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Sammanfattning 
 

Svensk titel: Förskolebarnets stress vid måltidssituationer 

 

Engelsk titel: Preschool child’s stress during meal situations 

 

 

Min studie syftar till att bidra med kunskap kring hur pedagoger upplever 

förskolebarnets stress vid måltidssituationer. Studien utgår ifrån det salutogena sättet att 

se på hälsa, vilket syftar till att befrämja en individs aktuella hälsosituation. En 

kvalitativ metod har varit mitt tillvägagångssätt för att utföra studien. Kvalitativ 

forskningsmetod skapade möjligheten att kunna bidra med en nyanserad bild över hur 

pedagoger inom förskolans verksamhet upplever förskolebarnets stress vid måltider. 

Det forskningsverktyg som jag använt har varit semistrukturerade intervjuer 

tillsammans med sex stycken pedagoger. De arbetar på olika förskolor i olika områden i 

en liten stad. Förskolorna avviker från varandra i storlekssammanhang och 

personaltäthet. Gemensamt för förskolorna är att de har tillgång till ungefär lika stora 

utrymme och samma materiella ting. Gemensamt är också att pedagogerna på de olika 

förskolorna upplever att barnen är eller lätt kan bli stressade vid måltidssituationer.  

 

Stressen kan uppstå genom flera olika moment som de intervjuade pedagogerna 

beskrivit. Det kan till exempel vara så att pedagogens stress kan smitta av sig till barnet. 

Barnet kan drabbas av olika psykiska tillstånd så som neofobi, aversion och matvägran 

med den gemensamma nämnaren att barnet inte äter på grund av upplevd stress. Barnets 

stress kan yttra sig på olika sätt. Det kan vara genom att barnet blir högljutt, apatiskt, 

oroligt eller att barnet får svårt att sitta stilla. Pedagoger kan minska barnets stress 

genom att vara en förebild som föregår med gott exempel. Förebilden verkar som en 

inidvid för barnet att imitera under måltider. Till exempel är det av vikt att förebilden 

har ett gott bordsskick för barnet att efterlikna. Pedagogerna som intervjuats anser att 

även vårdnadshavare bör vara goda förebilder till barnet vid måltider i hemmet. Det är 

viktigt att vårdnadshavare upprätthåller måltider där alla familjens medlemmar tillåts 

delaktighet. Pedagogerna menar att det även är av vikt att också hemifrån berikas av 

förebilder för att barnet ska veta hur hen ska föra sig vid måltider i förskolan. Resultatet 

bidrar till en bild av att pedagoger i förskolan idag generellt behöver fler verktyg och 

mer erfarenhet för att kunna bemöta samt rusta förskolebarnet med detsamma för att 

kunna hantera sin stress.  
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1 Inledning 
 

Vi vet för lite om hur förskolan påverkar barn. Att nästan alla barn i Sverige tas 

om hand i en och samma omsorgsmodell under stor del av sin vakna tid, under de 

mest dynamiska åren i sin utveckling, ställer höga krav på verksamheten. […] 

tyvärr finns det få svenska studier som undersökt detta.  

(Professor Ulla Waldenström, GP, 27 dec. 2014) 

 

I dagens samhälle drabbas allt fler individer av psykisk ohälsa. En faktor som leder till 

detta är just stress. Stress är ett fenomen som människan i alla tider har drabbats av, 

speciellt vid flykt- eller kampsituationer. Stress kan vara positiv då den bidrar till att 

göra individen alert och fokuserad. Stress kan även vara negativ då den skapar dåligt 

mående, ohälsa och ibland långvariga konsekvenser så som utmattningssyndrom 

(Nyholm, 2016). Redan i förskolan hos det lilla barnet finns fenomenet stress. Hur 

känsligt ett barn är för stress är helt individuellt. Nyholm (2016) menar att det finns 

flera situationer inom förskolans verksamhet som stressar barnet. En av dessa 

situationer är måltiderna. Barnets stress är synlig genom till exempel rastlöshet vid 

matbordet eller minskad matlust (ibid).  

 

Som blivande förskollärare har många tankar funnits under hela min utbildning kring 

hur förskolan egentligen påverkar förskolebarnets hälsa. Under mina 

verksamhetsförlagda utbildningskurser har just måltider varit situationer där jag märkt 

att barnen är stressade. Vid diskussioner med olika individer inom förskolan kring stress 

vid måltider, har samma slutsats varit att vi har för lite kunskaper och erfarenheter av 

hur barnet påverkas av måltidssituationer ur ett hälsoperspektiv. Det finns en 

förhoppning om att denna studie ska bidra med kunskap till personal i förskolan om hur 

pedagoger upplever barnets stress och vad pedagoger kan göra för att minska den vid 

måltidssituationer.  

 

Förskolan ska vara den plats som lägger grunden för varje barns livslånga lärande. 

Verksamheten styrs av läroplanen för förskolan (1998; 2016), vilken innehåller flera 

riktlinjer, mål och uppdrag för verksamheten och de individer som ingår i den. En av 

riktlinjerna som finns är ”arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling” (Skolverket 1998; 2016: 11). Förskolans uppdrag är 

således att vara en verksamhet där varje barn har möjlighet till god hälsa, lek och 

lärande. Verksamheten ska ta hänsyn till att alla barn är egna individer och behöver 

olika mycket stöd kontra utmaning för att utvecklas. Vistelsen i förskolan ska vara 

positiv för barnet och utgå ifrån en helhet där barnets bästa står i fokus. Pedagoger har 

handledarroller för barnet menar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015). Däremot kan 

pedagogers handledning, krav och agerande tillsammans med barnen skapa stress hos 

förskolebarnet. Barnet behöver utmaning för att utvecklas och lära samtidigt som det 

behöver stöd för att klara av det (Ellneby, 1999). Å andra sidan kan pedagogers frånvaro 

och bristande stöd för barnet vara en faktor som också skapar stress. Barnet är relativt 

kompetent, men inte i tillräckligt hög grad för att klara sig på egen hand och utan stöd 

ifrån en vuxen (Aili, Lindberg & Grandelius, 2004). Det finns ett dilemma kring var 

gränsen går för att ställa för höga respektive för låga krav på förskolebarnet. Det är 

därför angeläget att utföra en studie om hur pedagoger upplever förskolebarnets stress 

vid måltidssituationer ur ett hälsoperspektiv. 
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2 Bakgrund 
 

Under denna rubrik presenteras begreppet stress. Också hur stress kan te sig i 

förskolebarnets verklighet och i måltidssituationer inom förskolans verksamhet.  

 

2.1 Stress 

 
Begreppet stress skapades 1946 av forskaren och läkaren Hans Selye (Mörelius, 2014). 

Han var också först med att forska om stress hos barn. Selye menar att barns stress 

minskar då barnet tillåts vara individuellt och behandlas efter sina egna behov. 

Begreppet stress är komplext och är en del av en människas hälsa. Gemensamt för 

tolkning av begreppet är att stress handlar om någon typ av påfrestning hos människan, 

antingen fysiskt eller psykiskt. Det kan betyda att stress verkar som en alarmklocka och 

gör människan alert samt vaken. Stress kan också verka som en hetsning vilket innebär 

att människan drabbas av en kamp- och/eller flyktkänsla. Stress kan även ta sig uttryck 

genom att människan känner sig utmattad (ibid). Neuroläkaren Bruce McEwen (2011) 

definierar begreppet stress som ett hot mot människans individuella hälsa såväl den 

fysiska som den psykiska hälsan. Detta hot leder i sin tur till att människan förändrar sitt 

beteende, mående och/eller fysiska funktioner. Människans psykiska svar på stress kan 

även ske instinktivt (ibid).  

 

Ellneby (1999) påpekar att inom förskolans verksamhet är det ofta vuxnas agerande i 

olika situationer tillsammans med barn som skapar barnets stress. Denna stress handlar 

om den vuxnes krav på barnet. De krav som motsvarar barnets kunskaper och 

utveckling tenderar att utveckla barnet vidare eller till att inhämta nya kunskaper. De 

krav som är för högt ställda på barnet tenderar istället att skapa hets som i sin tur skapar 

stress hos barnet (ibid).  

 

 

2.2 Förskolebarnet och stress 

 
Ellneby (1999) och Aili, et al. (2004) menar att barnet upptäcker och lär känna världen 

genom alla sina sinnen. Barnet behöver få agera såväl ensam som tillsammans med 

andra barn och med vuxna i samspel. Mer kunniga individer fungerar som en 

handledare för barnet. De individer som har mer kunskap kan då handleda barnet till att 

inhämta fördjupade eller nya kunskaper. Genom barnets agerande tillsammans med 

andra kan stress skapas. Även barnets agerande i frånvaro av andra kan leda till stress. 

Barnets hjärna är det organ som reglerar hur stresståligt det individuella barnet är. 

Hjärnan styr hur barnet hanterar och upplever den aktuella stressen (ibid).  

 

Negativ stress har genom neuroläkaren Bruce McEwens (2011) forskning visats vara 

skadligt för barnets hjärna. Negativ stress kännetecknas av akut stress eller kronisk 

stress. Hormonpåslagen blir då för täta eller för utdragna. Kroppen hinner inte återhämta 

sig och barnet kan drabbas av ohälsa menar Nyholm (2016). Barnets stress kan ta sig 

fysiska uttryck genom psykosomatiska syndrom som kännetecknas av symptom såsom 

problem med magen, till exempel smärtor, diarré, förstoppning eller kräkningar. Barnets 

hud kan också tillkännage stress genom utslag, eksem, allergier och astma. Psykiska 

symptom kännetecknas av till exempel svårighet att komma till ro eller oro. I svåra fall 

kan barnet även drabbas av utbrändhet, dock är det vanligare hos skolbarn än hos 

förskolebarn (Ellneby, 1999; Aili, et al., 2004). Mörelius (2014) definierar 
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förskolebarnets stress som svår för barnet att begripa och förklara då det har för få 

verktyg för att kunna hantera stressen. Just att inte kunna förklara sina känslor, bli 

förstådd eller andra kommunikationsmissar kan vara stressfaktorer för förskolebarnet 

(ibid). 

 

 

2.3 Måltider i förskolan och stress  

 
Måltider sker flera gånger under en förskoledag. Dagens första mål är frukost, vilket 

följs av fruktstund, därefter lunch och till sist mellanmål. Coull och Ask (2008) 

definierar måltider i förskolan som situationer som strävar efter att bidra med matlust 

och förhoppning om att bjuda in barnen till en matvärld där barnen blir allätare. 

Måltiderna syftar även till att bidra med kunskap för olika smaker och att utveckla 

barnens sinnen (ibid). Arvanitis (2017) påpekar att måltidssituationer i förskolan verkar 

som en lärandesituation för barnen. Måltiderna äts pedagogiskt vilket innebär att 

pedagoger äter tillsammans med barnen och fungerar som en handledare kring maten. 

Pedagogen är också den som styr fördelning av talutrymme och förankring av lärande i 

samtalen. Måltidssituationer och dess samtal berikas av såväl omsorg som pedagogik 

och lärande för att skapa så goda chanser att utvecklas som möjligt för förskolebarnet 

(ibid).  

 

Livsmedelsverket (2018) definierar förskolans pedagogiska måltider som situationer där 

barnet bjuds in till en gruppaktivitet där barnet får agera fritt och pedagogen finns som 

stöd för barnet. Vid måltiderna finns gott om utrymme för olika sorters samtal. 

Livsmedelsverket (2018) menar att det är viktigt att pedagogen äter av all mat som 

serveras och talar positivt om maten. Genom att pedagogen har en positiv inställning till 

allsidig kost och äter av allt som serveras, så uppmanas barnet till att göra detsamma. 

För att måltiden inte endast ska handla om mat, är det också pedagogens ansvar att 

måltidssituationen berikas av en positiv och trevlig stämning där alla barn har möjlighet 

att tala. Måltider, som också verkar som trevliga stunder, är hållbara och trivsamma för 

barnet att vistas i (ibid). För förskolebarnet kan det vara svårt att sätta ord på sina 

känslor, däremot är måltiden en situation där barnets mående visas tydligt. Barnet som 

börjar avvika från sina ordinarie matvanor, har svårt att sitta stilla och/eller att få ro 

visar ett beteende som kan tyda på stress (Mörelius, 2014).  

 

Det är inte endast pedagogens ansvar att måltidssituationerna upplevs som trivsamma 

för barnet. Det är även vårdnadshavarnas ansvar att i hemmet erbjuda barnet en varierad 

kost av olika livsmedel som innehåller näringsrika ämnen. Måltiderna bör berikas av 

trevliga samtal där barnet också tillåts komma till tals. Ett samspel mellan hem och 

förskola är viktigt för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet att 

utvecklas, leka och lära såväl på förskolan som i hemmet. Läroplanen för förskolan 

(1998; 2016) definierar det som att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. 
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3 Syfte 
 

Syftet med studien är att ur ett hälsoperspektiv bidra med kunskap kring hur pedagoger i 

förskolan upplever förskolebarnets stress vid måltidssituationer.  

 

 

3.1 Frågeställningar 
 

 Hur upplever pedagoger förskolebarnets stressmoment vid måltider? 

 Vad anser pedagoger att de kan göra för att minska stress hos förskolebarnet i 

måltidssituationer? 

 Vad anser pedagoger att vårdnadshavare kan göra för att minska förskolebarnets 

stress vid måltider i förskolan? 

 

3.2 Förskolepedagogiskt kunskapsbidrag 
 

Förhoppningen med studien är att bidra med kunskap kring hur pedagoger upplever 

förskolebarnets stress och hur den kan minskas vid måltidssituationer. För att kunna 

bidra med denna kunskap krävs det att frågeställningarna besvaras. De besvaras genom 

en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med sex stycken pedagoger från 

tre olika förskolor i en liten stad. Intervjuerna styrdes av en intervjuguide (Bilaga B). 

Av pedagogernas svar på de frågor som ställdes utifrån guiden, kategoriserades empirin 

efter frågeställningarna. Det gjordes genom kodning och på så vis konkretiserades svar 

på frågeställningarna.  
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4 Teoretiskt ramverk 
 

Studien syftar till att bidra med kunskap kring hur pedagoger i förskolan upplever 

förskolebarnets stress vid måltidssituationer. Det teoretiska perspektivet för studien 

utgår från ett hälsoperspektiv, vilket presenteras nedan. 

 

 
4.1 Hälsoperspektiv för studien 
 

God fysisk och psykisk hälsa är för de flesta individer det mest viktiga i livet. Det finns 

flera olika infallsvinklar för att studera fenomenet stress hos förskolebarnet. Osnes, 

Skaug och Kaarby (2012) definierar begreppet hälsa som fysisk, psykisk och 

psykosocial. Studien belyser förskolebarnets hälsa vid måltidssituationer och 

perspektivet för studien utgår därför ifrån salutogen hälsa. Olämpliga kostvanor och 

måltidssituationer som bringar stress i förskolan är inga goda faktorer för god hälsa hos 

förskolebarnet. God hälsa kan beskrivas på olika sätt. Världshälsoorganisationen 

(WHO) definierar god hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” (Aili, et al., 

2004: 10). Forskning ur ett hälsoperspektiv definieras av att forskares intresse grundas i 

att få kunskap kring hur hälsa ter sig inom ett visst område eller i en viss situation. Det 

finns två synsätt på hälsa – patogent och salutogent. 

