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Abstrakt 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur 
verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans 
vardag. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: vad är måltidspedagogik enligt 
förskollärarna och kocken, hur arbetar de med måltidspedagogik och varför arbetar de 
med måltidspedagogik. Studiens syfte och frågeställningarna besvaras genom en 
kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Intervjuerna genomfördes på två privata 
förskolor som arbetar med måltidspedagogik. Respondenterna var två förskollärare och 
en kock som är utbildade måltidspedagoger samt en förskollärare som inte är utbildad 
måltidspedagog. Resultatet visar att måltidspedagogik innebär att ge barn möjlighet till 
att äta hälsosammare, samt att ge barn förutsättningar till att få en utvecklad förståelse 
sin egen hälsa. Förskolorna håller sig även till en mer hälsosam mat genom att de har 
plockat bort socker, kött och charkprodukter. Tre metoder som används i arbetet med 
måltidspedagogik är saperemetoden, “från jord till bord-”och “steg för steg- metoden”. 
En möjlighet som alla fyra tog upp är att förskolorna har ett eget kök. En begränsning 
som sågs var att måltidspedagogik kan ta tid från annat  som förskollärare och kocken 
vill arbeta med. I analysen diskuteras resultatet i relation till det didaktiska och 
sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning. 
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1 Inledning 
Övervikt och fetma har ökat markant hos barn och ungdomar från 1980-talet till 2000-
talet (Eiben och Mårlid 2014). I Sverige är 15-20 % av alla barn överviktiga och 3-5 % 
lider av fetma (Öhlund 2008). Barn äter för feta, sockerrika och näringsfattiga livsmedel 
visar undersökningar som Livsmedelsverket gjort. Undersökningarna visar också att 
sunda matvanor skapas när barn är mellan 3 och 5 år samt att det är svårare att ändra på 
barns matvanor ju äldre de blir (Livsmedelsverket 2016). Utifrån ett samhällsperspektiv 
blir maten därför en relevant faktor när det kommer till att främja barns hälsa. Genom 
att ge barn sunda matvanor tidigt i livet ger det möjlighet till en mer hållbar och 
hälsosammare livsstil. Vår förhoppning är att vår studie kan bidra med kunskap om hur 
verksam personal i förskolan arbetar med att främja barns hälsa och matvanor. Ett nytt 
arbetssätt inom förskolan som behandlar detta är måltidspedagogik som eftersträvar att 
främja barns kunskaper om mat och hälsa. Arbetssättet innehåller flera metoder som 
pedagoger kan använda för att arbeta med barns lärande och intresse för kost (Sepp 
2017). I den här studien synliggörs den undervisningsmetod som har utvecklats under 
senare år och benämnts som måltidspedagogik. Det är alltså inte endast måltiden som 
återfinns som ett pedagogiskt sammanhang på alla förskolor som undersöks, utan den 
metod som har utvecklats och som berör hela förskolans pedagogiska verksamhet. Det 
är därför av intresse att undersöka om det är ett fungerande arbetssätt att använda sig av 
i förskolan för att främja barns hälsa och matvanor. Enligt Sepp (2013) ska pedagogiken 
betraktas som ett förhållningssätt. Det går därmed att se en skillnad mellan 
måltidspedagogiken och pedagogiken Reggio Emilia, skillnaden är att måltidspedagogik 
är ett nytt arbetssätt i förskolan medan Reggio Emilia är en utvecklad och bearbetad 
pedagogik. Enligt Reggio Emilia institutet (2019) var pedagogiken från början en 
filosofi från Italien, men den har under 50 år utvecklats och bearbetats till en pedagogik 
som används i många förskolor runt om i världen. För att måltidspedagogik ska kunna 
gå från ett förhållningssätt till pedagogik, behöver den utvecklas och bearbetas mer 
inom den pedagogiska verksamheten.  
 
Nedan kommer måltidspedagogik att förklaras, vad den innebär och hur den går att 
arbeta med i den pedagogiska verksamheten. Enligt måltidspedagogikens grundare och 
utvecklare i Sverige Hanna Sepp bör den få större plats i förskolans vardag då barnens 
kunskap och förhållningssätt till mat inte är prioriterad i förskolans pedagogiska 
verksamhet (Sepp 2017). Vad måltidspedagogik är för något finns beskrivet i flera 
böcker av Hanna Sepp vilka utgår från hennes egen forskning kring barns 
förhållningssätt till mat (Sepp 2002). Anledning till att den behöver vara prioriterad 
skriver Sepp (2017) är att en stor riskfaktor till ohälsa hos barn i Sverige är osunda 
matvanor. Det är därför viktigt att ge barnen kunskap om hälsosam mat. 
Måltidspedagogik är enligt Sepp (2013) en utgångspunkt där mat- och måltidskunskap 
står i fokus, samt lärandet om mat och måltider. Maten ska vara näringsrik och måltiden 
ska vara trivsam och inbegripa ett hållbart tänkande samt kommunikation (Sepp 2017). 
Ytterligare en beskrivning skriver Sepp (2017) är att pedagogerna behöver tro på 
barnens egna förmåga. Det vill säga att barnen ska ges möjlighet till att bli delaktiga. 
Det kan göras genom att barnen bland annat får smaka på vilka råvaror de vill, hjälpa 
till att laga mat och få sin röst hörd. När pedagogerna tror på barnens kompetens, bidrar 
det till att matglädjen hos barnen ökar. I förskolans läroplan står det bland annat att det 
är arbetslagets uppdrag att främja barns hälsa och välbefinnande (Lpfö 98 2016). Då 
måltidspedagogik är en ny företeelse som utformats för att främja barns hälsa och 
matvanor är det av vikt att synliggöra hur förskollärare och annan personal på 
förskolorna omsätter denna i förskolans vardag. Med det i tanken är det av intresse att 
se om den går att arbeta med utifrån förskolans läroplan eller om det finns områden ur 
läroplanen som inte uppmärksammas i den pedagogiska verksamheten. 
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1.1 Måltidspedagogik som ett verktyg 
Genom att använda måltidspedagogik som ett pedagogiskt verktyg, möjliggörs bland 
annat att barn lär sig att äta en mer varierad kost. Det kan synliggörs genom att 
förskolan erbjuder barn att smaka på nya livsmedel och råvaror. Att använda sig av 
måltidspedagogik ger även barn goda förutsättningar till att få en hälsosammare livsstil, 
då den syftar till att erbjuda barn mer näringsrik mat (Livsmedelsverket 2016). Nedan 
presenteras tre metoder som enligt Sepp (2013; 2017) präglar förhållningssättet. 
 
1.1.1 Saperemetoden 
Begreppet Sapere är latin och betyder “att kunna” och “att smaka”. Ursprungligen 
kommer  metoden från Frankrike och kom till Sverige runt 1990-talet via Restaurang- 
och hotellhögskolan i Grythyttan (Sepp 2013). Metoden var från början utvecklad för 
äldre barn och används framförallt i hem- och konsumentkunskap. För yngre barn har 
metoden utvecklats mer i Finland men under de senaste åren har förskolor i Sverige 
börjat att använda sig av sapere. Enligt forskning i Danmark har metoden visat att barn 
lär sig att äta mer frukt och grönt, men enligt Sepp (2013) finns det i Sverige för lite 
forskning om området. Sepp skriver: ”Sapere är en metod där barns sensoriska förmåga 
och språk övas, det vill säga hur vi upplever maten och måltiden med alla våra sinnen” 
(2013, s. 137). Metoden går ut på att barn får utforska mat med sina fem sinnen: titta, 
lukta, lyssna, känna och smaka. Saperemetoden handlar både om att bekanta sig med 
olika råvaror på flera sätt och att utveckla sin förmåga att delge sina tankar och åsikter 
om livsmedel (Sepp 2017). Det ska vara roligt och lustfyllt för barn att utforska olika 
råvaror. Det har även visat sig vara en metod som är bra för barn när det kommer till att 
våga testa nya livsmedel (Sepp 2017). Genom att barnen vågar provsmaka nya 
livsmedel ökar det möjligheten till en varierad kost (Sepp 2013). En förutsättning med 
att arbeta med saperemetoden är att alla har rätt till sin egna smak, ingen ska känna sig 
tvingad till att prova och det finns inga rätt eller fel. Arbetet med metoden sker på 
barnens villkor genom nyfikenhet och ett lustfyllt sätt (Sepp 2013). Bilder i form av 
olika sinneskort är ett bra stöd vid samtal och övningar i saperemetoden för barnen. 
Genom att använda sig sinneskort blir det enklare för barnen att fokusera på rätt sinne 
som det diskuteras om. Till exempel en bild på en näsa när luktsinnet övas (Sepp 2013).  

1.1.2 Från jord till bord-metoden  
Att odla i förskolan skriver Sepp (2017) går tillbaka till barnträdgårdarna på 1800-talet. 
Barnträdgårdarna bestod av trädgårdar där barnen fick möjlighet att odla grönsaker och 
frukter tillsammans med pedagogerna. Det barnen hade odlat, tillagades och för att 
sedan ätas under måltid. Det barnen hade odlat användes också i den pedagogiska 
verksamheten, till exempel i olika teman som ”från jord till bord”. Anledningen till att 
barn fick kunskap om vad odling är, var för att samhället ansåg att det var viktigt för 
barn att lära sig att odla. Både utifrån ett ekonomiskt perspektiv, men även att maten 
inte var lika tillgänglig som idag. Idag behöver verksamheten inte odla för ekonomiska 
skäl. Dock är det fortfarande viktigt att barnen får kunskapen att maten inte kommer 
direkt från affären, utan att det finns flera led i livsmedelskedjan innan maten kommer 
dit (Sepp 2017). Enligt Sepp (2017) är metoden ”från jord till bord” i dagens 
pedagogiska verksamhet densamma som i barnträdgårdarna. Syftet är att barnen ska få 
odla sina egna grönsaker och frukter, tillaga dem för att sedan äta dem vid  måltiden. På 
detta sättet ges barnen möjlighet till att förstå vart maten kommer ifrån. Sepp (2017) 
uttrycker även att odling kan främja barnens förmåga till empati och att ta ansvar för 
grönsaker och växter.  
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1.1.3 Steg för steg-metoden  
“Steg för steg- metoden” kom ursprungligen från USA under 1970-talet och är 
utvecklad av professor Thelma Harms. Metoden kom till Sverige under 1990-talet via 
förskolläraren Mona Andersson som testade metoden i ett arbete vid lärarutbildningen i 
Stockholm (Sepp 2017). Syftet med metoden är enligt Sepp (2017) att barnen får laga 
mat eller baka med stöd av bilder som visar varje steg under receptets gång med en 
tillhörande text. Metoden är utvecklad för förskolebarn vid bakning och matlagning, den 
är också anpassad utefter barnens utvecklingsnivå. Det innebär att börja med det enkla 
och sedan gå på det som är svårare (Sepp 2013). En grundtanke i metoden är att 
processen är viktigare än resultatet. Det vill säga att fokus ligger på att följa receptet 
steg för steg istället för att få ett lyckat resultat. Recepten är även utformade på det sättet 
att det inte gör något om barnen mäter fel. Ett mått för mycket eller för lite ska inte 
påverka processen av matlagningen eller bakningen (Sepp 2017). Pedagogernas roll är 
att observera och vägleda barnen under steg för steg metoden. Barnen ska ges möjlighet 
till att genomföra receptet själva från början till slut (Sepp 2013). Det betyder därmed 
skriver Sepp (2017) att barnen ska agera som kockar och pedagogerna ska finnas där 
som medhjälpare. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Nedan kommer studiens syfte och frågeställningar att presenteras. Därefter tydliggörs 
relevanta begrepp för studiens sammanhang. 
 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur 
verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans 
vardag.  
 
