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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i södra Sverige ordnar/planerar och 
genomför måltider, samt hur de i fyra förskolor kan se på måltidssituationer som 
lärandetillfällen. Med tanke på den dagliga stressen och tidsbristen som upplevs på förskolor 
idag kopplar jag detta till läroplanens mål om vikten av det pedagogiska mötet vid 
matsituationer. För att uppnå syftet tar jag hjälp av litteraturstudier, intervjuer och 
observationer. Observationerna visar att lärarna inte har konkreta tankar över hur de planerar 
eller genomför måltider. Resultatet jag kommer fram till är att lärarna har varierade 
erfarenheter när det gäller lärandet vid måltidssituationer. Samtalen vid matbordet handlar 
mest om maten, öppna frågor och i några fall om barnens upplevelser. Öppna frågor kan 
handla om dagens datum, vädret eller var barnen har gjort under helgen.  
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1. Inledning 
 
Barns lärande kan utformas på många olika sätt. Lärares kompetens är väsentlig för planering 
och genomförande av undervisningen. Förskolans handlingsplan betonar allt mer inlärning i 
barns vardagssituationer. En väsentlig situation är måltidssituationen, som har en stor plats i 
förskolans verksamhet.  
 
Själva ordet måltid betyder ”tiden för ett mål mat”. En måltid kan vara att äta ett äpple, dricka 
ett glas vatten eller inta en fullständig trerättsmiddag (Olsson, 2005). Måltiden handlar också 
om att äta tillsammans med någon. Relationen som utvecklas kring måltidssituationen är 
betydelsefull.  
 
Måltiden är en aktivitet som tar mycket plats i förskolans dagliga verksamhet där lärare har 
en stor möjlighet att involvera lärandet. Intressant nog, nämner läroplanen inget konkret om 
hur en måltid i förskolan bör se ut. Istället får andra grundläggande faktorer från läroplanen 
tolkas in. Exempelvis att verksamheten ska utgå ifrån demokratiska värderingar, och att 
”barn ska ha roligt i förskolan” (Lpfö98, rev2010: 4-5). Den första punkten kan tolkas som 
att barn ska få ett ökat inflytande över måltiden, exempelvis att välja kamrater att äta med 
eller platsen där de vill äta sin måltid. I den andra får lärarna jobba för att skapa en god 
stämning så att barnen trivs vid måltidssituationerna och har roligt. 
 
Måltiderna kan vara ett utmärkt tillfälle att uppmuntra barns språkförmåga genom att starta 
ett samtal eller en dialog som barnen är intresserade av och kan delta i. På så sätt kan barnen 
få möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer. Det leder i slutändan till en fungerande 
kommunikation i barngruppen och med den vuxne vid matbordet. 
 
Under en måltid utmanas barnens kunskaper och färdigheter, som att t.ex. hantera redskap, 
göra olika bedömningar, fördela mat, lära sig goda matvanor och bordsskick. Det är lärarens 
ansvar att utforma och genomföra måltidsituationen på ett sätt som gagnar barnets lärande. 
Kommunikation anses vara betydelsefull för barns kunnande i förskolans verksamhet. 
Förskolan erbjuder en spelplan till barn där de kan utveckla vänskap med andra barn. 
Kommunikationen mellan lärare och barn bygger på ömsesidighet och lärarens handledning 
av barn, där både emotioner och kognitioner är betydelsefulla. Läroplanen(Lpfö98 rev. 
2010:11) hävdar att förskollärare ska ansvara för att ”goda förutsättningar ges till att bygga 
upp varaktiga relationer och att barnen ska känna sig trygga i gruppen, samt stimuleras till att 
kommunicera och utveckla sitt språk”. 
 
Under mina VFU-perioder upplevde jag att det fanns en stor variation både inom och mellan 
förskolor när det gäller kvaliteten i barnens möjlighet till kommunikation vid måltiderna Jag 
upplevde också att de har olika arbetssätt kring måltidssituationerna. 
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2. Bakgrund 
 
Sverige, Estland och Finland är de enda länder i världen som serverar gratis skolmat. 
(http://www.skolmatensvanner.se/om-skolmat/skolmatsfakta/). 
 
Anledningen till att lagad mat serveras i våra skolor är att mat, hälsa och lärande hänger ihop. 
För att eleverna ska må bra behöver de få i sig energi och näring för att kunna prestera i 
skolan. I den senaste skollagen från 2011 som trädde i kraft den 1 juli 2011, står det att 
eleverna ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider som även ska vara kostnadsfria (SFS 
2010:100). Skolmaten ska vara både kostnadsfri och näringsriktig (ibid). 
 
Det finns inga exakta uppgifter om när skolmat serverades för första gången i Sverige. 
Måltiden har varit av central betydelse i förskolans verksamhet sedan lång tid tillbaka. I 
barnkrubban var syftet med måltiden att se till att fattiga kvinnors barn fick mat, men också 
att lära dem bordsskick och goda vanor, Johansson och Pramling–Samuelsson(2001). 
 
I slutet av 1800-talet började skolbespisning ta form i Sverige. Då serverades mestadels gröt 
och soppor. I mitten av 1930-talet nådde bespisningsverksamheten en större skala i landet. 
Statsbidrag för skolbarnsbespisning till de mest behövande beviljades 1937. 
http://www.skolmatensvanner.se/om-skolmat/skolmatshistoria/ 
 
År 1945 tog riksdagen beslutet att skolmaten skulle vara kostnadsfri för elever, den var dock 
inte obligatorisk för kommunerna. Samtidigt fick kommunerna statsbidrag för måltider som 
bestod av varmrätt, mjölk, smör och bröd. Under slutet på 1960-talet steg antalet elever som 
åt skolmaten drastiskt, från 140 000 till 950 000 elever (ibid). 
 
Skollagen från 1997 (1997:1212 kap4 paragraf 4a) ålade kommunerna att servera avgiftsfri 
mat till alla elever på grundskolan. År 2011 kom en ny skollag (SFS 2010:100) med regler 
om att eleverna ska erbjudas skolmat som inte bara ska vara avgiftsfri utan även 
näringsriktig.http://www.skolmatensvanner.se/om-skolmat/skolmatshistoria. 
 
Måltiden erbjuder en möjlighet för barn och vuxna att skapa en gemenskap vid matbordet. 
Där får barnen möjlighet till att uttrycka sina tankar och åsikter, umgås med andra och 
möjligheten till att handla efter demokratiska principer. Dessa aspekter är grunden till 
demokratin som vårt samhälle verkar efter (Lpfö98 rev.2010:12). 
 
Läroplanen pekar på att barnen i förskolan ska ha möjlighet till en god pedagogik där 
omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö98, rev2010 s. 9). Läroplanen 
uppmärksammar även vilka värden och kunskaper som är viktiga för alla som är i förskolan, 
både barn och personal. Barnens rätt till inflytande och delaktighet är ett viktigt målområde 
som innebär att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Barnen ska även förstå 
vad demokrati innebär och kunna handla därefter. 
 
Kommunikation är viktigt för barns lärande. Då kan man uppmuntra och utveckla barnens 
språkförmåga. Enligt Johansson (2010:11) karakteriseras kommunikationen av gemensamt 
engagemang, emotionell närhet, öppenhet och grundläggande respekt för barn. 
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Som lärare ska man använda sig själv som ett verktyg enligt Öhman (2007:54). Vidare anser 
författaren att ”I mötet med barn förmedlas alltid vem jag är, inte vad jag tycker eller tänker”. 
Författaren refererar till en känd psykolog som hävdar ” Vill du veta vilken människosyn en 
person har så ska du bara se på hur han eller hon är tillsammans med ett barn”. Det är viktigt 
att läraren har inställningen att barnet är en person som ska bemötas med respekt. Det 
synsättet på barn handlar om människosyn och respekt. 
 
Måltidssituationen leder till lärande genom pedagogiska möten. Det ligger i lärarens ansvar 
att skapa goda förutsättningar vid matbordet för att bidra med ny kunskap till barnen. 
Livsmedelverket och landets kommuner betonar måltidsstunden i en undersökning som 
livsmedelverket sammanställde under 2007. 
http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/bra_mat_i_forskolan_2007_2011.pdf. 
 
I projektet MEDEL - som startade i ett antal västsvenska kommuner hösten 2011 - erbjöds 
låg- och mellanstadiet i landets samtliga kommuner möjlighet att äta en form av måltid som 
kallas pedagogisk lunch. Syftet var att måltiden skulle vara ett tillfälle till samvaro mellan 
vuxna och barn. Den bidrar till att barnen får en positiv upplevelse av måltider och en 
naturlig inställning till mat. Barn behöver vuxna som förebilder och stöd. Att sitta vid samma 
bord och äta samma mat ger goda förutsättningar till 
samtal.(http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Vastsverige/Maltiden-en-del-
i-larandet---Projekt-MEDEL/). 
 
 
Bordssamtalen kan i princip handla om vad som helst. Man kan t.ex. prata om smaker, dofter, 
färger och konsistens på maten, varifrån maten kommer och vad som händer med den i 
kroppen, varför man behöver olika sorters livsmedel och om proportionerna på tallriken. 
Måltiden är ett tillfälle att lära känna olika livsmedel och fler matkulturer. Även de äldre 
barnen behöver vuxna omkring sig. Matsalsmiljön blir lugnare om skolans personal (lärare) 
äter tillsammans med barnen. Blyga och ensamma barn känner sig tryggare och stökiga barn 
blir lugnare. 
 
En god måltid är en väl avvägd blandning av god mat, omsorg, engagemang, nära relationer, 
estetik, sinnesupplevelser, spontana mänskliga känslor och stämningar anser Juul (2008). 
Men hur ser den ut i verkligheten på våra förskolor när barnen äter med läraren? Det kan 
variera väldigt beroende på vilka strategier lärarna har och vilka traditioner som råder på 
förskolan. 
 
Juul (2008) skriver om uppfostran vid måltiden. Han hävdar att ”En måltid är inte en plats för 
att uppfostra barn eller att ändra på sin familj, utan det är platsen där vi kan möta och uppleva 
vår familj precis som den är idag” Juul (2008:15). Barns lärande sker även hemma där 
föräldrarna kan involvera barnen vid matlagningen. Barnen involveras mer genom att de får 
vara med och t.ex. smaka, lukta och hjälpa till. Samtidigt blir det ett inlärningstillfälle för 
barnen. 
  
Barnen tillbringar mycket tid vid måltiderna i förskolan, vilket blir många timmar i veckan. 
Barnen får automatiskt flera tillfällen till att utveckla sina förmågor vid måltiderna. Det kan 
vara språkförmåga, social förmåga, samarbete, konflikthantering m.fl. Hur läraren förhåller 
sig till lärandet vid matbordet kan variera beroende på lärarens engagemang, tidigare 
erfarenheter, kunskaper, entusiasm och vilja. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 
I min undersökning vill jag samla kunskap om måltidsituationen och få en inblick i hur 
lärande under måltiden tar sig uttryck utifrån förskollärares perspektiv. Dessutom vill jag 
gärna vinna kunskap om lärarens förhållningssätt vid måltiden.  
 
Syftet med arbetet är att undersöka lärarnas förhållningssätt under måltiden i förskolan och 
utforska kommunikationen som uppstår under denna. Jag vill synliggöra hur läraren upplever 
måltidssituationen i verksamheten och hur de talar om planering, organisation och 
genomförande av måltidssituationen. 
 

3.1. Frågeställningar 
 

• Hur ser lärarna på måltidssituationen? 
 

• Vad är det som påverkar synen på måltidssituationen? 
 

3.2. Begreppsförklaring 
 
Måltid - med “måltid” menar jag tiden för ett mål mat. Vi har specifika namn för de olika 
måltiderna i förskolan: frukost, lunch och mellanmål. Måltid kan även betyda att äta äpple, 
dricka vatten eller äta en fullständig trerättsmiddag.  

Bordsskick – med “bordsskick” menar jag hur barnen uppför sig vid matbordet, t.ex. hur barn 
sitter vid bordet, ber om hjälp, inte pratar med mat i munnen, väntar till alla får sin mat och 
tackar för maten.  

Kökspersonal - med “kökspersonal” menar jag personal som arbetar i köket. 