 

- Patogent synsätt på hälsa: Inom det patogena sättet att se på hälsa står ohälsa i fokus. 

Synsättet syftar till att få kännedom kring vad som leder till ohälsa, hur ohälsa kan 

förhindras och framförallt hur ohälsa kan lindras samt botas (Alfredsson, 2005). 

 

- Salutogent synsätt på hälsa: Salutogent synsätt på hälsa definieras av att främja 

hälsa. Inom det salutogena synsättet på hälsa är det hälsa som står i fokus, och inte 

ohälsa. Syftet är att få vetskap om den aktuella hälsosituationen och utifrån det lägga 

fokus på att främja hälsa. Syftet är att få vetskap om vad en god hälsa innebär, vad som 

leder till en bättre hälsa och hur hälsa kan främjas (Alfredsson, 2005). Studiens syfte tar 

sig uttryck i det salutogena synsättet på hälsa. 

 

För denna studie utgår perspektivet från barnets hälsa vid måltidssituationer, hur och av 

vad barnet stressas av, ifrån ett vuxenperspektiv. Det finns en strävan i förskolans 

verksamhet överlag att barnet ska vara friskt, må bra och utvecklas positivt. Vid 

måltider är det viktigt att rusta barnen med verktyg, smaker och måltidsupplevelser med 

mera för att barnet ska ges möjlighet att leva ett sunt liv (Gavin, Dowshen, Steven & 

Izenberg, 2005). Det är därför högst angeläget att studera förskolebarnets stress vid 

måltidssituationer ur ett hälsoperspektiv med salutogent synsätt på hälsa. 
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5 Begreppsförklaringar 
 

Under denna rubrik presenteras och definieras centrala begrepp för studien. 

 

 

5.1 Hälsa 
 

Hälsa är ett brett och komplext begrepp som kan vara svårt att ta sig an. Hälsa kan vara 

av ett tillstånd där hälsan är god, men också i ett tillstånd där hälsan befinner sig som 

ohälsa. Det finns flera definitioner av hälsa. Studien utgår ifrån 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa vilken innebär att hälsa är god 

då det infinner sig ett välbefinnande så väl fysiskt som psykiskt och socialt hos en 

individ. Hälsa behöver inte vara god endast för att en individ befinner sig utom sjukdom 

och handikapp, ohälsa kan finnas osynlig för våra ögon (Aili, et al,. 2004). Studien tar 

sin utgångspunkt i det salutogena synsättet på hälsa, vilket innebär att befrämja aktuell 

hälsosituation (Alfredsson, 2005). 

 

 

5.2 Förskolebarnets stress 
 

Den stress som uppmärksammas i denna studie är den negativa stressen. Negativ stress 

innebär att stressen är skadlig för barnets hälsa (Nyholm, 2016). Förskolebarnet 

definieras som det barn som finns i förskolans verksamhet och är mellan ett till sex år 

gammalt. Förskolebarnets stress konkretiseras i denna studie av att ett barn visat sig 

vara stressat eller muntligt sagt sig känna av stress till en pedagog. Även stress hos 

förskolebarnet som visat sig genom olika symptom eller att barnet avviker från sitt 

vanliga beteendemönster. Ellneby (1999) konkretiserar barnets stress som att barnet 

visar en kroppslig reaktion. Denna reaktion kan till exempel vara att barnet får svårt att 

sitta stilla. Nyholm (2016) menar att barnets stress yttrar sig genom att barnet blir 

högljutt, oroligt och inte lyssnar till vad andra individer säger. Mörelius (2014) 

definierar förskolebarnets stress som synlig genom att barnet avviker från sina vanliga 

matvanor, visar rädsla eller att barnet får problem med magen trots att ingen sjukdom 

råder. Ellneby (1999), Nyholm (2016) och Mörelius (2014) talar alla om olika sätt som 

förskolebarnets stress kan yttra sig. Deras definitioner av förskolebarnets stress är de 

som studien utgår ifrån.   

 

 
5.3 Pedagogiska måltider i förskolan 
 

Måltidssituationer kännetecknas av de situationer i förskolan där pedagoger äter och 

dricker tillsammans med barnen. Det är alla mål som finns under förskolans vardag. 

Frukost, fruktstund, middag och mellanmål. Oftast sitter en ensam pedagog tillsammans 

med ett flertal barn runt ett bord vid måltider. Sepp, et al. (2016) definierar pedagogiska 

måltider i förskolan som måltider där pedagogen förväntas förankra lärande, omsorg 

och trevliga samtal under måltiderna. De pedagogiska måltiderna syftar till att genom 

spontana tankar och samtal mellan barn och barn samt pedagog och barn, kan 

pedagogen förankra och göra lärande synligt för barnen runt matbordet. Arvanitis 

(2017) noterar att barnets spontana tankar och barnets intressen är viktiga ämnen att 

samtala om vid måltider. Genom att barnet tillåts ha inflytande över de samtal som sker, 
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ökar barnets chanser att vara delaktig i samtalet. Engagerar sig barnet i samtal skapas 

flera möjligheter för barnet att utveckla kunskaper och språk till exempel (ibid). 

Pedagogiska måltider i förskolan syftar också till att barnen runt matbordet tillåts ha 

inflytande över sin måltid samt att känna delaktighet i andra individers måltider vid 

samma matbord. Vid pedagogiska måltider står samtal i fokus. Måltider syftar till mer 

än att bara äta, det ska även vara en trevlig stund. För att samtalet ska vara trevligt krävs 

det att alla som vill ges möjlighet till talutrymme men också att alla lyssnar på den som 

talar (Sepp, et al., 2016).  

 

 

5.4 Pedagog 
 

Pedagog finns inom många olika yrken i det svenska samhället, som till exempel inom 

sjukvård och skola. I denna studie utgår definitionen av Engdahl och Ärlemalm-Hagsérs 

(2015) definition av pedagog inom förskola. Pedagog är ett samlingsnamn för de vuxna 

som arbetar i barngrupp inom förskolans verksamhet. De personer som arbetar i 

barngrupp och tituleras som pedagoger bör ha en barnskötarutbildning eller 

förskollärarutbildning. En del av de personer som ingår i personalen har ibland ingen 

utbildning kring förskolan alls, utan blir anställd trots det att personen i fråga inte har 

någon pedagogisk utbildning. Det kan bero på personalbrist exempelvis. Pedagogen är 

den som förväntas undervisa barnen i förskolan samt att agera så att fostran, lärande och 

omsorg bildar en helhet som genomsyrar barnets utveckling under åren i förskolan 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). De sex pedagoger som deltagit i denna studie har 

antingen barnskötarutbildning eller förskollärarutbildning som högsta utbildning, 

gemensamt är att de alla arbetar med ett- till sex-åriga barn i förskolan.  
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6 Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som berör ämnet förskolebarnets 

stress vid måltidssituationer. Här belyses även förskolans roll ur ett hälsoperspektiv. 

 

 

6.1 Förskolan och barnet 
 

Förskoleperioden är den mest intensiva perioden i ett barns fysiska, psykiska och 

psykosociala utveckling. Den första tiden i barnets liv har barnet befunnit sig i en 

hemmiljö tillsammans med vårdnadshavarna. Då barnet börjar i förskolan blir tillvaron 

annan och miljön där är annorlunda gentemot miljön i hemmet. I den för barnet nya 

miljön befinner sig flera vuxna och många barn. Barnet går nu från att endast vara 

individ och familjemedlem till att också vara en gruppmedlem menar Renblad och 

Brodin (2012). Förskolan skiljer sig åt från hemmet på flera plan. Den största kontrasten 

är att barnet nu förväntas utvecklas och inhämta kunskaper på ett lekfullt sätt från det 

som sker i verksamheten. Det syftar till utveckling och kunskap som är fysisk till 

exempel att kunna klättra i ribbstol. Det syftar också till utveckling och kunskap som är 

psykisk som att kunna räkna till tjugo till exempel. Det ställs fler och nya krav på barnet 

än vad det tidigare gjort påpekar Renblad och Brodin (2012).  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket 1998; 2016) är ett styrdokument som bland annat 

finns till för att kvalitetssäkra den verksamhet som barnet är delaktig i. Genom 

läroplanens styre skapas de krav som pedagogerna ställer på barnen som tidigare 

nämnts. Verksamheten ska präglas av undervisning där främjande av barnets utveckling 

ska stå i fokus. De krav som ställs på barnen är endast strävansmål som pedagogen ska 

sträva efter att barnet ska uppnå med stöttning och utmaning från dem. Pedagogerna och 

verksamheten styrs av uppnåendemål. Dessa mål talar om för pedagoger vad de ska 

undervisa barnen om och möjliggör en verksamhet av kvalitet. Målen möjliggör att 

förskolans verksamhet ger en likvärdig utbildning i förhållande till Sveriges övriga 

förskolor. Däremot är det pedagogens ansvar att undervisa så att lärandet sker lustfyllt 

och med en mening för barnet. Därför planeras undervisning i förskolan efter 

barngruppens intressen och eventuella behov. Förskolan är den plats som ska lägga 

grunden för barnets livslånga lärande genom lekfulla strategier (ibid). Verksamheten 

ska därför präglas av lek för att pedagogerna ska kunna sträva efter de mål som finns i 

läroplanen för barnets utveckling (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006).  

 

Anledningen till att barnet bör få möjlighet delta i förskolans verksamhet är det får ta 

del av förberedelse för kommande skolgång, för olika sociala relationer och andra ting 

som barnet behöver ha kunskaper kring genom hela livet (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2006). Förskolan syftar till att skapa en grund för barnet att stå på. Barnet 

får i förskolan möjlighet att skapa sin egen identitet och att hitta sig själv. Vara 

självständig och agera i samspel med olika kamrater. Barnet får också möjlighet att ta 

del av kunskaper inom olika ämnen och att föra sig i tid och rum. Barnet tillåts vara 

kreativt och att använda sin egen tankeförmåga. Barnet får också genom lekfulla 

strategier lära känna och förstå sin omvärld (ibid). Förskolan är alltså den plats där 

barnets livslånga lärande tar fart (Skolverket 1998; 2016).  
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6.2 Förskolan som komplement till hemmet  

 
Läroplanen för förskolan (1998; 2016) fastställer att förskolan ska vara ett komplement 

till hemmet. Det innebär att förskola och hem ska samspela för att säkerställa så goda 

möjligheter som möjligt för att barnet ska kunna utvecklas, leka och lära. Genom 

samspelet mellan hem och förskola skapas också möjligheter att tillsammans värna om 

barnets hälsa. Livsmedelsverkets rapport (Sepp, Höijer & Wendin, 2016) menar att det 

finns flera faktorer hos barnet som påverkar dess matvanor. Dessa faktorer kan vara 

medfödda genetiska anlag, familjen och personliga smaker. Det finns en strävan i 

förskolan om att alla barn ska bli hälsosamma allätare. För att barnet ska kunna 

utvecklas till en allätare krävs det att vårdnadshavarna i hemmet har samma strävan för 

barnet som förskolan har. Det lilla barnet ser hur omgivningen fungerar och vad 

omgivningen gör. Barnet imiterar således den omgivning som barnet upplever. Det är 

därför viktigt att vårdnadshavarna serverar barnet en hälsosam och varierad kost som 

berikas av näringsrika livsmedel. Samt själva föregår med gott exempel genom att till 

exempel tala positivt om mat. Genom sin omgivning får barnet en uppfattning om vad, 

när och hur mycket som är lagom att äta vid olika mål. Det är också så att det som 

barnet tycker om att äta och dricka styrs av vad de blir serverade. Det handlar om att 

vänja sig vid olika smaker samt att ögat ska se positivt på olika sorters mat (ibid). 

 

I förskolan arbetar pedagoger kontinuerlig med att göra måltiderna pedagogiska vilket 

innebär att pedagogen är en god förebild som äter av allt som serveras och uppmanar 

barnet till att också göra det. Pedagogen förankrar även lärande och trevliga samtal i 

måltidssituationerna. I Livsmedelverkets rapport (Sepp, et al., 2016) påpekas att även i 

hemmet bör vårdnadshavarna föregå med gott exempel som en allätare för barnet att 

imitera. 

 

 

6.3 Samtal under måltidssituationer i förskolan 
 

Under måltider i förskolan äter oftast en ensam pedagog tillsammans med fem till sex 

barn vid vardera matbord. Pedagogen förväntas prägla måltiden pedagogiskt. 

Måltidspedagogik innebär att måltider är en del av den pedagogiska verksamheten i 

förskolan. Nyholm (2016) menar att pedagogiska måltider bör förknippas med lärande 

och samtal, känslor samt en lugn stämning under en trevlig stund. För att en måltid ska 

kunna vara pedagogisk krävs det att pedagogen handlar utifrån omsorg. Pedagogen bör 

välja ut samtalsämne med omsorg, ställa ambitiösa frågor till barnen runt matbordet och 

med intresse lyssna på svaren (ibid). Pedagogen verkar som en ledare men bör vara 

lyhörd och öppen för barnens inflytande och delaktighet. Alfredsson (2005) menar att 

för att en pedagog ska kunna ha kontroll över sin måltid tillsammans med barnen så att 

barnens hälsa påverkas positivt, kan måltiden över tid behöva kontrolleras. Det kan ske 

av att pedagogen till exempel upplever barnen som stressade och då utformar en 

nulägesrapport för att kunna reflektera själv och tillsammans med kollegor. Genom 

denna rapport synliggörs de faktorer och riskzoner som kan vara stressoarer för barnen. 

Pedagogen kan då även finna mönster som bidrar till barnens stress och därefter handla 

så att dessa minskar eller avtar helt. Pedagogen kan följa upp arbetet under processen 

och tillsammans med kollegor reflektera för att finna strategier som fungerar för att 

minska barnens stress. Syftet är att skapa lugna pedagogiska måltider där barnen berikas 

positivt vid så väl lärande som av omsorg (ibid).  
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Under den pedagogiska måltiden är pedagogens förhållningssätt viktigt. Pedagogen 

måste bjuda in barnen till inflytande och delaktighet. För att måltiden ska vara trevlig är 

det viktigt att samtal sker och att samtalsämnet intresserar barnen runt matbordet. Att 

samtala om ämnen som intresserar barnen runt matbordet skapar möjligheter för barnen 

att våga och vilja delta i samtal. Genom samtal kan barnet tillägna sig kunskaper inom 

flera områden. Så som språkliga kunskaper och kunskaper inom det ämne som samtalas 

kring (Arvanitis, 2017). Samtal syftar också till att pedagogen ska kunna förankra 

lärande i måltiden. Lärandet kan handla om spontant uppkomna idéer som barnen vill 

tala om. Ibland kan lärandet vara ett ämne som pedagogen vill tala om och skapa 

möjlighet för barnen att lära om (Sepp, et al., 2016). Pedagogens förhållningssätt syftar 

också till att bjuda in barnet till inflytande och delaktighet. Detta kan ske genom att 

barnet får lägga upp sin egen mat och hälla upp sin egen dryck. Barnet måste själv få 

tänka kring vad som är en lagom portion mat och vad som är lagom att hälla upp i glaset 

med pedagogen som ett stöd (Sepp, et al., 2016). Denna handling tyder på att barnet är 

relativt kompetent. Barnet är kompentent till att servera sig själv men att bedöma lagom 

mängd kan behöva göras med stöd från en pedagog (Eriksson & Hanning, 2010). 

