroplan inte nämner något om mat- och 
måltidskunskap är det förskolorna som ansvarar för hur de tolkar läroplanen samt hur de 
använder den i sitt dagliga arbete tillsammans med barnen.   
 
I förskolans läroplan står det ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 
språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 
barns språkutveckling” (Lpfö 98 rev 2016:7). Dessutom ska förskolan sträva efter att 
varje barn ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 
leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 
andra” (Lpfö 98 rev 2016:10).  
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I Skolverkets allmäna råd för förskolan framgår ”Varierade och näringsriktiga måltider 
under trivsamma former där barn och vuxna äter tillsammans ger personalen möjlighet 
att förmedla goda kostvanor” (Skolverket 2016:17). Genom att använda sig av 
måltidspedagogik i förskola ger personalen kunskap om mat- och måltidskunskap till 
barnen. Samt hur de kan förmedla goda kostvanor till barnen. 
 
4.3 Måltidspedagogik 
I nuläget är måltidspedagogik väldigt lite utforskat och begreppet är ännu inte 
definierat. Måltidspedagogik introducerades troligtvis första gången i en dansk rapport 
2007 och under 2010 började begreppet användas i fler sammanhang. Under samma år 
tillkom begreppet måltidspedagog. Företrädare för pedagogiken vill främst lyfta 
måltidens möjligheter till lärande och lägga grunden för goda matvanor hos barnen. 
Dessutom skapa en medvetenhet och kunskap hos personalen i förskolan hur de kan 
arbeta med mat- och måltidskunskap (Sepp 2013). 
 

Unfortunately, research shows that teachers miss opportunities to 
support language development during these less structured times; 
they engage children in conversations less frequently during non-
teacher directed activities than during teacher-directed activities 
(Cabell & Whorrall 2015:336).  
 

Vi vill belysa hur förskollärare med hjälp av måltidspedagogik kan tillvarata tiden som 
barn spenderar i förskolan för att hjälpa dem i deras samtal.  
 
”Utgångspunkten är mat- och måltidskunskap och lärande om och med mat och 
måltider med grund i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik som läroplanen för 
förskolan och de nationella folkhälsomålen” (Sepp 2013:7). Det viktigaste i arbetet med 
måltidspedagogik i förskolan är att det ska vara roligt, lustfyllt och utforskande. Det 
finns inga rätt eller fel utan barnen får skapa sig en egen uppfattning och åsikt (Sepp 
2013).  
 
4.4 Två metoder inom måltidspedagogik  
Sapere och steg-för-steg-metoden är två centrala metoder inom måltidspedagogik. 
 
4.4.1 Sapere  
”Sapere är en metod där barns sensoriska förmåga och språk övas, det vill säga hur vi 
upplever maten och måltiden med alla våra sinnen, genom att använda doften, synen, 
känseln och smaken” (Sepp 2013:137). Sapere och dess koncept har sitt ursprung i 
Frankrike. Barn hade svårt att acceptera livsmedel som var beska, syrliga och hårda.  
Det är vanligt att barn stoppar saker i munnen oavsett om det är mat eller inte. Det är 
deras sätt att upptäcka omvärlden. Samt att utforska genom att till exempel få mosa mat 
med händerna. Att barn lär sig att äta själva är en viktig del i barns utveckling. Vid 1,5-
års ålder har barns finmotorik utvecklats så att de kan använda sked. Barn vid 4-års 
ålder kan börja använda bestick. I barns yngre åldrar är det viktigt att förskollärare låter 
dem experimentera med mat och pröva sig fram (Sepp 2013).  
”Att använda sina händer, ögon, öron, näsa och mun och att känna, titta, lyssna, dofta 
och smaka maten är grundtanken i Sapere” (Sepp 2013:137). Därav är det viktigt att 
barn får lära sig de olika smakerna. Genom att de smakar olika livsmedel ökar deras 
möjligheter till en mer varierad kost. Barn accepterar nya smaker och förändringar mer 
än vad vi vuxna kanske tror. Alla barn bör få möjlighet att smaka samt att det inte finns 
något rätt eller fel hur smaken upplevs. Målet är att skapa en nyfikenhet hos dem. Flera 
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olika övningar kan genomföras med barnen i förskolan för att de ska få öva sina sinnen.  
 
Genom att diskutera med barn och sätta ord på deras upplevelser kan en ordbank 
skapas. Deras ordbank innebär att de kan skapa nya ord som beskriver en doft eller en 
känsla. Det ges möjlighet till samtal, barn kan själva hitta beskrivande egenskaper på 
hur det smakar. De fem grundsmakerna (se figur 1) surt, sött, salt, besk och umami får 
de möjlighet att lära sig. Det krävs en hel del träning hos barn för att lära sig smakerna 
och att skilja dem åt (Sepp 2013).  
 
En dansk studie ”Dannelse og sundhed, Gennem bedre madrammer i børnehaver” 
resulterade i att genom arbete med sensoriska övningar i förskolan äter barn mer frukt 
och grönt samt att de äter fler sorter (Sansolios 2010).  
 

Figur 1: De fem grundsmakerna. Surt, sött, salt, besk, umami 
 
4.4.2 Steg-för-steg-metoden 
Steg-för-steg-metoden innebär att förskolebarn enskilt ges möjlighet att laga mat och 
baka från början till slut med hjälp utav bilder med en textremsa. Metoden anpassas 
efter det individuella barnet och svårighetsgraden byggs upp efterhand. Barnet gör en 
uppgift i taget och går vidare till nästa sekvens vid avklarat kort (se figur 2). Vidare 
använder sig barnet utav samma recept ett flertal gånger tills barnet upplever att det har 
lärt sig receptet. Det som är specifikt för steg-för-steg-metoden är att varje recept är för 
en portion, vill barnet exempelvis göra smoothies för fyra personer får barnet göra 
receptet fyra gånger, det vill säga, recepten dubbleras inte. Anledningen till att metoden 
är uppbyggd så är för att barnet ska kunna följa receptet själv och inte behöva ha hjälp 
av läraren. Ett annat begrepp för steg-för-steg-metoden är “kopp-metoden” receptets 
mängd är så pass små så att en vanlig tekopp skulle kunna användas som skål (Sepp 
2013).  
 
Innan ett recept introduceras för barnen är det viktigt att lärarna har formulerat ett syfte 
med aktiviteten för att aktiviteten på så sätt blir en del av den pedagogiska 
verksamheten. Därefter när ett nytt recept introduceras är det viktigt att läraren går 
igenom receptet tillsammans med barnet/barnen. Vid genomgången bör läraren gå 
igenom bild efter bild och barnen uppmuntras till att ställa frågor och lyssna noga. Vid 
nästa tillfälle när receptet ska utföras behövs inte lika mycket handledning av en lärare. 
Det är en fördel att det är samma lärare för att skapa en kontinuitet (Sepp 2013).  
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Figur 2: Recept på smoothie enligt steg-för-steg-metoden. 
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5. Tidigare forskning 
Nedan presenteras olika studier som är relevanta eftersom de diskuterar hur lärare 
vägleder barn i deras samtalsutveckling i måltidssituationer. Hur samtal påverkar barns 
samtalsutveckling samt utveckling av barns ordbank. Barns ordbank, samtal och att de 
får stöd i sin samtalsutveckling är tre grundläggande principer för barns fortsatta 
lärande. Nedan presenteras också studier som berör ämnet måltidspedagogik.  
 
5.1 Måltiden i förskolan 
Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) kan måltiden i förskolan ses ur olika 
perspektiv. En del lärare i förskolan kanske främst ser måltiden som en situation 
kopplad till vård och omsorg, barn behöver och ska få mat. Medan andra lärare kanske 
dessutom uppmärksammar och tar tillvara på de olika dimensioner av lärande som 
gestaltas och utmanas. ”Måltiden är därmed en aktivitet i förskolan som har potential 
för en pedagogik som inbegriper såväl omsorg som lärande” (Johansson & Pramling 
Samuelsson (2001:88). I en studie gjord av Kultti (2014) visade resultatet att måltiden i 
förskolan är en betydelsefull pedagogisk situation för barns kommunikation. Måltiden 
ska därför inte enbart ses som ett tillfälle för dem att lära sig beteenderegler, även fast 
måltidens huvudsyfte handlar om att äta och bordsskick.  
 
Barns utveckling sker genom interaktion och deltagande. Rutinsituationer är en situation 
där barn kan utvecklas genom interaktion och deltagande. I rutinsituationer kan utveckla 
små barn i deras kommunikation och språkutveckling (Kultti 2014). Cabell och Whorall 
(2015:337) påpekar dessutom att måltidssituationen ”is also an opportunity for children 
to engage in cognitively challenging discussions”. Måltidssituationen kan erbjuda 
barnen omsorg men samtidigt kognitivt utmanande diskussioner. I en australiensk studie 
framgår det att barnen fick möjlighet att vara delaktiga genom att ge sina synpunkter 
under dagens aktiviteter, en av de aktiviteterna var måltiden. Lärandet som skedde 
under måltiden var till stor del uppfostran, som exempelvis bordsskick. Lärarna delade 
ut maten och observerade barnen och gav instruktioner under måltidens gång (Kultti 
2014). Däremot menar Kultti (2014) att måltiden är en viktig pedagogisk aktivitet där 
syftet inte enbart bör vara att uppfostra barnen. En studie av Johansson och Pramling 
Samuelsson från 2006 visade att ”… mealtime is an important pedagogical activity for 
communication” (Kultti 2014:19).  
 

In other words, everyday activities in preeschool provide 
opportunities for interaction and participation which are 
imporatant to support children’s language learning (Kultti 
2014:19).  