Pedagogiskt möte - menar jag är mötet mellan lärare och barn eller barn emellan (som t.ex. 
vid matbordet) där det sker ett samtal som leder till lärande.  

Skolpersonal – med “skolpersonal” menar jag en person som inte har förskollärarutbildning. 
En vuxen som kan vara barnskötare, vikarie eller en annan vuxen som arbetar i skolan. 
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4. Tidigare forskning 
 
Måltiden i förskolan består av frukost, lunch, mellanmål och ibland serveras också frukt 
mellan dessa mål. Måltiden innefattar flera olika moment där tillfällen till lärande och omsorg 
ges. Johansson & Pramling-Samuelsson (2001) har studerat omsorg under måltider i 
förskolan. I arbetet nämns måltiden som en stund förknippad med närhet och känslor. 
”Måltiden är en aktivitet i förskolan som har stor potential att inbegripa omsorg och lärande 
(Johansson & Pramling-Samuelsson 2001:88). Vidare skriver författarna att det som sker 
under måltiden på ett naturligt sätt kan kopplas till olika mål i läroplanen. 
 
Pedagogens kunskaper och medvetenhet om måltidens betydelse för barns lärande är 
värdefull. Det kan innebära att stödja barnen i deras egna val och visa att de har lyckats. 
Utförandet av dessa moment är inte självklara. Sepp (2002)visade i sin studie om mat och 
måltidens betydelse att skolpersonalen hade stora kunskapsbrister om mat och måltidens 
betydelse. Lärarna visste att de skulle hjälpa och uppmuntra barnen vid måltiden men de var 
osäkra på hur de skulle hantera pedagogrollen och ansåg att de inte hade tillräckligt med 
kunskap i ämnet lärande. Av den orsaken har Vara kommun tillsammans med forskaren 
Hanna Sepp börjat planera för ett nationellt centrum med fokus på den pedagogiska måltiden. 
Syftet är att personal ska få utbildning och verktyg för att kunna väva in pedagogiken under 
måltiderna i förskolan.  
 
Nyligen har ett projekt som handlar om att öka lärandet inom måltids- och 
förskoleverksamheten startats. Projektet heter MEDEL och startade 2011 i Västsverige och 
pågår fortfarande. Måltiden spelar en allt större roll inom offentliga organisationer. Man vill 
uppfylla olika mål och förväntningar efter olika EU-förordningar, skollagen, politiska 
miljömål, folkhälsomål och livsmedelsverket. Målet är att möta nya kostinfluenser och 
erbjuda barn och elever en rik variation av mat i förskolor och skolor. Tanken med projektet 
är att öka utnyttjandet av måltiden som resurs i lärandet. Måltiden blir en möjlighet där olika 
aspekter som mat, miljö, kultur, genus och folkhälsa lyfts upp och blir naturliga delar av 
lärandet (http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Vastsverige/Maltiden-en-
del-i-larandet---Projekt-MEDEL/). Vidare nämns en viktig gemensam nämnare i projektet där 
det ofta råder en bristande förståelse mellan måltidspersonal (kökspersonal) och pedagogisk 
personal vilket gör att förutsättningar för samarbete och samsyn hämmas. Detta hindrar 
förutsättningarna för att på bästa sätt optimera det organisatoriska lärandet samt att öka 
verksamhetens måluppfyllelse. (Måltiden, en del i lärandet- Projekt MEDEL (2011-09-01 – 
2013-08-30) Västsverige). 
 
Omsorg i förskolans praxis kan handla om olika moment man gör i verksamheten enligt 
Johansson och Pramling-Samuelsson(2001:84) Författarna menar att specifika situationer 
vilka har med vård att göra. Den andra sidan av omsorgen berör hur man förverkligar 
verksamheten och möter andra, vilket har omtanke att göra. Omsorg i den sista bemärkelsen 
har alltså etisk aspekt och kan i självfallet inte begränsas till vissa situationer. 
 
I svenska förskolor får omsorg ett stort utrymme i den dagliga verksamheten. Det innebär att 
omsorg kan kopplas till omvårdnad i många situationer. Ordet har även en etisk betydelse 
som har med relationer mellan både barn och vuxna att göra. Personalen strävar därför efter 
att skapa många samtal med barnen under dagen. Samtalen kan innehålla både känslor, närhet 
och ömsesidighet med barnen. De kan även innehålla många aspekter som gagnar barns 
lärande som exempelvis kommunikation, samspel, samvaro och fostran. Där framträder en 
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dialog mellan den vuxne och barnen som ger barnen möjlighet att skapa nya kunskaper 
Johansson och Pramling-Samuelsson (2001). Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev. 2010:9) 
skriver att ” Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet”. Alla de aspekterna blir en stor utmaning för förskolan 
där läraren har en central roll i att utforma sin verksamhet och främja dessa aspekter. 
 
Omsorg enligt Orlenius och Bigsten (2001:19) ”skapar förutsättningar för trygghet. Och 
trygghet är en förutsättning för självständighet och eget ansvarstagande. Genom att befinna 
sig nära barnen, som pedagog kan den tillit och närhet utvecklas mellan de vuxna och barnen. 
Barnen vet att de kan räkna med att få hjälp i sina kamratrelationer eller om de har andra 
behov. Denna närhet ses här som ett uttryck för ett långsiktigt och medvetet arbete för att få 
barnen att utvecklas i ansvarstagande och självständiga individer”. 
 
Detta innebär att barns utveckling har stora möjligheter att utvecklas vid vuxnas närhet. Barn 
vid vuxna känner sig sedda, trygga och kan få en positiv identitetsutveckling. 
 

4.1. Måltidens betydelse 
Måltiden är en av de vanligaste aktiviteterna på förskolan och tar även mest tid i anspråk av 
alla aktiviteter (Mårdsjö Olsson 2010). Detta kan naturligtvis utnyttjas av läraren som har 
stora möjligheter att gagna barnens lärande. Måltiden handlar inte bara om att äta mat utan att 
bevara närhet, gemenskap, kommunikation och samspel mellan lärare och barn och mellan 
barn och barn. 
 
Måltidsstunden kan vara en stund där barn kan ha möjlighet att utveckla sina 
kompetenser.”Barn behöver utveckla kompetenser inom olika områden, t.ex. inom motoriska, 
emotionella sociala och intellektuella områden” menar Doverborg, Pramling och Qvarsell 
(1996:42) Kompetenser utmanas vid måltiden. Hantering av bestick tränar barnens motorik. 
Den emotionella och sociala delen handlar om närheten och samvaron till lärare och 
kamrater. Slutligen kommunicerar barnen vid måltiden genom att uttrycka sina tankar och 
känslor och dela med sig av sina upplevelser. 
 
I Sveriges förskolor serveras det bra mat men vi använder inte vår fulla förmåga med 
pedagogiken vid matbordet, menar Sepp,(Lärarens Nyheter 2011-02-15). Hon har även 
kommit fram till att lärarna känner sig väldigt omedvetna om sin roll när det gäller måltiden i 
förskolan. Tyvärr var maten något som bara snabbt skulle överstökas. Det saknades tydliga 
pedagogiska mål för måltiden och personalen kunde inte se måltiden som en del av den 
pedagogiska verksamheten. Enligt Sepp måste den här omedvetenheten förändras. Författaren 
hävdar att ”I en tid där fler barn blir överviktiga och allt fler får diabetes på grund av att man 
äter för energität mat utan näring är den pedagogiska måltiden livsviktig för att grundlägga 
goda matvanor” (http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2011/02/15/maltiden-del-av-
larandet). 
 

4.2. Lärarens förhållningssätt 
Matstunden är en bra stund för barn och vuxna att umgås. Lärarens förhållningssätt till 
måltiden i förskolan får följder för lärande och omsorg som bör uppmärksammas under 
måltiden. Den positiva synen på måltiden är en viktig faktor för lärande. Om man planerar, 
organiserar och genomför måltiden på ett positivt sätt ger det goda förutsättningar för lärande. 
Vidare ställs det allt högre krav och ansvar på lärare vid den dagliga verksamheten. Barnens 
lärande gestaltas av huruvida läraren engagerar sig i sin planering och fullföljning av 
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aktiviteter.”Det är läraren som har den centrala rollen i traditionella inlärningsaktiviteter 
eftersom hon är den som strukturerar och planerar aktiviteterna, eller den som förmedlar 
kunskaperna”(Pramling1994:14). Författaren hävdar vidare att: 
 

”Den gamla förskoletraditionen har gått förlorad, och grunden i 
utvecklingspsykologin verkar inte räcka till för dagens krav på lärande i 
förskolan. Förskollärare har helt enkelt ingen annan modell av lärande än den 
skolmodell som hon själv en gång fått med sig från skolans värld. Denna modell 
är behäftad med idén av en existerande mängd fakta som skall föras över på 
nästa generation via utbildning” (Pramling1994:15). 

 
Måltidsstunden blir till ett möte med olika dialoger mellan alla parter vid matbordet. Så fort 
barnen samtalar med sina kamrater eller läraren stärker de sina kunskaper och färdigheter 
som de sedan har nytta av i sin utveckling. Läraren bör uppmuntra barnen och ta tillvara på 
potentiella ögonblick för lärande. Som lärare är man en förebild för barnen och genom sitt 
förhållningssätt kan man påverka många faktorer vid måltiden. Lärarens inställning är 
avgörande för hur barnen uppför sig, hur de kommunicerar med varandra och hur samspelet 
med läraren och de andra kamraterna fungerar. Sheridan och Pramling-Samuelsson (2010:30) 
anser att ”läraren bidrar inte bara till att skapa förutsättningar för detta möte utan också med 
att föra dialoger och synliggöra barnens tankar och språkande”. Barnen måste således få 
uppmärksammas och ges en möjlighet att utföra saker på egen hand. Läraren kan ha en roll 
som handledare och finnas till för barnen vid behov. Barn kan få bekräftelse genom att 
läraren synliggör barnens kompetens. 
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5. Metod 
Syftet med arbetet var att undersöka måltidsituationen och få en inblick i hur lärarna 
använder måltiden som ett pedagogiskt möte. Jag vill gärna vinna lärdom om hur lärarens 
förhållningssätt ser ut och utforska kommunikationen som uppstår mellan parterna under 
måltiderna. Detta genomfördes med hjälp av intervjuer av lärare och observationer av 
måltider.  
 
Jag valde bandinspelning som dokumentationsmetod vid intervjuerna vilket underlättar när 
man kan prata och ha ögonkontakt med läraren och slipper föra anteckningar under samtalet. 
Arbetet genomfördes av en person. Det gjorde att arbetsbördan blev större än om vi varit 
flera. Man har också mindre möjligheter att diskutera och resonera om sina tankar och 
observationer. Flera personer uppmärksammar mer än en ensam person. 
 
Jag anser att min delaktighet kan ha påverkat både lärarna och barnen indirekt genom att jag 
bara vistades där vid observationerna. Barnen var väldigt nyfikna och frågade varje gång vem 
jag var, var jag har varit, vad jag gjorde där. Barnen fick svar av sin lärare: att jag kommer att 
se på när de äter och pratar under måltiderna. När de fick svar på sina frågor kändes det inte 
som att de fokuserade på mig så mycket. Därför har kanske min närvaro mest påverkat 
lärarna.  
 
Jag intervjuade lärarna i början av dagen, innan observationerna. Dessa samtal kan ha 
påverkat måltidsstunderna då lärarna fick svara på mina frågor. Lärarna kan ha ändrat sitt 
arbetssätt, agerande och även förhållningssätt under måltiderna efter intervjun. Jag borde 
istället ha intervjuat lärarna efter mellanmålet (sista måltiden). Eller kanske ha ställt samma 
frågor en gång till i slutet på dagen. 
 
Samma undersökning kanske hade kunnat göras med hjälp av videoinspelning av barnen och 
pedagogen under måltiderna. Det hade då varit lättare att uppmärksamma hur barnen och 
pedagogen samspelar och agerar under måltiden. Samtidigt skulle jag då kunnat 
uppmärksamma andra aspekter i efterhand med hjälp av inspelningarna. 
 

5.1. Datainsamling 

 
I början på dagen, innan frukost, ställde jag mina två frågor till läraren:1) Hur ser du på 
måltidssituationen? 2) Vad är det som påverkar din syn på måltidssituationen? Detta samtal 
spelades in med en bandspelare. 
 