2.2 Frågeställningar 
Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats: 
 
- Vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken?  
- Hur arbetar de med måltidspedagogik?  
- Varför arbetar de med måltidspedagogik i förskolan? 
 
Syftet och frågeställningarna i den här studien kommer att besvaras utifrån intervjuer 
som metod på två förskolor. Respondenterna som medverkat har fått delge sina tankar 
och erfarenheter om arbetssättet med måltidspedagogik.  
 
2.3 Definition av begrepp 
Undervisning: I studien kommer Skollagens (2010:800) definition av begreppet 
undervisning att användas vilket är “sådana målstyrda processer som under ledning av 
lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 
utvecklande av kunskaper och värden” (Skollagen 2010:800 1 kap 3§). Begreppet 
undervisning får en betydande faktor för studien då den bidrar med kunskap om 
måltidspedagogik ur ett didaktiskt perspektiv.  
 
Måltidspedagog: Eftersom tre av fyra respondenter är utbildade till måltidspedagog, är 
begreppet relevant för vår studie. Respondenterna som besitter utbildningen är två 
förskollärare och en kock. Utbildningen pågick under ett halvår med seminarium och 
webbföreläsningar genom dessa fick personalen kunskap om metoder som 
saperemetoden, “från jord till bord-”och “steg för steg- metoden”. För att få 
benämningen måltidspedagog skriver Sepp (2013) att personen i fråga behöver en 
utbildning och kunskap om mat- och måltidskunskap. Personen ska även vara aktiv i 
förskolans verksamhet och arbeta medvetet med måltidspedagogik i barngruppen. I vår 
studie är kocken därmed delaktig i den pedagogiska verksamheten och undervisar 
barnen. 
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3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras olika studier som är relevanta för måltidspedagogik. De sökord som 
användes var mat, måltid, måltidspedagogik, förskola, förskollärare, hälsa och barn. 
Sökorden skrevs också på engelska för att få ett större utbud på relevanta studier. De 
olika sökbaser som användes var Eric, Libris och Linnéuniversitets egna databas 
Onesearch. Studierna valdes för att de ansågs vara relevanta då forskarna studerat om 
måltiden i förskolan, barns hälsa och vad barn mår bra av. 
 
3.1 Måltiden 
Sepp (2002) undersökte det enskilda barnets mat- och näringsintag vid alla måltider 
under dagen. Även vilka faktorer som kan påverka barnets matintag. Metoden var att 
med sju dagars inspelning göra en kostundersökning på 109 förskolebarn i en svensk 
kommun. Resultatet visade att energi och näringsintaget varje dag under veckan var 
tillfredsställande och att barnen inte kunde kategorisera mat på samma sätt som vuxna 
gör. Det vill säga att barn inte har samma förståelse för vad som är “mat” och vad som 
“inte är mat”. Vuxna vet till exempel att sötsaker inte är mat. Sepp (2002) skriver också 
att barn brukar ha svårt för att acceptera nya livsmedel. Barn äter de livsmedel som de 
tycker om och känner till, oftast mat med höga fett- och sockerhalter. Det är därför av 
vikt att pedagoger agerar som förebilder och visar barnen att all mat som är uppdukad är 
ätbar, samt att pedagogerna uppmuntrar barnen till att smaka på maten. Även Addessi, 
Galloway,  Visalberghi och Birchs (2005) skriver i sin internationella studie att barn 
accepterar nya livsmedel om vuxna är närvarande och äter samma mat. Syftet med 
studien var att undersöka i vilken utsträckning vuxna påverkar acceptansen och 
konsumtionen av nya livsmedel hos barn. Metoden som användes var att undersöka 27 
barn i åldrarna 2-5 år. Resultatet visade att barn i en större utsträckning accepterade nya 
livsmedel om vuxna var närvarande under måltiden och åt samma mat som barnen.  
 
Måltiden är ett tillfälle då människor ges möjlighet till att lära känna varandra och skapa 
en tillhörighet. Det är också en situation som präglas av gemenskap och samvaro 
(Anving 2012). Syftet i Anvings studie var att få en förståelse för hur föräldrar hanterar 
måltiden och vilken hierarki som återskapas i vardagen. Studien genomfördes i både 
storstäder och mindre orter i Sverige för att få en stor spridning på urvalet. Studiens 
syfte var även att synliggöra samtal om vad barn borde äta och hur familjemåltider 
borde se ut. Metoden som användes var att intervjua föräldrar som hade barn under åtta 
år. Resultatet visade att föräldrarna hade goda måltidssituationer som präglades av 
hälsosam mat. Resultatet visade också att föräldrar ansåg att måltiden var en situation 
där barn skulle ta sig till olika förhållningssätt, det vill säga lära sig olika normer som 
finns under måltiden. Anving (2012) menar att det finns normer som präglar måltiden. 
Bland annat normer som säger hur ätandet ska ske och hur måltiden ska vara 
strukturerad. Till exempel går det emot normen att äta från någon annans tallrik och ta 
den mat som någon annan redan ätit på. Sepp (2002) skriver att förskolebarn associerar 
mat med normer och regler. En viktig process är den pedagogiska måltiden. Om 
pedagogerna inte äter med barnen är det svårare att agera som en fungerande förebild. 
En pedagogisk måltid innebär att pedagogerna hjälper och uppmuntrar barnen vid 
matbordet. Det kan handla om hur bestick ska hanteras och att sitta på sin stol och 
samtala utan att skrika runt matbordet. Sepp (2002) skriver att det har synliggjorts att en 
del pedagoger ser de rutinmässiga måltiderna som ett problem. De såg inte måltiden 
som en pedagogisk aktivitet, utan något som störde den dagliga verksamheten. I en 
svensk studie gjord av Johansson och Pramling Samuelsson (2001) var syftet att 
synliggöra pedagogers samtal med barnen under måltidssituationen, samt att se om 
barnen vågade smaka på den mat som erbjuds på förskolan. Resultatet visade att 
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pedagoger tyckte det var av vikt att barnen och pedagogerna satt vid samma bord vid 
måltiderna, detta för att lära känna barnen bättre. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2001) skriver att måltiden i förskolan inbegriper lärande och omsorg. Måltiden är en 
situation där olika lärandesituationer uppkommer och nya färdigheter kan bemästras hos 
barnen. Detta synliggörs genom att barn och pedagoger äter tillsammans, vilket i sin tur 
kan möjliggöra till kommunikation och samspel. Barns lärande synliggörs när de får 
möjlighet till att reflektera under måltidens gång (Johansson & Pramling Samuelsson 
2001). Att använda sig av reflektion som verktyg är även användbart för att förstå hur 
barn tänker om mat (Sepp 2002). Kulttis (2014) undersökte hur rutinaktiviteter kunde 
stödja flerspråkiga barns kommunikation och deltagande på svenska förskolor. För att få 
svar på studiens syfte samlades material in under måltiderna på åtta 
småbarnsavdelningar. Resultatet visade att barnens språkinlärning främjas genom 
måltiden. Det synliggjordes även  att samtal som intresserar barnen är en viktig faktor 
för att främja språkutvecklingen, samt att måltiden är en situation där interaktionen står i 
fokus. 
 
3.2 Hälsa 
I en svensk studie av Öhlund (2008) undersöktes vilka hälsoeffekter kostintag har på 
barn i tidig ålder. Metoden som användes var att undersöka 300 friska barns kostintag 
mellan 6 och 18 månaders ålder i Sverige. Resultatet visade att kostintag i tidig ålder 
påverkar barnens hälsa. I dagens samhälle uttrycker Öhlund (2008) att det finns ett 
folkhälsoproblem som innefattar att många äldre lider av bland annat fetma samt hjärt- 
och kärlsjukdomar. Många av dessa sjukdomar grundar sig i ohälsosamma matvanor. 
Övervikt och fetma hos barn har ökat och forskningen visar att cirka 15-20 % av 
Sveriges barn är överviktiga och cirka 3-6 % lider av fetma (Öhlund 2008). Därför är 
det av vikt att främja en hälsosam kost hos barnen i tidig ålder. Genom att ge barnen en 
möjlighet till att förstå innebörden i att leva hälsosamt kan dessa sjukdomar förebyggas 
(Öhlund 2008). Även Skouteris et al. (2017) skriver i sin internationella artikel att 
pedagoger har en betydande roll i att främja förskolebarns hälsa. Därför har de forskat 
om hur pedagoger kan förebygga övervikt hos barn i tidig ålder. Den metod som 
förespråkas är att använda barns intressen genom lek för att främja hälsa. Metoden 
innefattar även omsorg, pedagogik och att använda sig av förskolans läroplan som stöd i 
arbetet. Enligt Skouteris et al. (2017) görs detta genom att utbilda och engagera 
pedagoger i att använda sig av metoden för att kunna bygga en hälsosam kost och ett 
hållbarhetstänk hos barnen. Metoden ger därmed barn möjlighet till att skapa en 
hälsosam livsstil.  
 
I en annan svensk studie gjord av Hultman (2013) var syftet att öka kunskapen om barns 
fysiska och psykiska hälsa samt hur barns upplevelser synliggörs i 
barnavårdsutredningar. Metoden som användes var material från 272 utredningar 
genomförda enligt socialtjänstlagen. Resultatet visade bland annat att barn som 
socialtjänsten har placerats har hälsoproblem som stress, sorg, oro och ilska. Barn i 
Sverige har en god hälsa påvisar Hultman (2013) i jämförelse med andra länder, ändå är 
det många barn i Sverige som lever med ohälsa. Barns hälsoskillnader i Sverige 
synliggörs hos de barn som lever i utsatta miljöer. Vilket innebär att dessa barn har en 
större risk för ohälsa än andra barn. Faktorer som bidrar till ohälsa skriver Hultman 
(2013) är bland annat om barn har ett begränsat socialt umgänge, om familjen har en låg 
socioekonomisk status, men även vilka förutsättningar som funnits under barnets 
uppväxt.  
 
Bohm (2016) skriver i sin avhandling att mat har olika funktioner. Bland annat behöver 
människor mat för att överleva och behålla sin hälsa. Tidigt socialiseras barn in i ett 
visst tankesätt och agerande kring mat. Metoden som användes i avhandlingen var att 
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spela in fem stycken lärare och 59 elever under hemkunskapslektioner i Sverige för att 
få reda på vad de berättade om mat. Resultatet visade att sötsaker var frestande och 
farliga, på grund av sötsakernas koppling till olika sjukdomar. Smak, kultur och sociala 
ritualer sågs som viktiga när det samtalades om mat och matvanor. Bohm (2016) menar 
att familjer med en lägre socioekonomisk status generellt äter mer snabbmat eftersom 
det oftare är billigare. Vilket är en bidragande faktor till att ohälsan är större för barn i 
utsatta miljöer.  
 
I en internationell studie gjord av Hilpert et al. (2017) skrevs det fram att övervikten 
ökar och att effektiva åtgärder behövs. Metoden som användes var att undersöka vikt, 
motorik och livsstil på 997 barn i första klass. Resultatet visade att barn med en låg 
socioekonomisk status löpte en större risk för övervikt, högre BMI och sämre motoriska 
färdigheter. Hilpert et al. (2017) kommer även fram till att det finns olika konsekvenser 
av en ohälsosam livsstil. Bland annat ekonomiska påföljder och olika sjukdomar. 
 