 
Olika delar av lärande ska utmanas i måltidssituationen i förskolan. Ett syfte vid 
måltidssituationerna i Johanssons och Pramlings Samuelssons (2001) studie är att 
lärarna vid måltiderna ska föra ett samtal och att barnen vågar smaka på maten. En 
annan del som deltagarna tyckte var viktigt var att de satt vid samma bord vid 
måltiderna för att lära känna barnen. Samt sträva efter att få en lugn måltidsstund. De 
vuxna strävar efter att alla barn framförallt ska smaka maten. Däremot är det inte alla 
barn som smakar oavsett hur de vuxna försöker, därav använder de strategin att de får 
äta vad de vill. Sepp (2013) menar däremot att genom att de vuxna smakar på maten och 
visar att det är gott blir barnen nyfikna och vill också smaka, de vuxna ska vara bra 
förebilder för barnen.  
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5.1.1 Samtal i måltidssituationer  
Enligt Cabell och Whorrall (2015) spenderar barn dagligen tid i förskolan i oplanerade 
sammanhang som till exempel måltidssituationen. Det är i de oplanerade situationerna 
som lärarna har möjlighet att engagera barn i samtal med hög kvalitet.  
 

Children spend about 30 % of the day in free choice center 
activities and 7–14 % in meal times. When teachers are engaging 
with children, the interactions must be meaningful and 
purposefully support oral language development” (Cabell & 
Whorrall 2015:336).  

 
Måltiden i förskolan är ett kulturellt pedagogiskt lärtillfälle där barns samtalsutveckling 
är en central del i förskolans vardag (Kultti 2014). Att vägleda barn i deras 
samtalsutveckling i förskolan är viktigt för deras framtida läsförståelse. Observationer 
visar att förskollärare eventuellt missar möjligheter att engagera barn i samtal som 
utvecklar deras språk. Genom att lärarna har förståelse för de möjligheterna inkluderar 
de att utveckla barnens intressen, ordförråd och möjlighet att svara på öppna frågor 
tillsammans i måltiden (Cabell & Whorrall 2015). 
 
Idag innebär måltiden i svensk förskola att lärare och barn sitter och äter tillsammans. 
Barnen sitter ofta i smågrupper med en lärare och måltiderna fördelas under tre till fyra 
gånger per dag. Det innebär att 10-15 timmar i veckan används i förskolan för 
måltiderna (Kultti 2014). Som tidigare nämnts spenderar barnen stor del av tiden i 
förskolan i måltidssammanhang därav är det viktigt att tiden används till något 
utvecklande för dem. Kultti (2014) och Cabell och Whorralls (2015) resultat stämmer 
överens då de betonar att barnens språk är central i måltidssammanhang. 
 
I Ruston och Schwanenflugel (2010) studie visade det sig att lärarna 81 % av tiden inte 
pratade med barnen fast de satt vid samma bord. Det resulterade i att barnens språk inte 
var sofistikerat och att lärarna använde mer komplicerade ord vid måltider. Barnen hade 
svårt att förstå innebörden i lärarnas ordval vid måltiderna. Cabell och Whorrall (2015) 
diskuterar betydelsen av att genom vardagligt samtal i måltidssituationerna kan lärarna 
också utmana barnen i deras språkutveckling. Vidare betonar de att en god förutsättning 
för samtal är att inga material krävs, vilket gör det möjligt för alla förskoleverksamheter 
att utmana barnen i måltidssituationen. Ruston och Schwanenflugel (2010) diskuterade 
däremot att lärare ofta samtalade med barnen för att få ihop dagens rutiner, inte bara vid 
måltidssituationen som Cabell och Whorall (2015) diskuterar. 
 
Genomsnittlig närvarotid för barn i åldern 1-5 år i förskolan är 31-40 veckotimmar 
enligt Skolverket (2012). Därav är det viktigt enligt Ruston och Schwanenflugel (2010) 
att det finns en variation i metoder att använda för att utmana deras talspråk och 
ordförråd.   
 
5.2 Lärares förhållningssätt 
Cabell och Whorrall (2015) beskriver strategier och exempel för att lärare bättre ska 
kunna stödja barn i deras samtal vid oplanerade aktiviteter. Genom att lärare använder 
sig av öppna frågor får barn möjlighet att svara på frågor och uttrycka sig, både 
individuellt men också i grupp. 
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Teachers can use open-ended questions during conversations. 
Open-ended questioning can extend discussions and allow teachers 
to support vocabulary and encourage peer conversations. These 
questions generally do not have a right or wrong answer so 
children can share their ideas and opinions freely without worrying 
if they are right or wrong. These questions also require children to 
use more than one word in their responses (Cabell & Whorrall 
2015:339).  

 
Genom att barn får möjlighet till att svara på öppna frågor får de även möjlighet till att 
få nya ideer. Cabell och Whorrall (2015) beskriver hur läraren exempelvis börjar ett 
öppet samtal med barn på följande sätt: ”Questions that begin with ”what do you think” 
and ”why do you think” are great ways to begin such a discussion” (Cabell & Whorrall 
2015:339-340). 
 

In the preschool classroom children spend a great deal of time 
interacting with their peers in playful contexts that are meaningful 
and naturalistic to them; this is an opportunity for teachers to 
introduce and use sophisticated vocabulary (Cabell & Whorrall 
2015:337).  

 
En studie som Ruston och Schwanenflugel (2010:304) genomförde visade att ”… 119 
preschool classrooms found that teachers spent 30 % of their time interacting with the 
class as a whole, but only 10 % with individual children”. Studien visade att det var stor 
skillnad mellan hur mycket lärarna kommunicerar med barn i grupp jämfört med 
individuellt. Studie resulterade i att barn individuellt fick mindre tid med lärarna i 
samtalet vilket resulterade i att barnens språk inte hade lika hög kvalite och inte var lika 
utvecklat som om lärarna hade kommunicerat mer med barnen (Ruston & 
Schwanenflugels 2010). 
 
5.3 Barns ordbank 
Barns ordförråd är varierande och beroende på deras socioekonomiska förutsättningar 
kan de befinna sig på olika nivåer. Barn från familjer med låg socioekonomisk status 
har ett mindre och mer begränsat ordförråd än de barn från en familj med hög 
socioekonomisk status (Ruston & Schwanenflugel 2010:304). Enligt Cabell & Whorrall 
(2015) får inte små barn som växer upp i familjer med sämre socioekonomiska 
förhållanden samma vokabulär som barn som växer upp i bättre socioekonomiska 
förhållanden. Skillnaden mellan barnen är 32 miljoner hörda ord vid 4 års ålder, vilket 
påverkar barns fortsatta språkutveckling. Däremot kan förskolan hjälpa barn att utveckla 
deras ordförråd och därigenom deras språk så att skillnaden mellan dem minskar. Med 
andra ord att samma förutsättningar för barnen strävas mot. Barn med sämre 
socioekonomiska förhållanden har stor möjlighet att utvecklas bara de får möjlighet att 
lära sig. Icke lärarplanerade aktiviteter är ideala att tillvarata för att utveckla barns 
språk. Däremot finns det forskning som visar att lärare inte ser möjligheten att använda 
situationer som exempelvis måltiden för att utveckla barns språk  
 
Ruston och Schwanenflugel (2010) undersökte om det effektivt går att utveckla barns 
ordförråd genom samtal i förskolan. Metoden de använde sig av var att slumpmässigt 
under 10 veckor, två gånger i veckan genomföra ett samtal på 25 minuter med ett barn i 
taget. Lärarens uppgift var att betona speciella ord och använda sig av öppna frågor. 
Resultatet visade att barn med ett begränsat ordförråd inte utvecklade sitt ordförråd i 
någon större utsträckning genom metoden att genomföra slupmässiga samtal under 10 
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veckor. Cabell och Whorall (2015) använde sig av en annan metod som visade på bättre 
resultat. Deras metod var att ge barnen en definition på vad ett ord betyder, som sedan 
kunde hjälpa dem att förstå ordet i ett sammanhang. Läraren kan tillsammans med dem 
diskutera i vilket sammanhang ordet används och barnen kan därmed lära sig ett nytt 
ord och dess innebörd. När barnen lärt sig ett nytt ord och har en förståelse om dess 
kontext kan läraren utveckla deras ordförråd genom att lära dem synonymer till ordet, 
och barnets ”web of knowledge” utvecklas.  
 
 
 
  



  
 

12 

6. Teoretiska utgångspunkter  
Nedan följer teorin som valts att utgå ifrån och som kommer att användas i analysen av 
resultatet.  
 
6.1 Det sociokulturella perspektivet  
Studiens syfte är att utifrån förskollärares perspektiv bidra med kunskap om vad 
måltidspedagogik i förskolan innebär. Hur förskollärarna anser att måltidspedagogik 
skulle kunna användas för att främja barns samtal. Det sociokulturella perspektivet 
grundas på Lev Vygotskijs tankar. Perspektivet beskriver till stor del hur barn lär sig i 
samspel med andra, vilket barn får möjlighet till genom samtal vid måltider i förskolan.  
 