Observationerna gjordes sedan i löpande form vid tre måltider (frukost, lunch och mellanmål) 
på fyra förskolor. Jag tog hjälp av en observationsmall där bordets form var utritat, se 
bilaga1. Nyckelord från de olika händelserna antecknades. Efter mellanmålet samtalade jag 
med läraren kring vad som hände under mina observationer. 
 

5.1.1. Urval 
Fyra förskolor valdes med hjälp av fyra förskolechefer. Förskolecheferna upplyste om mitt 
arbete och frågade sin personal om de ville ställa upp på observationer och intervjuer. Fyra 
förskollärare visade intresse. 
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Två avdelningar för yngre barn 1-3 år, och två avdelningar för äldre barn 3-5 år valdes ut för 
att studeras. Syftet var att få en helhetsbild av hur måltidssituationerna utformas, hur lärarna 
förhåller sig till måltiderna och hur måltiderna ser ut på förskolorna. 
 

5.1.2. Intervju 
I början på dagen, innan frukost, intervjuade jag lärarna Stina, Anna, Frida, och Natalia. Efter 
mellanmålet hade vi ett kort samtal om mina observationer. Förstinformerade jag samtliga 
lärare om att jag kommer att använda bandspelare för att underlätta intervjugången och slippa 
anteckna under tiden. Jag valde att samtala med lärarna under intervjun. ”Intervjun innebär 
att forskaren använder samtalsform för att få fram andras muntliga uppgifter” (Widerberg 
2002:16). För mig som intervjuare var det viktigt att få fram svaren på mina två frågor till 
läraren; Hur ser du på måltidssituationen? Vad är det som påverkar din syn på 
måltidssituationen? De efterföljande frågorna handlade om lärandet och kommunikation 
under måltiderna. Lärarna var positivt inställda till intervjun och visade intresse för 
kommande resultat. 
 
Jag valde att intervjua lärarna för att man genom intervjun får ”övergripande synpunkter och 
målsättningar när det gäller elever, lärande, kunskap och undervisning” (Nilsson 1998). 
 

5.1.3. Observation 

Jag har valt observation som redskap eftersom det passar bäst utifrån mitt syfte och 
frågeställningarna i min studie. Observation är en metod man använder för att upptäcka fakta 
om något fenomen. Widerberg (2002:17) anser att ”om man vill belysa ett fenomen genom 
att studera det in real life eller in action, så väljer man observationer som metod”. 
Observationerna gjordes löpande vid tre måltider (frukost, lunch och mellanmål) på fyra 
förskolor. Under varje observation hade jag med mina observationsmallar, där bordets form 
var utritad (se bilaga1). Jag har fokuserat på två faktorer. Den första: lärarens roll och 
förhållningssätt i måltiden; den andra: hur barnen och läraren samspelar med varandra, och 
vilken kommunikation som sker under måltiden. Jag deltog inte i själva måltidssituationen 
vid observationen utan placerade mig vid sidan av matbordet och var passiv deltagare. Jag 
antecknade det som var väsentligt för min undersökning. Det var framför allt samtal mellan 
barnen och läraren, samtal mellan barnen, nyckelord från de olika händelserna, exempelvis 
vem som påbörjar samtalet, vem svarar, vem deltar i samtalet, vilket samtalsämne, om det 
sker ett samspel mellan barn och lärare respektive barnen emellan. Efter mellanmålet 
samtalade jag med läraren kring vad som hände under mina observationer. 
 

5.2. Etiska principer 
Samtliga intresserade förskoleavdelningar fick samtyckesbrev som delades ut till barnens 
vårdnadshavare och förskollärare (se bilaga 2, 3), (www.codex.vr.se 2013). Vårdnadshavarna 
och förskollärarna fick information om att de var anonyma och att namnen i arbetet är 
fingerade (Stina, Frida, Anna och Natalia), samt att undersökningen blir en offentlig handling 
som de kan få tillgång till. All data hanterades konfidentiellt. 
 

5.3. Bearbetning av material 
Efter intervjuerna började jag med att lyssna igenom inspelningarna. Där hade jag samtliga 
svar från lärarna. Intervjuerna skrevs ner ord för ord. Svar från lärarna var underlaget till 
resultatet. Därefter sammanfattade jag mina observationer utifrån observationsmallarna. Till 
slut sammanställde jag lärarnas svar på intervjufrågorna och min sammanfattning från 
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observationerna för att skapa en helhetsbild. Detta gjordes separat för varje förskola. Jag 
relaterade fakta från tidigare forskning och studier till mina slutsatser. Jag försökte hitta 
samband mellan mina resultat och litteraturen. Bilagorna 4 och 5 innehåller 
sammanställningar av lärarnas svar på mina frågeställningar. Bilaga 4 sammanfattar hur 
lärarna planerar, organiserar och genomför måltiderna. Bilaga 5 beskriver hur barnen deltar i 
måltidssituationer och hur lärandet då äger rum. 
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6. Resultat och analys 
Jag har valt att sammanställa intervjuerna utifrån lärarnas svar på studiens frågeställningar (se 
avsnitt 3.1):Hur ser förskollärarna på måltidssituationen och vad är det som påverkar lärarnas 
syn på måltidssituationen?(Bilaga 4). 
När det gäller observationerna har de sammanställts genom att fokusera på vad som sker vid 
måltiden. Ambitionen har varit att beskriva detta genom att visa hur de olika förskolorna 
genomfört måltiderna Barnens deltagande inför måltiden, samtalsämnen, hur barn och vuxna 
agerar, hur omsorg och lärande gestaltas och om det finns några regler vid måltiden är teman 
som beaktats (bilaga 5). 
 
Fördelningen av barn per avdelning och måltid 
Med all säkerhet påverkar barnantalet vid matbordet lärarnas arbete. Ju mindre barnantalet är 
desto mer tid för omsorg och lärande blir det. Det underlättar för en lärare med en mindre 
barngrupp vid matbordet att involvera alla barnen i samtalet.  
 
 

Tabell som visar antalet barn i varje avdelning 
 

Avdelning 
 

Frukost 
 

Lunch 
 

Mellanmål 
 barn vuxna barn vuxna barn vuxna 

Stina 3 1 5 1 4 1 
Anna 7 1 7 1 7 1 
Frida 5-? 1 6 1 5 1 

Natalia 4 1 5 1 5 1 
 

 
 
Under observationen hos Stinaupplevde jag att läraren kan genomföra måltiden utan stress 
och kan ägna mer tid åt barnen. Situationen var annorlunda hos Anna som hade sju barn vid 
matbordet. Det ledde till att vissa barn fick mer utrymme att tala än andra. Läraren hade svårt 
att hinna med alla barn. Vid Annas måltidssituation var läraren involverad i en dialog med de 
andra barnen. Detta ledde till att två av barnen satt tysta. Läraren lade inte märke till det. I 
samtalet efter mellanmålet frågade jag Anna om de två barnen. Anna svarade” Det är lätt att 
glömma vissa barn ibland”, och att de kanske vill vara för sig själva, eller inte vill prata.  
 
Barnens deltagande inför måltiderna varierade. Vid några måltider var barnen med genom 
att duka och hämta matvagnen medan vid andra måltider kom de till färdigdukade bord. 
Barnen var i större utsträckning med om förberedelse vid lunchen än vid övriga måltider. 
Deltagandet varierade också beroende på om barnen själva ville vara med eller om de 
tilldelats en roll som ”hjälpreda”.  
 
I två förskolor var det läraren som hämtade maten och dukade bordet. I de andra två 
förskolorna involverades barnen i förberedelserna. I samtliga förskolor var det läraren som 
lade upp och delade ut maten till barnen. Enligt Johansson och Pramling(2001:98) ”Möter 
man barn i förskolan som ännu inte är mogna för att klara saker”. Det är värdefullt att ge 
barnen möjlighet och tilltro till deras kompetens. Det blir en utmaning för barnen att försöka 
klara saker på egen hand, som t.ex. att involvera dem i att följa med och hämta mat, lägga 
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mat på bordet, öppna mjölkpaket eller hälla upp mjölk. En viktig del av lärandetär att 
synliggöra barns kunnande. 
 
På Stinas avdelning upplevde jag att alla barn hade roligt vid matbordet. Det var god 
stämning och barnen var lyhörda mot den vuxne. Även på Annas avdelning var det god 
stämning. Barnen trivdes i gemenskapen. Vissa barn pratade med läraren medan andra barn 
var tysta. Detta borde uppmärksammats av den vuxne. I Fridas barngrupp märktes att 
stämningen var instabilt barn ville inte sitta vid matbordet. Det var svårt att få honom att sitta. 
Han fick äta lite av sin mat och sitta i soffan vid matbordet. I Natalias barngrupp var 
stämningen huvudsakligen god. Barnen har lärt sig följa instruktioner och vet vad som gäller 
enligt Natalia. ”De vet att vid maten ska man vara snäll och alla ska vara mätta och glada”. 
 
Samtal vid måltiderna handlade ofta om det som stod på bordet (maten) och i något fall 
berördes helt andra saker som exempelvis tal om snö, födelsedag eller tv program. När 
barnen initierade samtalen kommenterades ofta maten. Lärarnas samtal bekräftade barnens 
frågor eller uppmärksammade någon form av kunskap (paprikan var röd). Barnen fick också 
tillsägelser, beröm och korrigeringar av de vuxna. I observationerna framträder att barnen 
korrigerade sina beteenden vid tillsägelser, de bad på olika sätt om hjälp vid behov och 
barnen verkade veta vad som gällde vid matsituationen.  
 
Lärandet vid måltiderna präglades av att sitta stilla. Men också av att uppmärksamma olika 
språkliga begrepp och uttryck som exempelvis att citronen är gul, sur och har kärnor, att dela 
clementinen och räkna klyftor samt att ge barnen tillfälle att uttrycka sina tankar och åsikter. 
 
Omsorg präglades av att närhet, att barnen fick sina behov tillfredsställda och att de vuxna 
visade känslighet för barnens behov. 
 
Vid måltiderna framträdde regler som handlade om barnen skulle sitta på sina platser och att 
de ska äta med bestick 
 

6.1. Analys utifrån intervjuer och observationer 
Vid analysen av intervjuerna framkom några teman som lärarnas förhållningssätt, planering, 
genomförande och kommunikation. Dessa vävs samman med observationernas resultat för att 
därefter uppmärksamma om det framträder några likheter eller skillnader mellan de olika 
förskolorna. 
 

6.2. Lärarnas förhållningssätt 
Måltiden i förskolan är en stund som oftast äger rum i mindre grupper och omfattar närhet, 
omsorg och fostran. Måltiden är en väsentlig aktivitet i förskolan med tanke på hur mycket 
utrymme den har i förskolans verksamhet. Lärarens förhållningssätt är en grund i själva 
måltidsstunden. I denna stund, som innehåller omsorg och närhet, har läraren stor möjlighet 
att vara en förebild på olika sätt undermåltiden, genom att förmedla olika värden och normer 
som gagnar barnet. Detta kan läraren förmedla genom att förhålla sig på olika sätt till 
måltiden, något som kan ha konsekvens för omsorgen och lärandet under 
måltidsgemenskapen. ”Som pedagog måste jag därför sträva efter att vara medveten om mitt 
eget sätt att interagera med andra, både hur jag är tillsammans med barnen, med mina 
kollegor och med barnens föräldrar”(Öhman (2007:54). Lärarens förhållningssätt kan 
uttrycka flera aspekter som kopplas till olika mål i läroplanen, som självständighet och 
samspel med andra, att vänta på sin tur, tillfällen att träna matematik, utveckla språkfärdighet 
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och social samvaro. Att möta barnen i ett pedagogiskt möte vid matbordet öppnar stora 
möjligheter för läraren att bygga en god relation och att använda sin förmåga att leva sig in i 
barnets upplevelser för att möta barnet på dess egna premisser. Öhman(2007:65) anser att ”I 
mötet med barnet har den vuxne ett särskilt ansvar. Förskolans pedagogik gör det möjligt att 
möta barnet med stor respekt”. Lärandet kan vid ett sådant möte skapas på många olika sätt. 
Vid bordet kan t.ex. något barn berätta om sina upplevelser, eller så kan läraren beröra något 
ämne som barnen är intresserade av. Jag kan ge ett exempel: 
 

En pojke signalerar att han är färdig och vill gå ifrån matbordet. Läraren 
invände, och sa: ”Du får sitta stilla annars kan du trilla ner och slå i skallen”. 
Läraren frågar om pojken vet vad skallen är för något. Pojken skakade på 
huvudet och signalerade. Läraren förklarade genom att klappa på huvudet. Han 
imiterade läraren och skrattade. De andra började också klappa på huvudet 
och skratta. 