3.3 Vad mår barn bra av? 
Mat har enligt Bohm (2016) många olika funktioner. Utifrån ett fysiskt perspektiv har 
maten en betydande roll för att upprätthålla en god hälsa och ur ett psykiskt perspektiv 
att ha en god självbild. Ur ett socialt perspektiv har måltidssituationen en påverkan när 
det kommer till att skapa relationer. Hultman (2013) skriver att mår barn bra fysiskt och 
psykiskt bidrar det till en god hälsa, om inte finns det en större risk för ohälsa. Har barn 
ett bra vardagsliv och ett socialt umgänge med andra människor, bidrar det till en god 
hälsa. I en svenska studie av Kostmann och Nilsson (2012) undersöktes barns 
perspektiv på hälsa och vilka faktorer som får barn att må bra. Metoden som användes 
var att undersöka 78 elever mellan 9 och 11 år på två olika grundskolor. Resultatet 
visade att relationen till familj och vänner är de viktigaste faktorerna för att ha ett bra 
välbefinnande.  
 
Det finns ytterligare faktorer som påverkar barns hälsa och en av dem är deras BMI. 
Öhlund (2008) skriver att barns BMI hör ihop med den mat som de konsumerar. En 
ohälsosam kost kan bidra till övervikt som kan leda till ett högt BMI. Det är därför 
viktigt att i tidig ålder lägga grunden för sunda matvanor. Detta är av vikt för att barn 
mår bra av att röra på sig och att ha sunda matvanor. Enligt Söderström, Boldemann, 
Sahlin, Mårtensson och Blennow (2012) påverkas barns BMI och kroppsform när den 
fysiska aktiviteten ökar. Deras studie undersökte hur kvaliteten på utomhusmiljön 
påverkar barns hälsa. Metoden som användes var att studera 253 barn mellan 3 och 6 år 
genom enkäter och medicinska undersökningar i Sverige. Resultatet visar att en bra 
kvalitet på utomhusmiljön bidrar till goda förutsättningar för barnens hälsa och 
välbefinnande. 
 
3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningen visar att sunda matvanor i tidig ålder är av vikt för att ge barn kunskap om 
näringsrik och hälsosam mat. Genom att barn äter näringsfattig mat kan det bidra till 
osunda matvanor och övervikt. Sammanfattningsvis har pedagogerna en betydande roll: 
att främja barns hälsa. Det sker genom att agera som förebilder för barnen både under 
måltiderna och under aktiviteter. Avslutningsvis finns det flera faktorer som påverkar 
barns hälsa, bland annat interaktionen under måltiden, socialt umgänge och låg 
socioekonomisk status. 
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4 Teoretiskt ramverk 
Nedan redogörs de teorier som har använts för att kunna förstå och analysera det 
insamlade materialet som har använts i studien. Teorierna är det didaktiska och 
sociokulturella perspektivet. Anledning till att dessa teorier har valts är för att de skapar 
en möjlighet att analysera resultatet på ett djupare plan.  
 
4.1 Didaktiskt perspektiv 
Begreppet didaktik kommer ursprungligen från det grekiska ordet didaskien som 
betyder konsten och läran om att undervisa (Selander 2017). Det innebär enligt Egidius 
(2006) hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas i verksamheten. I 
relation till förskolan handlar det om att förskollärare planerar verksamheten med stöd 
av olika läroplansmål för att möjliggöra positiva effekter på barns lärande (Håkansson 
& Sundberg 2012). Anledningen till didaktikens relevans för studien är att den hjälper 
oss att lyfta fram undervisningen i måltidspedagogiken. Då studiens syfte är att bidra 
med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur verksamma förskollärare och annan 
personal på förskolorna omsätter denna i förskolans vardag. För att kunna synliggöra 
undervisningen kommer studien att förhålla sig till de didaktiska frågorna vad, hur och 
varför. Dessa frågor kommer också att besvara studiens tre frågeställningar som är: vad 
är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken, hur arbetar de med 
måltidspedagogik och varför arbetar de med måltidspedagogik i förskolan? Begreppet 
när kommer också att belysas för att vidga synen på hur de arbetar med 
måltidspedagogik. Selander (2017) skriver att begreppet när stärker hur-frågan för att 
kunna få en djupare förståelse över hur undervisningen genomförs.  
 
Det didaktiska begreppet vad står för vilken kunskap som står i fokus. Hur står för de 
metoder som används i undervisningen. När står för när lärandet ska ske. Varför står för 
varför något ska undervisas (Jank & Meyer 1997) och (Selander 2017). Sätts de 
didaktiska frågorna i relation till studiens syfte och frågeställningar går det att förtydliga 
dem genom: Vad är det för kunskap som ska undervisas i måltidspedagogik. Hur arbetar 
de med måltidspedagogik i deras undervisning och när sker undervisningen, samt 
varför arbetar  de med måltidspedagogik. 
 
För att skapa en djupare förståelse över undervisningen kommer relationen mellan 
lärares roll, elevens roll och innehållets roll att analyseras. Lindström och Pennlert 
(2016) beskriver dessa tre relationer som en klassisk didaktisk triangel.  

 
 

 
Figur 1: klassisk didaktisk triangel 

 
Utgångspunkten i triangeln är att analysera hur relationerna går att applicera i vår studie 
och hur de påverkar varandra. Lärare kommer att skrivas fram som pedagog och elev 
som barn i studien.  
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Relationen mellan pedagog och barn handlar om att skapa goda relationer till barnen 
genom tillit och trygghet. Det betyder att pedagogens förmåga till kommunikation och 
samspel är av vikt i relation skapandet (Lindström & Pennlert 2016). Ytterligare en 
faktor är enligt Kansanen och Meri (1999) att pedagogens uppdrag är att förmedla sin 
kunskap till barnen på deras nivå. I förhållande till studien kommer relationen mellan 
pedagog och barn vara som stöd för att analysera pedagogernas samspel med barnen, 
samt hur pedagogerna förmedlar kunskapen i undervisningen i måltidspedagogik.  
 
Relationen mellan barn och innehåll handlar om att främja barns lärande, detta görs 
genom att pedagogen väljer ut relevant kunskapsinnehåll i undervisningen (Lindström 
& Pennlert 2016). Det är även av vikt skriver Kansanen och Meri (1999) att pedagogen 
skapar situationer där barnen får möjlighet till att främja sitt lärande. Innehållet i 
undervisningen ska utgå från läroplanen och syftet med undervisningen är att barnen ska 
sträva mot att uppnå de mål som anges i läroplanen. Det är däremot inte garanterat att 
ett lärande sker hos barnen, utan det handlar om att pedagogen vägleder och stöttar 
barnen i deras fortsatta lärande (Kansanen & Meri 1999). I förhållande till studien 
kommer relationen mellan barn och innehåll vara till stöd för att analysera pedagogernas 
arbetssätt, metoder och hur de kopplar läroplanen till innehållet i måltidspedagogik. 
 
Relationen mellan pedagog och innehåll handlar om att pedagogen ska vara en expert 
inom olika innehållsområden. Det betyder att pedagogen behöver goda förkunskaper om 
de ämnen som de undervisar i för att ge barnen en varierad undervisning (Kansanen & 
Meri 1999). I förhållande till studien kommer relationen mellan pedagog och innehåll 
vara till stöd för att analysera vilken kunskap som förmedlas till barnen, samt varför 
pedagogerna undervisar barnen om måltidspedagogik. 
 
4.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet kompletterar det didaktiska perspektivet genom att lyfta 
fram samspelet mellan pedagoger och barn. Den klassiska didaktiska triangeln kommer 
att vara till stöd för att analysera samspelet mellan barn och pedagog. Det ger därmed en 
större förståelse för hur samspelet sker i undervisningen i måltidspedagogik.  
 
Det sociokulturella perspektivet har sin härkomst i Lev Vygotskij och hans 
lärandeteorier (Jakobsson 2012). Perspektivet beskriver i stor utsträckning hur lärandet 
skapas i olika sammanhang, till exempel när pedagoger ger barn möjligheter till att lära 
sig på olika sätt. Lärandet är något som sker tillsammans med andra människor och med 
en aktivitet i centrum (Jakobsson 2012). Det sociokulturella perspektivet innebär att 
kunskap uppkommer i sociala sammanhang och tillsammans med andra människor. Det 
vill säga att nya kunskaper och erfarenheter utvecklas i interaktion med andra 
människor (Phillips 2014; Säljö 2014). Pedagoger kan förstå lärandet genom att 
observera barns handlingar, det vill säga vad barn säger och gör (Säljö 2014). I 
förskolans verksamhet befinner sig pedagoger och barn i sociala interaktioner med 
varandra under hela dagarna. Vilket innebär att det finns goda möjligheter till att lärande 
och utveckling möjliggörs  
 
I relation till studien kommer det sociokulturella perspektivet vara till stöd för att 
synliggöra samspel i undervisningen mellan pedagoger och barn inom 
måltidspedagogiken. Perspektivet kommer också att synliggöra hur barns kunskaper och 
erfarenheter utvecklas med andra, det vill säga med pedagogerna på förskolan. Inom 
verksamheten är det sociala sammanhang under hela vistelsetiden för både barn och 
pedagoger, som sker i form av både kommunikationer och interaktioner. Därför blir det 
av vikt att pedagogerna främjar samspel med barnen, eftersom nya erfarenheter och 
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kunskaper skapas i relation med andra människor. Samspelet får därför en betydande 
roll för studiens undersökning, då studien kommer att synliggöra samspelet i 
undervisningen i måltidspedagogik. Genom att synliggöra pedagogernas samspel med 
barnen kan studien lyfta fram hur det påverkar undervisningen.  
 
Ytterligare ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet är kreativitet. I relation till 
måltidspedagogik kommer begreppet vara till stöd när resultatet ska analyseras. Enligt 
Strandberg (2006) är kreativitet en avgörande faktor för barns lärande och utveckling. I 
kreativiteten är sociala samspel en viktig faktor för att kunskap och lärande ska kunna 
möjliggöras. Sätts detta i relation till studien är det av intresse att synliggöra om 
pedagogerna tillåter att barnen får vara kreativa i måltidspedagogiken. Får barnen vara 
kreativa är det barnens fantasi som sätter gränserna. Det är viktigt att pedagogerna har 
den förståelsen, men även att de låter barnen vara aktiva och delaktiga i utforskandet för 
att få nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med pedagogerna och andra barn. 
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5 Metod 
I metodavsnittet presenteras studiens val av metod för insamling av data, genomförande 
av intervjuer, studiens urval, bearbetning och analys av data, metodkritik och etiska 
överväganden.  
 
5.1 Ansats 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur 
verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans 
vardag. Därför ansåg vi att intervjuer som metod var lämpliga för att kunna få 
respondenternas uppfattningar och erfarenheter. Vår studie förhåller sig därmed till en 
kvalitativ ansats. Enligt Denscombe (2009) förknippas en kvalitativ ansats med att få 
respondenternas synsätt och erfarenheter om ett specifikt område. En kvalitativ ansats 
syftar också på att få ett mer detaljerad och ingående data (Denscombe 2009). När 
frågor ställdes till respondenterna fick vi reda på vad måltidspedagogik innebär, vilka 
metoder och arbetssätt som de använde sig av, samt varför de genomför arbetet. 
 