Lärande kan ske i många olika sammanhang, både på kollektiv och individuell nivå. 
Språket ger oss möjlighet att lagra kunskaper genom att tolka en händelse och lära sig 
av erfarenheter. Det är viktigt att förstå begrepp och dess innebörd för att kunna 
använda sig av dem i olika sammanhang. För att kunna tolka sin omgivning behövs 
begrepp och kunskaper om vad de innebär för att kunna förstå våra upplevelser. Det är 
genom kommunikation som individer kan bli delaktiga i andras kunskaper och 
färdigheter (Säljö 2014). Mediering är ett begrepp som är centralt i den sociokulturella 
traditionen. Mediering innebär att människor använder verktyg och redskap för att 
förstå omvärlden samt agera. Både språkliga och materiella redskap används, det 
språkliga redskapet är hur människor tänker och kommunicerar. De språkliga redskapen 
utvecklas i samhällen och genom kulturella gemenskaper. Ett annat centralt begrepp är 
den närmaste proximala utvecklingszonen. Begreppet är centralt i relation till 
Vygotskijs sätt att se på lärande och att utveckling är en process som är pågående. En 
lärare kan vara vägledare genom att lära ut ny kunskap till barnen (Säljö 2017). 
 
Språket är centralt i tillvaron och genom kommunikation med andra människor kan vi 
uttrycka oss. Genom språket skapas en förståelse med andra medmänniskor och 
kommunikationen når sitt syfte. Kommunikation behöver inte ske genom ett talat språk 
utan kan ske genom bilder. Genom att uttrycka oss med bilder kan vi samtala och 
kommunicera kring dessa. Olika uttryck av kroppsspråk är också en språklig 
kommunikation. Socialt samspel är ett måste för lärande och utveckling. Genom 
samspel utvecklas människan och blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter som andra 
upplevt, kunskap överförs inte mellan människor utan det är något som vi deltar i. Vi lär 
oss av varandra i ett samspel (Säljö 2017).  
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7. Metod 
I metodavsnittet redogörs för vilken metod som valts i studien. I avsnittet informerar vi 
också om hur vi genomförde vår studie i relation till syfte och frågeställningar.   
 
7.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  
Det vetenskapsteoretiska perspektiv som är närmast studien är det fenomenologiska. 
Huvudpunkten inom fenomenologi är förståelse av fenomen, det vill säga, människors 
upplevelser. Människors upplevelser grundas i en gemensam upplevd livsvärld, 
människor lär sig i samspel med andra (Allywood och Erikson 2010). Genom intervjuer 
kunde vi närma oss förskollärares perspektiv genom att vi fick ta del av deras 
erfarenheter och kunskaper. Datainsamlingen sker därmed vanligtvis genom intervjuer 
och är en kvalitativ metod, vilket vi valde att göra i vår studie. Vad en kvalitativ metod 
innebär redogörs i metodavsnittet. Kvalitativ data är forskningsmetoder som intervjuer, 
dokument och observation förknippas huvudsakligen med fenomenologi (Denscombe 
2009). 
 
7.2 Val av metod 
Syftet med kvalitativ data är att försöka förstå ett fenomen genom andra människors 
upplevelser och erfarenheter (Denscombe 2009). Eftersom vi var intresserade av 
förskollärares förståelse och erfarenheter svarade en kvalitativ metod tydligast för att få 
svar på studiens syfte och frågeställningar.  
 
Genom kvalitativ undersökning fanns möjligheten att ”tala med nyckelpersoner på 
fältet” (Denscombe 2009:265) som gav värdefulla insikter och kunskaper baserat på 
deras erfarenheter.  Nyckelpersonerna i vår studie var förskollärare. Vi ville genom 
kvalitativa undersökningar förstå förskollärares uppfattningar och erfarenheter. 
 
I diskussionen mellan gruppintervju och personlig intervju tog vi beslutet att genomföra 
personliga intervjuer. Vi valde att se den individuella förskollärarens uppfattningar och 
erfarenheter eftersom vi inte ville att det skulle ske någon påverkan på respondenternas 
svar. Vilket kan ske i en gruppintervju där det är flera respondenter i ett 
intervjusammanhang. Ett sätt att utveckla intervjun var att be respondenten ge exempel, 
eller klargörande (Denscombe 2009) för att vi som författare skulle få en djupare 
förståelse och insikt i respondentens uppfattningar av erfarenheter. 
 
Det var även viktigt i en kvalitativ metod att i intervjuer inte döma respondenternas svar 
på intervjufrågorna. Att som författare inte ha några personliga värderingar och därmed 
respektera respondenterna och deras uppfattningar och erfarenheter (Denscombe 2009). 
 
7.3 Datainsamlingsmetodik 
Vi valde att genomföra personliga semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att intervjuaren har förberett en intervjuguide men är flexibel under 
intervjuns gång (Denscombe 2009). Se bilaga B för vår intervjuguide. Genom 
personliga intervjuer fick vi ta del av en respondentens uppfattningar och erfarenheter. 
Det är svårt för ett helt arbetslag att lämna barngruppen därav valde vi personliga 
intervjuer så att hela arbetslaget inte lämnade barngruppen samtidigt. Därav är 
personliga intervjuer genomförbara i förskolans verksamhet.   
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”Det mänskliga minnet är ett ganska opålitligt sätt att fånga upp den diskussion som 
sker under en intervju ansikte mot ansikte” (Denscombe 2009:279). Eftersom det var 
mycket information och många frågor som diskuteras i de personliga intervjuerna valde 
vi att ha ljudupptagning under intervjun. Eftersom ljudupptagningen erbjuder en i stort 
sett fullständig dokumentation av vad som sades minskar missförstånd av materialet och 
andra får möjlighet att kontrollera materialet (Denscombe 2009). Ljudupptagningen 
skedde med surfplatta. 
 
7.4 Urval 
Vi utgick från en målstyrd och ett subjektivt urval i vår studie. Målstyrda val innebar att 
vi valde platser och personer som var relevanta för studiens syfte. Vi planerade att 
intervjua fem stycken förskollärare med anställning på en förskola. Anledning till varför 
vi valde att intervjua förskollärare är eftersom de har högskoleutbildning. Förskollärare 
har det yttersta ansvaret för att planera arbete i barngruppen. Respondenterna 
presenteras vidare under nästa rubrik Presentation av respondenter.  
 
Subjektivt urval handlar om att medvetet välja vilka som skulle vara respondenterna i 
studien. Genom att medvetet välja vilka som skulle vara respondenterna i studien fick vi 
relevant information. Urvalet ska enligt Densombe (2009) ”handplockas” utifrån deras 
relevans i relation till valt ämne, samt deras kunskap och erfarenhet kring ämnet.  
 
7.4.1 Presentation av respondenter 
Förskollärare A: Examinerades 2015 och har arbetat drygt två år inom förskolans 
verksamhet. Under studietiden till förskollärare arbetade även förskollärare A som 
vikarie och har totalt arbetat cirka sex år inom förskolans verksamhet. 
 
Förskollärare B: Examinerades 1991 och har sedan dess arbetat 17 år inom förskolans 
verksamhet. 
 
Förskollärare C: Examinerades 2008 och var innan utbildad barnskötare och har arbetat 
totalt 36 år inom förskolans verksamhet. Förskollärare C har vidareutbildat sig till 
måltidspedagog. 
 
Förskollärare D: Examinerades 2003. Förskollärare D har både arbetat inom 
grundskolan och förskolan, 11 år inom förskolans verksamhet. 
 
Förskollärare E: Examinerades 2008 och har efter examen och har sedan dess arbetat i 
förskolans verksamhet. 
 
Gemensamt för de fem förskollärarna är att de under höstterminen 2017 och 
vårterminen 2018 deltar i läslyftet som Skolverket erbjuder. 
 
7.4.2 Urvalets relevans 
Förskollärare C, förskolechefen och förskolans kock var för drygt ett år sedan och 
lyssnade på en av Hanna Sepps föreläsningar om måltidspedagogik. De fastnade för 
ämnet och eftersom ett intresse redan fanns hos barnen och personalen blev det naturligt 
att börja använda sig utav måltidspedagogik i verksamheten. Förskollärare C och 
förskolans kock gick tillsammans vidareutbildning inom måltidspedagogik och kan idag 
titulera sig som måltidspedagoger. Deras uppgift blev sedan under kursens pågående att 
lära de andra pedagogerna om måltidspedagogik och hur den kan synliggöras och 
användas i förskolan. Förskolan arbetar med måltidspedagogik som ett prioriterat mål. 
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De har det inplanerat att arbeta med måltidspedagogik en gång i veckan. Förskollärarna 
lägger dock stor vikt vid att måltidspedagogiken ska kunna finnas spontant i andra 
sammanhang i verksamheten och det ges frihet hur arbetet med måltidspedagogik kan 
genomföras. 
 
7.5 Tillvägagångssätt 
Innan intervjuerna genomfördes skickades ett brev till respondenterna, se bilaga A. I 
brevet informerades respondenterna om studien och dess syfte. Vi informerade om de 
fyra forskningsetiska principerna och dess innebörd för att respondenterna skulle kunna 
ta ställning till deras deltagande. De forskningsetiska principerna förklaras i punkt 9.1 
Forskningsetiska principer. Intervjuerna genomfördes i ett tyst rum avskilt från 
förskolans övriga verksamhet för att minska störande moment. Intervjunerna pågick i 
cirka 30 minuter, vilket respondenterna informerades om i brevet. Inför intervjun hade 
vi gjort en intervjuguide som bestod av intervjufrågor som vi författare hade som stöd 
under intervjuns gång, se bilaga B. Vi strävade efter att skapa en förtroendefull relation 
till respondenterna med grund för tillit och öppenhet. Vi skapade ett fritt samtal genom 
öppna frågor och följdfrågor. Vi ställde öppna frågor för att inte påverka 
respondenternas svar. För exempel på följdfrågor se bilaga B intervjuguide. 
 