Genom att se barnet som relativt kompetent skapas också fler möjligheter för barnet att 

lära och tillägna sig djupare eller nya kunskaper. De pedagogiska måltiderna syftar till 

att barnet ska få möjlighet till lärande under måltider. Även vid måltider bör lärandet 

baseras på lustfyllda och lekfulla strategier. Under en måltid kan flera moment vara 

kopplat till lek och lärande. Som till exempel att räkna hur många som befinner sig runt 

bordet eller att tillsammans studera mjölkpaketet (Sepp, et al., 2016). Måltidspedagogik 

syftar alltså till att upptäcka och lära med mat som redskap.  

 

Måltidspedagogiken kan även sättas in i ett större sammanhang och skapa flera 

lärtillfällen för förskolebarnet (Sundin, 2018). Till exempel om ett barn under en måltid 

visar intresse för en viss grönsak som tomat så kan pedagogen skapa ett tema kring 

tomater. Under måltiden kan pedagogen samtala med barnen om tomater och 

tillsammans kan de utforma en hypotes kring hur och av vad tomater kommer. Vid ett 

annat tillfälle kan pedagogen sedan ta upp diskussionen igen och barngruppen kan få 

plantera tomater för att följa processen och till slut få kunskap kring vad tomater 

kommer ifrån. Temat kan även berikas av andra ämnen från läroplanen, till exempel 

estetiska ämnen. Barnen kan exempelvis få rita processen. Lärandet sker då lustfyllt och 

med mening för barnen samtidigt som temat berikas av barnens intresse som uppstod 

under en pedagogisk måltid (ibid).  

 

 

6.4 Förskolebarnets stress 

 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2018) definierar förskolan som en plats 

där barnets hälsa står i fokus. Fokus ligger på välmående och en god fysisk, psykisk 

samt psykosocial hälsosituation för varje enskilt barn. Trots det tyder verkligheten på att 

förskolebarnet idag är stressat. Stressen finns i flera situationer och på många sätt inom 

förskolans verksamhet (ibid). Till exempel är tamburen en plats där stress är vanligt 

förekommande. I tamburen anländer barnet till förskolan och är även den plats där 

barnet lämnar förskolan. Dessa situationer innebär också en separation mellan barn och 

vårdnadshavare samt mellan barn och pedagoger, kamrater med mera, vilket kan ge 

upphov till stress för förskolebarnet (Nyholm, 2016). Måltider är också situationer som 

kan riskera att bidra till stress på flera olika sätt. De är situationer som ställer krav på 
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pedagogen som i sin tur kan uppleva stress. Pedagogens stress kan smitta av sig till 

barnen som i sin tur kan bli stressade (Eriksson & Hanning, 2010).  

 

Lidholt (1999) skriver i sin avhandling om hur de flesta svenska kommuner gör 

besparingar genom att öka antalet barn i barngrupperna på förskolor och samtidigt 

minska personaltätheten. Det skapar mindre möjligheter för pedagoger att 

uppmärksamma de barn som kan vara i behov av extra stöd. Det skapar också mindre 

möjligheter till att kunna utmana de barn som behöver mer utmaning för att utvecklas 

vidare i sin individuella utveckling. Alla barn har någon typ av behov och att vistas i en 

stressad miljö tenderar då att öka barnets stress. Särskilt om barnets behov inte blir 

tillgodosedda eller uppmärksammade av en närvarande vuxen. Till skillnad från vuxna 

kan barn inte på samma sätt välja att avstå från de situationer som de inte trivs i. Särskilt 

inte under en förskoledag då det är många olika barns viljor och behov som råder 

(Lidholt, 1999).  

 

Förskolebarnet ses idag som relativt kompetent vilket bidrar till att pedagogen ställer 

krav på barnet, vilket kan bringa stress då barnet förväntas utföra en handling. Det 

relativt kompetenta barnet innebär att barnet är förmöget att kunna agera och tänka 

själv. Dock kan stöd och/eller utmaning från en pedagog behövas som handledning för 

barnets agerande och tänkande (Eriksson & Hanning, 2010). En närvarande pedagog 

som ställer krav på barnet kan dock skapa hets och stress lika mycket som en pedagog 

som inte är närvarande. Krav på prestationer och handlingar, oavsett om pedagogen är 

närvarande eller inte, är någonting som tenderar att bringa negativ stress hos 

förskolebarnet. Dessa krav kan påverka barnet negativt både fysiskt och psykiskt. 

Eriksson och Hanning (2010) definierar det som att stressen då kan begränsa barnets 

fysik samtidigt som barnet blir stressat inombords. Stress kan skapa negativa följder för 

barnets psykiska, psykosociala och fysiska hälsa. Dessa följder kan till exempel vara 

eksem, huvudvärk, apatisk sinnesstämning, oro och svårighet att få ro i kroppen (ibid). 

Neuroläkaren Bruce McEwen (2011) menar att stress dessutom är ett fenomen som kan 

skada barnets hjärna.  

 

 

6.5 Förskolebarnets stress vid måltider 

 
Sepp et al. (2016) påstår att måltider är några av de situationer i förskolan som tenderar 

att stressa förskolebarnet som mest. Vid måltider befinner sig flera barn och en pedagog 

tillsammans runt ett bord för att äta och dricka. Pedagogen finns vid bordet som ett stöd 

för barnen och som en förebild för hur en individ bör agera under en måltid (ibid). 

Forssell (2012) påpekar att under måltiden ställs flera krav på barnen runt bordet från 

pedagogens sida. Det kan skapa prestationsångest och stress hos förskolebarnet. Kraven 

som ställs under en måltid kan vara av en sort där pedagogen är frånvarande. Till 

exempel att barnet ska dela sin egen mat eller hälla upp dryck i sitt glas, samtidigt som 

pedagogen blir frånvarande för att börja samtala med ett annat barn. Kraven kan också 

bringa stress även i de fall där pedagogen är närvarande. Till exempel genom att 

pedagogen ställer frågor till barnet med undervisning som syfte under måltiden. Andra 

krav med en närvarande pedagog kan vara att barnet ska vänta på sin tur för att få tala 

och/eller att skynda sig att äta innan nästa aktivitet. Gemensamt för de olika kraven är 

att de kan bringa stress vilken ofta är av negativ art för förskolebarnet (ibid).  

 

Förskolebarnet kan visa sin stress vid måltidssituationer på olika sätt. Till exempel 

genom neofobi, barnet vägrar att äta mat som barnet inte känner igen. Neofobi är 
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medfött och innebär att individens tankar styr individen till att inte äta det som inte är 

känt då det kan vara farligt. Aversion, barnet vägrar att äta eller dricka ett visst 

livsmedel. Aversion är psykiskt och innebär någonting som barnet lärt sig att handla 

efter. Det kan uppkomma då barnet ätit och/eller druckit någonting som inte tidigare 

smakat bra eller som fått barnet att må dåligt. Det kan också vara ett livsmedel som 

barnet förknippar med sjukdom, så som magont eller kräkningar. Matvägran skiljer sig 

från neofobi och aversion men är också en psykisk påverkan hos barnet. Matvägran 

innebär att barnet vägrar att äta alla livsmedel eller några stycken. Det finns alltså en 

matvägran trots att barnet känner igen maten och tycker om maten (Sepp, et al., 2016). 

Förskolebarnets stress vid måltider kan visa sig på andra sätt också såsom oro, svårt att 

sitta stilla eller att barnet blir högljutt menar Eriksson och Hanning (2010). Andra 

orsaker som gör att barnet är stressat vid måltidssituationer menar Sepp, et al. (2016) 

kan vara att barnet har en konflikt med kamrater, vårdnadshavare eller syskon. Att visa 

stress som matvägran kan vara barnets sätt att söka uppmärksamhet då barnet kan känna 

sig bortglömt eller undergivet på grund av en konflikt (ibid).  

 

Stress vid måltider kan skapa ohälsa hos förskolebarnet på grund av flera olika faktorer. 

För höga ljud bildar ett buller som fysiskt kan skada genom att barnet kan drabbas av 

hörselskador. Stress kan även ge andra fysiska symptom som till exempel tinnitus, 

vilket är en hörselskada. Tinnitus är ljud som en individ hör då det är alldeles tyst, 

ljuden upplevs som mycket störande och jobbiga. Av stress och höga ljud kan ett barn 

utveckla eller förstärka tinnitus. Vanligast är att barnet upplever tinnitus vid lugna 

aktiviteter och vid vila. Förutom att barnet blir stört av tinnitus kan symptomet i sin tur 

skapa en djupare stress, rädsla och oro för barnet (Aili, et al., 2004).  

 

Nyholm (2016) menar att för barnets upplevda stress vid måltider är det viktigt att 

pedagogen är närvarande och lyhörd för barnet. Det är viktigt att barnets behov 

synliggörs av pedagogen så att denne kan bemöta barnet på det sätt som barnet behöver. 

Till exempel om ett barn behöver stöttning för att våga be om mer mat (ibid). I en 

måltidssituation kan det vara svårt för en ensam pedagog att bemöta flera barns behov, 

stress och andra ting som kan påverka barnets hälsa negativt. Nyholm (ibid) menar att 

det därför är viktigt att i verksamheten kontinuerligt arbeta med känslor och 

känslohantering. Barn leker ofta lekar som känslomässigt är utsatta, barnen kan leka så 

att de får ta lagom stora risker. Vid sådan lek uppfattar barnet att rädsla inte är farligt, 

att rädsla är normalt och genom leken kan barnet tillägna sig verktyg för att klara av 

rädsla. På liknande sätt kan pedagoger genom lekfulla strategier samtala med barnen om 

känslor och tillsammans skapa känslor. I leken kan sedan situationen lösas genom olika 

medel. Leken bidrar då med kunskap kring känslor och känslohantering (ibid).  
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7 Metod 
 

Nedan presenteras den valda metoden för studien, samt urvalet och genomförandet. 

Under denna rubrik presenteras även hur de forskningsetiska principerna säkerställts 

och metodkritik.  

 

 

7.1 Kvalitativ metod  
 

Kvalitativ forskningsmetod valdes som tillvägagångssätt för att kunna besvara studiens 

undersökningsintresse. Valet av denna metod gjordes även baserat på 

forskningsfrågorna som definieras av att få kunskap om hur pedagoger i förskolan 

upplever förskolebarnets stress. Denscombe (2016) definierar kvalitativ metod som en 

forskningsansats där upplevelsen av ett fenomen är det forskaren vill undersöka och få 

veta mer om. Också hur fenomenet är eller hur fenomenet sker ur en individs 

perspektiv. Denscombe (2016) menar också att genom denna metod möjliggörs 

fördjupad kunskap om mer personliga erfarenheter och tankar från de individer som 

delger information.  

 

Bryman (2011) påpekar att generellt inom kvalitativ forskning finns det en strävan efter 

förståelse för vad som sker i verkligheten och hur olika individer upplever det. Genom 

kvalitativ forskningsmetod skapades möjligheten att djupgående få kunskap om hur 

pedagoger upplever olika fenomen inom förskoleverksamhetens kontext, med fokus på 

hur de upplever förskolebarnets stress. Det insamlade empiriska materialet blev av 

fördjupad karaktär genom pedagogers berättelser av sina erfarenheter av verkligheten 

som de delar tillsammans med barn i förskolan (ibid). 

 

 

7.2 Datainsamling 
 

Det valda forskningsverktyget för datainsamling är personliga semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer definierar Kihlström (2006) som intervjuer som 

verkar likt ett vardagligt samtal. Däremot har forskaren ett förutbestämt ämne som 

fokuseras under intervjun. Innan intervjun genomfördes skapade forskaren en 

intervjuguide med 14 stycken intervjufrågor (Bilaga B). Intervjuguidens syfte är att vara 

som en handbok för det som jag som forskare ville veta mer om för att i ett senare skede 

kunna analysera data. Genom intervjuguiden bestämdes i vilken ordning 

intervjufrågorna skulle ställas för att intervjun skulle verka som en röd tråd. Samtalen 

utgick ifrån de förutbestämda intervjufrågorna med undantag för följdfrågor som jag 

som forskare ställde beroende på vad informanten svarat (Bryman, 2011). Intervju som 

forskningsverktyg är flexibelt och bidrar till fördjupad data som bygger på upplevelser 

av en individs verklighet. Mer data möjliggjordes genom att fler än endast en pedagog 

intervjuades, då resultatet bygger på en tolkning av sex personers upplevelser av 

verkligheten (ibid).  

 

Intervjufrågorna skapades genom att jag som forskare antecknade vad jag ville ha svar 

på, samt frågor som utgick ifrån att pedagogerna själva fick berätta om sina upplevelser. 

Frågorna baserades på hur pedagogerna upplever förskolebarnets stress generellt och 

vid måltidssituationer. Frågorna baserades också på hur pedagogerna upplever olika ting 

kring förskolebarnets stress som till exempel hur stress kan vara synligt. Också hur 
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pedagoger samt vårdnadshavare kan minska barnets stress. Pedagogerna talade mycket 

om vårdnadshavarnas ansvar i handlingar som kan minska barnets stress. Det ledde till 

en ny forskningsfråga; vad pedagoger anser att vårdnadshavare kan göra för att minska 

förskolebarnets stress vid måltider i förskolan. Intervjufrågorna utgick från intresse för 

pedagogernas egna erfarenheter (Bilaga B), vilket ledde till att intervjuerna tog sig olika 

riktningar då följdfrågorna blev olika beroende på vad pedagogerna svarade. Däremot 

följde intervjuerna intervjuguiden för att säkerställa en röd tråd och att som forskare inte 

missa att ställa någon fråga under intervjun (Bryman, 2011).  

 

 

7.3 Urval 

 
Urvalet bygger på ett subjektivt och målinriktat urval vilket Denscombe (2016) 

definierar som att forskaren valt ut individer som är passande för ämnet som forskas 

kring. Subjektivt urval innebär också att det finns en strävan efter att få ta del av bästa 

möjliga information inom det valda ämnet. Det bidrar också till en starkare 

tillförlitlighet för studien då individer som är bekanta med ämnet valts ut (ibid). Urvalet 

som målinriktat grundar sig i att de tre förskolorna valdes ut med en strävan efter att få 

en spridning av datainsamlingen. Spridningen består av att pedagoger i olika områden 

inte har samma förskolechef, samma socioekomiska status hos familjerna med mera och 

därför ser barngrupperna också olika ut. Genom en spridning vid datainsamling kan 

svaren ge ett bredare perspektiv än om endast pedagoger som arbetar på samma förskola 

medverkat i datainsamlingen (Bryman, 2011). Sex stycken pedagoger är aktuella som 

informanter kring förskolebarns stress vid måltidssituationer. Dessa sex pedagoger 

valdes ut genom att de arbetar på tre olika förskolor i olika områden av en liten stad. Tre 

förskolor valdes för att möjliggöra spridning av data. De tre valdes slumpmässigt ut 

genom att jag via kommunens hemsida kontaktade de verksamma förskolecheferna för 

förskolorna via mail. Cheferna gav mig kontaktuppgifter till sex pedagoger de ansåg 

vara lämpliga samt villiga att delta i intervjuer. Pedagogerna kontaktades genom 

telefonsamtal och mail. Med mailet följde ett missiv som förtydligade studiens syfte, 

alla pedagogerna tackade ja till att delta i datainsamlingen. Pedagogernas utbildning 

eller verksamma år inom förskolans verksamhet begränsades inte, utan för studien 

fokuseras verksam personal i förskolan. Antalet individer begränsas av ramfaktorer som 

till exempel tid. På grund av de ramfaktorerna är det inte möjligt att fler individer skulle 

kunna ingå i datainsamlingen. Däremot är det en fördel att få individer ingår i 

insamlingen då data då består av ett djup eftersom mer tid kunde ägnas åt de sex 

intervjuerna (ibid).  