 
I detta exempel kan vi se hur läraren försöker visa omsorg om barnet som rest sig upp. Det 
kan tolkas som om läraren kommer på att barnet inte vet vad skalle betyder och ställer då 
frågan till barnet för att som Åberg & Lentz Taguchi (2005:44) skriver: ”alla möten mellan 
människor, stora som små öppnar upp för möjligheten att i dialog med andra förstå något nytt 
om sig själv, om andra och om sin omvärld”. I observationen framträder hur barnen 
tillsammans uppmärksammar vad skallen är genom att alla skrattar och klappar sig på 
huvudet. Det kan tolkas som att barnen har lärt sig något tillsammans. Enligt psykologen 
Stern i Johansson (2003) kan läraren nå samspelet genom intoning, ett begrepp som betyder 
att barn och vuxna ömsesidigt samspelar och följer varandras tonfall och emotionella uttryck. 
Det kan vara ett bra sätt att bygga en god relation och samspela med barnen. I samtalen med 
lärarna framkom att de ibland kan uppleva stressa i måltidssituationen. De talade då inte 
enbart om en egen stress utan påtalade att även barn och föräldrar kan uppleva stress vid 
dessa tillfällen. Hur läraren möter barn och föräldrar blir då viktigt.  
 
Varje lärare har sitt arbetssätt vid måltiderna. Det kan beskrivas genom att studera de fyra 
avdelningarna. Lärarna har olika syn på barnens förmåga och kunskap. Vissa lärare visar 
barnen tillit, andra gör det inte. Lärarens syn på hur lärandet kan involveras i måltider 
varierar också och vilket bekräftas i alla avdelningar utom Annas som involverade lärande 
genom aktiviteten veckans dukare. Detta kan även bero på barnens ålder eller förskolans 
kultur men framförallt på lärarens förhållningssätt.  
 
Stina hade lätt för att prata med barnen. Barnen var lyhörda och gjorde som läraren sade till 
dem. Ibland var barnen högljudda men de lugnade sig när de fick tillsägelse av den vuxne. 
Under samtalet efter mellanmålet sade Stina: ”det är viktigt att vara tydlig med vad barn får 
och inte får göra vid matbordet. Det är bra att de kan träna redan nu”. Här visar Stina hur hon 
hanterar olika situationer vid matbordet när det blir en lite instabil situation, genom att vara 
tydlig och bestämd vid vissa beteenden.  

På Annas avdelning var vissa barn pratiga och andra fick sitta och lyssna på sina kamrater i 
dialog med den vuxne. Veckans dukare fick beröm efter maten. 

På Fridas avdelning upplevde jag under observationerna att stämningen var lite ostabil. Den 
vuxne var inte tydlig med vilka regler som gäller vid matbordet. Det räcker inte att ge barnen 
tillsägelser utan man bör förklara att vissa beteenden är olämpliga vid matbordet och att alla 
ska trivas under den stunden. 
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På Natalias avdelning rådde en positiv stämning. Ibland märktes det att barnen ville gå och 
sova, de började bli otåliga av att sitta kvar. I ett samtal efter mellanmålet frågade jag Natalia 
varför vissa barn var lite otåliga. Hon svarade: ”Det märks på dem att de är trötta och det var 
dags att lägga dem”. Om barnen är trötta förutsatte Natalia att det var meningslöst att 
tillrättavisa dem. ”Det är bara att lägga dem avslutade hon”. Här visar läraren (Natalia) att 
hon känner på barnen när de är trötta och i detta fall prioriteras omsorg och förhållningssätt 
före bordsskick. 

 

6.3. Lärarnas planering 
Måltiderna i förskolan består av frukost, lunch och mellanmål. Ibland serveras frukt mellan 
dessa mål. Måltiderna bör planeras på ett sätt som kan underlätta för läraren och barnen att 
trivas under dessa stunder. I princip brukar måltiderna i förskolan vara högljudda och 
känslomässigt laddade. Barnen är upprymda, hungriga, kanske rastlösa, har svårt att sitta still 
och de är laddade med känslor. Lärarna och barnen kan uppleva stress vid sådana situationer. 
Frågan är hur man kan hantera måltiden på bästa sätt för att kunna njuta av måltidsstunden. 
Det kräver planering av måltiden. 

Att genomföra måltidssituationen är arbetslagets eller lärarens ansvar. Man bör diskutera och 
reflektera över hur måltider kan genomföras på bästa sätt för att involvera lärandet. Läraren 
måste fundera på vilken barnens placering vid matbordet är, vilka regler som ska utformas för 
måltider och varför, hur barnen ska involveras i måltider för att ge dem möjlighet att delta 
och ta ansvar, hur barnen ska uppmuntras till diskussion, vilka aspekter som är önskvärda 
respektive inte önskvärda. 

Det finns några faktorer som avgör planeringen av måltider. Det handlar om: 

– I vilket eller vilka rum väljer vi att genomföra måltiderna? 
– Varför genomförs måltiderna just på dessa platser eller i dessa rum? 
– Är det möjligt att genomföra måltiderna i ett annat rum? 
– Vad i måltiden blir bättre respektive sämre om lokalerna förändras?(Mårdsjö-
Olsson 2010:147) 

 
Dessa faktorer går inte alltid att påverka. Anna nämnde t.ex. i intervjun att hennes avdelning 
är mycket trång, så det finns inte plats för de tjugo barnen att sitta tillsammans vid matbordet. 
Ett barn fick då sitta ensamt vid ett litet bord. Man kan då ifrågasätta hur lärande kan äga rum 
i det fallet. Anna var självklart inte nöjd med situationen men tyvärr kunde de inte ändra på 
den utan måste acceptera läget.  
Ett exempel från Fridas avdelning: 
 

Fem barn skulle äta frukost på avdelningen för 2,5 – 5-åringar (två flickor och 
tre pojkar). Det droppade in flera barn från andra avdelningar i ett stort rum 
och satte sig vid det runda bordet. Förskolan har ett system där frukosten varar 
en och halv timme och barnen har möjlighet att komma vid olika tider. En 
vuxen tog hand om frukosten för att ge läraren extra tid att planera dagens 
verksamhet. 

 
I detta exempel kan vi se hur den vuxne agerar som skolpersonal som övervakar 
måltidssituationen i likhet med Sepps (2002) studie där skolpersonalen hade stora 
kunskapsbrister om mat och måltidens betydelse. Lärarna visste att de skulle hjälpa och 
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uppmuntra barnen vid måltiden men de var osäkra på hur de skulle hantera pedagogrollen och 
ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap i ämnet.  I exemplet från Fridas avdelning 
värderas inte måltidssituationen på samma sätt som i de övriga observationerna då personalen 
övervakade flera barn, samtidigt som andra lärare planerade förskolans verksamhet. 
Alla lärarna uttryckte i intervjun att de vill ha ett bra bordskick, de menade t.ex. att barn ska 
sitta fint vid matbordet, be om hjälp, inte prata med mat i munnen, inte gå ifrån matbordet 
innan alla är klara och tacka för maten. Reglerna kan variera beroende på barnens ålder och 
barngruppen. Generellt kan man säga att barn i samtliga avdelningar är medvetna om 
måltidsreglerna.  
 

6.4. Genomförandet av måltiderna 
Som lärare ska man synliggöra för barnen vilka regler som gäller under måltiden. Hur man 
ska sitta, prata, be om hjälp och samspela med kamraterna vidmatbordet. Detta påpekades 
särskilt av lärarna under intervjuerna. 
 
Anna har i sitt arbetslag diskuterat hur man ska involvera barnet i måltider, för att lära barnen 
ta ansvar och lära dem matematik och språk. Anna bestämde tillsammans med sitt arbetslag 
att införa ”veckans dukare”, där barn med hjälp av läraren får duka och presentera dagens 
meny. Anna förmedlar med sitt budskap att barn har förmåga att ta ansvar, duka, duka av och 
presentera menyn. Läraren visar att barn är kompetenta och kan klara av saker själva. Tilltro 
till barns förmåga och att synliggöra deras kompetens är viktigt och ger barnen bekräftelse. 
Att ”lära sig begripa saker i sin omvärld, att utveckla matematiskt tänkande eller att bli 
läskunnig tar tid och sker stegvis. Denna inlärning måste därför börja redan i förskolan 
genom att man som lärare medvetet riktar barns uppmärksamhet mot vissa aspekter av 
tillvaron”(Doverberg, Pramling och Qvarsell1996:43). 
 
Det kan konstateras att läraren har den centrala rollen i inlärningsaktiviteter eftersom det är 
han/hon som strukturerar och planerar aktiviteterna och förmedlar kunskaperna. Livslångt 
lärande är alla barn i behov av.” Upptäck vad varje barn fångas eller roas av, ge dem nya 
tillfällen till att gå vidare i sitt lärande mot de innehållsdimensioner som vi tror barn kommer 
att ha glädje och nytta av att kunna”(Pramling-Samuelsson och Sheridan1999:35). 
Arbetslaget där Anna ingår strävade efter att skapa lärande under måltidsstunden genom 
”veckans dukare” och lyckades på detta sätt främja läroplanens mål om barnens utveckling 
och lärande. 
 

En flicka som var veckans dukare hämtade matvagnen med sin lärare Anna. 
Det var lätt att uppmärksamma hennes glädje och leende ansikte. Hon var stolt 
över att visa sitt kunnande när hon ställde mat och dryck på bordet tillsammans 
med sin lärare. När de var färdiga presenterade hon dagens meny för sina 
kamrater. Tilltron som flickan fick av sin lärare - att ta ansvar och vara 
involverad i måltiden - var en inspiration och glädje och samtidigt en 
lärandesituation som flickan fick uppleva. 

 
6.5. Kommunikation vid måltider 

Måltidsstunden är en situation där lärarna i intervjuerna menar att många aspekter kommer 
till uttryck, där språket betonas som en av de viktigaste. Kommunikationen och samspelet 
med barnen är värdefullt i dessa möten. Hur lärare väljer att involvera språket för att gagna 
barns språkförmåga kan vara individuellt vilket framträdde vid mina observationer. Precis 
som Johansson och Pramling–Samuelsson (2001: 88) skriver: ”Under måltiden sitter man 
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ofta i en mindre grupp som medger att man på nära håll kan se och höra varandra. På så sätt 
kan också kommunikation och samspel bli möjliga. Måltiden kan utmana färdigheter med allt 
vad det innebär av att få i sig maten, använda redskap och göra bedömningar av olika slag. 
Det gäller att fördela mat mellan deltagarna, bedöma hur mycket mat som får plats på 
tallriken eller i magen”. 
 
Under måltider har lärarna stora möjligheter att involvera lärandet. Den stunden är specifik, 
då barnen och läraren umgås vid matbordet. Det är ett bra tillfälle för läraren att samtala med 
barnen, och även barnen har möjlighet att visa sina olika språkförmågor och andra 
färdigheter. 
 
Lärarnas samtal med barnen handlar om maten och lärarna ställer öppna frågor. Det handlar 
om omsorg och att tillgodose barnens behov vid matbordet. Med öppna frågor försöker 
lärarna uppmuntra barnen att våga prata om sina upplevelser, uttrycka sina tankar. I detta 
samtal kan alla barn involveras t.ex. tala om vad barnen har lekt med innan måltiden, vem de 
lekte med eller vad har de gjort under helgen. Barn har en vilja att berätta om sina lekar och 
kamrater (se avsnitt 6.1). 
 
Att lyfta barns frågor och förslag vid måltiden är ett utmärkt tillfälle att tillsammans med 
barngruppen diskutera något som de undrar över eller har upplevt under leken eller i hemmet 
Det ger möjlighet för andra barn att engagera sig och komma med sina kommentarer vilket 
kan berika diskussionen och göra den mer spännande och givande för alla. När det gäller 
samtalsämnen är detta också beroende av på vilket sätt läraren vill involvera barnen i 
bordssamtalet. Det finns säkert många ämnen som man kan involvera barnen i för att 
uppmuntra dem till samtal. Det framträder oftast i observationerna att samtal kring maten och 
öppna frågor dominerar vid bordet. Barns frågor är de mest effektiva för att frågorna kommer 
från barnens omvärld och därför är barnen mest nyfikna på att vara med och resonera kring 
dem. 
 