5.2 Genomförande av intervjuer  
Innan intervjuerna skulle genomföras skickades ett missiv ut till respondenterna som 
skulle delta, se bilaga A. Sedan genomfördes semistrukturerade intervjuer, det vill säga 
att vi följde en intervjuguide som hade förberetts, se bilaga B. Intervjuerna genomfördes 
dock med en viss flexibilitet då intervjuguiden frångicks när följdfrågor ställdes till 
respondenterna. Genom att använda sig av denna metod fick de möjlighet att berätta fritt 
om måltidspedagogik utan att bli begränsade av intervjufrågorna. Denscombe (2009) 
skriver att semistrukturerade intervjuer kännetecknas av flexibilitet under samtalets 
gång. Intervjuerna utgick även från allmänna intervjufrågor för att stimulera 
pedagogernas tänkande. Följdfrågorna användes för att få ut mer information från 
respondenterna om måltidspedagogik. Detta bidrog till att samtalet kunde utvecklas 
ytterligare. Följdfrågor som ställdes under intervjun var bland annat: förklara mer, ge 
exempel, på vilket sätt? och varför? Intervjuerna pågick i ca 30 minuter där vi båda var 
delaktiga. Anledningen till att båda var delaktiga under intervjun var för att kunna föra 
anteckningar och kunna följa intervjuguiden samt kunna komma med nya följdfrågor. 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på förskolorna. Detta gjordes för att det 
skulle vara tyst runtomkring och för att alla inblandade skulle kunna koncentrera sig 
under intervjuernas gång. Respondenterna intervjuades var för sig för att de inte skulle 
påverkas av de andra, samt för att kunna få deras enskilda erfarenheter och kunskaper 
om måltidspedagogik. Ytterligare en anledning till att använda sig av enskilda intervjuer 
var för att det kunde vara svårt för hela arbetslaget att lämna barngruppen samtidigt. 
Intervjuerna spelades in med mobiltelefoner för att digitalt kunna spara ner det 
insamlade materialet. Enligt Denscombe (2009) lämnar ljudupptagningen i stort sett en 
fullständig information om det som berättas under intervjuerna. Därmed minskar risken 
för missförstånd, samt att det finns en möjlighet för andra att kontrollera det insamlade 
materialet. 
 
5.3 Urval 
Intervjuerna genomfördes på två privata förskolor som har samma förskolechef och 
styrelse. Vi var bekanta med en av förskolorna sedan tidigare, då en av oss har haft sin 
verksamhetsförlagda utbildning där, därför visste vi att de arbetade med 
måltidspedagogik. Den andra förskolan valdes för att vi fick kännedom om att de också 
arbetade med måltidspedagogik. Vi tog kontakt med förskolorna via telefon när vi ville 
boka in plats och tid för intervjun. Genom att intervjua personal som genomför detta 
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arbete kunde vi få mer kunskap om hur de beskriver sitt arbete och varför de arbetar 
med måltidspedagogik. 
 
Tre stycken förskollärare valdes ut inför intervjuerna, där två stycken är utbildade 
måltidspedagoger. Anledningen till att intervjua förskollärare var för att de har det 
yttersta ansvaret för att planera verksamheten. Varför vi valde att intervjua förskollärare 
som är vidareutbildade till måltidspedagog var för att få ett större perspektiv på 
beskrivningen om arbetet med måltidspedagogik, samt att det är förskollärarna som är 
utbildade måltidspedagoger som ansvarar och leder arbetet. Varför vi intervjuade en 
förskollärare som inte är utbildad var för att kocken på förskolan inte var tillgänglig. Vi 
valde också att intervju en kock som är utbildad måltidspedagog. Anledningen till att 
intervjua kocken var för att uppmärksamma måltidspedagogiken ur flera synvinklar och 
för att få kockens perspektiv. Det gav också  möjlighet till att synliggöra hur arbetet 
med måltidspedagogik visar sig i förskolans kök och måltider, samt kockens samspel 
med barnen. Anledningen till att inte intervjua förskolechefen eller någon 
styrelsemedlem var för att det ansågs inte vara relevant, då vi ville få fram hur arbetet 
beskrivs och används i förskolans verksamhet.  

 
Urvalet ansågs relevant för att få svar på studiens frågeställningar, då respondenterna 
arbetar aktivt med måltidspedagogik i verksamheten. Enligt Denscombe (2009) ska 
urvalet handplockas utifrån sina kunskaper och erfarenheter om ämnet, samt deras 
relevans i relation till det valda området. Genom att medvetet handplockat 
intervjupersonerna skriver Denscombe (2009) att urvalet därmed är subjektivt. 
Respondenternas integritet har skyddats genom att deras namn och förskolornas namn 
har bytts ut till fiktiva namn. Respondenterna presenteras under nästa rubrik. 

5.3.1 Presentation av intervjupersoner  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 Bearbetning och analys av data 
Efter intervjuerna hade genomförts transkriberades det inspelade materialet för att 
kunna synliggöra det som berättades under intervjuerna. När transkriberingarna var 
färdigskrivna fick vi en datamängd på 21 sidor. Transkriberingen användes sedan för att 
kunna kategorisera det insamlade materialet för att få fram relevanta rubriker som sedan 
kopplades till studiens syfte och frågeställningar. Rubrikerna som framställdes var: vad 
är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken, hur arbetar de med 

Amanda: 36 år. Arbetat som förskollärare i cirka 12-13 år och 
vidareutbildade sig till måltidspedagogik våren 2017. Verksam 
förskollärare på förskolan Månen. Arbetat med måltidspedagogik i 1,5 år.  
 
Bettina: 35 år. Arbetat som förskollärare i cirka 10 år och har inte 
vidareutbildat sig till måltidspedagog. Verksam förskollärare på förskolan 
Månen. Arbetat med måltidspedagogik i snart 2 år.  
 
Celia: 41 år. Arbetat som kock i cirka 20 år och vidareutbildade sig till 
måltidspedagog våren 2017. Verksam kock på förskolan Stjärnan. Arbetat 
med måltidspedagogik i 1 år. 
 
Doris: 38 år. Arbetat som förskollärare i cirka 18 år och vidareutbildade 
sig till måltidspedagog våren 2017. Verksam förskollärare på förskolan 
Stjärnan. Arbetat med måltidspedagogik i 1 år.  
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måltidspedagogik och varför arbetar de med måltidspedagogik. Vi valde att plocka ut 
specifika citat för att förstärka och göra tolkningarna av intervjuerna trovärdiga. 
Rubrikerna återkommer även i studiens resultat och analys, för att få en strukturerad och 
förståelig text för läsaren. Om forskaren väljer att kategorisera relevanta rubriker till 
studiens teorier menar Denscombe (2009) att det kopplas samman med att forskaren 
måste ha förutbestämt vilka frågor och kategoriseringar som är av intresse att 
undersöka. 
 
Vi har därmed förhållit oss till en innehållsanalys, vilket innebär att texten har brutits 
ned till mindre delar vid analysen av innehållet. Det betyder att hela meningar, stycken 
och citat har analyserats. Enligt Denscombe (2009) innefattar en innehållsanalys att 
forskaren bryter ned texten i olika delar, till exempel att analysen utgörs av specifika 
meningar och stycken. Det innehåll som har analyserats är den tidigare forskningen, 
teoretiska ramverket och resultatet. De olika delarna har sedan analyserats mot varandra 
för att vi skulle kunna analysera och diskutera resultatet som framkom. En annan 
betydande faktor till varför innehållet har analyserats är för att studien förhåller sig till 
en kvalitativ ansats. Det vill säga att det var av intresse att få respondenternas tankar och 
erfarenheter återberättade om deras arbete med måltidspedagogik. Detta gjordes för att 
bidra med kunskap om den utifrån ett didaktiskt perspektiv.  
 
En nackdel som vi ser med en innehållsanalys är att vi medvetet har plockat ut specifika 
citat och texter i resultatet. Det betyder att analysen inte synliggör hela intervjun, utan 
analysen endast grundar sig på det som vi ansåg var relevant. Denscombe (2009) 
uttrycker att en svårighet med en innehållsanalys är att det är svårt att förstå texters 
underförstådda meningar. Det vill säga att undersökaren endast kan skriva fram en liten 
del av det som intervjupersonerna säger. Därför kunde det finnas material som inte togs 
med i studien för att vi inte ansåg att det var relevant. I relation till studien valde vi 
därför att formulera intervjufrågor som var kopplade till studiens syfte och 
frågeställningar, samt var enkla för intervjupersonerna att förstå. Detta möjliggjorde att 
analysen kunde kopplas samman till studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning 
tillsammans med relevant information från intervjupersonerna. 
 
5.5 Metodkritik 
De tre begreppen som presenteras nedan är trovärdighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet. Begreppen kommer att vara till stöd för att kunna granska hela 
metodavsnittet. 
 
5.5.1 Trovärdighet 
Begreppet trovärdighet i en kvalitativ studie handlar om att innehållet i studien är 
förståeligt. Med det menas att studiens resultat går att förstå och att det svarar på 
studiens syfte och frågeställningar (Kihlström 2007). I hela arbetet har uppsatsens syfte 
och frågeställningar varit vägledande för de val som har gjorts. Genom att återkomma 
till syftet och frågeställningarna från inledningen till diskussionen har avsikten varit att 
öka studiens trovärdighet och underlätta för läsaren att ta del av innehållet. 
 
Den kvalitativa ansats som har valts med intervjuer av förskollärare och en kock med 
måltidspedagogiskt ansvar har skett utifrån syftet och frågeställningarna. Eftersom 
studien efterfrågar hur förskolans personal omsätter måltidspedagogik i förskolans 
vardag är urvalet relevant och har betydelse för studiens trovärdighet. Denscombe 
(2009) skriver att trovärdigheten ökar om det insamlade materialet håller sig till det 
förutbestämda syftet och frågeställningarna. Genom att resultatet återfinns i studiens 
analys och diskussion har det gett meningsfulla svar på frågeställningarna. 
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Frågeställningarna har sedan kunnat analyserats utifrån teori och tidigare forskning, 
även det stärker resultatets trovärdighet. 

5.5.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar om att resultatet är pålitligt (Kihlström 2007). I relation till 
studien går det att konstatera att det finns goda förutsättningar för tillförlitlighet. När 
båda var delaktiga under intervjuerna ökar tillförlitligheten då båda kunde föra 
anteckningar och komma med följdfrågor. Att använda sig av ljudupptagning ökade 
även det tillförlitligheten genom att materialet sparades på mobiltelefoner och det gick 
att genomföra transkriberingen ordagrant.  
 
Genom att vi haft ett objektivt synsätt och inte försökt att lägga in våra egna 
värderingar, stärks studiens tillförlitlighet. Dock finns det en problematik som innefattar 
att det är svårt för oss att veta med säkerhet om våra värderingar har synliggjorts eller 
inte. Tillvägagångssätten i studien är också tydligt strukturerade och förklarande för att 
andra ska kunna genomföra studien igen. Enligt Denscombe (2009) innebär 
tillförlitlighet att vara objektiv. Det är därför av vikt att studiens delar presenteras 
tydligt för att andra ska kunna förstå och ta till sig hur studien har gått till väga för att ha 
fått sitt resultat. Det betyder att studien är tillförlitlig om andra fått samma resultat.  

5.5.3 Överförbarhet 
Överförbarhet betyder att informationen som framkommer i studien går att tillämpa på 
andra liknande fall (Denscombe 2009). I studien syns en överförbarhet med de förskolor 
som arbetar aktivt med måltidspedagogik, då respondenterna har ett medvetet arbetssätt 
som synliggörs tydligt i deras verksamhet. Det blir däremot svårare att se en 
överförbarhet med förskolor som inte arbetar aktivt med måltidspedagogik, då de inte 
har utbildningen eller samma syfte med arbetssättet. Därmed har inte 
förskolepersonalen, i lika stor utsträckning, ett medvetet arbetssätt som synliggörs 
tydligt i verksamheten. En reflektion som har gjorts är att studien går att använda på 
andra förskolor men det kan finnas andra metoder och arbetssätt som är bättre att 
tillämpa. Det innebär att resultatet som framkommit i studien inte behöver vara det enda 
rätta för arbetet med måltidspedagogik.  

5.6 Etiska överväganden 
Respondenterna i studien informerades om syftet med studien via ett missiv som 
skickades ut innan intervjuerna skulle ske. I missivet informerades det om att 
respondenternas medverkan var frivillig, att de när som helst fick avbryta sin 
medverkan och att det insamlade materialet endast skulle användas till studien. Enligt 
Hermerén (2017) framgår det att författarna inte kan lova att ingen annan kommer att få 
ta del av materialet eller uppgifterna som har samlats in. Det kan uppstå situationer där 
det är nödvändigt för andra att få en insyn i det insamlade materialet. Några av de 
tillfällena är bland annat när någon annan ska pröva styrkan i det vetenskapliga 
resultatet eller om en opponent begär att få ta del av underlaget för att se dess 
trovärdighet (Hermerén 2017). I relation till studien är de medverkande medvetna om 
att materialet kan behövas visas för andra människor och de har godkänt detta.  
 