 

Pedagogerna arbetar alltså på tre olika förskolor belägna i en liten stad i Kronobergs län. 

Förskolorna är belägna i olika områden av staden. En förskola ligger i ett utsatt område 

sett till socioekonomisk status. Denna förskola har fem avdelningar med 20 barn på 

vardera avdelning. På varje avdelning arbetar fyra stycken pedagoger, varav en 

intervjuades. En annan förskola ligger i ett mångkulturellt område. I området bor 

individer från olika länder och kulturer. På den förskolan finns fyra stycken avdelningar 

med 20 barn och fyra pedagoger på varje avdelning. Här arbetar två av de intervjuade 

pedagogerna. Den tredje förskolan ligger mitt i stadens centrum. Här är det endast en 

avdelning med 26 stycken barn och sex stycken pedagoger arbetar där. På denna 

förskola arbetar tre av pedagogerna som intervjuades. Alla tre förskolor har förutom sin 

egen avdelning tillgång till en större lekhall, en utegård med olika redskap och 

möjlighet till att besöka olika platser utan problem som stadens bibliotek till exempel. 

Pedagogerna benämns P1, P2, P3, P4 P5 och P6. Pedagogerna som valts ut för studien 
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är alla kvinnor. Kvinnorna är i olika åldrar, den yngsta är 25 år och den äldsta är 60 år. 

Kvinnorna har olika utbildningar inom förskolan. Tre stycken är barnskötare varav en 

av dem studerar till förskollärare parallellt med sitt arbete. Tre stycken av dem är 

förskollärare. Antal år som kvinnorna varit verksamma i förskoleverksamhet skiljer sig 

åt, från fem år till 30 år. För detaljer se tabell 1.1; 

 

Tabell 1.1 Tabellen beskriver de sex pedagoger som valts ut för datainsamling.  

 

Pedagog Kön Ålder Utbildning Antal 

verksamsamma 

år inom 

förskola 

P1 Kvinna 35 Barnskötare 9 

P2 Kvinna 25 Barnskötare/Förskollärarstudent 5 

P3 Kvinna 45 Förskollärare 22 

P4 Kvinna 47 Förskollärare 27 

P5 Kvinna 60 Barnskötare 30 

P6 Kvinna 44 Förskollärare 26 

 

 

7.4 Genomförande 
 

Genomförandet av denna kvalitativa studie skedde genom att först konkretiserades 

problemområdet förskolebarnets stress vid måltidsituationer. Två forskningsfrågor kring 

ämnet konkretiserades då en önskan om kunskap kring hur pedagoger upplever 

förskolebarnets stress och vad de anser att de kan göra för att minska förskolebarnets 

stress vid dessa situationer. Därefter valdes tre förskolor ut för att möjliggöra en 

spridning av data. Urvalet gjordes genom att kontakta förskolechefer som i sin tur gav 

kontaktinformation om pedagoger på förskolorna som kunde vara intresserade av att 

delta i studenters examensuppsatser. Sex pedagoger tillfrågades om att delta i studien 

genom ett missiv (Bilaga A), vilket alla sex tackade ja till.  

 

Inför intervjuerna skapades forskningsfrågor som på olika sätt syftade till att få veta hur 

pedagogerna upplever olika ting kring förskolebarnets stress (Bilaga B). För att kunna 

få data kring forskningsfrågorna skapades intervjufrågorna så att pedagogerna fick svara 

på vad de tycker och hur de upplever olika ting kring barnets stress, generellt och vid 

måltidssituationer. Intervjufrågorna syftade också till att få kunskap om hur 

pedagogerna anser att de kan stötta barnet och minska barnets stress. Sedan tog 

intervjuerna sin start på de olika förskolorna vilka skedde i avskilda rum där jag och en 

pedagog som informant deltog. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning (Bryman, 

2011). Intervjuerna varade olika länge, den längsta intervjun var cirka 55 minuter och 

den kortaste var cirka 30 minuter. Tidsskillnaden beror på hur många följdfrågor som 

ställdes och hur mycket pedagogen berättade utan att jag ansåg att jag behövde ställa en 

följdfråga. Vid de längre intervjuerna berättade pedagogerna även om flera exempel på 

situationer, under de kortare var pedagogerna mer konkreta och gav färre exempel.  

 

Efter intervjuerna genomförts transkriberade jag varje intervju. Transkriberingen skedde 

genom att varje intervju lyssnades på och skrevs ned ord för ord, exakt så som 

pedagogen och jag sagt under intervjun. För att göra transkriberingen än tydligare inför 

kommande analys, skrevs även pedagogens tonfall, skratt och andra avgörande beteende 
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ner för att kunna tolka det insamlade data bättre utifrån ett äkthetsperspektiv (Bryman, 

2011).  

 

 

7.5 Bearbetning av datainsamling  
 

Bearbetning av det insamlade datamaterialet från informanterna började genom att den 

transkriberade data tolkades och analyserades (Bryman, 2011). Den valda 

analysmetoden är tematisk analys. Denna metod syftar till att rapportera, analysera och 

identifiera mönster eller teman i det insamlade data (Braun & Clarke, 2006). För att 

kunna finna dessa mönster/tema analyserades data genom kodning. Det innebär att de 

transkriberingar som gjorts av de sex olika intervjuerna granskades noga. 

Transkriberingarna delades upp i sammanfattande teman som sedan skapade kategorier. 

Ett exempel på sammanfattande tema är till exempel vårdnadshavarnas ansvar i att 

minska förskolebarnets stress vid måltider i förskolan. Detta ledde även till en ny 

forskningsfråga då alla sex pedagoger talade om vårdnadshavarnas ansvar kring stress 

vid måltider (ibid).  

 

En transkribering i taget analyserades och av varje skapades flera sammanfattande 

teman. Transkriberingarna och dess teman jämfördes sedan. Flera likheter fanns i den 

transkriberade datainsamlingen, även några få skillnader. De sammanfattande teman 

skapade underkategorier till forskningsfrågorna. Data analyserades alltså genom 

kodning. Kodning gör det möjligt att kunna tolka och analysera den insamlade 

kvalitativa data. Kodning gör också data begriplig för att kunna placera data i 

kategorier. Samt att kunna se ett mönster över pedagogernas återkommande begrepp 

vilka också resulterade i underkategorier (Braun & Clarke, 2006). De underkategorier 

som skapades utifrån forskningsfrågorna beroende på pedagogernas svar är; 

Förskolebarnets stressmoment vid måltider. Förskolebarnets påvisan av stress vid 

måltider. Förskolebarnets hälsa vid måltider. Pedagogen och samtal vid måltider. 

Pedagogen som inte tvingar. Pedagogen som förebild för förskolebarnet. Vikten av 

samspel mellan vårdnadshavare och förskola för att minska förskolebarnets stress vid 

måltider. Dessa kategorier beskrivs under resultatdelen och analyseras under 

analysdelen av studien.  

 

 

7.6 Forskningsetiska principer  
 

För att undersökningen och framförallt datainsamlingen ska ske etiskt korrekt 

grundades intervjuerna och datainsamlingen på Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2017). Vetenskapsrådet (2017) har definierat fyra huvudkrav vid insamling 

av data för att skydda den enskilda individen; Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Alla sex pedagoger informerades om 

studiens syfte, studiens utsträckning och vad som förväntades av pedagogerna vid 

deltagande i intervjuerna. De fick också vetskap om vilka rättigheter de hade, som till 

exempel att de när som helst fick avbryta sin medverkan i insamlingsprocessen. 

Pedagogerna fick denna information genom ett missiv (Bilaga A) innan intervjun. 

Pedagogerna tackade ja till att delta i intervju. Pedagogernas anonymitet respekterades 

genom att de inte benämns vid namn utan som P1, P2, P3, P4, P5 och P6 i studien. 

Förskolorna benämns inte och inte heller vilken kommun pedagogerna arbetar i. 

Kontaktuppgifter och andra personliga uppgifter bevarar jag som forskare så att 
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obehöriga inte kan komma åt dem. Pedagogerna delgavs också fakta om att samtalet 

under intervjuerna endast skulle användas i forskningssyfte för studien och inte i andra 

sammanhang eller av andra än mig (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

 

7.7 Metodkritik  

 

Bryman (2011) definierar att metodkritik innebär att kritiskt granska ifall en studie är 

trovärdig eller inte. Trovärdighet är ett komplext begrepp då individer finner olika ting 

tillförlitligt. Däremot konkretiseras en studies trovärdighet av att det finns ett konkret 

formulerat problemområde som forskaren finner intresse av att studera. För att studera 

detta område skapas syfte och frågeställningar som forskaren sedan följer som en röd 

tråd genom hela studien (ibid). För att kunna svara på denna studies frågeställningar, 

som skapats för att nå studiens syfte, valdes relevanta pedagoger som arbetar i förskolan 

ut för att delge data genom intervjuer. Sex individer deltog vilket skapar en spridning av 

det insamlade materialet. Spridning av data menar Denscombe (2016) ger ett 

tillförlitligt resultat av den sammanställda empirin. Studiens tillförlitlighet garanteras 

genom att tillvägagångssättet och studiens delar finns presenterade på ett tydligt sätt. 

Genom det kan en annan individ utföra en liknande studie och få ett liknande resultat 

(Denscombe, 2016). Studiens delar finns objektivt presenterade och metodkapitlet har 

noggrant formulerats för att öka tillförlitligheten. Under intervjuerna tillsammans med 

de sex pedagogerna användes samma intervjuguide, vilket Bryman (2011) påpekar som 

tillförlitligt då grunden är den samma vid datainsamlingen.  

 

Denscombe (2016) talar om överförbarhet, vilket innebär att en annan forskare till viss 

del skulle kunna uppnå samma resultat genom att studiens olika delar finns 

presenterade. Överförbarhet syftar till att denna studie skulle kunna sättas in i ett annat 

sammanhang (ibid). Till viss del kan denna studie göra det då deltagarna är aktiva inom 

förskolan och det finns bakgrundsfakta om dem (Tabell 1.1). Annan forskning inom 

förskolans verksamhet kan ta del av studien samt använda delar av studien i ett annat 

sammanhang.  

 

Bryman (2011) definierar ekologisk tilltro som viktigt för att en studie ska kunna anses 

som trovärdig och tillförlitlig. Kriteriet innebär att studiens resultat ska kunna ingå i en 

individs vardag, resultatet ska vara naturligt för de berörda individerna i kontexten. 

Pedagogers upplevelser kring förskolebarns stress ska kunna bidra med kunskap så att 

individers villkor inom förskolans kontext ska berikas positivt genom ekologisk tilltro 

(ibid).  
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8 Resultat  
 

Under denna rubrik presenteras en sammanställning av de resultat som datainsamlingen 

bidragit till. De sex pedagogerna benämns som P1, P2, P3, P4, P5 och P6.  

 

 

8.1 Pedagogers upplevelser av förskolebarnets stressmoment vid 
måltider 
 

 
8.1.1 Förskolebarnets stressmoment vid måltidssituationer  

 

Samtliga intervjuade pedagoger anser att det finns flera stressmoment för förskolebarnet 

under en måltidssituation. En pedagog menar att fruktstunden är en måltidssituation 

som tenderar till att bringa en stor stress för barnet.  

 
… I vår verksamhet lägger vi upp frukt på ett fat och barnen får sen plocka frukt 

där. Det gör vi för att vi vill att fruktstunden ska vara en trevlig stund. Däremot 

roffar en del av barnen åt sig allt de kan, proppar munnen fulla och ibland klöks. 

Kanske borde vi tänka om hur fruktstunden ska gå till. (P2)  

 

Gemensamt för pedagogerna är att de anser att lunchen oftast är den måltid som riskerar 

att skapa flest stressmoment för barnet. Samtliga pedagoger menar att låta 

förskolebarnet vänta på sin tur att få mat på sin tallrik kan ge upphov till stress. 

Pedagogen och barnen som sitter tillsammans vid ett bord skickar runt skålarna med 

mat, vilket gör att den som får skålarna sist får vänta.  

 
Sitter det små barn vid bordet ger jag dem mat först, annars blir det skrik och gråt. 

De små barnen är ofta trötta vid maten… De måste hinna äta innan de somnar. Det 

kan nog vara en stress för de andra barnen, dom måste ju vänta ännu längre på att 

få mat då. (P5)  

 

Lunchen bidrar till stress på flera sätt menar pedagogerna. Olika faktorer kan till 

exempel vara den höga ljudvolym som ofta uppstår då flera individer äter tillsammans i 

ett rum. Just hög ljudvolym anser pedagogerna är en stor risk till att öka barnets stress 

vid måltider. Små barn som skriker vid matbordet, barn som pratar i munnen på 

varandra och porslin som skramlar är exempel på vad som orsakar hög ljudvolym. 

Stress kan också uppstå av övriga barns berättelser om vad de till exempel gjort i helgen 

där av kan det skapas en tävling om talutrymme.  

 

Frukost och mellanmål är också måltider som pedagogerna anser kan vara stressande för 

barnet. Dessa måltider sker när barnen kommer till förskolan och skiljs från sina 

vårdnadshavare. Barnen är ofta trötta och ibland ledsna efter att vårdnadshavaren lämnat 

förskolan. Separationen kan stressa det enskilda barnet men också barngruppen. 

Pedagogerna menar att det ibland händer någonting utanför måltiden som stör måltidens 

deltagare. För det enskilda barnet kan stressen vara att bara skiljas från sin 

vårdnadshavare för att direkt äta på förskolan. Mellanmålet är också en måltid då barnen 

kan vara trötta efter en förskoledag vilket kan skapa hög ljudvolym och andra 

stressmoment så som att barnen är oroliga exempelvis. Vid mellanmålet kan barn ibland 

bli hämtade av vårdnadshavare. Pedagogerna menar att det kan stressa det enskilda 
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barnet men också övriga barn genom att det sker en händelse som avviker ifrån 

mellanmålets rutiner. Gemensamt för frukost och mellanmål är att det ibland kan störas 

av vårdnadshavare som lämnar och hämtar sina barn.  

 

 
8.1.2 Förskolebarnets påvisan av stress vid måltidssituationer 

 

Ingen av pedagogerna har träffat barn som själva benämner begreppet ”stress”. 

Pedagogerna tror att begreppet stress kan vara för avancerat för förskolebarnet. Däremot 

har de erfarenhet och kunskap kring barn som sagt sig vara oroliga eller mår dåligt utan 

att vara sjuka. Till exempel hör pedagogerna allt oftare barn som säger sig ha ont i 

huvudet eller ont i magen. Pedagogerna definierar att det finns två olika sätt för hur 

förskolebarnet visar stress vid måltidssituationer. Det ena sättet som förskolebarnet 

visar stress vid måltid sker genom att barnet blir apatiskt, bara sitter på stolen och inte 

engagerar sig i varken mat eller de andra individerna runt bordet. ”Ibland försvinner 

barnet. ... Det blir som apatiskt, omöjligt att få kontakt... Då tror jag att barnet stängt av 

för att liksom slippa stressen på något vis” (P4).  