 

En femåring pojke med leende ansikte frågade läraren: ”Vet du vad pappa sa 
till mig idag?” ”Nej, vad sa han?”, frågade läraren. ”Upp med hakan”, 
skrattade pojken. Läraren frågade vad pojken menade, men det visste inte 
pojken. Då svarade läraren, ”Upp med hakan betyder att du är en stor pojke 
och att du klarar dig säkert”. Pojken mådde lite dåligt den dagen och ville 
egentligen stanna hemma. Men pappan sa, nej det är inte så farligt, det kommer 
snart gå över, upp med hakan. Alla barnen lyssnade och lärde sig ett nytt 
uttryck. 

 
I detta exempel kan vi se hur läraren försöker förmedla budskapet och förklara ett nytt uttryck 
för barnet som barnet kan komma ihåg och lära sig. Det kan uppfattas som att barn har svårt 
att förstå vad uttrycket betyder och behöver få det förklarat för sig av en vuxen. ”Lärandet i 
förskolan handlar alltså både om att lära sig värden, kunskaper och färdigheter som är 
nödvändiga för dagen och att utveckla en beredskap att lära för morgondagen ” (Pramling-
Samuelsson och Sheridan 1999:29). I observationen framträder hur barnen tänker och 
funderar på vad uttrycket betyder och med hjälp av läraren kan barnet förstå vad pappan 
menade med ”upp med hakan”. 
 
Tillsägelser förekommer under måltider. Till exempel då vissa barn inte kan sitta stilla och 
koncentrera sig på maten. De är hungriga och pratar med mat i munnen. De vänder sig om 
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och pratar med andra kamrater som sitter vid bordet bakom. Eller så glömmer de att äta sin 
mat och pratar på i långa stunder. Läraren ingriper i sådana fall genom att tilltala dem med 
instruktioner, som att äta sin mat och sitta fint. 
 

Ett tvåårigt barn äter sin mat och börjar samtidigt sjunga. Hans kamrater 
börjar skratta och imitera honom. Stämningen vid bordet börjar bli instabil. 
Läraren tilltalar barnen, ”Nej det räcker, när man äter mat sjunger man inte”. 
Barnen slutar. ”Ni vet om att man inte får sjunga vid matbordet, man får äta 
och prata istället”. Barnen svarar ja. 

 
I detta exempel kan vi se hur läraren försöker korrigera barnens beteende vid matbordet. Det 
kan tolkas som om läraren anser att barnen inte vet hur man ska bete sig vid matbordet. Detta 
är precis som Johansson (2011:153) hävdar att ”Kommunikationen kan ibland ske i en 
riktning, från vuxen till barn. Barnen tilltalas med tillsägelser eller korta instruktioner, vars 
innebörd kan vara svår att uppfatta för de yngsta barnen”. Läraren hade intagit en 
handledande roll och gav barnen instruktioner om hur de skulle bete sig vid matbordet. 
 
Under mina intervjuer nämnde lärarna att de bör synliggöra för barnen att vissa beteenden 
inte är önskvärda vid matbordet, t.ex. att prata med mat i munnen, att gå ifrån bordet utan att 
vänta på kamraterna, sjunga, skrika etc. Pramling-Samuelsson och Sheridan (1999:59) anser 
”Att en vuxen reglerar barns beteende innebär att barn ska bli medvetna om att det är möjligt 
att ändra och öka kontrollen av sitt beteende. Det handlar både om att fysiskt ledsaga barnet i 
dess försök att lösa uppgift och att sätta ord på det man gör”. Barn ska lära sig att vid 
matbordet är det andra förhållanden som gäller. Lärarens roll är avgörande vid förmedlingen 
av hur barnen ska uppföra sig vid matbordet. Det gäller att ge barnet beröm och även 
tillsägelser beroende på barnets handlingar. Detta kan ge barnen signaler och samtidigt 
markerar man vad som gäller för matstunden förklarade vissa av lärarna under intervjun. 
 
Pramling-Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar att ”Språk och lärande utvecklar varandra i 
en oavbruten växelverkan”. Måltidsstunden är en stund där läraren och barnen har en 
möjlighet att använda språket som en bas för barnets lärande. I matstunden har läraren 
tillsammans med barnen möjlighet att samspela och kommunicera för att skapa meningar. 
Det är något som främjar barns språkförmåga. Jag upplevde i mina observationer att 
matstunden från barnens perspektiv är ett möte där barnen kan skapa gemenskap och samtala 
med sina kamrater och läraren. Barnen tycker att det är roligt att sitta med kamraterna vid 
matbordet och prata om sina lekar och upplevelser. Det handlar inte enbart om att de är 
hungriga utan själva samvaron är värdefull för dem. 
 
Lärarens arbetssätt tolkas i termer av barnsyn enligt Johansson(2011). Det betyder hur den 
vuxne uppfattar och förhåller sig till barnen som personer och vilken omsorg och bemötande 
barnen får. Det kan även tolkas som vilket förhållningssätt den vuxne har i förhållande till 
barnen. Läraren bör utgå från barnens intresse. Lärarens omsorg och bemötande gestaltar 
hans eller hennes förhållningssätt. Jag märkte i mina observationer att barn som bemöts med 
respekt får positiv attityd och uppförande gentemot sina kamrater. De samarbetar och 
samspelar med varandra och har en positiv inställning. 
 
I måltidssituationen är barn i stort sett medvetna om vilka regler som gäller. Att umgås med 
kamraterna i en gemenskap kan uppfattas som en rolig, trevlig stund för att äta och samtala 
med kamrater och läraren. Det är lätt att uppmärksamma att ett barns placering vid matbordet 
påverkar dess samspel och dialog med sina kamrater. 
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Två fyraåringar som satt bredvid varandra och hade roligt med sina frukter 
efter lunchen. De skalade sina frukter och delade clementinerna i små klyftor 
och började räkna dem. Det uppstod en intressant dialog mellan flickorna. Den 
ena flickan ropade till sin kamrat att ”jag har fem”, och visade upp fem fingrar. 
”Titta jag har 10”, svarade den andra och visade två händer och skrattade. 
”Du har mer än jag”, svarade den andra flickan. De åt sina frukter och 
använde matematik på ett spännande och lärorikt sätt. De hade roligt, frukten 
smakade gott och de lärde av varandra. I detta exempel ser vi hur barn har en 
förmåga att skapa en lärandesituation på ett lekfullt sätt.  

 
Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010:103) hävdar att ”Gemenskap har ett 
högt värde i förskolan”. Författarna menar att samvarokompetenta mönster är den vanligaste 
samspelsformen. Barn sätter ett starkt avtryck på samvaron med sina idéer och initiativ. 
 

En 2,5-årig flicka ville ha en macka. Hon fick en macka med ost och läraren 
frågade om hon ville ha paprika. Det fanns två sorters paprikor, och läraren 
frågade vilken färg på paprikan flickan ville ha. Flickan pekade på den gula 
paprikan. Vad är det för färg på paprikan? frågade läraren. Är den röd? 
frågade läraren, Barnet skakade på bestämt huvudet. Är den gul? frågade 
läraren, Ja svarade flickan. Det stämde, barnet fick bekräftelse och beröm.  

 
Detta kan tolkas som att Natalia bekräftar flickans kompetens precis som Åberg och Lentz 
Taguchi (2005:59) påpekar: ”I dialogen vid matbordet handlar det om att lyfta fram barnens 
kompetens. Man ser barns förmågor och de ska tas på allvar”. I detta pedagogiska möte 
uppstod lärande och flickan fick en ny kunskap om färger på paprika. Den vuxnes roll var 
stödjande genom att berömma flickan och bekräfta hennes kunskap. 
 

6.6. Lärande och omsorg vid måltiden 
Lärandet, som är syftet med det pedagogiska mötet i måltidssituationerna, utformas på olika 
sätt beroende på lärarens syn på måltiden. Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) anser 
att läraren spelar en central roll i hur lärandet kommer att äga rum. Hur läraren delar tiden 
med barnen avgör om barnen tar egna initiativ och gör egna bedömningar för att lära sig, utan 
lärarens dominans. Denna sida uppmärksammades inte vid mina observationer. Det var 
läraren som styrde och barnen som följde efter. Jag ska ge ett exempel: 
 
En pojke signalerar att han såg en traktor utanför rummet där barnen sitter och äter sin 
lunch. Han sade ”traktor, traktor” till läraren. Vaktmästaren körde sin traktor med 
blinkande varningslampor, den var lätt för barnet att lägga märka till. Läraren hörde att 
pojken sa ”traktor, traktor” men hon nöjde sig med att svara ”jaa”, barnet tystnade och 
läraren fortsatte prata med andra barn. Bristen på uppmärksamhet från läraren gjorde att 
pojken slutade prata om traktorn. Det är möjligt att han väntade sig en förklaring av läraren 
varför traktorn körde på gården. Ordet traktor skulle kunna utvecklas och involveras i ett 
roligt ämne som kan involvera alla barn om läraren tagit barnets tanke på allvar. 
 
 
Varje lärare hade sin egen strategi vid måltiderna. Det varierar mellan lärarna hur de 
involverar lärandet i måltiderna. På Stinas avdelning såg man t.ex. att barnen fick en 
stödjande roll av sin lärare. Läraren tog barnens ord och förklarade vad orden (skalle, citron, 
sur och kärna) betyder. Lärandet ägde rum på ett roligt sätt och alla barnen var involverade 
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och lärde sig nya begrepp. På Annas avdelning var det ännu tydligare. Lärandet diskuterades i 
arbetslaget och barnen fick lära sig både språk och matematik, t.ex. genom veckans dukare. 
På Fridas avdelning skedde lärandet endast efter lunchen. Barnen skapade själva 
lärandesituationen genom att räkna clementinklyftor. I Natalias avdelning uppmanade läraren 
barnet till lärande genom att fråga flickan om färgen på paprikan som barnet ville ha på sin 
macka. Alla barn involverades och de lärde sig vilken färgen är (röd och gul). 
I tre avdelningar (Stinas, Annas och Natalias) visade den vuxne den omsorg som barnen 
behöver. Att göra barnen sedda och trygga är viktigt och det påverkar barnens attityd positivt. 
I Fridas avdelning borde den vuxne vara tydligare och hantera instabila situationer med 
tydliga instruktioner för att underlätta för barnen att skapa förståelse för sitt beteende. 
 

6.7. Sammanfattande analys 
I detta kapitel presenteras både likheter och skillnader mellan förskollärarnas uppfattning om 
måltider som aktivitet för lärande och vilka goda förutsättningar som ges av lärarnas 
förhållningssätt, planering och genomförande av måltider. Även lärarnas arbetssätt för att 
skapa goda förutsättningar för att uppmuntra barnen till samtal under måltiderna berörs. 
Analysen har sin utgångspunkt i de genomförda observationerna. 
 

6.7.1. Likheter mellan förskolorna 
Samtliga lärare hade en positiv syn på måltidsstunderna i förskolan. De hade ett stödjande 
förhållningssätt vilket skapade en god relation till barnen. Lärarna var alla överens om att 
bordsskicket var viktigt för att få en trivsam samvaro vid matbordet. Det uppstod ingen stress 
vid matbordet så länge alla barn satt på sina platser ansåg en av lärarna under intervjun. 
 
Det är ett resultat av lärarnas förhållningssätt vid matbordet. ”Att ha ett gott klimat brukar 
ofta betraktas som en förutsättning för framgångsrika arbetsplatser inte minst i pedagogiska 
sammanhang”, anser Johansson (2011:22). Man kan konstatera att lärarens förmåga att skapa 
ett positivt klimat leder till framgång i lärandet. 
 
En intressant iakttagelse som jag upplevde i mina intervjuer var att samtliga lärare såg på 
måltidsstunden som en aktivitet vilken man måste genomföra utan att ha några konkreta 
planer för lärandet. Lärarna skötte även samtalen kring bordet, öppna frågor ställdes väldigt 
ofta. Det är en bra strategi för att involvera barnen i kommunikation. 
 