7.6 Bearbetning av data 
Efter de personliga intervjuerna där ljudupptagning användes transkriberades det 
inspelade materialet. Materialet transkriberades i sin helhet för att vi som författare 
skulle kunna leta efter underförstådda innebörder i de intervjuades svar. Vi valde även 
att plocka ut specifika citat för att förstärka våra tolkningar av intervjuerna. Utifrån 
respondenternas svar i transkriberingen kunde vi sammanställa det som var relevant i 
relation till studiens syfte och frågeställningar. Datan från de personliga intervjuerna 
ställdes även i relation till studiens tidigare forskning.  
 
Genom att upprepande gånger gå igenom det insamlade materialet kunde vi öka vår 
förståelse, samt se vilka huvudaspekter som dominerar i relation till studiens 
frågeställningar. 
 
7.7 Validitet 
Vi använde oss av personliga semistrukturerade intervjuer vid insamling av data. Det 
fanns både fördelar och nackdelar med att genomföra intervjuer. Nackdelen med 
personliga intervjuer var datans validitet. Validitet handlar om att skilja god och dålig 
forskning åt enligt Allywood och Erikson (2010). Därav var det viktigt att vi som 
författare strävade efter att vara objektiva i samband med datainsamling. 

 
Data från intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad 
de gör. Det är inte alltid som uttryck och handlingar stämmer 
överens. Vad människor säger att de gör, vad de säger att de 
föredrar och vad de säger att de tänker, kan inte med automatik 
förmodas återspegla sanningen (Denscombe 2009:289).  

 
Efter transkriberingen av intervjuerna använde vi citat för att styrka det som 
respondenterna svarade i relation till studiens syfte. Fördelarna vi såg med personliga 
intervjuer var att vi fick ta del av den individuella förskollärares uppfattningar och 
erfarenheter genom dialog. Vi fick även möjligheten att ställa följdfrågor för att 
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konkretisera, nyansera och frånga komplexiteten av förskollärarens uppfattningar och 
erfarenheter.  
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8. Metoddiskussion 
Tre begrepp som är viktiga i relation till kvalitativ forskning är tillförlitlighet, 
trovärdighet och överförbarhet vilket förklarars i punkt 8.1, 8.2 och 8.3. 
 
8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar om reliabilitet vilket innebär att resultatet är pålitligt (Kihlström 
2007). Genom att under intervjuerna vara två personer ökade tillförlitligheten eftersom 
två personer istället för en kunde anteckna. Ljudupptagning under intervjuerna ökade 
reliabiliteten genom att allt ordagrant sparades och författarna kunde lyssna på 
materialet.  
 
8.2 Trovärdighet 
Trovärdighet inom kvalitativ studie innebär studiens giltighet, det vill säga om studiens 
innehåll är begripligt. Om resultatet framgår och om det går att tyda. Det är viktigt att 
studiens material svarar på forskningsfrågorna (Kihlström 2007). Studiens syfte är att 
utifrån förskollärares perspektiv bidra med kunskap om vad måltidspedagogik i 
förskolan innebär och hur förskollärarna anser att måltidspedagogik skulle kunna 
användas för att främja barns samtal. Genom semistrukturerade intervjuer fick vi empiri 
som är relevant för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar.  
 
8.3 Överförbarhet 
Urvalet var relevant för hur studien kan generaliseras. Det var viktigt att genomföra en 
studie som var relevant till studiens syfte och frågeställningar. Att rätt 
undersökningsgrupp intervjuas i relation till syftet och frågeställningar (Dimenäs 2007). 
Studiens resultat är överförbart i andra kontexter, vi redovisade studiens 
tillvägagångssätt från början till slut för att andra ska kunna ta del av studien och 
bedöma om vårt tillvägagånssätt kan användas i andra sammanhang. För att kunna bidra 
med kunskap.   
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9. Etiska överväganden 
I följande kapitel beskrivs Vetenskapsrådets forskningsetniska priciper som det har 
tagits hänsyn till i studien.  
 
9.1 Forskningsetiska principer 
När vi ska intervjua våra respondenter är det viktigt att vi förhåller oss till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, likaså att vi gör förskollärarna medvetna 
om dessa. Dessa principer finns till för att författare ska kunna ”[...] utföra kvalitativt 
god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i 
forskningen” (Hemerén 2011:18). De fyra forskningsetiska principerna är 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
 
Informationskravet handlar om att vi som författare ska informera respondenterna vad 
vårt syfte med studien är. Genom att vi skickade ut brev (se bilaga A) innan intervjun 
fick respondenterna möjlighet att läsa igenom de fyra etiska principerna, samt studiens 
syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har valt att medverka. Utifrån 
brevet fick respondenterna möjlighet att välja att vara delaktiga. De informerades om att 
de när som kan avbryta sin medverkan. Om de väljer att avbryta förstörs all insamlad 
data med deras delaktighet vilket det informerats om. I vår studie är det förskollärarna 
som ska ge sitt samtycke till att vara delaktiga i studien genom medverkan i intervjuer. 
Samtycket gavs muntligt innan intervjun började. Nyttjandekravet innebär att 
uppgifterna som vi som författare samlar in om deltagarna/respondenterna endast får 
användas för forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2007). Det insamlade materialet ska 
endast användas i relation till studiens syfte vilket respondenterna informerades om.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att författare i allra högsta grad ska skydda 
respondenternas integritet. Respondenterna har rätt till att bli skyddade mot insyn i sitt 
privatliv. Genom att vi i vår kvalitativa intervju använde oss av ljudupptagning är det 
viktigt att vi förklarar för respondenterna att materialet endast kommer användas för 
studiens syfte (Hemerén 2011). Respondenterna kan uppleva att ljudupptagning känns 
hämmande, men förhoppningsvis blir respondenten mer avslappnad under intervjuns 
gång (Denscombe 2009). Därav är det viktigt att vi klargör för respondenten att 
ljudupptagningsmaterialet inte kommer att användas av någon mer än av oss författare. 
När ljudmaterialet är transkriberat kommer ljudupptagningen att tas bort, vilket vi 
informerat om i brevet till respondenterna. Enligt Hemerén (2011) är det viktigt att 
beskriva för respondenterna att åtgärder vidtas för att förhindra och minska risken att 
känsliga uppgifter sprids. Vi vill bevara respondenternas anonymitet. Genom att 
transkribera det inspelade materialet anonymiseras respondenterna ytterligare. I studien 
framgår det inte vilken stad eller förskola som studien genomfördes vid och dessutom 
framgår det inte heller namn på delaktiga respondenter. 
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10. Resultat 
Vi har valt att presentera resultatet utifrån tre centrala teman som är väl kopplade till 
studiens syfte och frågeställningar. Det första temat punkt 10.1 Förskollärares 
perspektiv berör förskollärarnas individuella uppfattningar om måltidspedagogik. Det 
andra temat punkt 10.2 Förskollärarnas metoder belyser hur förskollärarna arbetar med 
måltidspedagogik i förskolan. Det tredje temat 10.3 Måltidspedagogik gentemot barns 
samtal redogör för hur måltidspedagogik kan främja barns samtal. Vi vill förtydliga att 
punkt 10.1, 10.2 och 10.3 är tre teman som är sammanhängande, därav finns samma 
innehåll med på mer än ett tema. En förklaring från förskollärarna kan ha flera 
betydelser.  
 
10.1 Förskollärarnas perspektiv 
Förskollärarna berättar att de alltid på förskolan har bakat mycket och låtit barnen få 
vara delaktiga.  

 
Det är klart att vi har bakat och så innan men vi kanske inte har 
haft så mycket måltidstänk i det utan det har varit mer att det är 
roligt att baka, men nu så har man ett annat syfte (Förskollärare D).  

 
10.1.1 Professionellt förhållningssätt 
Alla intervjuade förskollärare berättar att måltidspedagogik i förskolan är positivt, 
spännande och fantastiskt. Förskollärare A berättar att som förskollärare är det viktigt 
att skilja på sina privata åsikter från de professionella men att de ändå på något sätt 
påverkar varandra.  
 

… tycker jag att det är svårt eller jobbigt med matematik då kanske 
jag drar mig från att göra det men jag har ju ändå en läroplan som 
säger att jag ska göra det, därför gör jag det (Förskollärare A). 

 
Vidare beskriver hon att de arbetsområden hon trivs lite extra med blir annorlunda, 
exempelvis måltidspedagogik.  

 
Så måltidspedagogik är en sån grej för mig som jag tycker är rolig 
och som sporrar mig, och som utvecklar mig… Jag kan ju se 
många vinningar i barngruppen och vad det gör med barngruppen 
så det är väldigt positivt med måltidspedagogik (Förskollärare A). 
 

Förskollärare B talar också om att hon tidigare tyckte att förskolan var bra på att arbeta 
med måltiden och barns samtal. Hon betonar vikten av att vidareutveckla sig för att ge 
barnen medvetna möjligheter att utvecklas. 

 
… man tycker att man jobbar som man ska, sen är det ju alltid 
viktigt att man vidareutvecklar sig och jag ser det här som väldigt 
nyttigt asså det har ju gagnat oss och barnen framförallt i maten 
(Förskollärare B).  

 
Vidare påpekar hon att måltidspedagogik för henne ska vävas in under hela dagen. Det 
är inte bara vid matbordet, utan det ska även finnas med i andra arbeten som görs i 
förskolans verksamhet till exempel den fria leken och lärarplanerade aktiviteter. 
Förskollärare C berättar att måltidspedagogik för henne innebär ett allmänt lärande, att 
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man räknar, samtalar och får barnen självständiga. Genom att barnen ges möjlighet att 
pröva sig fram stimuleras barnens självständiga förmåga.  
 