Sekretess, anonymitet och integritet är begrepp som Hermerén (2017) beskriver i en god 
forskningssed. Då studien inte faller under sekretesslagen är det någonting som vi inte 
har behövts att ta hänsyn till. Dock har intervjuerna spelats in och det fick författarna ett 
godkännande på från intervjupersonerna. För att värna om pedagogernas integritet 
raderades ljudupptagningarna från intervjuerna när studien var klar. Vi strävar efter att 
skydda intervjupersonernas integritet och anonymitet, därmed används fiktiva namn på 
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både förskollärarna, kocken och förskolorna. Respondenterna som intervjuades i studien 
benämns Amanda, Bettina, Celia och Doris. De två förskolorna som respondenterna 
arbetar på benämns Månen och Stjärnan. 



  
 

16 

 
6 Resultat  
Studien kommer att presentera resultatet utifrån tre centrala rubriker som är kopplade 
till studiens syfte och frågeställningar. Den första rubriken synliggör vad 
måltidspedagogik är. Den andra rubriken belyser hur och när de arbetar med 
måltidspedagogik, samt vilka metoder och arbetssätt som används. Den tredje rubriken 
belyser styrdokument, riktlinjer, vilka möjligheter och begränsningar som finns samt 
vilket lärande som främjas.  
 
6.1 Vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken 
Kommunikation och att använda sig av sina sinnen för att uppleva och beskriva mat, 
sammanfattar respondenternas uttryck för vad måltidspedagogik innebär för dem. I 
följande två citat framträder den kommunikativa aspekten i måltidspedagogik vilket 
även handlar om att ge barnen förutsättningar i tidig ålder till ett hållbart tänkande kring 
mat och hur barnets sinnen utvecklas. 
 

Ja som sagt det är ett bra förhållningssätt till mat redan som man är liten åh att man tänker hållbart 
och skickar med det till barnen redan från början, ta tillvara på allt både genom odling, man äter 
upp det man tar till sig, ah en medvetenhet hos barnen är viktig. Både det vi stoppar i oss men även 
miljön. (Doris) 

 
Ne men det är ju att väcka det okända känt för barnen. På olika sätt och framför allt med de olika 
sinnena då. Då använder vi olika sinnes kort som är där på väggen där bland annat. Åå.. att vi 
pratar mycket. Vi pratar mycket om mat med barnen och kommunicerar. Hur de upplever maten, 
hur den ser ut, hur den känns, hur den luktar.. hur den aa.., sinnena helt enkelt. Och sen också att få 
va med ute i köket och va delaktig i matlagningen. (Amanda) 

 
Språket framträder i resultatet som en viktig beståndsdel i måltidspedagogik. Det 
handlar om att barnen ska lära sig att sätta ord på vad de upplever med olika sinnen som 
känsel, lukt och smak. Det finns även koppling i respondenternas svar genom att de tar 
upp miljö, samt ett livslångt och hälsosamt förhållande till mat och hälsa. De olika 
citaten visar att måltidspedagogik inbegriper olika aspekter av lärande och att det är 
barnet som är i fokus. Alla hade svårt att utförligt beskriva vad den i sig är, de gick 
snabbt över till att ge olika exempel på hur de arbetade.   
 
6.2 Hur arbetar de med måltidspedagogik 
Bettina berättar att förskolan samverkar mycket med kocken i köket och att det gör 
mycket för arbetssättet med måltidspedagogik, då kocken är utbildad måltidspedagog. 
Doris uttrycker också att det finns en samverkan med kocken på förskolan i relation till 
att barnen får möjlighet att laga mat. Celia beskriver att barnen tycker om att vara ute i 
köket och när barnen ges möjlighet till att hjälpa till blir de delaktiga i arbetet med 
måltidspedagogik.   
 

Sen får barnen vara ute hos kocken ute i köket, så att man har koppling till köket och de får vara 
med och laga mat från början för det tror jag faktiskt gör att man äter mer av den sen när den 
kommer ut på bordet. Man är stolt över att ha gjort något tillsammans med sina kompisar. (Doris) 
 
Ja, de är ju med i köket en hel del, man märker att de är väldigt nyfikna på att komma in i köket 
och lägga fram mellanmål till exempel, eller vara med och baka bröd och så. Sen vad vi ska bli lite 
bättre på är att laga mat ute och göra dem delaktiga i det. Samt odling och det här, när vi 
presenterar en frukt eller grönsak så kanske vi delar på den och tittar och sen tar man tillvara på 
den kärnan och sen försöker få upp någonting av det. (Celia) 
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Alla uttryckte att måltidspedagogik inte enbart kan skötas av en person utan alla måste 
vara överens och hjälpas åt. Citaten visar även att de samarbetar med varandra såväl i 
köket som i undervisningen.  
 
6.2.1 Metoder och arbetssätt  
Saperemetoden är en metod som förskolorna använder sig utav i arbetet med 
måltidspedagogik berättar Bettina och Doris. För att synliggöra för barnen att mat kan 
upplevas på många olika sätt än att endast äta den, har förskolorna valt att sätta upp 
bilder på väggarna om hur mat kan utforskas med sinnena. Doris uttrycker även att de 
arbetar med en metod som heter “steg för steg”. I denna metod får barnen vara med och 
laga mat tillsammans med kocken.  
 

Först och främst skulle jag säga att det är saperemetoden, den lyser ju igenom allting, man ser det 
ju på väggarna här. Barnen har redskapen för det, på sina platser när det är måltiderna så finns de 
här skyltarna. (Bettina) 
 
Mhm vi har utforskat mat med hjälp av sapere metoden med alla våra sinnen när vi tar in frukter 
och grönsaker och allt vad det kan vara. Lagar mat steg för steg, sen får barnen vara ute hos 
kocken ute i köket, så att man har koppling till köket och de får vara med och laga mat från början 
för det tror jag faktiskt gör att man äter mer av den sen när den kommer ut på bordet. (Doris) 

 
Vidare berättar Amanda att de även använder sig av olika böcker som handlar om 
odling och arbetar sedan vidare utefter boken ifall barnen har ett intresse för det. 
Amanda och Doris berättar ytterligare att de har använt sig av metoden “från jord till 
bord”. Genom att odla i deras odlingslådor där de har sått ett frö och sedan följt 
odlingslådorna. Efter det har kocken hjälpt till att laga maten med barnen. Doris 
uttrycker att när barnen ges möjlighet till att odla sin egen mat blir det som en kedja 
som hänger ihop. 
  

Det är som allt annat vi jobbar med och böcker vi använder böcker, vi läser kanske om grönsaker 
utforskar den och vi odlar mycket. Det är en metod också.. från jord till bord. (Amanda) 
 
Vi har odlat en del i våra odlingslådor som vi också har använt, ja sått frön och sen har kunnat 
följa odlingslådorna och sen har kocken hjälpt till att laga maten tillsammans med barnen så att det 
blir som en kedja som sen hänger ihop. (Doris) 

 
Förskollärarna och kocken  berättar om flera olika metoder och arbetssätt som de 
använder sig av i sitt arbete med måltidspedagogik. De metoder som används är 
saperemetoden, “från jord till bord-”och “steg för steg- metoden”. Dessa anser de är till 
för att göra barnen delaktiga i arbetet med måltidspedagogik. 
 
6.2.2 Samspel 
Kommunikationen har blivit starkare på grund av arbetssättet med måltidspedagogik 
berättar Amanda. Delvis för att barnen pratar mycket om mat och för att de ställer frågor 
om maten. Amanda uttrycker även att att samspel synliggörs mellan kocken och barnen 
när barnen är i köket och hjälper till.  
 

De kommunikativa har blivit mycket starkare har det blivit på grund av detta. Att barnen pratar 
mycket mat och de ställer frågor och de kan sitta och hålla händer för öronen, jag lyssnar på hur 
maten smakar åå.. aa.. sätter ord på det. Så språket har blivit väldigt.. fått ett lyft med det tycker vi. 
Och här är de ute i köket med kocken då. Att vara kock.. de tycker de är jätteroligt. De jublar när 
de ska ut dit, då är det viktigt att ha egna kock-kläder. Hatt, rock.. det har vi här iallafall.. men det 
kan räcka med bara ett förkläde också.. det behöver inte vara så avancerat heller. (Amanda) 

 
Bettina berättar att förskolans miljö är utformad för att främja samspel. Ett medvetet val 
arbetslaget har gjort är att dela upp barngruppen i två olika rum under måltiderna. Detta 
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gör de för att få en lugn måltid där de kan samtala och uppleva saker tillsammans. 
Bettina berättar vidare att vid matbordet behöver de inte alltid prata om maten på 
bordet, utan det är viktigt att få en bra balans och därför även samtala om bland annat 
spel. Samtalen under måltiden har även bidragit till att barnen tar med sig ord och 
begrepp från måltiden till den fria leken. Doris berättar att de har ett samspel mellan 
samlingen och matbordet. Genom att använda sig av saperemetoden med att undersöka 
en grönsak, kan det som samtalades under samlingen sedan fortsätta vid matbordet. 
Detta sker för att samtalet vid samlingen inte ska bli en separat del i undervisningen.  
 

Det ser man bland annat när och hör att de kan leka något ute vid sandlådan eller i lekköket så hör 
man hur de använder dem här orden, amen hur luktar det, hur smakar det, nu känner jag det här. 
Och de sitter gärna och håller för öronen och upptäcker hur det låter när man äter och så. (Bettina) 
 
Det man pratar om i samlingen om man nu kanske undersöker en grönsak med hjälp av sapere 
metoden och sådär att man kanske tar med det där när man sitter vid bordet och fortsätter det 
samtalet så det inte blir en separat grej på samlingen och sen så sitter man och äter mat. Att man 
kan koppla det man pratat om i samlingen när man sitter vid bordet, med just det med samtal som 
sagt och så. (Doris)  

 
Dessa olika citat visar att respondenterna ser att samspelet i måltidspedagogik främjas 
under hela förskolans dag och genom olika aktiviteter som sker på förskolan, främst 
anses det att samspelet främjas genom samtal.  
 
6.2.3 När arbetar de med måltidspedagogik 
Gemensamt för båda förskolorna var att undervisning om måltidspedagogik sker flera 
gånger varje vecka vid olika tillfällen under dagen. Större delen av undervisningen 
skedde vid måltiden. Andra situationer där undervisning om måltidspedagogik sker var i 
samlingen, utomhus och i köket. Respondenterna uttryckte att de arbetade mer med 
pedagogiken i våras eftersom det var då en del av förskolornas personal utbildade sig 
till måltidspedagoger. Det betydde att de hade förutbestämda uppgifter som skulle göras 
i verksamheten. Ytterligare en orsak var att förskolorna hade måltidspedagogik som ett 
prioriterat målområde tidigare.  
 

Asså absolut gör vi ju det under måltiderna men man ska ju inte bli bekväm där i, att tänka att nu 
har jag varit duktig när måltiden är gjord. Den är ganska självklar och given. Men vi vill ju jobba 
med den hela tiden. (Bettina) 
 
Vi hade ju även det som ett prioriterat målområde det året. Nu har vi två andra prioriterade 
målområden men måltidspedagogiken ska ju ändå finnas med så den kommer ju inte lika ofta nu 
som när man arbetade intensivt med den. (Doris) 

 
6.3 Varför arbetar de med måltidspedagogik 
Respondenterna uttryckte att det var förskolechefen och förskolornas styrelse som 
beslutat att förskolorna skulle arbeta med måltidspedagogik. Det beslutades även att två 
förskollärare och två kockar på varje förskola skulle vidareutbilda sig till 
måltidspedagoger. Amanda uttryckte att utbildningen gett kunskap om att pedagogiken 
går att få in i hela läroplanen. Likaså att måltidspedagogik innefattar kunskap om 
hållbar utveckling, hälsa och vikten av att ha sunda matvanor. Doris uttryckte att 
utbildningen har förmedlat en större kunskap om hur de ska tänka kring mat och hur 
viktig det är att vara positiva förebilder för barnen under måltiden.  
 