 

Det andra sättet för hur förskolebarnet påvisar stress vid måltid och som är det som 

förekommer mest enligt pedagogerna är att barnet blir högljutt och oroligt. Barnet pratar 

mycket och högt, ibland skriker. Barnet skruvar sig på stolen, ställer sig upp och verkar 

inte få ro i kroppen. Barnet engagerar sig inte i att äta, fokus verkar istället vara att 

synas och höras. Barnet har också ofta full vetskap om vad de andra barnen gör och 

säger.  
En del barn vet precis vad kompisen gjort eller hur många potatisar kompisen tagit. 

Men har ingen aning om vad som finns på sin egen tallrik. Barnet skriker nästan 

och bara pratar utan att egentligen säga något. Glider upp och ner på stolen. Får 

ingen ro. Det är stress. (P6)  

 

P1 menar att stressen även kan bli synlig genom att barnet inte agerar som det brukar 

göra vid måltiden. Att barnet inte äter samma mängd eller tycks glömma bort vad barnet 

egentligen ska göra vid matbordet. ”Ibland märker jag att barn liksom glömmer vad 

dom ska göra, dom bara är. Det är ett sätt att visa stress. Ofta börjar barnen till slut att 

störa dom andra också”.  

 

Gemensamt för pedagogerna är att de anser att ett barns stress kan tendera att till slut 

stressa flera och ibland alla andra deltagare vid matbordet. Barnet som blivit stressat blir 

antingen apatiskt vilket de andra barnen lägger märke till och blir orolig av. Eller får 

intresse för att rätta det barnet som inte agerar som en individ förväntas göra under en 

måltid. P3 menar att ”Det är ofta en del barn tar frökenrollen och säger till barn som 

avviker vad som ska göra”. Barnet som istället visar stress genom att bli oroligt och 

högljutt tenderar också att stressa de andra vid matbordet. P5 "Är de en massa höga ljud 

är det ju ingen som mår bra”. Det finns alltså flera olika sätt som barnet visar stress på 

vid måltidssituationer i förskolan menar pedagogerna.  

 

 
8.1.3 Förskolebarnets hälsa vid måltidssituationer 

 

Pedagogerna upplever olika kring barnens hälsa vid måltidssituationer. Två av 

pedagogerna menar att i dagsläget finns det ingen märkbar stress hos barnen i den 

aktuella barngruppen vid måltider samt att barngruppens hälsa är god. ”Nu tycker jag 
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barnen mår bra här, dom är lugna. Men visst ibland är det väldigt högljutt. … Klart att 

det kan vara stress för barnen” (P5). Däremot menar pedagogerna att andra situationer, 

som till exempel tamburen är en stressig plats för barnet. De kan också tänka sig veta 

olika moment under en måltid som barnen kan känna sig stressade av.  

 

De andra fyra pedagogerna upplever de aktuella barnen i barngruppen som stressade vid 

måltider, även tidigare barngrupper som de arbetat med anser pedagogerna ha varit mer 

eller mindre stressade. Samt att just måltider är några av de situationer som är de mest 

stressade under en förskoledag. Måltiden bör vara en lugn och trevlig stund. ”Vi har 

barn som börjat märka vem det är som skriker och när, när det barnet börjar skrika sitter 

de andra barnen och håller för öronen vid maten. Samtidigt försöker jag trösta och 

lugna” (P1).  

 

Pedagogerna menar att det är viktigt att vara diskret vid olika behandling av barn under 

måltidssituationer för att kunna värna om det enskilda barnets hälsa. Det kan handla om 

att ett barn fått direktiv från Barnhälsocentralen (BHC) kring kosten för att 

hälsosituationen är i en riskzon påpekar de som exempel. Det kan vara att barnet 

behöver en striktare kost och inte äta flera portioner. Det är pedagogens ansvar att stötta 

barnet i kosten men också pedagogens ansvar att utföra det diskret så att andra barn inte 

lägger märke till att barnet har direktiv kring sin kost. Men också för att det aktuella 

barnet ska skyddas mot psykisk ohälsa. Det samma gäller om ett barn till exempel har 

en viss allergi. Det är också någonting som pedagoger ska agera diskret på, då barnet 

har behov som gör att deras matvanor avviker från de andra barnens på grund av 

direktiv kring kosten. Barnet är inte annorlunda än de andra barnen men har en 

annorlunda kostvanor. 

 

Ansvaret syftar också till att agera utifrån barnens hälsa så att alla barn får i sig 

tillräckligt med mat för att bli mätta och att orka med dagen.  

 
Har man ett barn som bara tycker om kött kan man vara lite smart och lägga upp 

lite extra kött på barnets tallrik. Då döljs det att just det barnet får mera av kött utan 

att direkt äta potatis. (P6) 

 

Pedagogerna talar också om att deras stress påverkar barnen till att bli stressade vilket 

de menar hotar barnets hälsosituation. P1 menar att ”min stress är barnens stress”. 

Barnen kan känna av ifall den vuxne är stressad, vilket smittar av sig. I situationer där 

pedagogen blir osäker eller inte är en god förebild på grund av sin stress påverkar det 

barnens hälsa negativt. 

  

 

8.2 Vad pedagoger anser att de kan göra för att minska 
förskolebarnets stress vid måltider 
 
8.2.1 Pedagogen och samtal vid måltidssituationer 

 

Måltider är situationer som innebär mer än att bara äta. Det är också situationer som 

inbjuder till samtal samt att tillsammans ha en trevlig stund. Pedagogerna som 

intervjuats är överens om det. Däremot finns olikheter kring hur de upplever att 

samtalen går till och i vilket syfte pedagogen bör samtala med barnet under en måltid. 
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Några av pedagogerna anser att samtal under en måltidssituation endast bör vara av 

pedagogisk karaktär där ett lärande ska stå i fokus. Däremot kan lärandet uppkomma 

spontant och inte vara planerat i förväg. Gemensamt är att pedagogen är den styrande i 

samtalen. P2 menar att:  

 
… Såklart ska vi prata med barnen under en måltid, det är klart, även måltiden är ju 

pedagogisk. Vi äter pedagogiskt. Lärandet kan till exempel synas genom att vi 

diskuterar mjölkpaketet... Ibland kan jag tänka ut innan vad jag vill att vi ska prata 

om.  

 

Några av pedagogerna upplever dock att det både är de och barnen som är de styrande i 

samtalen. Samtalen kan handla om att tala om vad var och en gjort under dagen till 

exempel. ”Jag tycker att det är ett växelspel mellan mig som styrande eller barnen. jag 

måste bara styra så att alla barn runt bordet får chans till talutrymme” (P3). Pedagogen 

fortsätter med att berätta att denne inte träffar alla barnen under dagen, då barnen ingår i 

olika samlingsgrupper. Måltiden blir då en chans att få veta vad barnen gjort och en 

chans att knyta an till de barnen som pedagogen inte träffar lika mycket som de barnen i 

sin samlingsgrupp.  

 

Att tjata på barnen vid måltider är pedagogerna överens om att de inte vill göra, men 

ibland gör ändå. Det handlar om att be barnet skynda sig att äta, att be barnet äta och 

inte bara prata och ibland att övertala barnet kring maten. Övertalning definierar 

pedagogerna som att det handlar om att uppmuntra barnen till att äta av allt samt att i 

alla fall våga smaka allt. Ibland räcker inte en uppmuntran, då skapas istället en slags 

övertalning. P6 ställer sig dock emot de andras påstående och menar ”vill ett barn till 

exempel bara äta makaroner, okej gör det, som barnpsykologer säger så är det inget barn 

som föralltid kommer att äta endast makaroner. Det oroar mig inte”.   

 

 
8.2.2 Pedagogen som ”inte tvingar”  

 

En vanlig konflikt mellan ett förskolebarn och en pedagog vid en måltidssituation 

handlar ofta om att barnet inte vill lägga upp ett visst livsmedel på sin tallrik. En annan 

vanlig konflikt mellan förskolebarn och pedagog är när barnet sedan inte vill smaka på 

det livsmedel som barnet till slut lagt på sin tallrik mot sin vilja.  

 

Samtliga pedagoger menar å ena sidan att barnet ska få vägledning av pedagogen att ta 

till sig av de olika livsmedel som serveras. Däremot ska barnet inte tvingas till att lägga 

någonting på sin tallrik som denne inte vill. Pedagogerna definierar barnets tallrik som 

en egen zon, på tallriken ska maten läggas upp efter barnets smak och behov. Behov kan 

till exempel vara att inte blanda mat, att blanda mat eller att det befinner sig någonting 

på tallriken som barnet inte vill ha där. Samtidigt är det viktigt att barnet introduceras 

för de olika livsmedel som serveras, men inte att bli tvingad till att lägga upp något på 

sin tallrik eller bli tvingad till att äta något som barnet inte vill.  

 
Inget barn ska tvingas till något. ... Men att smaka på ny mat är viktigt.. Kanske är 

det att tvinga… Jag vill göra det lekfullt. En ärta kan läggas bredvid tallriken, 

under middagen kan jag leka en lek med barnet om vem som vågar äta ärtan först. 

Oftast äter barnet då ärtan och ibland kan de till och med tycka att det är gott. (P4) 

 

Även: 
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Har man smakat på något förra dagen eller veckan ska man inte behöva göra det 

igen… Tänk vilket tjat. Men är det för barnet något nytt uppmanar jag barnet till att 

i alla fall smaka. (P3)  

 

Å andra sidan ska förskolebarnet tillåtas vara självgående och ha inflytande över sin 

måltid. Att barnet har inflytande kan innebära att barnet tillåts lägga upp mat själv, hälla 

upp dricka själv och själv bestämma över vad som ska läggas på tallriken. Även för 

barnets inflytande vid måltider definierar samtliga pedagoger att det är viktigt att inte 

tvinga ett barn till något.  

 
Ett barn som tagit till sig för mycket mat skulle jag aldrig tvinga äta upp, det är ju 

hemskt. Så gör man bara inte. Men självklart skulle jag prata med barnet om det för 

att förhindra att det händer igen. Men nej aldrig tvinga. (P3)  

 

Just att som liten bli tvingad till att äta någonting som individen egentligen inte vill är 

det flera av pedagogerna som själva kan relatera till. ”På min tid la mattanterna upp mat 

till oss, vi fick inte gå från bordet förrän vi ätit upp… En vän till mig kräktes en gång… 

Det glömmer jag aldrig” (P5). Även. ”Det värsta var leverkorv… det kan jag än idag 

inte äta, jag mår nästan dåligt av bara lukten” (P6). 

 

Pedagogerna menar dock att detta tvång inte är lika hårt idag som det tidigare varit. 

Däremot finns en makt hos den vuxne som gör att det kan uppstå även idag men i 

mildare former. Såsom att barnet måste äta upp det barnet tagit till sig. 

 

 
8.2.3 Pedagogen som förebild för förskolebarnet  

 

Pedagogen har flera uppdrag i sitt arbete inom förskolans verksamhet. Samtliga 

pedagoger är överens om att det viktigaste uppdrag en pedagog har syftar till att vara en 

god förebild för varje enskilt barn. Pedagogen bör alltid och i alla situationer vara goda 

förebilder för barnen, alltså inte endast vid måltider. En god förebild vid måltider 

definierar pedagogerna som någon som äter lite av allt som serveras, som har ett gott 

bordsskick, som pratar men också lyssnar och ser till så att talutrymmet fördelas mellan 

deltagarna. Förebilden syftar också till att vara en trevlig samtalskamrat, ledare i 

måltiden och den som förankrar omsorg samt lärande. En god förebild bör också, i 

största möjliga mån, lägga undan sin egen stress för att inte stressa barnet. 

 

En del av rollen som förebild förankras i att pedagogen är verksam som en handledare 

för barnet. Pedagogens roll i alla situationer i förskolans verksamhet syftar just till att 

handleda barnet i barnets individuella utveckling menar pedagogerna. Denna 

handledning sker utifrån omsorg, lek och lärande. P2 definierar handledning vid 

måltider i förskolan som: 

 
… Vill inte ett barn smaka något kan jag leka med barnet och ställa frågan om vi 

inte ska våga smaka tillsammans. Barnet får då vägledning och vi kan tillsammans 

våga smaka brysselkålen till slut. Utan krav men genom lek.  

 

P1 menar ”Jag vill vara en bra förebild för barnen.. Samtidigt är jag bara människa. Men 

jag tror det är viktigt att barnen får vara delaktiga och att jag liksom vägleder”.  P1 talar 

också om att en god förebild och handledare inte gör saker åt barnen, vilket alla 

pedagogerna är överens om. Att inte göra saker åt barnen definierar pedagogerna som 

att barnen måste få agera själva och att förebilden då är en individ som barnet kan 
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imitera och ta efter i sociala, psykiska och fysiska moment. Pedagogen bör till exempel 

inte dela maten åt lite större barn då barnet bör försöka själv. Pedagogen fungerar då 

som en handledare som kan visa barnet och stötta barnet i momentet. Att direkt hjälpa 

barnet och göra olika saker åt dem menar pedagogerna hämmar barnets utveckling.  

 
En del barn kan bli arga om jag inte delar deras mat, men jag vet att dom kan. Då 

utmanar jag dom att göra det. Ibland hjälps vi åt, ibland behöver barnet bara 

stöttning. Jag försöker visa barnen på ett bra sätt så det blir enkelt att förstå hur 

man ska göra för att dela potatisen. (P4)  

 

 
8.3 Vad pedagoger anser att vårdnadshavare kan göra för att minska 
förskolebarnets stress vid måltidssituationer  
 
 
8.3.1 Vikten av samspel mellan hem och förskola 
 

Vårdnadshavare har en viktig roll i att minska barnets stress, även vid måltidssituationer 

i förskolan. Förskolan ska verka som ett komplement till hemmet. Vårdnadshavarna i 

hemmet är de som känner barnet bäst och som är de viktigaste individerna för barnet. 

Då barnet skolas in på förskolan är syftet inte enbart att barnet och pedagoger ska knyta 

an till varandra. Inskolningen syftar också till att pedagogerna ska få kännedom om 

huruvida vårdnadshavarna agerar tillsammans med och hur de sköter om barnet. 

Vårdnadshavarnas sätt är det rätta för det enskilda barnet, det handlar om till exempel 

hur de agerar vid blöjbyte och vid måltidssituationer.  

 
Vi kan aldrig trampa på en förälder, föräldern vet bäst om sitt barn. Men vi måste 

samarbeta, det är viktigt att föräldrarna har fungerande middagar hemma för att 

barnet ska veta hur de ska föra sig här på förskolan utan mamma och pappa. (P5) 

 

Det är också viktigt att barnet får en allsidig kost även i hemmet för att öka barnets 

möjlighet till matglädje samt en sund kost. 