Förskollärare C berättar att förskolan vill arbeta med måltidspedagogik eftersom de 
anser det viktigt med mat och att det ska vara hållbart från grunden. Hon säger att 
barnen är småkonsumenter som ska lära sig från grunden. Genom att barnen ges 
möjlighet till att få en förståelse kring vilken mat man slänger, vilken mat man sparar 
och att man ska vara rädd om sin jord. Även förskollärare A berättar att tack vare att 
förskolan började arbeta med måltidspedagogik så kan hon se positiva effekter i andra 
sammanhang och inte bara i måltidssituationen. Utan att det reflekteras i allt annat 
barnen gör också, som till exempel den fria leken. 

 
Så det har positiva effekter på hela dagen på förskolan, inte bara 
just på maten, utan det reflekteras i allt annat också (Förskollärare 
A).   

 
10.1.2 Förskolläraren som en god förebild 
Alla förskollärare lägger stor vikt vid att de ska vara en förebild och uppmuntra barnen 
till att smaka och testa nya saker, men att det aldrig får bli något tvång. Hon menar att 
barnen själva får välja om de vill smaka, de blir inte tvingade. Då blir 
måltidssituationerna mer lustfyllda och det är troligare att barnen vill äta (Förskollärare 
E).   
 
Förskollärare B berättar att personalen är väldigt tillåtande under måltidssituationerna 
och om barnen vill äta med fingrarna så är det okej.  
 

Ät du med fingrarna om du vill, du har en kniv och gaffel med vill 
du känna så är det fine, gör det för då får du en annan känsla för 
maten (Förskollärare B).  

 
Hon berättar också att måltidspedagogik för henne innebär inte att få varje barn att äta 
potatis, morötter, sallad och spenat. Utan det handlar om att våga, att barnen ska våga 
säga ”jag vill inte ha det” eller ”jag är inte förtjust i det här” att barnen måste få 
möjligheten att välja själva (Förskollärare B).  
 
Förskollärare A berättar om en svårighet med måltidspedagogik som kan uppstå vissa 
dagar på förskolan. Vidare beskriver förskollärare A att det ibland kan bli tjatigt för 
barnen att få liknande frågor varje dag. Till exempel ”Hur smakar maten idag?”, 
barnens intresse att samtala om maten försvinner.  

 
… ibland så kan man också märka att det kan bli tjatigt för barnen 
och då säger barnen samma sak varje dag. För vi äter ju lunch eller 
middag varje dag och då kanske barnen säger att maten smakar 
blåbär varje dag för då har man berättat hur maten smakar och det 
kanske blir en negativ spiral då kanske man har tappat intresset för 
att språka om maten (Förskollärare A).   

 
Förskolläraren påpekar dock att hon ändå ser att barnen får fler begrepp till att förklara. 
Om något barn inte förstår i ett annat sammanhang i leken så upplever hon att barnen 
försöker samtala ännu mer än vad de gjorde innan arbetet med måltidspedagogik 
började. Förskolläraren upplever att barnen har fått fler begrepp till att förklara och sätta 
ord på sina tankar. Avslutningsvis påpekar hon att mycket med måltidspedagogiken är 
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samtalet.  
 
De intervjuade förskollärarna vet inte hur måltidspedagogiken kommer att följas upp på 
förskolan men förskollärare C berör en viktig aspekt, allergier. Allegier hos barnen och 
förskolans personal måste tas hänsyn till.  
 

… just nu fungerar det jättebra. Sen så tänker jag också såhär att 
just nu har vi inte några allergiker på avdelningen, det kan ju bli ett 
helt annat samtal om man får allergiker… det kan ju finnas 
personal som också är allergisk, som inte kan gå i god för de goda 
exemplen när man äter (Förskollärare C). 

 
10.2 Förskollärarnas metoder  
 
10.2.1 Månadens gröna 
Förskollärare C berättar om ”månadens gröna”. Det innebär att hela förskolan arbetar 
med en specifik rotfrukt, grönsak eller frukt i en månad. Om månadens gröna 
exempelvis är potatis får barnen smaka, känna eller lukta på olika variationer av potatis. 
Att lära och uppleva med kroppens olika sinnen kallas för Sapere berättar förskollärare 
C och det är en central grundsten i måltidspedagogiken.  
 

Månadens gröna står ju för nått man jobbar med. Vi har ju jobbat 
med potatis nu då. Vi gjorde ju kroppkakor sist då och liksom då 
känner vi det är ju säsong nu att plocka upp potatis då jobbar man 
med det då. Det gör vi ju hela kalenderåret och sen nästa månad är 
det äpple, så så specifikt jobbar vi (Förskollärare C).  

 
Förskollärare E beskriver en fruktsamling som de nyligen hade. Under samlingen hade 
de laminerade bilder på äpple, päron, apelsin och banan på golvet. Barnens uppgift blev 
att para ihop frukten de åt med bilden på frukten. Pedagogerna strävande efter att barnen 
genom smaken skulle kunna se vilka som hörde ihop. För att göra utmaningen lite 
svårare så skalade de äpplena och päronen så att barnen inte bara skulle gå på fruktens 
utseende. Förskollärare E berättar om en annan planerad måltidsaktivitet som de gjorde 
när morot var ”månadens gröna”. De visade och samtalade med barnen om fyra olika 
sorters morötter: svarta, gula, röda och de ”vanliga” oranga. Förskollärare E berättar att 
barnen i början var skeptiska till alla utom de oranga.  
 

… men det är ju inte konstigt när man har lärt sig att en morot är 
orange så blir det ju konstigt när den plötsligt kan ha tre färger 
till”. Efter att ha studerat morötterna och pratat om de olika 
färgerna ändrades barnens referensramar och en del barn vågade 
testa att smaka en ny färg på morot. Kanske blev de en favorit till 
och med? (Förskollärare E).  
 

10.2.2 Böcker som tillgång 
Två av förskollärarna tar upp biblioteket som en stor tillgång vid arbetet med 
måltidspedagogik. De berättar att det finns ett bra utbud av småbarnsböcker och 
pekböcker om mat, och att böckerna uppskattas av barnen.  
 

… det behöver ju inte bara vara text utan det kan vara pekböcker 
med en banan, ett äpple eller en bulle att man kan prata mycket runt 
det, istället för en given text och att barnen kan säga, ser du här, att 
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man pratar mycket med dem så. Så man väver in språket i just maten 
och så (Förskollärare E).  

 
Förskollärare D berättar att barnen på hennes avdelning har ett stort intresse av att titta i 
matböcker som de lånar på biblioteket. Personalen ser att barnen gärna väljer böcker om 
mat. Barnen pekar och pratar om de olika frukterna och grönsakerna på bilderna. Hon 
tycker att det är mycket språkutvecklande att prata kring innehållet i matböckerna. 
Vidare beskriver förskollärare D att hon försöker uppmuntra barnen att testa olika 
grönsaker vid måltiderna. Själv brukar hon smaka och beskriva hur det smakar för att 
därigenom försöka få barnen att våga smaka.  
 

…nån dag åt vi tranbär till mellanmål så dem var lite tveksamma, 
det är ju som röda russin ungefär, och jag smakade och beskrev 
och en del vågade och tillslut vågade alla testa, och alla tyckte ju 
det var gott, det är lite syrligare… Så det är ju väldigt viktigt att 
man visar själv och då försöka förklara och jämföra med annat 
som dem känner till, då blir ju inte steget så långt (Förskollärare 
D).  

 
10.2.3 Tillåtande förhållningssätt  
I punkt 10.1 Förskollärarnas perspektiv skrev vi att förskollärare C vill att barnen ska bli 
medvetna småkonsumenter och börja skapa sig en förståelse för exempelvis vilken mat 
som man kan slänga och vilken mat man kan ta tillvara. Förskollärare C berättar om ett 
exempel när barnen fick vara med om ta tillvara på en korg med svamp.  
 

Vi fick ju trattkantarellerna… och då tar man ju ta tillvara på det, å 
men då kastar vi ju om idag för nu är det ju det här som är intresset 
för dem ser ju en hel korg med svamp. Så då när vi gick in då så 
började vi rensa svampen och prata om svampen, å vad ska vi göra 
med den å då torkade vi ju den å la den på fönsterbrädan… och så 
pratade vi och så blev det svampsoppa idag (Förskollärare C).   

 
Förskollärare C är väldigt tacksam att förskolan har en tillåtande kock som låter 
pedagogerna och barnen få möjlighet till att kasta om vardagen utifrån nuet. 
Genom att arbeta med måltidspedagogik har förskollärare C observerat att barnen har 
utvecklats.  
 

Så man märker ju det mer på dem, de är mer på, de vill hjälpa till 
vill dem, och dem som har varit försiktiga har verkligen ändrats, 
de vågar smaka sen kanske dem inte vill ha mer men det är okej 
(Förskollärare C). 
 

10.2.4 Forskning och styrdokument 
Alla intervjuade förskollärare är enade om att forskningen som ligger till grund för hur 
de arbetar med måltidspedagogik baseras på Hanna Sepps bok ”Måltidspedagogik: mat- 
och måltidskunskap i förskolan” (2013).  
 

Så vi lägger ju mycket vid Hanna Sepp och hennes bok plus 
läroplanen, där försöker man ändå läsa in vissa grejer, det kan 
handla om traditioner för det står inte rätt ut om 
måltidspedagogiken i läroplanen, men det kan handla om 
traditioner till exempel då jobbar vi med traditioner och kulturer i 
måltidspedagogik det finns med i läroplanen (Förskollärare A).  
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Även förskollärare C väver ihop mat med traditioner.  
 