6.7.2. Skillnader mellan förskolorna 
Stina och Natalias grupp skapade en pedagogisk atmosfär där barnen var delaktiga i 
kommunikationen, till exempel: 
 
En tvåårig pojke satt vid kanten av bordet och åt sin macka. Plötsligt började han upprepa 
”Mamma, Mamma”. Läraren sade ” Ja, din mamma lämnade dig idag”. Pojken fortsatte att 
ropa ”Mamma, Mamma”. ”Ja, sa läraren, din mamma hämtar dig sen efter jobbet”. Då 
började resten av barnen vid bordet tala, ”min mamma hämtar mig sen”. En annan pojke sa 
”Min mormor hämtar” och skrattar. Läraren svarade ” Ja det stämmer, idag hämtar 
mormor dig”.  
 
I detta exempel ser vi hur läraren försökte hjälpa barnet att uttrycka sina tankar. Detta gjorde 
att barnet fick bekräftelse. Woodhead i Johansson (2011:26) hävdar att ”Med utgångspunkt i 
ett barnperspektiv kan man säga att barnen möts och blir förstådda på sina villkor”. Som 
läraren antyder i exemplet, tycks den positiva stämningen och glädjen smitta av sig på 
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barnen. Detta kan även tolkas som att närvaro och samspel spelar en central roll i 
gemenskapen vid måltiden. 
 
Pedagogisk atmosfär uppfattas som ”En helhet i det som skapas mellan barn och vuxen i ett 
pedagogiskt sammanhang” eller ”En verksamhet som stödjer barns nyfikenhet, glädje och 
tillit till sig själv och andra” (Johansson 2011:22;53). Under observationerna lade jag märke 
till att lärarna uppmuntrade barnen till samtal genom att lyfta upp barnfrågor, ställa öppna 
frågor, räkna frukter och samtala med dem om barnprogram på TV, olika barnspel etc. Allt 
för att stimulera barnen till deltagande i kommunikation. Annas och Fridas gruppskiljde sig 
från de andra grupperna i sin planering och sitt genomförande av samtliga måltider. I dessa 
observationer dominerades kommunikationen av lärarens samtal kring maten och dialogen 
med pratiga barn. De barnen hade mycket att berätta om och beskrev sina upplevelser. Det 
fanns andra barn som var tysta och osedda av läraren. Det ledde till att dessa barn ville gå 
ifrån matbordet innan de andra barnen var färdiga med sin mat. Detta kan stämma med 
Åbergs och Lentz Taguchis(2005:69) slutsats: ”Om vi vuxna styr utan barns deltagande blir 
det inte intressant för barn. Barns roll kan inte vara tysta åskådare medan pedagogen styr 
allt”. Läraren bör se till att alla möten med barnen ska vara demokratiska möten där alla barn 
har rätt till att bli sedda och delta i samtalet vid bordet. 
 
Frida hade en annorlunda organisation för att hantera frukosten vid deras verksamhet. Deras 
grupp genomförde frukosten, där barn droppade in successivt. Det verkade inte som att 
barnen upplevde frukosten som ett lockande möte. Där bör lärare och barn få möjlighet till ett 
samtal under matstunden, istället var det en begränsad tid för maten. Barn fick äta och gå och 
leka i lekrummet för att lämna plats till andra barn. I denna observation kan vi se hur 
planeringen kan vara avgörande för måltiden. Även om förskolan har en tradition att erbjuda 
barnen frukost i bufféform, vilket ger både barn och föräldrar möjlighet att komma vid olika 
tider, innebär detta att barnen inte kan umgås med varandra under måltidsstunden. Mårdsjö-
Olsson (2010:148) föreslår, ”En frukostbuffé kan vara en trivsam stund för barn som kommer 
vid olika tider. Frukosten blir lugnare eftersom det är färre barn närvarande samtidigt vid 
matbordet, vilket ökar möjligheterna för lärarna att samtala mer kvalitativt med barnen. 
Vidare kan det minska stressfaktorn för barn, föräldrar och personalen”. Det kan tolkas som 
att det finns olika sätt att planera och genomföra måltiden beroende på förskolans 
förutsättningar och möjligheter. Det som jag observerade under frukostsituationen var 
annorlunda. Det verkade som om den vuxne genomförde frukosten enbart för att barnen 
skulle få i sig maten och lämna sina platser till nästkommande barn. Det fanns begränsat med 
tid och platser. Frukosten byggde på att följa dagens schema och det fanns inga planer eller 
utrymme för lärande. 
 
Anna involverade sina äldre barn som ”veckans dukare”. Det kan tolkas som ett bra steg för 
lärandet men tiden var begränsad, vilket gör att lärandet inte fick mycket utrymme. Det var 
mycket fokus kring maten. Det är ytterligare en signal om att vissa lärare ser på måltider som 
en aktivitet där man måste hålla tiden för att kunna följa dagens schema. Tidsbegränsningen 
uppstår pga. att andra vuxna har raster eller slutat för dagen. 
  

24 
 



7. Diskussion 
I avsnittet som följer strävar jag efter att besvara mitt syfte genom att skapa olika rubriker 
som på olika sätt berör hur lärare ser på måltiden och vad det är som påverkar densamma. Jag 
gör också en analys av hur min metod påverkat mitt resultat och slutligen vad jag menar kan 
vara intressant att arbeta vidare med. 
 
Det är viktigt för läraren att se till att alla barn blir sedda och deltar i samtalet vid matbordet. 
Läraren ska involvera och uppmuntra alla barnen och speciellt de som inte vågar delta i 
samtalet genom att ställa öppna frågor och uppmuntra dem till att vara med i samtalet. 
Måltidsstunden ska upplevas som ett trivsamt möte för alla vid bordet. Ibland kan eller vill 
inte barn vara delaktiga i kommunikationen vid måltiderna. I dessa fall fungerar lärarens 
förhållningssätt som en grund för att uppmuntra dem genom att lyfta upp deras frågor och 
intressen i diskussionen. Enligt Johansson och Pramling-Samuelsson (2001:95) är det 
betydelsefullt att ”Pedagogen visar närvaro och tycks sträva efter att möta och dela världar 
med barnen”. I vissa av mina observationer samspelade läraren med barnen vilket bekräftar 
att den vuxne hade förmågan att dela världen med barnen, något som skapade ömsesidighet i 
dialogen. Vid ett tillfälle i mina observationer inträffade situationer under måltider där jag 
uppmärksammade att vissa barn var tysta och osedda av läraren. Pratiga barn samspelar lätt i 
dialog med läraren och dominerar bordssamtalet vilket kan påverka andra barn, som inte 
vågar delta i samtalet, negativt. Det är lärarens ansvar att vara uppmärksam och se till att alla 
barn är aktiva deltagare i samtalet under matstunden. 
 
En del förskollärare använde måltidsstunden som en vanlig aktivitet utan att tänka på lärandet 
medan andra lärare tog tillvara på måltiden som ett lärande för barnen. Jag kan konstatera att 
det är individuellt för varje lärare vad de använder för strategi under måltidsstunden. Jag har 
även kommit fram till att lärarna har olika förhållningssätt när det gäller planering, 
genomförande och kommunikation innan och under måltiden. Resultaten visar hur viktig 
lärarens roll är i interaktionen med barnen vid måltider. Lärarens engagemang och arbetssätt 
är viktigt för att skapa möjligheter till en positiv miljö för lärande. 
 
I observationerna framträdde även många lärandesituationer där läraren lyckades skapa goda 
förutsättningar för lärandet. I Natalias avdelning involverade läraren barnen i paprikans 
färger. Barnen var initiativtagare till lärandet genom sina frågor, som i Annas avdelning där 
pojken vände sig till läraren för att få en förklaring av ordet ”Skalle”. Detta ledde till en 
lärandesituation. Även i Fridas avdelning skapade barnen lärandesituationer genom att dela 
sina frukter och leka matematik. Barn har många idéer, tankar och frågor. Sheridan, 
Pramling-Samuelsson i Johansson(2011:85) hävdar att ”Läraren ska vara uppmärksam och 
utvidga barns tankar som kan vara en utgångspunkt för lärandesituationer som kan involvera 
hela barngruppen.  
 
I observationerna där vuxna inte utgick från barnens livsvärldar blev kommunikationen 
kortvarig. Detta kan vara en utgångspunkt för att skapa en instabil atmosfär vid matbordet. 
Avståndet mellan barnet och den vuxne gör att kommunikationen hämmas. Johansson 
(2011:150) skriver: ”Att ha ett gott klimat brukar ofta betraktas som en förutsättning för 
framgångsrika arbetsplatser inte minst i pedagogiska sammanhang”.  Atmosfären tolkas av 
Liberg och Dupont i Johansson (2011:22) som ”Ett möte med andra och berör våra intryck, 
uttryck och relationer”, förslagsvis vid matbordet. I dessa möten fanns ingen plats för 
interaktion mellan barn och lärare, vilket ledde till att kommunikationen bröts och hindrade 
mötet mellan barn och lärare. I Annas avdelning frågade barnet däremot läraren vad ”upp 
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med hakan” betyder Uttrycket hade barnet hört av sin far. Läraren tog barnets fråga på allvar, 
förklarade för barnen vad ordet betyder och omvandlade ordet till en lärandesituation som 
involverade hela barngruppen. 
 

7.1. Måltiden som lärandetillfälle 
Jag har fått möjlighet till att kritiskt tänka kring själva måltidssituationen och fått en inblick i 
många mataktiviteter. Jag har insett att det finns mycket att utveckla vid lärandet i denna 
betydelsefulla aktivitet. 
 
Någon form av lärande förekommer vid matbordet oavsett de vuxnas agerande. Detta lärande 
kan ha positiv eller negativ betydelse för barnen. Vad som lärs in och hur det sker är inte 
enkelt det finns olika sätt att möta barn och jag tror att det gäller att prova sig fram för att 
hitta den strategi som passar mig och barngruppen bäst. Därför bör det ske på ett 
demokratiskt sätt, där alla barn och vuxna deltar i diskussioner och samspel och njuter av 
samvaron, närheten och kommunikationen. Barn ska njuta av och ha roligt i denna aktivitet 
som de återkommande är en del av. Det är viktigt att skapa en lugn och trevlig atmosfär kring 
måltiderna. Måltidssituationerna kan vara de enda riktiga stunderna då det finns plats för 
pratstunder med barnen. Mårdsjö-Olsson (2010) framhäver att hur lärandet utformas i 
måltidssituationerna beror på hur läraren skapar möjligheter för lärande. 
Det är lätt uppmärksamma hur lärarna strävar att skapa möjligheter för lärande som i 
exemplet med ”veckans dukare”. Genom att duka för rätt antal och berätta för kamraterna 
vilken mat som serverades involverades lärande.   
 
Lärarens förhållningssätt och kompetens har en stor betydelse för hur lärandet vid 
måltidsstunden utvecklas. Detta kan vara en god förutsättning för att främja läroplanens mål, 
att stimulera och uppmuntra språk- och kommunikationsutveckling. Man kan fråga sig hur 
lärande ägde rum i mina observationer. I Stinas, Annas och Natalias grupper uppstod lärande 
med hjälp av den vuxne. Däremot skapade barnen i Fridas barngrupp en lärandesituation 
genom att leka med matematik och med fruktdelning (beskrivs på sidan 23). I de tre ovan 
nämnda barngrupperna hjälpte lärarna barnen att skapa förståelse i situationer och få ny 
kunskap. I Stinas avdelning visste barnen t.ex. inte vad ”skallen” var för något. Läraren 
förklarade med gester som barn kan förstå och pekade på huvudet. Barnen roade sig genom 
att klappa och lärandesituationen var både rolig och givande. 
I Annas avdelning var det pojken som tog initiativ genom att berätta för läraren vad hans 
pappa sa: ”upp med hakan”. Det var ett nytt begrepp som barnen inte förstod, så läraren blev 
en kunskapskälla för barnen. I Natalias avdelning involverade läraren barnet i en 
lärandesituation genom att fråga flickan vilken färg det var på paprikan. Uppmuntran och 
ömsesidighet är de strategier som den vuxne ger uttryck för. 
 
Hur lärande bör förenas med pedagogik diskuteras av flera författare. Jag vill göra 
jämförelser mellan Johansson och Pramling-Samuelsson(2001)och Mårdsjö-Olsson(2010) 
som har olika uppfattningar. 