 

För samtliga verksamheter har de en policy kring tider att lämna och hämta barnet på 

förskolan. Vårdnadshavare bör helst inte lämna barnet under frukost eller hämta barnet 

under mellanmål. Det finns undantag när det sker något speciellt, som att ett barn ska gå 

till läkaren en viss tid. Däremot förespråkar alla pedagogerna att inte godkänna scheman 

där vårdnadshavare vill lämna eller hämta sitt barn under måltider. Syftet är att främja 

barnens hälsa genom att måltiden ska vara lugn för alla. Att bli lämnad under en måltid 

kan skapa stress hos barnet genom att till exempel behöva gå själv till bordet där de 

andra sitter och genom att få mindre tid på sig att äta frukosten. Samtidigt störs de andra 

barnen av att något händer under måltiden. Att bli hämtad mitt i en måltid kan skapa 

stress hos barnet då barnet inte får ro till att äta färdigt eller tvingas gå ifrån bordet utan 

att ha blivit mätt. Även vid denna situation kan övriga barn bli stressade av. 

Pedagogerna menar att även för den vuxne kan det stressa då ett barn lämnar eller 

anländer till förskolan under en måltid. Pedagogen har då ingen möjlighet att möta 

barnet i tamburen och samtala med vårdnadshavaren vid ankomst. Inte heller möjlighet 

att samtala med vårdnadshavaren om hur dagen varit vid hämtning. Pedagogen måste 

stanna kvar vid matbordet där flera andra barn sitter. Hur pedagogen än agerar i denna 

situation blir antingen det enskilda barnet drabbat eller barngruppen drabbat, för alla blir 

det en rörig situation som kan skapa stress menar pedagogerna.  
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9 Analys 
 

Resultatet analyseras under denna rubrik, analys sker utifrån forskningsfrågorna efter 

olika underkategorier ur ett salutogent hälsoperspektiv. 

 

 

9.1 Pedagogers upplevelser av förskolebarnets stressmoment vid 
måltider 
 

 
9.1.1 Förskolebarnets stress 

 

De flesta av pedagogerna upplever att förskolebarnet är stressat vid måltidssituationer. 

Däremot är stress för barnet ett svårt begrepp att förstå och förklara. Likt Mörelius 

(2014) anser pedagogerna att barnet har svårt att sätta ord på sina känslor. Pedagogerna 

beskriver att barnets inre känslor visas genom kroppsspråk och ögonkontakt. 

Pedagogerna definierar förskolebarnets stress genom symptom som att barnet är oroligt, 

högljutt, apatiskt eller har svårt för att sitta stilla. Pedagogerna menar också att 

förskolebarnets stress visar sig främst genom att barnet mest driver runt och inte kan 

komma på vad han/hon vill leka med. Ellneby (1999) menar att förskolebarnets stress 

just kan ge psykiska symptom som de som pedagogerna beskriver som oro och svårt för 

att komma till ro. De fysiska symptomen som Ellneby (1999) talar om som magsmärtor, 

diarré och eksem är inget som pedagogerna uppmärksammat i kontext med 

förskolebarnets stress. Mörelius (2014) och Sepp, et al. (2016) definitioner av att stress 

kan bero på olika konflikter i relationer med vårdnadshavare, syskon eller kamrater är 

inte heller något som pedagogerna talar om.  

 

Tolkningsvis skulle förskolans verksamhet generellt behöva arbeta med att samtala mer 

med barnen kring olika känslor. Pedagogerna beskriver att begreppet stress är ett för 

barnen svårt begrepp att förstå och förklara. Mörelius (2014) beskriver begreppet stress 

som komplext och svårt för alla individer oavsett ålder att riktigt sätta fingret på. 

Förslagsvis kan det vara bra att pedagoger i ett arbetslag samtalar kring begreppet stress 

och tillsammans väljer ut en definition av begreppet för att sedan samtala med barnen 

kring det. Det är också viktigt att bemöta förskolebarnets stress så att barnet kan tillägna 

sig verktyg för att själv kunna hantera sin stress. Genom att barnet kan förstå och 

hantera sin egen stress påverkas barnets hälsa salutogent menar Alfredsson (2005). 

Barnets hälsosituation berikas positivt av att barnets själv kan hantera sin stress. 

Eriksson och Hanning (2010) beskriver barnet som relativt kompentent. 

Förskolepedagoger anser för att barnet ska kunna bli kompetent vid stresshantering 

krävs det att barnet har verktyg för att kunna hantera sin stress. Det skulle till exempel 

kunna ske genom att en verksamhet under en period har tema känslor och att då leka 

och lära kring olika känslor. Temat skulle även kunna berikas av känslohantering där 

barnet kan få möjlighet att tillägna sig verktyg för att bland annat kunna hantera sin 

stress. 

 

Nyholm (2016) menar att leken är ett viktigt och mycket användbart verktyg att 

använda som känslohantering tillsammans med barn. Genom lek kan barnet tillägna sig 

kunskaper kring vad olika känslor är och hur det känns när barnet befinner sig i en 

specifik känsla. Det är viktigt att pedagogen är närvarande under leken, även den fria 
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leken, för att kunna stötta barnet i sin utveckling kring känslor. Det är av vikt att 

pedagogen benämner de känslor som barnet kan känna i leken, för att skapa en större 

förståelse hos barnet och för att ge barnet ord på vad som sker. Genom leken kan också 

känslohantering utvecklas hos barnet. Känslohantering konkretiseras av att barnet 

tillägnar sig kunskaper om hur de olika känslorna kan stillas samt bearbetas. Men också 

hur olika känslomässigt jobbiga situationer kan lösas (ibid). Då pedagogerna talar om 

att barnen inte riktigt kan begripa eller förklara begreppet stress kan lekar med känslor 

och känslohantering vara ett sätt att undervisa barnen i vad känslor är och hur 

människan kan samspela med sina känslor. Det är viktigt med närvarande pedagoger för 

att känslo-leken ska vara meningsfull och vara en lagom lek för barnets utveckling. 

Leken ska inte skapa ohälsa, dåligt mående eller andra negativa faktorer för barnet. 

Leken ska hjälpa barnet att utveckla erfarenheter och verktyg för att kunna bemöta sina 

känslor (Nyholm, 2016). Leken är också en strategi för att befrämja barnets hälsa. Den 

salutogena hälsan påverkas positivt genom att barnet leker fram en utveckling av 

förståelse för känslor och känslohantering (Alfredsson, 2005). 

 

 
9.1.2 Stressmoment vid måltider 

 

Arvanitis (2017) definierar måltider som pedagogiska situationer där pedagogen verkar 

som en handledare för barnet, från det att skålarna med mat börjar skickas runt till dess 

att det är dags att duka av bordet. Pedagogen är också den som i måltiden förankrar 

såväl lärande som omsorg tillsammans med barnen runt bordet. Sepp, et al. (2016) 

menar att just omsorg bör stå i fokus för den pedagogiska måltiden. Pedagogens 

förhållningssätt ska verka utifrån omsorg för att främja det individuella barnets hälsa. 

 

Pedagogerna talar om olika stressmoment vid måltider. Stressmomenten varierar för de 

olika pedagogerna. En pedagog talar om att fruktstunden är den måltid som är som mest 

stressande. Tolkningsvis ser barnen i den verksamheten fruktstunden som en tävling där 

syftet är att få tag i mycket frukt och att äta frukten snabbt för att hinna äta ännu mer 

frukt. För de flesta pedagogerna är lunchen den stressigaste måltiden då barnen behöver 

olika mycket stöd. Pedagogerna menar att de små barnen får hjälp med uppläggning och 

delning av mat först för att de ska hinna äta innan de somnar. Pedagogerna anser att det 

kan vara en mycket trolig stressfaktor för övriga barn runt matbordet. Det skulle kunna 

vara så att när pedagogen är frånvarande från övriga barn vid matbordet samtidigt som 

pedagogen lämnat ansvar till de barnen att skicka runt matskålar, lägga upp mat, dela 

mat och hälla upp dryck så skapas stress hos det individuella barnet. Stressen kan 

skapas av att matskålarna aldrig tycks komma fram, alla matskålar samlas vid ett barn 

eller att maten är svår att dela själv till exempel. Pedagogen som frånvarande definierar 

Ellneby (1999) och Eriksson och Hanning (2010) som ett för barnet stressmoment. 

Pedagogen har ställt krav på barnet där barnet förväntas utföra en handling. Är 

pedagogen då inte närvarande under handlingen tenderar kravet på handling till att 

skapa stress hos barnet. Stressen kan då begränsa barnet på flera olika sätt. Barnet 

riskerar att bli oroligt, apatiskt, högljutt och/eller får svårt att sitta still. Det skulle även 

kunna leda till matvägran då pressen blir för hård för barnet (Sepp, et al., 2016). 

 

Det är också så att måltider ställer krav på pedagogen som i sin tur kan bli stressad 

(Eriksson & Hanning, 2010). Pedagogens stress kan grunda sig i att inte räcka till. Runt 

matbordet sitter flera barn som alla på något vis har behov som pedagogen behöver 

stötta eller utmana barnen kring menar Lidholt (1999). Det kan vara behov som att 

pedagogen behöver utmana barnet till att våga, pedagoger menar att en del barn inte 
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vågar be om mera mat och då är pedagogens stöd extra viktig. Pedagogen är också den 

som bör att utmana barnet genom frågor. Till exempel att fråga om barnet vill ha mer 

mat, svarar barnet ja kan pedagogen uppmana barnet till att be ett annat barn skicka 

matskålarna. På så vis blir måltiden trevligare och alla barn får delaktighet i situationen. 

Det kan också vara behov som att mindre barn behöver bli matade vilket kan tendera att 

stressa pedagogen då det barnet blir fokus och övriga barn finns i pedagogens bakgrund. 

Detta dilemma kan tendera att stressa både pedagogen och de övriga barnen (Ellneby, 

1999).  

 

I läroplanen för förskolan (1998; 2016) står det också som ett av arbetslagets uppdrag är 

att uppmärksamma varje enskilt barns behov. Varje enskilt barn har rätt till det stöd som 

behövs (ibid). Genom att barnets behov uppmärksammas och ges det stöd som krävs 

tender också barnets salutogena hälsa att utvecklas. Alfredsson (2005) påpekar just att 

genom rätt sorts stöd befrämjas barnets hälsosituation. Pedagogerna talar om vikten av 

att bemöta varje barns behov men att göra det diskret för övriga barn i barngruppen. Till 

exempel talar en av pedagogerna om barn som endast vill äta av ett livsmedel. 

Pedagogen menar att då kan pedagogen stötta med att se till att barnet får lite mer av det 

livsmedlet på sin tallrik. Det blir inte synligt för de andra barnen att barnets behov 

tillgodoses. Barnet blir mätt och det behöver inte uppstå en konflikt eller andra negativa 

ting kring att barnet inte äter av alla livsmedel. Som pedagogerna uttrycker det är det 

viktigaste att barnet blir mätt, inte att barnet äter av precis allt som serveras. Däremot 

menar pedagogerna att det är viktigt att barnet tar till sig av alla livsmedel och vågar 

smaka på allt som serveras. Att tillgodose alla barns individuella behov skapar olika sätt 

att bemöta barnen. Det skapar en likvärdig förskola där det individuella barnets hälsa 

och utveckling ges de bästa möjligheterna (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

 

 
9.1.3 Förskolebarnets hälsa vid måltider   

 

Förskolans verksamhet syftar till att vara en plats där barnets hälsa och välmående 

berikas positivt. Williams, et al. (2018) noterar att förskolan är en verksamhet som ska 

verka så att varje enskilt barn befinner sig i god hälsa. Vid fall av ohälsa som inte 

uppkommer av sjukdom, är det viktigt att förskola och hem tillsammans arbetar för att 

främja barnet till god hälsa. Det är vad det salutogena synsättet på hälsa innebär, att 

befrämja en individs aktuella hälsosituation (Alfredsson, 2005). Gemensamt för 

pedagogerna är att de anser att inget av barnen i deras aktuella barngrupper allmänt lider 

av ohälsa. Däremot talar de flesta av pedagogerna om barnens hälsa vid måltider som 

negativ då barnen är stressade vid dessa situationer. Två av pedagogerna menar dock att 

de inte upplever någon märkbar stress hos barnen i den aktuella barngruppen vid 

måltider. Dock har även dessa pedagoger erfarenhet och vetskap kring hur barns stress 

kan ta sig uttryck vid måltider i förskolan. Det kan tolkas som att det befinner sig flera 

stressmoment för både barn och pedagoger i måltidsituationer. Stressmoment och god 

hälsa går inte hand i hand. Som en av pedagogerna uttrycker det krävs det att pedagoger 

tänker om kring måltidssituationer för att kunna minska så väl sin egen stress som 

barnets stress. WHO:s definition av hälsa poängterar att hälsa är god då ett fysiskt och 

psykiskt välbefinnande infinner sig. God hälsa syftar inte till att endast vara frånvarande 

av sjukdom eller handikapp, utan också ett fysiskt och psykiskt välbefinnande (Aili, et 

al., 2004). Som en av pedagogerna påpekar kan omstrukturering av exempelvis 

fruktstunden vara positivt ur ett salutogent synsätt på hälsa. Positiva förändringar skulle 

således påverka barnens hälsosituation positivt (Alfredsson, 2005).  
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Övriga pedagoger talar om att de kan behöva förbättra måltidssituationerna för att värna 

om förskolebarnets hälsa ur ett salutogent synsätt, alltså befrämja barnets hälsa. För att 

skapa bästa möjligheter för att förskolebarnet ska kunna berikas av god hälsa vid 

måltider i förskolan är det angeläget att se till hur barnets hälsosituation ser ut i nuläget 

(Alfredsson, 2005). Pedagoger i förskolans verksamhet talar själva om att de behöver 

tänka om vid måltider. En möjlig förbättring kan då vara att först skapa en nulägesbild. 

Hur mår barnen vid måltider, vilka är stressmomenten, hur agerar barnen då stress 

uppkommer vid måltiderna och andra liknande frågeställningar kan skapa information 

som pedagoger sedan kan analysera. Genom nulägesbilden kan riskzonerna visas för att 

pedagogerna sedan ska kunna tänka om kring dessa risker. Till exempel pedagogen som 

talar om fruktstunden som den för barnet stressigaste måltiden. Där det blir som en 

tävling kring vilket barn som får tag i och som kan äta mest frukt. Nulägesbilden skulle 

kunna visa vilka barn och hur de reagerar på denna stressiga situation. Situationen ger 

upphov till en stor stressrisk. En förbättring skulle kunna vara att ha ett bestämt antal 

fruktbitar som varje barn får äta. Då blir det inte längre en tävling eftersom alla barn 

erbjuds samma maxantal fruktbitar (ibid). Utifrån att ha uppmärksammat nuläget och 

riskzonerna i måltider kan pedagogerna sedan arbeta för att berika barnet med verktyg 

och kunskap. Dessa verktyg och kunskaper kan till exempel syfta till att arbeta med 

känslor. Vad olika känslor är och vad dem kategoriseras av. Arbetet skulle kunna ge 

barnet möjlighet att kunna samarbeta med sina känslor och sin hälsa i olika situationer 

genom livet (Alfredsson, 2005). Samtidigt som barnet behöver ha verktyg för att kunna 

bemöta sin stress, behöver barnet ha verktyg för att också kunna vänta på sin tur. 

Förskolebarnet är relativt kompetent, men kräver stöd och utmaning ifrån en handledare 

i form av en pedagog för att kunna utveckla sin individuella känslohantering. Genom 

pedagogens handledning kan barnet ges verktyg och kunskap om sina känslor och 

känslohantering. Däremot behöver pedagoger i förskolan arbeta aktivt med att rusta 

barnen med verktyg för att kunna hantera och förstå sina känslor genom livet (Aili, et 

al., 2004). Det är i förskolan barnets livslånga lärande tar fart.  