Mat är ju faktiskt mycket traditioner i vår kultur… om man tänker 
jul, påsk. Vi har försökt att sätta upp månadsbilder lite som vi 
samtalar under måltiderna och nu har vi svamp i september 
(Förskollärare C).   

 
10.3 Måltidspedagogik gentemot barns samtal 
Måltidspedagogik och språk går därmed hand i hand, de kompletterar varandra. 
 

Det står ju i läroplanen att man ska språka och utveckla språket 
och då kan man göra det genom måltidspedagogiken 
(Förskollärare A).  
 

10.3.1 Spontana och lärarledda sammanhang  
Förskollärare B upplever dessutom att det är i andra sammanhang än i de planerade 
aktiviteterna som de vuxna också kan se det positiva med måltidspedagogiken. Det 
andra sammanhanget är den fria leken, både inom- och utomhus. 

 
Sen ser ju vi det ute oftast, eller i andra sammanhang vart det leder 
vidare, det kanske inte är just i det sammanhanget som det 
upptäckts utan senare när vi tjuvlyssnar på barnen så att säga, dem 
kanske inte samtalar med oss om det, det viktigaste är att dem 
samtalar med varandra, det är då vi ser det (Förskollärare B).  

 
Genom arbetet med måltidspedagogik ges barnen möjlighet att utveckla sitt språk. 
Barnen uppmuntras lekfullt till att exempelvis berätta ”hur moroten smakar” eller ”hur 
konsistens känns”. Förskollärare A förklarar att begreppet konsistens kan vara svårt att 
lära sig om man inte kan koppla det till ett sammahang. För att förklara begreppet 
berättar hon om hur pedagoger exempelvis kan introducera begreppet konsistens för en 
barngrupp.  
 

Om jag lägger upp tre olika sorters morötter här, en rå hel, en kokt 
hel, en riven, då finns det ju tre olika varianter och kan jag förklara 
att de smakar lite konstigt och att det är olika, det är konsistens 
(Förskollärare A). 

 
Vidare förklarar hon att barnen får något att koppla till och att barnen senare själva kan 
använda sig av begreppet.  
 

Så, så är måltidspedagogiken fantastiskt, få utveckla sig mer och få 
fler synonymer på ord, få nya ord och försöka förklara och det ger 
ju med ett bredare språk (Förskollärare A).  

 
Om förskolan arbetar med måltidspedagogik i kombination med samtalsutveckling 
anser förskollärare A att det är viktigt att barnen får en förståelse. Den som pratar i vissa 
situationer måste breda ut sitt språk, så att alla som lyssnar förstår. För att breda ut sitt 
språk kan den som pratar exempelvis förklara på ett annat sätt. Personen kan även 
använda sig utav frågor som till exempel ”förklara för mig varför du tycker den är god” 
eller ”på vilket sätt är den inte god”.  
 



  
 

24 

Förskollärare C återberättar ett exempel när hon upplevde att barnen fick möjlighet till 
samtal genom måltidspedagogik. Vidare berättar hon att förskolan en gång köpte olika 
sorters fiskar från matbutik. Inte fiskblocken som barnen är vana vid, utan hela fiskar. 
Situationen blev en ”aha upplevelse” för många av barnen och det blev mycket samtal 
kring skillnaden mellan fiskblock och hela fiskar.  
 

Men det var jättespännande… och just det här att man upplever 
med sinnena, en del vågade känna… har dem ögon, och en del 
kände i ögonen då, men det var en aha upplevelse för många, och 
det blev många samtal kring just de situationerna (Förskollärare 
C).  

 
Förskollärare A berättar att förskolan arbetar med Sapere metoden. För henne innebär 
Sapere metoden att barn ska få uppleva med alla sinnen. Barnen ska få känna, lyssna 
(exempelvis ljudet som uppstår när man tuggar på en rå morot), smaka och lukta på mat. 
När pedagogerna upplever mat tillsammans med barnen använder de sig också utav 
bilder med de fyra grundsmakerna. Honung för sött, citron för surt, saltkar för salt, kaffe 
för besk och en räka för umami. Förskolläraren förklarar att metoden är bra eftersom 
pedagogerna och barnen då kan prata om mat på ett annat sätt och uppleva maten 
genom kroppens sinnen.  
 

... med hjälp av de här bilderna fick barnen som har lite svårt att 
sätta ord på saker då kunde även de vara med i samtalet, även om 
dem inte var verbalt lika långt framme som resten av gruppen 
kunde de ändå delta i samtalet (Förskollärare A).   

 
10.3.2 Att utmana barns samtal i måltidssituationer 
Måltidspedagogik kan enligt förskollärare A tolkas som att det bara handlar om att baka 
och laga mat tillsammans med barn.  
 

Men det är så mycket kring samtalet, att samtala med barn kring 
maten och hur man upplever det [...] det är också intressant att 
prata om maten, hur smakar den, hur ser den ut, är den god? Och 
om det är gott hur smakar den då? (Förskollärare A).  

 
Under måltiderna beskriver förskollärare B att lärorika samtal skapas och nya ord 
introduceras. Barnen och pedagogerna samtalar om den mat som serveras. Deras 
smakupplevelser och sinnesintryck är i fokus. Förskollärare A beskriver att hon under 
måltiderna utmanar barnen att kommunicera mer med varandra. Med det menar hon att 
till exempel uppmuntra barnen att be varandra skicka vattenkannan istället för att de ska 
be henne att skicka den.  
 

.. om vi sitter vid ett bord så det är mig de söker kontakten och 
försöker samtala med så ofta är det jag vill ha mjölk eller jag vill 
ha vatten, ja men fråga Pelle om han kan skicka vattenkannan till 
dig (Förskollärare A).  

 
Ett annat exempel som förskollärare A belyser är ”fröken fröken jag vill berätta det här 
för dig, ja men berätta det för Stina så länge så ska jag lyssna sen”. Förskollärare E 
beskriver också att hon under måltiderna vill uppmuntra barnen att kommunicera mer 
och hjälpa varandra. Dessutom lägger hon stor vikt vid att benämna maten med sitt rätta 
namn, det vill säga, ”kan du skicka moroten till mig” istället för ”jag vill ha det”. 
Förskollärare C berättar att hon under måltiden brukar prata mycket om maten för att få 
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igång barnens samtal. Hon berättar också att de äldre barnen på förskolan ges möjlighet 
till att vara bordsvärdar. Förskolan har tre bordsvärdar per vecka. Att vara bordsvärd 
innebär att barnen får berätta för sina kompisar vad det serveras för mat. De får också 
möjlighet till att öva på att uttrycka sig och att framförallt våga uttrycka sig. Genom att 
barnen får vara bordsvärdar ser personalen hur samtalen ökar eftersom barnen blir mer 
involverade och delaktiga i måltidssituationerna. 
 
Förskollärare E beskriver hur barngruppens språk har utvecklats när de beskriver hur 
något smakar. Istället för att bara säga att det är gott eller äckligt säger barnen istället att 
det smakade surt, som en maträtt, eller frukt. Förskollärare E säger att det viktigaste är 
att man själv är en bra förebild för barnen och använder rätt ord till rätt mat eller 
föremål för att barnen ska lära sig nya ord.  
 
10.4 Sammanfattning av resultatet 
I resultatet framkommer det att förskollärarna är överens om att det är viktigt att vara en 
god förebild. Att måltidspedagogiken är en tillgång och att den finns med både i 
spontana och lärarledda sammanhang i förskolans verksamhet. Bilder är ett hjälpmedel 
för barnen när verbala språket inte räcker till. I resultatet framkommer även att 
förskollärarna använder sig av olika metoder och tillvägagångssätt för att främja barns 
samtal med utgångspunkt i måltidspedagogik. Tillvägagångssättet som förskollärarna 
använder är att ta tillvara på måltidssituationerna under förskolans dag för att främja 
barns samtal. Förskollärarna är medvetna och aktiva under samtalen med barnen. Både 
att skapa ett samtal barnen sinsemellan och att förskolläraren leder samtalet. En metod 
som förskollärarna använder är öppna frågor inom måltidspedagogiken. Barnen får 
uttrycka hur de till exempel upplever en smak. Sapere metoden är övergripande, den 
metod som förskollärarna arbetar mest med. Förskollärarna är enade om att genom ett 
arbete med måltidspedagogik kan barns samtal utvecklas och barnen berikas till ett 
bredare språk. Förskolans läroplan nämner ingenting om måltidssituationerna eller 
måltidspedagogik. Däremot arbetar förskolan med traditioner och olika kulturer. 
Förskollärarna anser att traditioner och kulturer är starkt kopplade till mat. Genom 
traditioner och kulturer kan måltidspedagogik arbetas med i förskolan. 
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11. Analys 
Resultatet analyseras i relation till studiens tidigare forskning och det Sociokulturella 
perspektivet. 
 
Det framgår tydligt att förskollärarna har en positiv uppfattning om måltidspedagogik. 
De ser en vinning av användandet i barngrupperna. Sepp (2013) beskriver hur 
företrädare inom måltidspedagogiken vill lyfta måltidens möjligheter till lärande. 
Förskollärarna ser vinningen i att arbeta med måltidspedagogik för barnens lärande, inte 
bara för att lära barnen vad som är bra mat som Sepp (2013) beskriver. Utan också hur 
måltidspedagogiken kan hjälpa barnen i deras samtalsutveckling. Skolverkets allmänna 
råd för förskolan (2016) betonar vikten av att personalen har kunskap om mat och 
måltidskunskap och därigenom förmedlar goda kostvanor till barnen. De intervjuade 
förskollärarna har strävat efter att de ska lära sig vad måltidspedagogik innebär och hur 
det kan hjälpa barnen i deras lärande. 
 