 
Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) har en uppfattning som bygger på att förena 
omsorg och pedagogik. Mårdsjö-Olsson (2010:158)haren annan uppfattning och påstår att 
”uppdelning mellan vilka som utför de aktiviteter som är relaterade till lärande respektive till 
omsorg, en uppdelning som förmodligen hör samman med pedagogernas utbildningstid”. 
Vidare anser författaren att lärarna strävar efter att förena lärande med omsorgssituationer 
men det är svårt att hitta balans mellan vad som ska läras ut och innehållet i aktiviteterna. 
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Lärandet bör ta sin utgångspunkt i återkommande omsorgssituationer, där förskolläraren 
skapar möjligheter för barnen att lära sig. 

 
Man kan vända sig till läroplanen för förskolan (Lpfö98,rev2010 s. 9). ”Förskolans 
verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar 
en helhet”. 
 

7.2. Förskollärarens förhållningssätt 
En del förskollärare använde måltidsstunden som en vanlig aktivitet utan att tänka på lärandet 
medan andra lärare tog tillvara på måltiden som ett lärande för barnen. Jag kan konstatera att 
det är individuellt för varje lärare vad de använder för strategi under måltidsstunden. Jag har 
även kommit fram till att lärarna har olika förhållningssätt när det gäller planering, 
genomförande och kommunikation innan och under måltiden. Resultaten visar hur viktig 
lärarens roll är i interaktionen med barnen vid måltider. Lärarens engagemang och arbetssätt 
är viktigt för att skapa möjligheter till en positiv miljö för lärande. Man kan konstatera att 
lärarens roll är avgörande för hur man kan se på barnen och deras lärande. Doverborg, 
Pramling och Qvarsell (1996:45) anser att ”Som lärare måste man lära sig att vara mer av en 
inspiratör och dialogpartner än någon som försöker att förmedla kunskap”. Läraren ska vara 
en inspirationskälla för barnen. Barn ska se sin lärare som en förebild. 
 
Analysen av observationerna visade att samtliga lärare hade en god barnsyn. Med det menar 
jag att lärarna ser på barnet som en individ och bemöter barnen med respekt. Genom 
sittförhållningssätt lyckades de i olika grad skapa lärandemiljö. Man kan önska sig mer 
struktur i hur de planerar och genomför måltiden för att nå de eftersträvade målen i lärandet. 
Samtliga lärare lyckades, trots deras olika strategier vid måltiderna, ge barnen budskap om 
hur man ska förhålla sig till måltiden. För att få bra bordsskick och respekt för maten har 
barnen mycket att imitera och lära av sina lärare. 
 
Den uppfattningen kan märkas i mina observationer, där omsorgen blir en viktig del av 
pedagogiken för att skapa en lärandesituation. Omsorg i detta sammanhang kan ha flera 
betydelser, t.ex. ett förhållningssätt, vårdande och omhändertagande, och en etisk aspekt som 
skapar en relation mellan den som ger och den som tar och som syftar till lärande. Den vuxne 
kan med sin entusiasm och sitt samspel med barnet involvera barnet i en lärandesituation som 
innefattar alla aspekter. Det är ett av de värdefulla uppdrag som förskolan och läraren har i 
verksamheten. 
 
Måltiden är en viktig del i vardagen som innefattar gemenskap och närhet. Under måltiderna 
sitter läraren med i en mindre grupp nära barnen. Åberg och Lentz–Taguchi (2005:35) hävdar 
att ”Det är roligt att sitta vid matbordet trots att alla barnen har ätit klart”. Författarna menar 
att gemenskap är viktigt och roligt för barnen. Det är läraren som strukturerar gemenskapen 
vid matbordet, med berättelser, öppna frågor om mat, frukt och dagens upplevelser. Det är en 
utmaning för läraren att fånga barnens intresse och involvera dem i diskussionen på olika sätt. 
 
Merleau-Ponty hävdar i Johansson och Pramling-Samuelsson (2001) att läraren och barnen 
bör försöka träda in i varandras livsvärld för att skapa ett pedagogiskt möte. Då ges barnen 
och läraren möjligheter till att samspela med varandra. Då involveras både omsorg och 
pedagogik som två grunder för att lärande kan äga rum. Detta kan ske sporadiskt i förskolan 
även om läraren inte planerar och strukturerar sina måltider.  
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I mina observationer upplevde jag att lärarna fokuserade mycket på maten, att barn ska vara 
mätta. Det fanns få eller inga tankar på lärandet. Jag upplevde att det berodde på olika 
faktorer. Lärarna prioriterade att hålla tidsschemat. Det fanns heller inga tydliga planer på 
lärande vid måltiderna. Det krävs klara och tydliga instruktioner för hur måltider ska 
planeras, genomföras och hur lärande kan involveras på ett sätt som passar barngruppen. 
Lärarna bör diskutera måltider i arbetslaget för att skapa en strategi för hur måltider ska 
planeras och genomföras, samt hur lärande kan involveras. Exempelvis genom att uppmuntra 
dem till samtal om ämnen som intresserar barnen och skapa utrymme för kommunikation. 
 
Mårdsjö–Olsson (2010) uppmärksammar kommunikationsaspekten som ett sätt att uppmuntra 
lärandet. Under måltiden och genom kommunikation kan barnen skapa mening i sitt lärande. 
Barnen får en möjlighet att hitta egna ord för att uttrycka sig verbalt vilket berikar deras 
språkfärdigheter. I mina observationer fick jag uppleva några barn som inte var involverade i 
någon dialog. Barnen kan uppleva måltiden som ett tråkigt möte. De satt vid bordet och 
väntade på lärarens tillåtelse att duka av bordet. Matstunden ska upplevas som ett trevligt 
möte där alla kan delta i samtalet och njuta av gemenskapen. Men å andra sidan borde det 
också vara tillåtet att vara passiv vid matbordet. Vissa barn kanske inte vill delta i 
diskussionen och kanske bara behöver få lyssna till andra ibland. Det gäller att 
uppmärksamma dessa passiva barn och försöka stimulera dem till kommunikation genom 
t.ex. öppna frågor. 
 
Det kan vara lättare att se på måltidssituationer utifrån, som i mina observationer, och 
uppmärksamma möjliga förbättringar kring pedagogiken. Är läraren inne i själva 
måltidssituationen kan det vara svårt att fokusera på alla uppgifter kring måltiden och 
samtidigt inspirera till lärande.  Det kan bero på att läraren fokuserar enbart på maten och 
nästkommande aktiviteter eller har ett pressat arbetsschema som styr hela verksamheten. 
Lärandet kan vara lätt att glömma bort om man inte har en konkret strategi för hur måltiden 
ska genomföras. Även det kan ske sporadiskt, genom öppna frågor eller någon speciell 
upplevelse som barnen gärna vill berätta om. En lösning på problemet kan vara att diskutera 
måltidsstunden i arbetslaget och hitta strategier där lärandet kring matstunden involveras. Då 
kan goda förutsättningar skapas för barns lärande i samband med måltiderna eftersom de sker 
återkommande, dagligen och tar relativt mycket tid i anspråk vid varje tillfälle. 
 
I observationerna där vuxna inte utgick från barnens livsvärldar blev kommunikationen 
kortvarig. Detta kan leda till att en instabil atmosfär skapas vid matbordet. Avståndet mellan 
barnet och den vuxne gör att kommunikationen hämmas. Johansson (2011:150) skriver: ”Att 
ha ett gott klimat brukar ofta betraktas som en förutsättning för framgångsrika arbetsplatser 
inte minst i pedagogiska sammanhang”. Atmosfären tolkas av Liberg och Dupont i Johansson 
(2011:22) som ”Ett möte med andra och berör våra intryck, uttryck och relationer”, 
förslagsvis vid matbordet. I dessa möten fanns ingen plats för interaktion mellan barn och 
lärare, vilket ledde till att kommunikationen bröts och hindrade mötet mellan barn och lärare. 
I Annas avdelning frågade barnet däremot läraren vad ”upp med hakan” betyder. Uttrycket 
hade barnet hört av sin far. Läraren tog barnets fråga på allvar, förklarade för barnen vad 
ordet betyder och omvandlade ordet till en lärandesituation som involverade hela 
barngruppen. 
 

7.3. Hinder för en pedagogisk måltid 
Jag har uppmärksammat att läraren i en måltidssituation kan ställas inför olika hinder, t.ex. att 
den drar ut på tiden. Om en intressant dialog eller en god atmosfär skapats kring bordet borde 
dessa stunder till kommunikation och samspel tas till vara och få ta sin tid. Det behöver inte 
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alltid vara så viktigt att följa dagens schema och avbryta en måltid för att gå vidare till nästa 
aktivitet. För att detta ska fungera måste arbetslaget vara flexibelt och kanske planera för 
varierande längd på måltiderna. Vissa dagar kan det bli kortare matstunder men när man får 
till en god och positiv stämning menar jag att man borde ta väl tillvara på denna angelägna 
stund. 
 
Ett annat hinder som jag uppmärksammade var personalens schema. Personalen som arbetar 
under olika arbetstider anpassar sig efter när de ska ha rast, när de slutar arbetet för dagen 
eller ska vidare till nästa aktivitet. Barnens måltider kommer då i andra hand. Har en 
intressant diskussion runt bordet kommit igång kan det hända att läraren måste vidare till 
nästa aktivitet. Då har möjligheten till lärande gått förlorad. Måltidsstunden borde få större 
fokus i detta sammanhang och prioriteras, t.ex. genom att få ta mer tid. 
 
Denna fråga borde diskuteras på högre nivå. Förskolans ledning planerar sin budget, som 
måste gå ihop och är beroende av antalet barn i relation till personalantalet. De faktorerna kan 
vi inte påverka. Läroplanens mål måste främjas, men frågan är hur om man möter sådana 
hinder som hämmar utvecklingen i verksamheten. 
 

7.4. Slutord 
Denna studie förmedlar en bild av att måltider är värdefulla i förskolan. Jag anser även att 
lärande inte bara bör äga rum i en barngrupps samling, i ett tema eller skapande aktiviteter 
utan även i måltidssituationer. Det är viktigt att lärarna inte bara reflekterar över 
arbetsschemat eller nästa aktivitet utan goda relationer, samspel och trivsamma samtal som 
skapar lärandet under måltiderna ska prioriteras. 
 
Jag har fått möjlighet till att kritiskt tänka kring själva måltidssituationen och fått en inblick i 
många mataktiviteter. Jag har insett att det finns mycket att utveckla när det gäller att ta vara 
på lärandet i denna betydelsefulla aktivitet. 
Johansson och Pramling-Samuelsson (2001:99) betonar att ”som professionell pedagog bör 
man, som vi ser det, både kunna utnyttja traditionella omsorgssituationer pedagogiskt och 
använda sig av den omsorgsinriktade aspekten i allt lärande, det vill säga i förhållningssättet 
till barn i stort”. 
 
Lärarens roll som förebild och förhållningssättet till barnen är de allra viktigaste faktorerna 
för hur barn får möjlighet att främja sitt lärande i måltidssituationen, som är en viktig aktivitet 
i förskolans verksamhet. 
 
I denna studie framkommer det särskilt att lärarna saknar konkreta instruktioner om hur 
måltider kan utnyttjas för lärande. Trots allt uppstår ändå lärande vid måltidsstunden 
spontant. De ämnen som kommer på tal under måltider involverar lärande. Det kan vara 
samtal om färger, mat, lek, film eller resor. Man hade kunnat höja denna lärandenivå ännu ett 
steg genom att i förväg planera in och diskutera lärande vid måltidsstunden i arbetslaget.  
 
Det märks även att lärarna strävar efter att skapa en positiv inställning och glädje till maten 
precis som Vara kommun syftar med sitt projekt MEDEL. Det innebär att utnyttja av 
måltiden som resurs i lärandet, vilket påverkar barnens attityd vid matbordet. Att vara en 
förebild för barnen är värdefullt för barns lärande. I samtliga förskolor har lärarna genom sina 
attityder och beteenden visat att de verkligen vill vara förebilder för barnen. Vuxna fungerar 
som förebilder för barnen och pedagogerna ges stor möjlighet att både förmedla och 
praktisera en positiv attityd till maten och måltiderna. I arbetet med att förmedla en positiv 
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attityd kan den pedagogiska måltiden ses som ett hjälpande redskap. Det är de vuxnas 
förhållningssätt till barn som sätter de yttre gränserna för barnens inställning till maten. 
 