 

 

9.2 Vad pedagoger anser att de kan göra för att minska 
förskolebarnets stress vid måltider 
 

 
9.2.1 Samtal och talutrymme 
  

I förskolan äts måltider pedagogiskt med samtal och lärande som fokus. Pedagogerna 

menar att oftast är det spontana ämnen som samtalen och lärandet bygger på. Vad som 

sker under måltiden är det som pedagogen bygger upp sin undervisning på, till exempel 

att tillsammans diskutera mjölkpaketet. Enligt pedagogerna finns ibland bestämda 

ämnen som de talar om med barnen vid måltider. Bygger samtalet på ett förutbestämt 

ämne är det ofta så att pedagogen har en tanke kring ett visst lärande som hen vill 

erbjuda undervisning kring tillsammans med barnen runt matbordet. Pedagogerna 

menar att det även är viktigt att låta barnen styra samtalen som sker vid måltider. 

Måltider sker som en social aktivitet där samtal spelar en viktig roll (Arvanitis, 2017). 

Ett samtal består av två eller fler deltagare som alla växlar mellan att tala och att lyssna. 

Det är pedagogens roll att med omsorg fördela talutrymmet så att alla barn som vill får 

chans att komma till tals under en måltid (Arvanitis, 2017; Sundin, 2018). Måltider 

syftar till en trevlig stund och för att det ska kunna vara det krävs det att samtalen följer 

det som deltagarna i samtalet vill tala om. Barnen ska tillåtas inflytande och delaktighet 

över sin måltid, vilket står skrivet i läroplanen för förskolan (1998; 2016). Det är 
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pedagogens ansvar att fördela talutrymmet mellan deltagarna vid bordet så att alla som 

vill har möjlighet att komma till tals. 

 

Sepp, et al. (2016) menar att förskoleverksamhetens pedagogiska måltider syftar till att 

pedagoger ska förankra lärande i måltider. Pedagogen bör också föregå med ett gott 

exempel för barnet genom att pedagogen handlar utifrån omsorg med fokus på att ha en 

positiv inställning till mat (ibid). Pedagogerna talar på flera sätt om hur de använder 

måltiden som en pedagogisk stund med utrymme för pedagogiska samtal. Pedagogerna 

talar om vikten av att erbjuda alla barn talutrymme vid samtal under måltider. Vilket de 

menar sker utifrån ett omsorgstänk, då alla har rätt att komma till tals och bli lyssnade 

på. Pedagogerna menar att ofta finns det en eller flera starka talare vid ett matbord, och 

att det då är pedagogens roll att fördela talutrymmet så att även svagare talare får 

möjlighet att vara med i samtalet eller berätta om någonting till exempel. Pedagogerna 

menar också att samtal vid måltider verkar som en chans för pedagogen att få 

information om vad de olika barnen gjort under dagen och ifall det hänt något speciellt. 

Det är information som pedagogen kan tala om för vårdnadshavare vid hämtning av sitt 

barn. Likt Sepp, et al. (2016) menar pedagogerna också att det är viktigt att pedagogen 

ställer frågor till barnet som gör att det kan utveckla sina svar. Det är minst lika viktigt 

att pedagogen lyssnar intresserat på barnets svar, mest för att vara en god 

samtalsdeltagare, men också för att kunna få information om vad varje enskilt barn gjort 

under föreskoledagen (ibid).  

 

 
9.2.2 Pedagogen som förebild och handledare  

 

Pedagogen som förebild karaktäriseras av att vara en handledare som föregår med gott 

exempel. Pedagogerna definierar det som att det är viktigt att vid måltider försöka 

plocka undan sin egen stress för att inte påverka barnets stress och hälsa. Samt att själv 

vara en förebild i uppläggning av mat, att dela sin mat och att föra ett samtal som 

matbordets alla individer kan delta i. Pedagogerna menar att barnet ofta vill imitera en 

vuxen förebild i måltidssituationer från det att lägga upp mat på sin tallrik till att plocka 

undan sin tallrik. Sepp, et al. (2016) talar om barnets strävan efter att imitera andra och 

då gärna en förebild vid måltider. Handledarrollen vid måltider syftar till att förankra 

såväl lärande som omsorg likt Arvanitis (2017) och Sepp, et al. (2016) definition av 

pedagogiska måltider. Måltiden bör vara pedagogisk så att barnen ges möjlighet att 

förstå vad en måltid innebär, inte bara att äta sig mätt utan också lära känna smaker med 

mera. Dessutom att måltiders syfte också är att ha en trevlig stund tillsammans (ibid). 

Pedagogerna talar om att måltiderna är utsatta situationer där stress finns som en stor 

hälsorisk då barnen ofta är trötta. Vid frukost är barnen ofta trötta såväl som mitt på 

dagen då lunchen serveras, som vid mellanmålet på eftermiddagen. Har träder 

omsorgsbiten in i högsta grad. Pedagogens ansvar blir således att balansera måltiden så 

att barnen inte somnar, vilket främst gäller de små barnen. Men också så att barnen kan 

äta sig mätta, samtala och få den uppmärksamhet som barnet är i behov av. Att kunna 

balansera flera barns behov tyder på en god förebild som ser alla barn och kan ge en 

likvärdig måltidssituation för varje enskilt barn (Arvanitis, 2017). 

 

Tvång är någonting som samtliga pedagoger själva upplevt vid måltidssituationer som 

små. Pedagogerna berättar om situationer som drabbat dem själva eller någon 

närstående kamrat. Pedagogerna menar också att samma tvång inte finns idag. Det 

skulle kunna vara så att tvång från pedagogers yngre år påverkar pedagogerna till att 

idag inte tvinga barnen till att till exempel äta något de inte vill äta. En tolkning är att 
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pedagoger som själva har erfarenhet av upplevt tvång vill inte utsätta något barn för det 

idag. När pedagogerna talar om situationer där de själva upplevt tvång visade de tydligt 

med kroppsspråk vilka hemska situationer de upplevt. Att inte tvinga något barn handlar 

om att se till barnets behov, vad barnet mår bra av och vad klarar barnet av. Barnet är en 

egen individ och faktum är att ingen människa kan tycka om allt. Det är därför viktigt 

att vara lyhörd, utmana barnen till att smaka men inte tvinga dem till det. Det handlar 

om att som pedagog se till det individuella barnets behov (Johannson & Pramling 

Samuelsson, 2006).  

 

Pedagogerna talar om att det finns vissa principer vid måltider som de flesta av dem 

anser är viktiga. Så som att allt som serveras ska finnas på varje barns tallrik och minst 

en grönsak måste barnet i alla fall smaka. Däremot görs övertalning på ett lekfullt sätt 

och inte genom tvång. De är överens om att tvång inte är rätt metod men att barnet på 

något vis ibland behöver övertalas för att våga smaka någonting nytt. De menar att med 

en lekfull strategi kan barnet luras till att våga prova och ofta inser barnet då att det inte 

var så farligt att smaka. Att de värnar om lekfulla strategier tyder på att de bedriver 

måltider enligt Sepps, et al. (2016) definition av pedagogisk måltid i förskolan. 

Pedagogiska måltider karaktäriseras av att en förebild finns för barnen att imitera. 

Förebilden använder lekfulla strategier för att stötta barnet samt för att utmana det vid 

måltider (ibid). Johansson och Pramling Samuelsson (2006) definierar pedagogens 

ansvar att vara lyhörd för barnets känslor och åsikter, men det är också pedagogens 

ansvar att genom lekfulla strategier få barnet att våga och vilja prova nya maträtter och 

livsmedel. Pedagogen bör använda lekfulla strategier då måltider ska syfta till en trevlig 

stund där barnets inflytande och delaktighet är viktigt. Måltider ska utgå ifrån omsorg så 

att varje barn blir sett och får sina individuella behov tillgodosedda. Behoven samt 

barnets känslor och åsikter kan dock behöva utmanas (ibid). Där är pedagogens 

handledarroll väldigt viktigt för att barnet ska våga och vilja smaka en ny maträtt till 

exempel (Sepp, et al., 2016).  

 

Pedagogerna är överens om att det är deras ansvar att upprätthålla pedagogiska måltider 

där barnen utmanas till att våga smaka nya maträtter till exempel. De är också överens 

om att de inte vill tvinga något barn. Barnet ska inte heller behöva smaka på samma 

livsmedel flera gånger med återkommande avsmak för livsmedlet. Likt Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) anser de att det är deras ansvar att se till varje enskilt barns 

behov och att det bör ske genom omsorg och med lek som verktyg.  

 

 

9.3 Vad pedagoger anser att vårdnadshavare kan göra för att minska 
förskolebarnets stress vid måltidssituationer  
 
 

9.3.1 Samspel mellan hem och förskola 

 

Förskolan ska verka som ett komplement till hemmet (Skolverket 1998; 2016). 

Pedagogerna förespråkar ett gott samarbete med hemmet även kring måltider. Coull och 

Ask (2008) menar att måltidens syfte är att erbjuda barnet verktyg för att finna 

matglädje. Likt Sepp et al. (2016) är det viktigt att barnet får lära sig att tycka om olika 

smaker och olika maträtter. Genom att i hemmet och i förskolan få tillgång till en 

varierad kost ökar barnets chanser till att bli en allätare som berikas av matglädje. 

Måltider handlar om mer än mat. Det är därför viktigt att såväl på förskolan som i 



  
 

30 

 

hemmet äta måltider gemensamt med andra. Måltiden ska vara en trevlig stund och är 

en situation som bjuder in till samtal (ibid). Pedagogerna är överens om att det 

underlättar för barnet att agera vid måltider i förskolan om barnet har goda erfarenheter 

av måltider med sig ifrån hemmet. Däremot kan pedagogerna inte styra vad som sker i 

hemmet. Pedagogerna kan inte heller rätta en vårdnadshavare, vårdnadshavaren är den 

som känner sitt barn bäst och vet vad som är bäst för barnet.   

 

Vårdnadshavarna har även en annan viktig roll i att minska stressen hos förskolebarnet 

vid måltider i förskolan. Pedagogerna menar att vårdnadshavare bör undvika att lämna 

sitt barn under exempelvis frukostmåltiden. Pedagogen kan då inte lämna matbordet där 

andra barn sitter för att möta det nyss ankomna barnet. Barnet får då antingen gå in till 

matbordet själv, vilket pedagogerna menar kan vara psykiskt jobbigt för barnet. Eller får 

barnet komma till matbordet tillsammans med sin vårdnadshavare. Båda alternativ 

menar pedagogerna kan stressa barnet som anländer till förskolan. Det tenderar även att 

stressa de övriga barnen runt matbordet då det händer något som bryter måltiden. 

Pedagogen tenderar också att bli stressad då känslan av att inte räcka till kan uppstå då 

pedagogen inte kan lämna matbordet för att möta barnet i tamburen (Ellneby 1999; 

Mörelius, 2014).  

 

Pedagogerna menar att vårdnadshavare som hämtar sitt barn under måltider som 

exempelvis mellanmålet också tenderar att stressa barnet, övriga barngruppen och 

pedagogen. Barnet som hämtas blir störd i sin måltid då barnet kanske inte hinner äta 

upp eller blir så exalterad av att vårdnadshavaren anlänt att barnet inte vill äta upp. 

Övriga barn runt matbordet kan också stressas av att ett enskilt barn blir hämtat under 

måltiden då något sker som bryter måltidens gång. Pedagogerna vittnar om att de ibland 

i denna situation kan känna sig stressade då de inte kan bemöta alla barnens behov 

samtidigt. Pedagogen har inte möjlighet att samtala med vårdnadshavaren om barnets 

förskoledag då pedagogen inte kan lämna övriga barn vid matbordet menar 

pedagogerna. Pedagogens stress är också barnens stress menar pedagogerna och Ellneby 

(1999). Tolkningsvis finner pedagogerna det inte som ett problem i att vårdnadshavare 

lämnar eller hämtar sitt barn under måltider någon enstaka gång. Det kan bero på att 

barnet till exempel ska besöka läkare en viss tid, då kan vårdnadshavare behöva lämna 

eller hämta sitt barn vid annorlunda tider. Pedagogerna finner det positivt att det finns 

en policy kring att de inte godkänner scheman där vårdnadshavare avser att lämna eller 

hämta sitt barn under en måltid. Då det tenderar att stressa både barn och pedagoger. 

Mörelius (2014) påpekar att barnet kan stressas av att se vårdnadshavaren lämna 

förskolan, att skiljas från vårdnadshavaren och att bli störd under en måltid. Att då ha en 

policy kring att inte schemalägga lämning och hämtning minskar det berörda barnets 

stress. Det minskar också barngruppens och pedagogens stress genom att det inte sker 

någonting vid sidan av måltiden (ibid).  
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10 Diskussion 
 

 

10.1 Metoddiskussion 
 

Den kvalitativa metod som använts för studien har fungerat bra. Genom 

semistrukturerade intervjuer uppkom data ifrån sex olika pedagoger som är verksamma 

på olika förskolor i en liten stad. Intervjuerna gav en bild av hur pedagoger upplever 

förskolebarnets stress vid måltider. Samt vad pedagoger anser att de och vårdnadshavare 

kan göra för att minska förskolebarnets stress i måltidssituationer. Genom intervjuerna 

med pedagogerna besvarades studiens frågeställningar. Hade fler individer intervjuats 

hade det gett en större spridning och kanske ett annorlunda resultat. Däremot finns det 

en spridning då pedagogerna arbetar på olika förskolor i olika områden och har olika 

förskolechefer. Pedagogernas bakgrund skiljer sig även åt sett till utbildning, ålder och 

antal verksamma år inom förskola. Dessa aspekter möjliggör en spridning av data som i 

sin tur genererar resultatet och svar på frågeställningarna. Genom tematisk analys och 

kodning av den transkriberade data upptäcktes flera likheter i pedagogernas berättelser 

och svar på intervjufrågorna. Det fanns några få skillnader också, men likheterna var 

flera. Analysmetoden gjorde det möjligt att finna mönster i data och därefter kunna 

kategorisera in datamaterialet i underkategorier till forskningsfrågorna genom kodning, 

vilket gav svar på frågeställningarna. Av kodningen upptäcktes att pedagogerna talade 

om vårdnadshavares ansvar i att minska barnets stress vid måltider i förskolan. Det 

bidrog till en till forskningsfråga; pedagogers upplevelser av hur vårdnadshavares 

handlingar kan minska förskolebarnets stress. Analysmetoden, kodning och tematisk 

analys möjliggjorde att data kunde sättas ihop till en helhet och således ett trovärdigt 

resultat (Braun & Clarke, 2006).  

 

 

10.2 Resultatdiskussion   
 

Frågeställningarna blev besvarade med hjälp av intervjuer tillsammans med sex 

pedagoger. Nedan följer diskussion kring forskningsfrågornas svar.  