11.1 Goda förebilder 
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) studie visade att det är viktigt att barnen 
ska våga smaka på maten. Det framgår i studiens resultat att barnen ska ges möjlighet 
till att smaka i olika situationer, men det är inget tvång. Sepp (2013) menar även att det 
är betydelsefullt att de vuxna smakar på maten för att barnen ska bli nyfikna och våga 
smaka. De vuxna ska vara goda förebilder. Resultatet visade att förskollärarna tycker att 
det är viktigt att vara en god förebild vid måltidssituationerna. De betonar även att 
barnen själva får välja att smaka maten och vilken mat de lägger upp på sin tallrik. Det 
framgår i resultatet att de vuxnas agerande att äta maten och berättande av hur maten 
smakar gör att barnen vågar smaka. Vidare beskriver Sepp (2013) betydelsen av att det 
inte finns något rätt eller fel i hur maten smakar och genom att barnen vågar smaka kan 
en varierad kost skapas. I resultatet framgår det ett exempel på hur förskollärarna 
arbetar för att variera barnens kost. Förskolan köpte fler olika sorters fiskar och barnen 
fick möjlighet att se att det inte bara finns en fisk utan flera.  
 
11.2 Metoder 
Studiens resultat visar att förskollärarna arbetar med Sapere metoden för att utmana 
barnens lärande. Förskollärarna som arbetar med de yngre barnen beskriver en aktivitet 
där barnen får smaka olika frukter. Aktivitetens syfte var att barnen genom smaken ska 
gissa vad det är för frukt. Genom att barnen på förskolan får möjligheten till att smaka 
olika sorters frukt kan en nyfikenhet skapas hos dem. Barnen får nya erfarenheter och 
deras ordbank kan utvecklas. Den planerade frukt-aktiviteten kan vi koppla till det 
sociokulturella perspektivet, barnen ges möjlighet till lärande både kollektivt och 
individuellt. Med det menar vi att aktiviteten sker i samspel med andra och 
kommunikationen som uppstår mellan ett barn och förskolläraren kan skapa lärande hos 
ett annat barn. Kommunikation behöver inte enbart ske vid talat språk utan det kan 
också ske via bilder (Säljö 2017). I frukt-aktiviteten uppmuntrades barnen också till att 
peka på rätt fruktbild. Kultti (2014) menar också på att barns utveckling sker genom 
interaktion och deltagande.   
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) betonar att det är viktigt att lärarna för ett 
samtal under måltiderna i förskolan. Förskollärare A beskrev även hur hon strävar efter 
att skapa samtal vid maten. Cabell och Whorrall (2015) beskriver hur lärare missar 
möjligheten att utmana barnen i deras samtalsutveckling i mindre strukturerade 
sammanhang. Måltidssituationen kan vara en mindre strukturerad situation i förskolan. 
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Studiens resultat visar att förskollärarna strävar efter att använda måltidssituationen för 
att utmana barnen i deras samtalsutveckling. Genom olika metoder som till exempel 
Sapere metoden utmanar förskollärarna barnen att sätta ord på sina tankar. Sepp (2013) 
beskriver hur det viktigaste med måltidspedagogiken är att det ska vara lustfyllt, roligt 
och utforskande samt att det inte finns några rätt eller fel, det är även viktigt att det finns 
ett förutbestämt syfte med arbetet. Under måltiderna får barnen möjlighet att uttrycka 
sina tankar. Ett exempel som en förskollärare berättar under intervjun är att barnen får 
använda händerna när de äter, vilket även Sepp (2013) diskuterar då det är en viktig del 
i barnens utveckling. Det är viktigt att som förskollärare vara accepterande och låta 
barnen prova sig fram (Sepp 2013) vilket förskollärarna i intervjuerna strävar efter.  
 
Genom samtal får barn i förskolan möjlighet att sätta ord på sina tankar och beskriva 
sina upplevelser som Sepp (2013) uttrycker. Ett sätt att arbeta med barns samtal är att 
arbeta med de fem grundsmakerna. Förskollärarna beskriver olika situationer där de 
använder de fem grundsmakerna för att barnen ska få möjlighet att sätta ord på hur de 
upplever smakerna. Barnen har enligt en förskollärare utvecklat sitt språk genom att få  
möjligheten att uttrycka hur de upplever att maten smakar. 
 
11.3 Måltidspedagogik gentemot barns samtal 
I resultatet framgår ett exempel på hur förskolläraren kan hjälpa barnen att lära sig nya 
ord. Förskollärare A berättar att begreppet konsistens kan vara svårt att lära sig. Genom 
en lärarledd och lekfull aktivitet ges barnen möjlighet till att uppleva och förstå 
begreppets innebörd och kontext. Här kan vi tydligt se en likhet med resultatet i Cabell 
och Whoralls (2015) studie. Den visar vikten av att ge barn en definition på vad ett ord 
betyder för att hjälpa barnen att förstå ordet i ett sammanhang. Barnets “web of 
knowledge” utvecklas. Deras ordbank kan utvecklas genom att barnen får nya 
upplevelser och möjlighet att diskutera. Här kan koppling göras till det sociokulturella 
perspektivet. Enligt Säljö (2014) är det viktigt att människor förstår begrepp och dess 
innebörd för att vi ska kunna använda oss av begreppen i olika sammanhang. Barn kan 
därför behöva en god ordbank för att kunna förstå sina upplevelser. 
 
Icke planerade aktiviteter är ideala att tillvarata för att utveckla barns språk (Ruston & 
Schwanenflugel 2010). Förskollärarna berättade att de observerade barnen i andra 
sammanhang och kunde höra hur barnen samtalade om vad de upplevt genom 
måltidspedagogiken. Vi kan här koppla till det sociokulturella perspektivet då barnen 
samspelar och kommunicerar. Barnen utbyter kunskap och erfarenheter med varandra 
och bearbetar det de upplevt. Den processen relaterar vi till proximal utvecklingszon, 
barn lär i samspel.  
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12. Diskussion 
I sista kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån studiens analys. Därefter följer en 
diskussion angående studiens metodval och fortsatt forskning.  
 
12.1 Resultatdiskussion  
”I barnkrubban var syftet med måltiden att se till att de arbetande, ofta fattiga 
kvinnornas barn fick mat, men också att lära dem bordsskick och goda vanor” 
(Johansson, Pramling Samuelsson 2001:88). Idag har förskolans perspektiv till stor del 
förändrats. Det är inte bara viktigt att barn får näringsrik mat som Skolverkets allmänna 
råd med kommentarer (2016) diskuterar, utan även att barn ska få leka och ges 
upplevelser med maten. Både individuellt och tillsammans i barngrupp. En av 
förskollärarna beskrev att det är accepterat att barnen äter med fingrarna, något som vi 
inte antar var accepterat som fint ”bordsskick och goda vanor” som Johansson och 
Pramling Samuelsson (2001) diskuterar. Vi anser att måltidspedagogiken kan ändra 
förskollärares uppfattningar om hur barn får goda vanor. Det är viktigare att barn får 
uppleva med alla sina sinnen och att en omsorgssituation också kan bli en 
lärandesituation.     
 
Innan en aktivitet introduceras för barn inom måltidspedagogik är det viktigt att lärarna 
har formulerat ett syfte (Sepp 2013). De intervjuade förskollärararna anser att det ska 
finnas ett förutbestämt syfte varför de arbetar som de gör. Vi anser att det är viktigt att 
ha ett förutbestämt syfte för arbetet. Dessutom för att kunna vara förberedda på hur vi 
ska synliggöra lärandet för barnen. Genom att ha ett förutbestämt syfte kan vi ge barnen 
en möjlighet att sträva mot något. Vilket förskolans läroplan är grundad på, strävansmål 
för barnen. Genom ett förutbestämt syfte kan förskollärarnas planerade aktiviteter ge 
barnen mer än bara en upplevelse. Det kan ge dem en möjlighet till ett framtidssyftande 
lärande och inte bara en upplevelse som glöms efteråt. Ett livslångt lärande är vad vi 
strävar mot. Förskollärarna beskrev att de tidigare arbetade med måltidspedagogik utan 
att benämna det. När de fick mer kunskap kring pedagogiken skapades en medvetenhet 
och ett nytt tankesätt kring hur de kunde uveckla sitt arbete. Att ha ett förutbestämt syfte 
samt olika metoder som vägledde deras tankar tror vi är grunden för arbete med 
måltidspedagogik. Genom arbetet kunde de även medvetet utmana barnens 
samtalsutveckling. Som förskollärarna beskriver kan metoden att ställa öppna frågor vid 
måltidssituationer ge barnen möjlighet att uttrycka sig och sätta ord på sina upplevelser 
och tankar. Medvetenhet och förutbestämda syften är grunden för att utveckla barns 
lärande. Barn utvecklas dagligen i förskolans verksamhet men genom väl valda 
arbetssätt kan barnen ges bättre förutsättningar.  
 
Sepp (2013) betonar, genom att vuxna smakar på maten och visar att det är gott blir 
barnen nyfikna. Barnen vill också smaka, vuxna blir därigenom goda förebilder. Det 
Sepp (2013) berör stämmer överens med studiens resultat. Genom att förskollärarna är 
engagerade och goda förebilder vågar barnen smaka. Dessutom genom medvetet arbete 
med måltidspedagogik antar vi att barnen vågar smaka ny mat bara de ges möjligheten. 
I slutet är det helt upp till oss förskollärare att ge barnen möjligheter att utvecklas. 
Johansson och Pramling Samuelssons (2001) studies syfte var att lärarna ska föra ett 
samtal med barnen och att de ska våga smaka maten. Däremot smakar inte alla av maten 
och därav får barnen äta vad de vill. 
 