7.5. Framtida forskning 
Vidare forskning inom detta ämne kan vara att utveckla måltidsstudier i olika förskolesystem 
som arbetar på olika sätt, som Montessori, Reggio Emilia, privata förskolor och kommunala 
förskolor. Observationer och intervjuer används som redskap i forskningen. De olika 
förskoleformerna kan ge en inblick i hur måltider gestaltas i de olika förskolorna. Det som är 
mest intressant är vilka roller läraren spelar vid matbordet. Hur ser matstunderna ut och vilka 
ämnen diskuteras under måltiden? Det skulle vara intressant om man kunde intervjua barnen 
och ta reda på vilken uppfattning de har om måltiden. 
 
Fortsatt forskning kan sägas vara på gång genom olika projekt som exemplet i Vara kommun 
och Hanna Sepp. Detta vore intressant att studera vidare och vara med om att starta lokala 
fokusgrupper där måltidens lärande och samspel är centrala aspekter. 
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Bilaga 1 
 
Kontaktsscheman i måltidsrummet och barnens placering på avdelningen i förskolan. Hur 
äger samspelet i barngruppen rum? 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
 

 
 
 
 
 
 
Barns namn & ålder under frukost- lunch – mellanmål. Kl.  
 
 

Barnens namn & ålder under frukost- lunch – mellanmål. Kl. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Namn Ålder Tid Samtalar med 
vem 

Samtalar 
inte 

Ämne När Pedagogen 
reagerar 

       
       
       
       
       
       
       

 

1. Vilka barn talar med varandra?        2. Vem vänder sig till vem? 

3. Vem blir utanför?                                4. Leder någon samtalet? 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev 
 

Till vårdnadshavare med barn på ……………… förskola, avd................. . 
I förskolan serveras dagligen olika måltider och frågan vi kan ställa är vad som sker i dessa 
måltider?  
I denna undersökning, som är ett examensarbete i förskollärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet i Växjö fokuseras på måltiden som pedagogiskt möte. Där intresset är i att 
få kunskap om vad som sker i olika måltidssituationer på förskolan.  
Undersökningen kommer att genomföras genom att under en dag observera vad som sker 
under olika måltider på några förskoleavdelningar. Under dessa observationer kommer jag att 
föra anteckningar. 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att följas, vilket innebär att några namn 
eller andra data som kan identifiera personer inte registreras, och resultatet kommer att 
presenteras så att ingen kan bli igenkänd. Det är också valfritt att delta i observationerna.  
Jag skulle vara mycket tacksam om ni vill hjälpa mig att genomföra mitt examensarbete 
genom att samtycka och göra det möjligt att observera vad som händer i måltidssituationen. 
Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras och kan hämtas hem från DIVA under 
våren 2013.  

Om Du/Ni har några frågor, kontakta mig ImadAlamidipåtel: 0704 44 17 33 eller min  

handledare Birgitta Lundbäck, Universitetsadjunkt på Linnéuniversitet, tel: 0470 70 88 67.  

 
Vänliga hälsningar 
ImadAlamidi 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Samtycke för   _________________________________________________ 
Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 
JA (   ) NEJ  (   )  
Datum: 
 
_______________________________  _____________________________ 
Vårdnadshavarens namnteckning  Vårdnadshavarens namnteckning 
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Bilaga 3 
 
Linné Universitetet 
Institutionen för pedagogik 
 
 
 
Till Dig som är förskollärare på ________________________ förskolan 
– förfrågan om medverkan i en undersökning 
 
 
 
Hur ser ni på måltidsituation? Vilket kulturar arv bär med oss? Hur är det för barnet att äta 
använda kniv och gaffel? kan bli ett resultat. 
 
I en studie som ska resultera i examensarbeten i förskollärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet ska vi fördjupa mig i barn vid matsituation, och därför vänder jag mig till 
Dig.  
Min önskan är att intervjua Dig om Ditt arbete med barn, med särskilt fokus på hur Du ser på 
barn vid matsituation?  
Jag planerar att intervjua sammanlagt 4 förskollärare och göra några observationer på 
förskolan.  
 
Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timma, och för att inte missa någon information ber vi 
att få spela in den på band. Om Du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är 
Du i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Några namn eller andra data som kan 
identifiera personer eller platser ska inte registreras, och resultatet kommer att presenteras så 
att ingen kan bli igenkänd. 
 
Jag som ska göra den här studien går sista året på förskollärarutbildningen och vårt 
examensarbete ska publiceras under våren 2013. Arbetet görs under handledning. Om Du är 
intresserad, får Du gärna en länk till den elektroniska publiceringen när den är klar. 
 
 
 
 
ImadAlamidi Handledare : Birgitta Lundbäck   
tel. 0704 44 17 33 tel. 0470 70 88 67 
Mail: imad.alamidi@gmail.com Mail: birgitta.lundback@lnu.se 
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Bilaga 4 
Kategorisering av intervjuerna 

Avdelning Förhållningssätt Tal om planering Organisation Genomförande 
Stina  

I intervjun nämnde Stina 
att hon ger barnen omsorg 
(hjälp) vid måltider. 
Barnen ska vara mätta och 
glada. Vi pratar om maten 
och barnens upplevelser. 
Det är trevligt att sitta 
tillsammans med barnen 
och lyssna på vad de har i 
sina tankar. De känner sig 
trygga vid den vuxne.  

Vi har en rutin som vi 
arbetar efter. Vi har inga 
speciella planeringar när 
det gäller måltider. 

Vi har fasta tider för 
måltider. Vi följer 
bara dagens schema. 
Ibland har vi mer 
eller mindre tid att 
hämta matvagnen. 

Jag dukar bordet och 
hämtar matvagnen. Det är 
bara att sätta barnen på 
plats och äta. Barnen var 
ute och lekte så de var 
hungriga. Vi äter och 
pratar och har trevligt. 
Ibland uppmuntrar jag 
dem med att fråga dem 
om maten eller med lekar 
så de får berätta och ha 
roligt vid bordet. 

Anna Det är trevligt att sitta 
tillsammans med barnen 
vid måltider. Barn är stora 
och klarar sig själva men 
de behöver hjälp med vissa 
saker. Man ska ge dem råd 
och förklara vissa saker 
som de inte kan. 
 
 

Vår planering har vi 
diskuterat i arbetslaget för 
att förbättra vårt sätt. Sist 
kom vi med förslag 
(veckans dukare), som 
kan ge barnen möjlighet 
att lära sig. 

Vi organiserar inget. 
Vi arbetar efter en 
rutin.  

Vi reflekterar ständigt i 
arbetslaget om hur vi kan 
genomföra måltiderna på 
bästa sätt. Vi kommer på 
nya idéer och tankar för 
att förbättra våra måltider. 

Frida  Vi har trevligt och pratar 
om allt möjligt under 
måltider. Vissa barn vill 
inte äta så jag inspirerar 
dem. Maten är viktig och 
hjälper dem. Barn får tid att 
prata om sina lekar och 
raster. Jag hjälper dem men 
de ska prova själva också. 

Vi har inga speciella 
planer. Jag och min 
arbetskollega delar på 
vem som hämtar 
matvagnen, dukar bordet 
etc. 

Vi ser bara på 
klockan. Vi har 
många andra 
aktiviteter som vi 
sysslar med. Ibland 
måste vi avbryta 
barns lekar för att 
äta.  

Rutinen som vi har nu är 
bra. Vi dukar bordet, sen 
hämtar vi maten. Jag vill 
att alla är glada vid 
bordet. Jag brukar fråga 
dem om maten eller vad 
de har gjort hemma eller 
på gården. 

Natalia Vi brukar ha trevligt vid 
matbordet. Vi pratar om 
allt möjligt, om mat, lekar, 
datum, månader och dagar. 
Vissa barn behöver mer 
hjälp än andra, så man ska 
hjälpa och lära dem att vara 
självständiga, glada. Vi 
pratar om maten, frukters 
färger. Barn gillar att prata 
och har roligt. De vet att de 
ska be om hjälp och tacka 
för maten. 
 

Jag har mitt arbetsätt och 
det fungerar bra. Jag 
dukar bordet och hämtar 
matvagnar. Sedan är det 
bara att sätta barnen på 
plats. Jag behöver inga 
speciella planer. 

11.30 är en bra tid att 
sitta med barnen och 
äta. Jag vet att de är 
hungriga och vill äta 
och sova. Jag har 
ingen speciell 
organisation. 

Vi har mycket annat att 
tänka på än måltider. 
Sättet som vi arbetar på 
fungerar bra. Vi tänker 
inte mycket på att ändra 
vårt sätt. Om alla har 
roligt vid bordet så finns 
ingen mening att ändra på 
något. 
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Bilaga 5 
Kategorisering av observationerna  
 

Avd Barnens 
deltagande vid  
måltiden 

Samtalsämnen Vuxnas 
agerande 

Barnens 
agerande 

Lärande  Omsorg  Regler vid 
måltiden 

 
Stina 

Barnen var inte 
med vid 
dukning av 
frukost men var 
med i 
förberedelse av 
lunch. Barnen 
tog mat med 
hjälp av läraren. 
 

Barnen talade 
om maten. 
Initierat av den 
vuxne 

Bra, barnen 
fick både 
korrigeringar 
och 
tillsägelser. 

Bra, med 
vissa 
beteenden 
som gett 
tillsägelser 
från den 
vuxne. 

Att sitta 
stilla. 
Ord och 
begrepp som 
skalle, citron, 
sur, kärna. 

Omsorgsfull 
Barn behöver 
mycket 
omsorg. 

Den vuxne 
hade inte 
stränga 
regler, men 
barnen 
skötte sig 
vid bordet. 

Anna Ett barn i 
veckan är 
involverat i 
dukning av 
lunch men inte 
frukost eller 
mellanmål. 
Barnen tog mat 
själva. 

Samtal initierat 
av den vuxne 
Snö, födelsedag, 
julkalendern, tv-
program 
Luciatåg. 
 

Bra, barnen 
fick 
instruktioner 
och beröm. 

Bra 
agerande, 
barn bad 
och frågade 
vid behov. 

Vad talesätt 
kan betyda 
för 
språkutveckli
ng och att 
använda 
matematik.  
 
 

Omsorgsfull 
trots att alla 
barn har 
olika behov 
av omsorg. 

Bra 
bordsskick 
och alla 
barn 
medvetna 
om vad 
som gäller. 

Frida Tar mat från 
buffén 
De tilldelades 
mat av vuxna 
vid lunch. 
De fick skala 
clementin när 
läraren påbörjat 
skalningen 

Om maten. 
 Initierat av den 
vuxne.  

Den vuxne 
bör korrigera 
barnen 
tydligare 
med 
tillsägelser. 

Ett barn 
behövde 
klararare 
instruktione
r och 
tydlighet 
om vad 
som gäller. 

Skynda sig 
att äta 
frukost så 
andra barn 
får plats. 
Vad maten 
heter 
Dela och 
räkna 
clementinens 
klyftor 

Omsorgen 
kunde vara 
bättre. Vissa 
barn behöver 
mer närhet 
och känslor 
av den 
vuxne.  

Varierande 
bordsskick. 
Några barn 
behöver 
tydligare 
instruktione
r.  

Natalia  Deltog inte vid 
dukning, 
tilldelades smör 
och bröd vid 
frukost, fick ta 
mat vid lunch 
men inte 
mellanmål. 

Läraren talade 
med barnen om 
maten och 
visade olika 
färger på 
paprikan, vad 
man ska säga 
när man vill ha 
mera. 
Hur man ska 
sitta vid 
matbordet. 

Bra, bestämd 
och tydlig 
med att 
korrigera 
barnen. 

Bra, det 
verkar som 
om barnen 
visste exakt 
vad som 
gäller vid 
matbordet. 

Att hjälpa 
barnet 
uttrycka sina 
tankar och 
bli förstådda 
på barnens 
villkor. 

Omsorgsfull, 
alla barn fick 
sina behov 
tillfredsställd
a 

Bra 
matvanor 
och barnen 
visste vad 
som gäller 
vid 
matbordet. 
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