 

10.2.1 Pedagogers upplevelser av förskolebarnets stressmoment vid måltider  

 

Resultatet av studien tyder på att förskolebarnet idag generellt är stressat. Det finns flera 

moment och situationer inom förskolans verksamhet som tender att stressa barnet. En av 

de situationerna är måltider. Alla sex pedagoger som intervjuats är överens om denna 

slutsats. De menar att det finns flera faktorer som påverkar barnet till att bli stressat vid 

måltider. De upplever att barnet kan bli stressat av att pedagogen är stressad. De finner 

här ett dilemma kring att endast vara människa samtidigt som de ska vara en förebild för 

barnet. Som personal i förskolans verksamhet är det ett ständigt dilemma, att både vara 

egen individ och en handledare för varje barn. Pedagogerna upplever också att barnet 

kan stressas av att få vänta. Vänta på sin tur att få mat och att få hjälp med delning av 

mat till exempel. En barngrupp består av flera barn vilket gör det svårt att kunna bemöta 

alla samtidigt och minska väntetiden som kan uppstå. Det finns flera svårigheter med att 

vara ensam pedagog vid ett matbord. En tanke som uppstod av pedagogernas berättelser 

kring ämnet är att inte alltid låta samma barn vänta till sist. Genom att barnet får vänta 

olika länge vid måltider skulle stressen som uppstår av väntetider kunna minska. Andra 

anledningar kan vara konflikter med kamrater eller pedagoger, barnet kan vara trött eller 
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att barnet avbryts i måltidens rutiner. Pedagogens krav på prestationer kan också tendera 

att hetsa och/eller stressa barnet. Kraven ställs för att kunna handleda barnet vidare i sin 

utveckling. Däremot är det av vikt att pedagogen är lyhörd för hur högt ställda krav som 

är lämpligt för barnet vid olika situationer beroende på barnets status. Till exempel om 

barnet är trött kan det vara olämpligt att ställa för höga krav då det endast tenderar att 

hetsa vilket således skapar stress och en otrevlig måltid. Att ställa för höga krav bringar 

inte en salutogen hälsa då hälsan istället tenderar att påverkas negativt. Förskolebarnets 

stress upplever pedagogerna yttrar sig på olika sätt. Till exempel att barnet blir högljutt, 

apatiskt, oroligt, får svårt att sitta stilla eller vägrar att äta. Pedagogernas berättelser är 

värdefulla för en djupare förståelse för vad och hur förskolebarnets stressas. 

Pedagogerna ger en verklighetstrogen inblick i barnets vardagliga måltider på förskolan.  

 

Det finns många olika moment som kan stressa barnet under måltider i förskolan. 

Pedagogernas berättelser om barn som till exempel agerat apatiska var för mig något 

nytt som öppnat upp en annan bild av hur stress kan begränsa samt påverka barnet 

negativt. Pedagogernas kunskaper och erfarenheter som kopplats ihop med litteratur är 

viktigt för mig som blivande förskollärare för att kunna arbeta för att främja varje barns 

hälsa. Studien bidrar inte bara med kunskaper för mig som blivande förskollärare, 

studien bidrar även med kunskap för andra som arbetar inom förskolans verksamhet och 

människor som finner ämnet intressant. Eftersom stress och psykisk ohälsa idag är ett 

förhållandevis vanligt tillstånd hos människan ger studien nya kunskaper och öppnar 

upp för vad som egentligen kan ske vid måltider i förskolan.  

 

 

10.2.2 Vad pedagoger anser att de kan göra för att minska förskolebarnets stress 

vid måltidssituationer 

 

Det främsta som pedagogerna anser att de kan göra för att minska förskolebarnets stress 

är att försöka stoppa undan sin egen stress. Att som pedagog känna till sina egna känslor 

och att kunna hantera dem minskar risken att stressa förskolebarnet. Nyholm (2016) 

noterar att den vuxnas stress kan vara roten till barnets oro och stress. Barnet imiterar 

den vuxna samt ser den vuxna som en förebild. Det finns ett dilemma kring att endast 

vara individ och samtidigt vara en pedagogisk förebild. Känslor kan vara svåra att 

begripa och hantera, även som vuxen. Som pedagog är det angeläget att försöka stoppa 

undan sin egen stress för att undvika att förskolebarnet blir stressat.  

 

Pedagogerna menar att det finns flera faktorer som påverkar barnet till att bli stressat vid 

måltidssituationer i förskolan. Pedagogerna menar att de kan minska barnets stress 

genom att skapa ett bättre klimat för barnen att vistas i vid måltider. Det kan ske genom 

att kontrollera sina måltider genom att reflektera över vad, hur och när barnen blir 

stressade (Alfredsson, 2005). Stressen finns på grund av flera faktorer, faktorer som 

pedagogerna kan påverka. Den höga ljudvolymen, måltidens utformning och sättet 

pedagogen hanterar stress på är faktorer som pedagoger kan påverka för att minska 

stressen hos förskolebarnet. Jag finner det därför viktigt att pedagoger i förskolan 

arbetar för att minska de stressmoment som kan påverkas. Det kan ske genom enkla 

medel som till exempel att spela lugn musik under måltider för att skapa en lugn 

atmosfär. Studien bidrar med en förståelse för att pedagoger tillsammans behöver arbeta 

för att skapa ett lugnt och trevligt klimat vid måltider. Dels för att minska sin egen 

stress, men framför allt för att minska barnets stress. Tillsammans kan pedagoger skapa 

måltider som är anpassade efter aktuell barngrupp så att situationerna får en positiv 

verkan som främjar barnets hälsa. Genom ett lugnare och trevligare klimat som 
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pedagoger tillsammans utformar skapas förutsättningar för att måltiderna ska vara 

hållbara för både barn och pedagoger De händelser som sker utanför måltiden, så som 

att vårdnadshavare anländer till förskolan för att lämna sitt barn, är faktorer som 

pedagoger har svårt att påverka. Förhoppningsvis finns en god samverkan mellan 

hemmet och förskola där pedagoger och vårdnadshavare tillsammans kan utforma 

riktlinjer som gäller för måltider på förskolan. Genom att till exempel ha en policy kring 

att vårdnadshavare endast vid speciella tillfällen får lov att lämna och hämta sitt barn 

under måltider, likt pedagogernas berättelser.  

 

En annan sak som pedagogerna menar är viktigt för att minska förskolebarnets stress är 

att inte tvinga dem till något de inte vill. Att smaka på nya maträtter är bra men det ska 

vara frivilligt. Pedagogerna menar att med lekfulla strategier brukar de flesta barn vilja 

smaka olika livsmedel som de annars inte gör. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) beskriver vikten av att i alla situationer inom förskolans verksamhet använda sig 

av lek som verktyg för att stötta och utmana barnen. Pedagogernas berättelser om hur de 

själva blivit tvingade till att äta sådant som de inte ville vid unga år gjorde mig både 

förvånad och sårad. Om hur de klökts och sett kamrater kräkas, samt hur de idag vid 

vuxen ålder fortfarande har svårt för de maträtter och livsmedel de blev tvingade att äta. 

För mig känns det helt absurt att som vuxen tvinga ett barn äta något eller smaka något 

som det inte vill. Pedagogerna påpekade att samma tvång inte finns idag men att ett 

visst tvång ändå finns. Genom att inte tvinga barnets minskar stressen och hälsan som 

salutogen utvecklas. Däremot kan det vara bra för ett barn att våga smaka på nya 

maträtter och livsmedel, då de ka upptäcka nya smaker till exempel som bildar barnet 

till att bli en allätare. Däremot ska de inte bli tvingade till det. Tvång är negativt och 

tenderar att stressa barnet vilket endast påverkar hälsan negativt. Med lek skapas också 

en mer lustfylld situation för barnet som kan tendera till att nya maträtter blir spännande 

att våga smaka.  

 

 

10.2.3 Vad pedagoger anser att vårdnadshavare kan göra för att minska 

förskolebarnets stress vid måltider i förskolan  

 

Samverkan mellan hem och förskola är viktigt ur flera synpunkter. För att upprätthålla 

barnets hälsa som salutogen är det även i hemmet angeläget att upprätthålla måltider 

definierade av en trevlig stund och med varierad kost. Vid måltiden bör alla deltagare 

vid matbordet få komma till tals och delta i de samtal som sker. Det är också av vikt att 

alla deltagare lyssnar på den som talar. I förskolan ställs krav på pedagogens förankring 

av lärande under de pedagogiska måltiderna. I hemmet finns inget krav, däremot ges 

barnen möjlighet till lärande ur flera aspekter vid samtal om barnet tillåts delaktighet. Så 

som språk, minne och förmåga att lyssna till exempel. Hem och förskola skiljer sig åt på 

det sättet att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Däremot är det en fördel 

om barnet har goda förebilder i hemmet. Förebilder som barnet kan imitera för att kunna 

agera under en måltid där vårdnadshavarna inte deltar. Resultatet tyder på att 

vårdnadshavares inställning till mat och hur de för sig vid matbordet påverkar barnet.  

För att barnets matglädje och hälsosituation ska berikas är varierad kost och trevliga 

måltider av vikt även i hemmet.   
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10.3 Sammanfattning av diskussion 
 

Studien bidrar med kunskap om att det ställs högra krav på pedagogen under 

måltidssituationer inom förskolans verksamhet. Pedagogen förväntas vara en handledare 

för barnet samt en god förebild. De bör kunna lägga undan sina egna känslor, särskilt då 

stress råder. Måltider är utsatta situationer som tenderar att stressa så väl förskolebarnet 

som pedagogen. Pedagogen som god förebild bör också äta av allt som serveras samt ha 

en positiv inställning till mat. Pedagogen som handledare för förskolebarnet innebär 

flera saker under en måltid; upprätthålla en trevlig stund, bedriva intressanta samtal 

tillsammans med alla barnen runt matbordet, fördela talutrymme, servera barnen mat, 

dela barnens mat, se till så att alla barn äter, se till så att inget barn somnar, se till så att 

alla barn mår bra. Samtidigt ska pedagogen utifrån omsorg agera så att alla barn runt 

matbordet får sina individuella behov tillgodosedda. Dessutom ska pedagogen kunna 

utmana barnen till utveckling, stötta barnet så att det finner vilja och mod till att våga 

smaka på nya maträtter. Det är alltså flera krav som ställs på pedagogen som handledare 

och god förebild vid måltider i förskolan. Trots dessa krav under dessa utsatta 

situationer ingår ingen utbildning i hur pedagogen ska agera för att bedriva en god 

måltid utifrån ett salutogent hälsoperspektiv varken på barnskötarutbildningen eller 

förskollärarutbildningen. Möjligtvis hade pedagoger behövt fler verktyg och kunskaper 

med sig in i yrket kring hur de kan bedriva hälsosamma pedagogiska måltider i 

förskolan. Genom pedagogers ökade kunskap och erfarenheter möjliggörs pedagogiska 

måltider där förskolebarnets hälsa som salutogen fokuseras och stressen kan således 

minska, vilket denna studie bidrar till.  

 

Å ena sidan framkom resultat i studien som stärker forskning som redan finns, å andra 

sidan bidrar denna studie med ny kunskap som är av vikt för arbetet med förskolebarns 

stress vid måltider. Studien bidrar till att individer kan ta del av kunskap om hur 

förskolebarnet upplever stress vid måltider från ett vuxenperspektiv. Främst tyder 

resultatet på att det är viktigt att pedagogen inte försätter sig i en maktposition och 

tvingar barnet till att exempelvis smaka på en ny maträtt. Genom att tvinga skapas 

hetsning som leder till stress, matvägran och andra fenomen som inte påverkar barnets 

hälsa till att vara salutogen. Tvång befrämjar inte ett barns hälsosituation. Pedagogen 

kan utöva en helt annan makt än vad barnet kan då pedagogen framställs som en ledare. 

Däremot ska pedagogen som ledare inte utöva makt på ett sätt som påverkar barnets 

hälsa negativt och som leder till stress. Ledaren ska istället handleda barnet till att bli 

kompentent att föra sig vid måltider, agera under samtal och att själv värna om sin 

hälsa. Att se barnet som relativt kompentent under dess utveckling innebär också att 

pedagoger bemöter barnet som en medmänniska.  

 

 

10.4 Fortsatt forskning 

 
Jag vill ödmjukast uppmana fler människor till att forska kring förskolebarnets stress 

vid måltidssituationer. Men också förskolebarnets stress i andra situationer men också 

stress hos barn generellt. Ämnet stress och psykisk ohälsa är i dagens samhälle högst 

angeläget att få mer kunskap kring för att således kunna motarbeta stress, psykisk 

ohälsa och dåligt mående.  
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Bilagor 

Bilaga A, Missiv 

 

 
Institutionen för didaktik 

 

Hej! 
Mitt namn är Sara Lindvall och jag går sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag håller nu på med att skriva mitt examensarbete. Detta 

arbete kommer grunda sig på barns hälsosituation, närmare bestämt hur pedagoger i 

förskolan uppfattar förskolebarnets stress vid måltider. För att möjliggöra min studie ber 

jag om lov att genomföra en intervju med dig som pedagog i förskolan. Syftet med 

intervjun är att få kunskap om hur du som pedagog upplever förskolebarnets stress i 

förskolans verksamhet generellt och vid måltider.  

 
Intervjun är personlig och kommer auditivt att spelas in. Du som informant har rätt att 

tacka ja eller nej till att delta i studien eller ångra dig när du vill. Du får kännedom i 

vilket syfte studien görs och för vilka den kommer att vara tillgänglig. Uppgifter om du 

som informant kommer att vara anonyma i största möjliga mån. Personuppgifter 

kommer befinnas på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Informationen du 

anger kommer endast användas av mig och för försköningssyften. Du som informant 

har rätt till att inte svara på en fråga utan att motivera varför. 

 

 

Intervjun kommer att ske på din arbetsplats i ett avskilt rum och väntas vara cirka 30-45 

minuter. Studien kommer att vara färdigställd januari 2019 och du som informant får en 

kopia av studien via mail om intresset finns.  

 

Tack på förhand! 
 

Sara Lindvall                                                                            
Telefon: 0760-xxx 

Mail: slyyy @student.lnu.se 

 

Handledare: Reza Arjmand 

Mail: reza.arjxxx@lnu.se 
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Bilaga B, Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 
Dessa frågor kommer att vara grunden i alla intervjuer. Beroende på intervjusvaren 

kommer dialogerna att bli olika, samt att de olika svaren reglerar eventuella 

följdfrågor.  

 
1. Hur tycker du att stress tar sig uttryck på barn? 

 

2. Vad innebär att ett barn är stressat för dig? 

 

3. Vilka situationer inom förskolans verksamhet anser du påverkar barnet till att bli 

stressad? 

 

4. Kan du beskriva hur en vanlig måltidssituation ser ut i din verksamhet? 

 

5. Vilken roll tar du som pedagog under måltiden? (T.ex. undervisning, 

måltidspedagogik, samtal) 

 

6. Hur agerar barnen under måltidssituationen? 

 

7. Blir barnen styrda av pedagoger under måltiden, hur? 

 

8. Styr barnen samtal under måltiden, hur? 

 

9. Anser du att barn i din verksamhet upplevs som stressade vid måltidssituationer? 

Hur? I vilka situationer? 

 

10. Vilka roll anser du är viktiga att som pedgog inta under en måltidssituation för att 

främja barnets psykosociala hälsa? Hur? Varför? 

 

11. Talar du med barnen om stress? Hur? 

 

12. Talar du med barnen om hur stress kan påverka hälsan? Hur? 

 

13. Påverkar vårdnadshavare påverka barnens stress vid måltider? Hur? 

 

14. Finns någonting som du vill lägga på om barns stress i förskolan i allmänhet och 

under måltidssituationer? 

 

- Får jag kontakta dig om jag har fler kompletterande frågor? 

 

Tack för din medverkan! 
 

 