Kultti (2014) beskriver att barnen spenderar 10-15 timmar per vecka i 
måltidssammanhang i förskolan. Det är en anledning till varför vi anser det är otroligt 



  
 

29 

viktigt att ta tillvara på måltidssituationerna för att utmana barnen i deras 
samtalsutveckling. Förskollärarna i studien betonar vikten av att använda 
måltidsituationerna till att främja barns samtal samt lära dem vad som är bra mat. Att 
vara en accepterade förskollärare innebär att barnen får uttrycka sina tankar och att det 
inte finns något rätt eller fel svar som Cabell och Whorrall (2015) beskriver. Genom att 
tillvarata på barnens tankar och att skapa diskussioner med dem ges möjlighet att 
uttrycka tankar. Vidare kan barnen få sätta ord på vad de upplevt individuellt och i 
grupp. Barnen får möjlighet att använda sig av sin ordbank och sätta ord på sina 
upplevelser genom att få svara på öppna frågor från förskollärare. Det är förskolans 
uppgift att hjälpa barnen att utveckla sin ordbank och deras språk för att alla barn ska få 
samma möjligheter (Cabell & Whorrall 2015).  
 
Det sociokulturella perspektivet betonar att barn kan lära sig både individuellt men 
också i kollektiva sammanhang (Säljö 2014). Vi anser att genom måltidspedagogik och 
medvetna förskollärare kan barnen få båda lärmöjligheterna, individuellt och kollektivt. 
Det individuella lärandet kan vara när förskollärarna beskriver hur barnen får smaka, 
lyssna, lukta och känna på mat. Genom att barnen själva får smaka, lyssna, lukta och 
känna får de skapa sig en egen uppfattning om hur de till exempel upplever smaken. De 
får möjlighet att lära sig individuellt och utveckla sina sinnen. Att barnen får utveckla 
sina sinnen är starkt kopplat till Hanna Sepps (2013) metod Sapere. Samtidigt kan 
barnen i samma situation lära sig kollektivt då de kan sätta ord på sina tankar och delge 
samt lära sig av varandra. Genom att barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar 
utvecklar de även sin individuella språkförmåga och deras samtal kan utvecklas. Cabell 
och Whorrall (2015) beskriver hur forskning visar att lärare inte ser möjligheten att 
använda situationer som till exempel måltiden för att utveckla barnens språk. Här har de 
förskollärare som vi intervjuat upplevt motsatsen. De ser måltiden som ett lärtillfälle att 
utmana barnen i deras samtalsutveckling. Vi anser det betydelsefullt att tillvarata 
måltidssituationerna och att förskollärare lekfullt skapar förutsättningar för att utveckla 
barnens samtal. Vidare anser vi det viktigt att förskollärare är öppna för olika 
tillvägagångssätt i en situation. Alla barn lär inte på samma sätt därav bör förskollärare 
ge barn flera olika variationer på lärande. Att lära sig genom Sapere metoden, de fem 
sinnena, är ett alternativ på olika tillvägagångssätt. Vi kan utifrån studiens resultat tyda 
att Sapere är en god metod i förskolans verksamhet.  
 
Att lära sig av andras erfarenheter och kunskaper hade varit utvecklande för vår 
proximala utvecklingszon. Vi utbyter synpunkter och idéer med andra för att skapa de 
optimala möjligheterna för att utmana barnen vidare. 
 
12.2 Metoddiskussion 
Att använda sig av kvalitativa intervjuer var reusultatgivande och lärorikt eftersom vi 
fick svar på studiens syfte och frågeställningar. Genom förskollärares beprövade 
erfarenheter och studiens vetenskapliga grund fick vi ett sammanhang som stärkte 
studies syfte. Vår intevjuguide (se bilaga B) var ett stort stöd och vägledde oss genom 
intervjuerna med förskollärarna. Ljudupptagning av intervjuerna var en förutsättning för 
att kvaliteten i arbetet skulle vara god. Att genomföra en gruppintervju hade kunnat ge 
oss arbetslagets generella synpunkter istället för förskollärarens individuella. Däremot 
valde vi individuella intervjuer för att se individens uppfattningar och erfarenheter 
eftersom varje förskollärare är en individ i gruppen. Vi valde att intervjua förskollärare 
som under drygt ett år arbetat med måltidspedagogik. Det hade varit intressant att 
intervjua förskollärare som precis börjat arbeta med måltidspedagogik för att få deras 
förväntningar kring arbetsättet. Dessutom att efter ett års arbete genomföra nya 
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intervjuer för att analysera hur deras tankar har förändrats utifrån deras nya 
uppfattningar och erfarenheter.  
 
Att genomföra observationer hade varit intressant och utmanande eftersom vi hade fått 
möjlighet att observera hur ett arbetssätt med måltidspedagogik kan ske. Genom att 
observera hade vi fått möjlighet att ta del av barns upplevelser, samt närma sig barnens 
perspektiv. Att tolka deras kroppsspråk och hur de till exempel upplever surt respektive 
sött i en aktivitet där Sapere metoden används. Att kunna försöka tyda barnens 
ansiktsuttryck och hur de upplever smak.  
 
12.2.1 Fortsatt forskning  
Under studiens gång diskuterade vi hur utmanande och intressant det skulle vara att 
intervjua barn på förskolor. För att få en inblick i barns perspektiv, hur de upplever 
måltidspedagogik i förskolan. Att få förskolechefer och vårdnadshavares perspektiv på 
måltidspedagogik hade varit intressant. Genom att få ta del av flera olika personers 
upplevelser och erfarenheter hade synsätt och perspektiv på måltidspedagogik kunnat 
utvecklas. Om måltidspedagogik kan främja andra utvecklingsområden hos barn än 
barns samtal?
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Bilagor 
 
Bilaga A: Brev till respondenter  
 
Hej! 
Våra namn är Camilla Behnke och Tove Lindsten och läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under höstterminen 2017 
skriver vi ett självständigt arbete i förskolepedagogiskt område. Området som vi har valt 
till vårt självständiga arbete är måltidspedagogik i relation till barns samtal. Som 
blivande förskollärare tycker vi det är intressant och ett viktigt ämne att uppmärksamma 
i förskolan.  
 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad måltidspedagogik i förskolan innebär. 
Dessutom på vilket sätt måltidspedagogik skulle kunna främja barns samtalsutveckling.  
För att skapa en förståelse behöver vi genomföra enskilda intervjuer. Vi skulle bli 
tacksamma om vi fick genomföra en intervju med dig.  
 
Vi utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i vår studie. Det innebär att 
du som medverkande har möjligheten att välja ifall du vill medverka eller inte i studien. 
Du kan under studiens gång välja att avbryta. Om du väljer att avbryta din medverkan 
kommer all insamlad data att förstöras och inte användas i studien. Det insamlade 
materialet ska endast användas i relation till studiens syfte. Innan intervjun påbörjas 
behöver vi få ditt godkännande. Det insamlade materialet är konfidentiellt vilket innebär 
att vi strävar efter att du som respondent ska vara så anonym som möjligt. Vi strävar 
efter att skydda din integritet och använder oss av fiktiva namn på respondenter och 
förskolor.   
 
Intervjun kommer ta cirka 30 minuter och om du samtycker använder vi hos gärna av 
ljudupptagning för att underlätta studiens fortsättning. Ljudupptagningen kommer 
transkriberas och senare förstöras när studien är slutförd.  
 
Hör av dig till någon av oss om du har frågor. 
Vi planerar att genomföra intervjuerna vecka 39. Om förhinder uppstår vecka 45. 
 
Tack på förhand, hoppas vi ses!  
 
Camilla Behnke XXX-XXXXXX cb222rc@student.lnu.se 
Tove Lindsten XXX-XXXXXX tl222jh@student.lnu.se 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 II 

 
Bilaga B: Intervjuguide 
 
- När tog du din examen? Hur länge har du arbetat i förskolans verksamhet? 
 
- Har du vidareutbildat dig efter din förskollärarutbildning? 
 
Måltidspedagogik  
- Varifrån kom idén om att arbeta med måltidspedagogik? 
 
- Hur ser du på måltidspedagogik i förskolan? 
 
- Hur arbetar du/arbetslaget med måltidspedagogik tillsammans med barnen? Kan du 
beskriva/ge exempel på någon händelse? 
 
- På vilket sätt är det relevant att arbeta med måltidspedagogik för barnens 
samtalsutveckling?  
 
- Reflekterar ni tillsammans i arbetslaget för att utmana barnen vidare i 
måltidspedagogik? På vilket sätt? 
 
Måltidspedagogik i relation till barns samtal 
- Ser du, utifrån dina erfarenheter, något samband mellan måltidspedagogik i förskolan 
och möjlighet till samtal? Kan du beskriva/ge exempel på någon händelse? 
 
- Har du, utifrån dina erfarenheter, märkt någon skillnad i barnens samtal efter att ni 
började arbeta med måltidspedagogik? Kan du beskriva/ge exempel på någon händelse? 
 
- Hur ser ert samtal ut under måltiderna?  
Vad pratar ni med barnen om? Kan du berätta om någon situation du minns? 
 
Exempel på följdfrågor (om samtalet behöver utvecklas) 

- På vilket sätt? 
- Kan du beskriva/ge exempel på någon händelse? 
- Finns det något speciellt du minns? 
- Kan du berätta om någon situation du minns? 
- Ser du några effekter av ert arbetssätt?  

 
Avslutning 
Har du något mer att tillägga?  
Är det något du funderar på? 
 