Det var ju att hela läroplanen kom in i måltidspedagogiken. Att den täcker allt om man vill det. Så 
den är heltäckande. Framförallt hållbar utveckling känner man och att barnen får med sig 
hälsoaspekten i detta med. Med att äta nyttigt och bra mat och att de har fått mer och större 
intresse för maten också. (Amanda)  
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Nej men så är det ju absolut, hur man skulle kunna tänka kring. Man fick ett annat förhållningssätt 
till maten, hur man ska presentera den för att barnen ska haka på, hitta nya saker och att det är 
väldigt viktigt att man är positiv som pedagog och kock och vuxen som sitter runt bordet och 
förmedla gott om maten man äter. (Doris) 

 
Respondenterna uttrycker att måltidspedaogiken handlar om att ge barn möjlighet att 
lära sig att äta hälsosamt för sig själva och för miljön. Amanda uttrycker att syftet med 
arbetet är att skapa förutsättningar för en god hälsa. Celia berättar bland annat att det 
handlar om att ge barnen möjlighet till att äta hälsosamt för kroppen och för miljön, 
samt att få en hälsosammare livsstil. Förskolorna håller sig också till en mer hälsosam 
mat genom att de har plockat bort socker, kött och charkprodukter för att istället lyfta 
fram det gröna. 
 

Men det är ju framför allt en hållbar livsstil tänker jag. För framtiden att äta hälsosamt och att må 
bra. Det kan jag väl säga i det stora hela. Syftet är då att skapa förutsättningar för en god hälsa och 
hållbara levnadsvanor som skapar goda matvanor. (Amanda) 

 
Att ge de möjlighet att lära sig äta hälsosamt för kroppen och för miljön. Det tycker jag är det 
viktiga. Vi jobbar ju mycket med att få in en hälsosam livsstil, vi plockar ner lite här med kött och 
sharkeriet och socker.. och lyfter fram det gröna. Det gör en jätteskillnad. Bara de får titta på det 
några gånger och se att det här känner ju jag igen nu. Nu vågar jag nog luktar på den och ta på den 
och smaka till och med. (Celia)  

 
Gemensamt för båda förskolorna var att det är viktigt att arbeta med måltidspedagogik 
ur ett hälsoperspektiv. Att ge barnen en möjlighet till att äta hälsosammare och få en 
större förståelse för vår miljö och deras hälsa. 
 
6.3.1 Riktlinjer och strydokument 
Gemensamt för förskolorna är att de stödjer sitt arbete med måltidspedagogik på 
förskolans läroplan. Förskolornas chef har även gett riktlinjer om hur arbetet ska 
genomföras. Amanda berättar att läroplanen ligger till grund för arbetet de gör med 
barnen och att den är täckande när det kommer till arbetet. Bettina uttrycker att 
läroplanen får tolkas då det inte står skrivet om måltidspedagogik. Dock berättar Doris 
att det är enkelt att koppla läroplanen in i arbetet.  
 

Det är enkelt att koppla till läroplanen för mig som är pedagog ute på avdelningen, det blir inte en 
separat grej med måltidspedagogiken utan det är väldigt lätt att få in med de andra målen som man 
ska jobba med och det är bra. (Doris) 
 
Asså vi följer det i läroplanen som, det blir ju det som vi tolkar liksom så, det står ju inte 
uttryckligen men att man ska ge dem en väl avvägd dagsrytm. Där är ju bland annat måltider och 
nånting liksom likaväl som det vilas och det är lek och sånt. Alltså man får ju tolka och man får ju 
bli, våga tolka. (Bettina) 

 
6.3.2 Lärande som främjas 
Amanda, Bettina och Doris uttrycker att det går att få in hela läroplanen i arbetet med 
måltidspedagogik. Ytterligare uttrycker de att måltidspedagogik är ett bra verktyg för att 
arbeta med hela läroplanen och att det främjar olika sorters lärande hos barnen.  
 

Det är dom olika ämnena alltså i läroplanen som främjas. Alltså vi boostar dom i allt där tycker jag 
på något sätt. Ett eller annat sätt. (Amanda) 
 
Jag ser möjligheterna att kunna väva in i det i allihop liksom, att det finns ett lärande i allting. 
(Bettina) 

 
Amanda fortsätter att berätta hur olika ämnen främjas med måltidspedagogik, bland 
annat att språket främjas genom att sätta ord på olika begrepp. Matematik främjas när de 
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räknar antal bokstäver i deras namn och använder lika många bönor som bokstäver. 
Inflytande främjas genom att barnen får rösta på hur olika grönsaker ska tillagas. 
Estetiska lärprocesser främjas när barnen får måla med kål och skapa ansikten med 
hjälp av grönsaker. Digitala verktyg främjas med hjälp av steg för steg algoritmer, till 
exempel med hjälp av digitala verktyg baka steg för steg. Hållbar utveckling främjas 
genom att barnen får odla på förskolan. Ytterligare berättar Bettina att teknik främjas 
genom att barn får använda olika köksredskap och Doris uttrycker även att 
naturvetenskap främjas via experiment med mat.  
 
6.3.3 Möjligheter 
Amanda och Bettina berättar att en möjlighet med måltidspedagogik är att förskolan har 
ett eget kök och en egen kock. De menar att det bidrar till en starkare kontakt med köket 
där både barn och pedagoger är delaktiga. Respondenterna uttrycker också att när 
förskolan har ett eget kök möjliggörs det bland annat att förskolan kan erbjuda barnen 
en sundare kost, det vill säga mindre kött och mer baljväxter. Det ger även barnen 
möjlighet till att arbeta med olika sorters bönor för att bekanta sig med dem.  
 

Jag ser det som att man måste ha en god kommunikation mot köket. Det är svårare när man får 
käppar i hjulet om man inte har någon som är med på tåget. Så förutsättningarna här är ju att vi har 
ett kök som maten lagas här på plats. Men det är ju svårare om man inte få maten lagad här, när 
man styrs av ett centralt kök. Även att de kan tycka att de drar ner på köttet till exempel och lägger 
till mer bönor men får man inte se en böna fysiskt, får man aldrig ta i en böna liksom. (Bettina) 
 

Celia och Doris uttrycker att möjligheter som synliggörs i måltidspedagogik är de 
möjligheter som de själva kan ge barnen. Det vill säga deras eget förhållningssätt till 
arbetssättet. De berättar även att måltidspedagogiken går att få in i det dagliga arbetet i 
förskolan med enkla medel om pedagogen bara vill.  

 
Alla möjligheter skulle jag vilja säga. Det är inställningen hos sig själv. Det behöver inte vara så 
stora grejer. Bara man tittar på en rödbeta är måltidspedagogik man undersöker känner lyssnar och  
smakar och så där. Det behöver inte vara så stora grejer. (Doris) 
 
Att få in det i det dagliga. Att man behöver inte avsätta en extra tid egentligen. Man får in det i det 
dagliga man gör om man vill. När man sitter runt bordet när man äter, att man kan bara lyfta 
frågan vilka färger ser vi i detta och om man håller för öronen hur låter det. Det är så mycket man 
kan få med i måltiden istället för att sitta och prata om vad gjorde du i helgen. Så kan man prata  
om maten. (Celia) 
 

6.3.4 Begränsningar  
Amanda, Bettina och Celia uttrycker att tiden är en begränsning, att det finns en 
tidsbegränsning i verksamheten som gör att måltidspedagogik tar upp tid så att andra 
ämnen inte hinns med. Ytterligare en begränsning som de uttrycker är att det kan finnas 
för lite tid att arbeta med måltidspedagogik. 
 

De är ju allt annat arbete som man också vill hinna med.. så är det med allt annat också.. 
så då får man hitta ett arbetssätt som gör att man kan. (Amanda) 

 
En annan begränsning som Bettina och Celia tar upp är pengar. De berättar att 
förskolans ekonomi kan begränsa så att de inte har råd att köpa in allt de vill. Celia 
berättar att även om pengar kan vara en begränsning är det endast ett litet hinder. Det 
handlar om att hitta andra tillvägagångssätt och att se runt begränsningarna. Ytterligare 
en begränsning tar Doris upp, som menar att den begränsning som synliggjorts i arbetet 
med måltidspedagogik är att få med sina kollegor. Det finns en svårighet att förmedla de 
kunskaper och erfarenheter  fått genom utbildningen så att kollegorna förstår. Även om 
pedagogerna uttryckt att det finns begränsningar menar de att begränsningarna inte är 
större än möjligheterna som finns i måltidspedagogiken. 
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Det skulle ju kunna vara tid och pengar och det här men de är så lätt att få in de här små grejerna 
det behöver inte bli något extra. bara man hittar hur man jobbar med det. (Celia) 
 
Sen gäller det då att försöka få med alla på tåget som inte har läst, som inte har kunskapen bakom. 
Det är väl isåfall det.. annars ser jag inga begränsningar jag ser bara möjligheter. (Doris) 

 
6.4 Sammanfattning av resultatet 
I resultatet framkommer det att respondenterna beskriver måltidspedagogik på ett 
liknande sätt. Alla fyra beskriver att den innebär att ge barn möjlighet till att äta 
hälsosammare och få en utvecklad förståelse för vår miljö och deras egen hälsa. De 
beskriver ytterligare måltidspedagogik med begreppen kommunikation, hållbar 
utveckling och att använda kroppens alla sinnen för att beskriva mat. Respondenterna 
följer läroplanen för förskolan och kopplar in läroplanens mål i arbetet. I resultatet 
framkommer det att de använder sig av olika metoder och arbetssätt för att genomföra 
arbetet. Metoderna de använder sig av på förskolorna är saperemetoden, “från jord till 
bord-”och “steg för steg- metoden”. Kocken har även en betydande roll i arbetet med 
måltidspedagogik, barnen får tillbringa tid i kök och vara med från början när maten 
lagas. 
 
Resultatet visar att de arbetar med måltidspedagogik flera gånger under dagen i 
samlingar, utomhus och i köket. Varför de arbetar med den är för att barnen ska få 
möjlighet till att äta hälsosamt, få en förståelse hur mat påverkar deras hälsa och hur de 
kan få en hållbar livsstil. Det framkommer i resultatet att olika sorters läranden främjas 
genom måltidspedagogik bland annat språket, matematiken, digitala verktyg och barns 
inflytande. Möjligheter som synliggjordes i resultatet var bland annat att förskolorna har 
ett eget kök. Begränsningar som synliggjordes var bland annat att respondenterna 
känner att tiden inte räcker till för arbetet med måltidspedagogik men även att den kan 
ta tid från andra ämnen som de vill arbeta med.  
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7 Analys 
Nedan kommer vi att analysera studiens resultat utifrån studiens teoretiska ramverket, 
vilket är ett didaktiskt och sociokulturellt perspektiv.  
 
7.1 Vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken 
Det didaktiska begreppet vad står för vilken kunskap som står i fokus (Jank & Meyer; 
Selander 2017). Tolkningsvis betyder det att den kunskap som förskollärarna och 
kocken anser ska stå i fokus i måltidspedagogik är: ett livslångt och hälsosamt 
förhållande till mat, men kommunikation var också en viktig beståndsdel som de 
berättade. Hälsan kopplas till det Öhlund (2008) skriver att det är av vikt att pedagoger 
främjar en hälsosam kost hos barn i tidig ålder. En annan koppling som går att se är till 
den klassiska didaktiska triangeln. Doris berättar att måltidspedagogik innebär att skicka 
med ett hållbart tänkande och medvetenhet hos barnen och Amanda berättar att de 
samtalar och låter barnen sätta ord på hur de upplever maten. Det kopplas till Kansanens 
och Meris (1999) uttryck att pedagoger behöver ha en förkunskap om ämnet de 
undervisar i och att undervisningen har ett varierande innehåll. Även att det är 
pedagogernas uppdrag att förmedla undervisningens innehåll på barnens nivå. 
Resultatet visar att det finns olika aspekter av lärandet och att det är barnens lärande 
som är i fokus i måltidspedagogik. Det stämmer med vad Lindström och Pennlert 
(2016) skriver om att undervisningens innehåll ska handla om att främja barns lärande.  
 
7.2 Hur arbetar de med måltidspedagogik 
Det didaktiska begreppet hur står för hur de arbetar med sin undervisning (Jank & 
Meyer 1997; Selander 2017). Resultatet visar att förskollärarna och kocken anser att 
måltidspedagogik inte enbart kan genomföras av en individ, alla behöver vara överens 
om att hjälpas åt. Detta stämmer överens med det didaktiska perspektivet och det 
Egidius (2006) skriver, att pedagogerna planerar, genomför och utvärderar 
undervisningen tillsammans i verksamheten. Tolkningsvis står begreppet hur för vilka 
metoder som arbetas med, det vill säga saperemetoden, “från jord till bord-”och “steg 
för steg- metoden”. Genom metoderna är en tolkning att barnen får vara kreativa när de 
odlar, testar nya råvaror på olika sätt och lagar mat tillsammans med kocken. Det 
kopplas samman med det sociokulturella begreppet kreativitet. Enligt Strandberg (2006) 
är kreativitet en avgörande faktor för barns lärande och utveckling, han skriver också att 
det sociala samspelet är av vikt inom kreativiteten för att nya kunskaper ska möjliggöras 
hos barnen. I relation till resultatet uttrycker respondenterna att kocken har en 
betydande roll för att ge barnen kunskap om matlagning. Dessa metoder kan även ses 
som situationer där undervisning sker med måltidspedagogik. Detta kopplas till den 
klassiska didaktiska triangeln och det Kansanen och Meri (1999) skriver att det är av 
vikt att pedagogerna skapar undervisningssituationer där barnen får möjlighet till att 
främja sitt lärande. I relation till resultatet skapar pedagogerna undervisningssituationer 
när de använder sig av saperemetoden, “från jord till bord-”och “steg för steg- 
metoden”. Skouteris et al. (2017) har forskat om att pedagoger kan använda en 
lekbaserad aktivitet för att främja barns hälsa och för att motverka övervikt. I relation 
till resultatet är en tolkning när förskolorna använder sig av olika metoder kan de vara 
en undervisningssituation, där lek används för att ge barnen möjlighet till att skapa en 
hälsosam livsstil. Det sociokulturella perspektivet kopplas även samman med det 
Jakobsson (2012) skriver att när pedagoger använder sig av olika aktiviteter i förskolans 
verksamhet möjliggör det att lärandesituationer uppstår. Det betyder att lärandet är 
något som sker med  en aktivitet i   centrum och med andra  människor. Resultatet  visar  
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att metoderna generellt främjar samspel och lärande, då pedagoger och barn genomför 
aktiviteterna tillsammans. Vidare kopplas det Phillips (2014) skriver att kunskaper och 
erfarenheter skapas i interaktion med andra människor.  
 
I resultatet berättar Amanda att kommunikationen hos barnen har blivit starkare genom 
arbetssättet med måltidspedagogik, för att barnen bland annat samtalar och ställer frågor 
om mat. Detta går att koppla till den klassiska didaktiska triangeln, enligt Lindström och 
Pennlert (2016) är relationen mellan pedagog och barn av vikt då det skapar goda 
relationer som sker via kommunikation och samspel. Bettina uttrycker i resultatet att 
miljön är utformad för att kunna främja samspelet mellan pedagoger och barn. Det som 
har gjorts är att barngruppen äter i två rum under måltiderna, för att kunna få en lugnare 
måltidssituation där olika samtal kan skapas. Den stärkta kommunikationen kan även 
kopplas till Johansson och Pramling Samuelssons uttryck att barns förmåga att 
reflektera och kommunicera möjliggörs under måltidssituationerna. Det sociokulturella 
perspektivet kopplas samman med vad Säljö (2014) skriver att pedagoger och barn 
befinner sig i sociala interaktioner med varandra under hela vistelsetiden på förskolan. 
Vilket enligt honom innebär att det finns möjlighet till utveckling och lärande. Det 
stämmer överens med resultatet då respondenterna uttrycker att samspelet främjas under 
hela förskolans dag genom olika metoder med måltidspedagogik, men även att de 
utformat en miljö som främjar samspel.  
 
7.3 Varför arbetar de med måltidspedagogik 
Det didaktiska begreppet varför står för varför något ska undervisas (Jank & Meyer 
1997; Selander 2017). Genom att använda sig av frågan varför får vi reda på varför de 
arbetar med måltidspedagogik. Respondenterna uttrycker att arbetet med 
måltidspedagogik har sitt ursprung i ett hälsoperspektiv. Amanda och Celia berättar att 
syftet är att skapa förutsättningar för en god hälsa och att ge barnen möjlighet till en 
hälsosammare livsstil. Det går att koppla till den klassiska didaktiska triangeln och det 
Lindström och Pennlert (2016) skriver att innehållet i undervisningen ska präglas av att 
pedagogen har den kompetens att välja ut ett relevant kunskapsinnehåll och kan 
kommunicera innehållet till barnen. Detta går att koppla tillbaka till resultatet då 
pedagogerna berättar att anledningen till att de arbetar med måltidspedagogik grundar 
sig i ett hälsoperspektiv. Öhlund (2008) skriver att barn mår bra av att äta en hälsosam 
och varierad kost, samt att det är av vikt att tidigt lägga grunden för hälsosamma 
matvanor. Utifrån ett didaktiskt perspektiv betyder det att pedagogerna behöver vara en 
expert inom området för att kunna undervisa Kansanen och Meri (1999). I resultatet 
framkom det att Amanda, Doris och Celia har fått möjlighet till att utbilda sig till 
måltidspedagog. En tolkning är att de utbildade måltidspedagogerna är experter och har 
därför den kompetens som behövs för att undervisa barnen om mat och hälsa. Doris 
berättar att utbildningen till måltidspedagog har gett henne mer kunskap om tänkandet 
kring mat och att vara goda förebilder under måltiden. Enligt Sepp (2002) är det 
betydelsefullt att pedagoger är förebilder för att visa barnen att all mat som är uppdukad 
är ätbar. Ytterligare en anledning till att respondenterna genomför arbetet med 
måltidspedagogik är för att de ser fler möjligheter än begränsningar.  En tolkning är att 
detta kan vara en betydande faktor till varför de arbetar med den.  
 
I resultatet framkom det att Amanda, Bettina och Doris tar stöd av förskolans läroplan i 
arbetet med måltidspedagogik, samt att den främjar olika sorters läranden hos barnen. 
Ytterligare anser de att hela läroplanen går att koppla till arbetet med måltidspedagogik. 
Det kopplas till det didaktiska perspektivet att undervisningen handlar om att 
pedagogerna ska använda sig av de olika läroplansmålen i planeringen. När 
pedagogerna tar stöd av förskolans läroplan i sin planering ger det positiva effekter på 
barnens lärande (Håkansson & Sundberg 2012). Tolkningsvis hör det samman med det 
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Kansanen och Meri (1999) skriver om att det är betydelsefullt att pedagogerna baserar 
innehållet i sin undervisningen från läroplanen.  
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8 Diskussion 
I avsnittet diskuteras resultatets betydelse i relation till studiens inledning, tidigare 
forskning samt det didaktiska och sociokulturella perspektivet. Som sedan följs av 
ytterligare en diskussion där metodavsnittets betydelse för resultatet diskuteras. 
Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning med måltidspedagogik.   
 
8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur 
verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans 
vardag. När vi konkretiserade vårt syfte fick vi fram tre frågeställningar som hjälpte oss 
att få svar på syftet. Frågeställningarna har även utvecklats till intervjufrågor för att få 
pedagogernas beskrivning om arbetet. Den första frågeställningen formulerades: vad är 
måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken? Här svarade respondenterna att den 
bland annat innefattar att ge barn förutsättningar till ett hållbart tänkande kring mat, 
samt att låta barnen sätta ord på hur de upplever olika råvaror. Andra frågeställningen 
formulerades: hur arbetar de med måltidspedagogik? Här svarade de bland annat att de 
använder sig av olika metoder för att främja barns hälsa. Tredje frågeställningen 
formulerades: varför arbetar de med måltidspedagogik? Här svarade de bland annat att 
anledningen  till att de arbetar med detta grundar sig i ett hälsoperspektiv och att barnen 
ska ges goda förutsättningar till att äta hälsosamt. Därmed anser vi att det insamlade 
materialet besvarade studiens syfte och frågeställningar.  
 
Då studiens resultat visar att måltidspedagogik bland annat innebär att ge barn kunskap 
om mat för att främja barns hälsa, kommer det att föras en diskussion om matens 
betydelse för barns hälsa, inklusive didaktiska implikationer, samt en diskussion om 
teoriernas betydelse i relation till studiens inledning och tidigare forskning.  
 
8.1.1 Matens betydelse för barns hälsa 
Resultatet visar att båda förskolorna anser att det är viktigt att arbeta med 
måltidspedagogik ur ett hälsoperspektiv, för att ge barnen möjligheter till en 
hälsosammare kost och livsstil. Respondenterna uttryckte att den handlar om att lära sig 
vikten av att äta hälsosammare för sig själv och för vår miljö. Därför är det av vikt 
enligt Öhlund (2008) och Hilpert et al. (2017) att lägga grunden för sunda matvanor hos 
barn i tidig ålder, då övervikt och fetma hos barn har ökat. När barnen får möjlighet till 
att förstå innebörden i att leva hälsosamt kan övervikt och fetma förebyggas hos barnen 
(Öhlund 2008). Utifrån resultatet och den tidigare forskningen går det att konstatera att 
ohälsa i relation till övervikt och fetma hos barn är ett aktuellt samhällsproblem. Därför 
tänker vi att måltidspedagogik är ett arbetssätt som kan användas för att främja barns 
hälsa och ge barn kunskap om en hälsosammare livsstil. Dock har pedagoger ett 
uppdrag att följa läroplanen för förskolan och att basera verksamheten på läroplanens 
mål. Därför kan man fundera över om den går att arbeta med utifrån läroplanen, eller 
om det leder till att andra ämnesområden inte uppmärksammas i verksamheten. Av 
resultatet framgår det att respondenterna anser att måltidspedagogik täcker hela 
läroplanen. Problematiken i detta är att läroplanen är tolkningsbar och att även om 
respondenterna i studien anser att måltidspedagogik går att få in i hela läroplanen är det 
inte säkert att andra pedagoger hade tolkat det på samma sätt. 
 
Resultatet visar att förskolorna har ett eget kök, vilket möjliggör att förskolorna kan 
erbjuda barnen hälsosammare mat som innehåller mer baljväxter, mindre kött och 
socker. Enligt Bohm (2016) socialiseras barn in tidigt i ett visst tankesätt och agerande 
när det gäller mat. Sepp (2002) uttrycker även att barn brukar ha svårt att acceptera nya 
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livsmedel. Det innebär att barn äter de livsmedel som de känner till och tycker om, 
oftast har maten hög av fett- och sockerhalter. Vår slutsats utifrån resultatet och tidigare 
forskning är när förskolorna väljer att erbjuda barnen hälsosammare mat, ges det 
möjlighet för barnen att få en större förståelse för varför maten är bra för deras egna 
hälsa och för miljön. När barnen får möjlighet att bekanta sig med hälsosamma 
livsmedel ger det också barnen förutsättningar för att lära sig tycka om dem. 
 
En reflektion som gjorts är att det finns nackdelar med att bedriva måltidspedagogik i 
förskolan. Resultatet visar att de möjligheter som respondenterna ser med att arbeta med 
den är att förskolan har ett eget kök och kock. Genom att de ser detta som möjligheter är 
en tanke att andra förskolor inte har samma möjlighet till att bedriva måltidspedagogik 
för att de inte har ett eget kök eller kock. Att bedriva den i förskolans verksamhet kan 
därför ses som en svårighet för andra förskolor. Ytterligare en begränsning som vi har 
reflekterat över är att det behövs en utbildning för att kunna arbeta med en 
måltidspedagogik. Det får konsekvensen att förskolor som vill arbeta med den, behöver 
ges möjlighet till att utbilda måltidspedagoger. Dock är en tanke att andra förskolor kan 
arbeta med den till en viss del, då respondenterna uttrycker att läroplanens delar går att 
få in i måltidspedagogik med enkla medel. Även Livsmedelsverket (2016) påpekar att 
måltidspedagogik går att genomföra på olika sätt. Därför kan pedagoger hitta olika 
tillvägagångssätt att genomföra arbetet på.  
 
Resultatet visar att respondenterna använder måltidspedagogiken som ett arbetssätt för 
att främja barns hälsa och matvanor. Dock anser vi att hälsa innefattar mer än bara 
sunda matvanor, en av dem är fysisk aktivitet. Söderström et al. (2012) skriver bland 
annat i sin studie att en bra utomhusmiljö bidrar till goda förutsättningar för god hälsa 
och välbefinnande. Därmed har vi reflekterat över att respondenterna som arbetar med 
måltidspedagogik kanske har mer fokus på maten och därav glömmer att hälsan även 
påverkas av den fysiska aktiviteten. I vårt resultat berättar respondenterna att de främjar 
barns hälsa genom arbetet med måltidspedagogik. Vi ställer oss frågande till detta då vi 
anser att barns hälsa är mer än att ge barn möjlighet till bland annat sunda matvanor. 
Barns ohälsa kan också synliggöras genom oro, ångest och stress (Hultman 2013). 
Därmed anser vi att det är viktigt att se hälsa som en helhet, att det finns fler faktorer än 
mat som påverkar.  
 
8.1.2 Det didaktiska och sociokulturella perspektivets betydelse  
Det didaktiska och sociokulturella perspektivet är av vikt med måltidspedagogik, då den 
innefattar undervisning och sociala sammanhang. Studiens syfte och frågeställningar är 
kopplade till det didaktiska perspektivet då frågeställningarna är formulerade utifrån 
didaktikens frågor vad, hur och varför förskolorna arbetar med måltidspedagogik. Det 
betyder därmed att det är det didaktiska perspektivet som framträder som mest under 
studien.  För att kunna synliggöra samspelets betydelse för måltidspedagogiken har det 
sociokulturella perspektivet varit ett komplement till didaktiken. Vi anser därför att 
teorierna har varit till hjälp, utan dem tänker vi att det inte hade gått att få fram en 
relevant analys som är kopplad till studiens tidigare forskning och resultat. 
 
Resultatet visar att undervisningen om måltidspedagogik oftast sker vid måltiden. Vi 
tänker därmed att respondenterna har en viktig roll med att vara goda förebilder under 
måltiderna. Det stämmer med det Sepp (2002) skriver om att pedagogerna ska agera 
som förebilder under  måltidssituationerna. En reflektion är att då pedagogerna ska 
agera som förebilder för barnen, får pedagogernas samspel med barnen en betydande 
faktor. Det betyder bland annat  att pedagogerna behöver vara goda förebilder under 
måltiden eftersom att barn tar till sig nya kunskaper och erfarenheter i samspel med 
andra. Resultatet  visar även att undervisningen med måltidspedagogik oftast sker vid 
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måltiden. Därför tänker vi att respondenterna har en viktig roll att ta tillvara på 
måltidssituationen för att främja barns kunskap om måltidspedagogik. Dock skriver 
Sepp (2002) att  en del pedagoger inte ser måltiden som en pedagogisk situation utan 
som ett  problem då det stör deras dagliga verksamhet. Detta går emot vad studiens 
resultat visar, då respondenterna uttryckte att undervisning sker under 
måltidssituationerna 
 
8.2 Metoddiskussion 
En reflektion som vi har gjort är att vårt urval hade kunnat få en större spridning om vi 
hade valt att genomföra intervjuer på förskolor som inte har samma styrelse och chef. 
Vi vet inte om det hade varit en fördel eller nackdel för studiens resultat, men det hade 
kunnat innebära att studien blivit mer problematiserad och fått flera perspektiv på 
arbetet med måltidspedagogik.  
 
Reflektionen som gjordes, innan intervjuerna genomfördes var att enskilda intervjuer 
kunde vara en bra metod, med anledning att vi ville få respondenternas egna kunskaper 
och erfarenhet om måltidspedagogik och för att de inte skulle påverkas av de andras 
svar. Efter att intervjuerna hade genomförts diskuterades metodvalet ytterligare. Det 
som diskuterades var om intervjuerna genomförts i par, det vill säga att två respondenter 
från varje förskola hade intervjuats tillsammans, är en tanke att det kunde bidragit till att 
de fått stöd av varandra och fått ett mer djupgående samtal om frågorna som ställdes. 
Ytterligare en tanke är att då båda var delaktiga under alla fyra intervjuer möjliggjorde 
det att båda fick en förståelse för det som berättades. Det var därför enklare att 
transkribera materialet eftersom respondenternas svar redan hade berättats för oss. Om 
intervjuerna genomförts separat istället, är en tanke att det kunde ha bidragit till att 
intervjuerna inte blivit lika utvecklade då bara en av oss hade haft möjlighet att komma 
med följdfrågor under samtalets gång. Det kunde också ha bidragit till att vi endast haft 
förståelse för de samtal som man själv varit delaktig i. Vi ansåg att vi inte fick ett lika 
djupgående svar som förväntat på hur personalens samspel med barnen synliggörs i 
undervisningen med måltidspedagogik. En reflektion är att de inte förstod vår 
intervjufråga: hur främjas samspel mellan pedagog och barn i förhållande till 
måltidspedagogik? Detta uppmärksammade vi genom att de frågade oss om vi kunde 
förtydliga den. En tanke är att frågan hade behövts ställas på ett annorlunda sätt för att 
de skulle kunna förstå. Ytterligare en tanke är att vi hade kunnat genomföra 
observationer.  
 
Genom att använda observationer kunde samspelet mellan personal och barn 
observerats i en aktivitet relaterad till måltidspedagogik. Dels för att kunna förstå deras 
samspel med barnen, men också för att se samspelet istället för att endast få det 
återberättat. 
 
8.3 Slutsats och förslag till vidare forskning  
Vår förhoppning är att vår studie har bidragit med kunskap om hur verksam personal i 
förskolan arbetar med måltidspedagogik. Den förskolepedagogiska betydelse som 
studien kan få är att personal i förskolan får kunskap om metoder och arbetssätt som är 
användbara för att främja barns hälsa och matvanor. Dessutom kan studien ge förslag på 
hur måltidspedagogik kan omsättas i förskolans praktik, då få forskningsstudier 
behandlar detta.  
 
Under studiens gång diskuterades hur intressant det hade varit att intervjua barnen på 
förskolorna, för att få barnens perspektiv på hur de upplever måltidspedagogik i 
förskolan. Det hade varit av intresse att ta del av barnens upplevelser och erfarenheter, 
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då det är barnen som undervisas. Genom att ta del av olika personers erfarenheter och 
upplevelser hade flera perspektiv och synsätt synliggjorts. Därmed hade studien kunnat 
problematiserats och utvecklas mer.    
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Bilagor 
Bilaga A: Missiv till respondenterna 
 
Hej! 
Våra namn är Emilia Karlsson och Carolina Kjellander. Vi läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under höstterminen 2018 
skriver vi ett självständigt arbete i förskolepedagogiskt område. Området som vi har valt 
att undersöka i vårt självständiga arbete är måltidspedagogik. För att kunna skapa en 
förståelse inom området behöver vi genomföra intervjuer med pedagoger som uttalat 
arbetar med måltidspedagogik i den pedagogiska verksamheten. Vi skulle vara glada 
och tacksamma om vi fick göra en intervju med dig.  
 
I vår studie utgår vi från en god forsknings ed som vetenskapsrådet skriver om. Med 
detta innebär att du som medverkar kan välja ifall du vill vara med eller inte i vår studie. 
Under studiens gång kan du välja att avbryta. Om fallet skulle vara att du väljer att 
avbryta din medverkan kommer all insamlad data att raderas och inte användas i 
studien. Materialet som är insamlat ska endast användas för studiens syfte. Materialet 
som är insamlat är konfidentiellt vilket innebär att vi strävar efter att du som respondent 
ska vara så anonym som möjligt. Vår strävan är att skydda din integritet och vi kommer 
att använda oss av fiktiva namn på både pedagogerna och förskolorna.  
 
Intervjun kommer ta cirka 30 minuter. Om du samtycker använder vi oss av 
ljudupptagning för att underlätta studiens fortsättning. Ljudupptagningen kommer att 
transkriberas och raderas när studien är klar.  
 
Hör gärna av dig om du har några frågor till oss.  
Vi planerar att genomföra intervjuerna vecka 49. Om förhinder uppstår vecka 50.  
Tack på förhand, hoppas att vi ses! 
 

Emilia Karlsson: Mail: ekxxx@student.lnu.se  
 
Carolina Kjellander: Mail: ckyyy@student.lnu.se  
 



  
 

II 

 
Bilaga B: Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
- Hur gammal är du? 
 
- Hur många år har du varit verksam som förskollärare/ kock? 
 
- Hur länge har du arbetat med måltidspedagogik? 
 
- Hur länge har förskolan arbetat med måltidspedagogik? 
 
Vad är måltidspedagogik 
- Vem har beslutat att ni ska arbeta med måltidspedagogik? 
 
- Har du gått en utbildning inom måltidspedagogik?  
  Vilka kunskaper fick du till dig genom utbildningen?  
 
- Vad är måltidspedagogik för dig? 
 
Hur arbetar pedagoger utifrån måltidspedagogik 
- Hur arbetar ni med måltidspedagogik? 
  Har ni några metoder eller arbetssätt ni använder er av i måltidspedagogiken? 
 
- När arbetar ni med måltidspedagogik? 
  Vilka tider på dagen? 
  Hur många timmar i veckan? 
  På vilka platser sker undervisningen om måltidspedagogik? 
 
- Hur främjas samspel mellan pedagog och barn i förhållande till måltidspedagogik? 
 
Varför arbetar pedagoger utifrån måltidspedagogik i förskolan 
- Varför anser du att det är viktigt att undervisa om måltidspedagogik? 
 
- Har ni några riktlinjer eller styrdokument att följa vad gäller måltidspedagogik? 
 
- Vad är det för slags lärande som främjas inom måltidspedagogik? 
  Vilka läroplansmål främjas? 
 
- Vilka möjligheter finns det att arbeta med måltidspedagogik? 
 
- Vilka begränsningar finns det att arbeta med måltidspedagogik? 
 
Avslutning 
- Annan information du vill tillägga som kan vara relevant för vår undersökning? 
 
- Är det något som du funderar på? 
 


