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ABSTRAKT 
 

 

Learning by cooking är ett projekt inspirerat av aktionsforskning, och sammansvetsas 

med Kurt Lewins modell för aktionsforskning från förstudie till det praktiska arbetets 

slut. Projektet genomfördes på ett fritidshem under våren 2016, och under fem veckor 

förvandlades fritidshemmet till en restaurang. Under dessa veckor, två dagar i veckan, 

serverades mellanmål till många hungriga fritidshemsbarn. Personalen i restaurangen 

bestod av studenten själv i egenskap av köksmästare samt kockar direkt hämtade från 

barngruppen. Fokus var att skapa en trivsam måltidsmiljö som varierade från dag till 

dag, både rumsligt och måltidsmässigt, men berörde även frågor kring fritidshemmets 

uppdrag och fritidspedagogens yrkesroll, samt matlagning som ett pedagogiskt verktyg. I 

projektet upptäcktes många dolda talanger inom det kulinariska området, vilket visade 

sig i god mat, gott samarbete och mycket glädje. Projektet skulle leda till att 

restaurangen skulle leva vidare efter avslutat projekt, och bli en del av de övriga 

aktiviteterna som fritidshemmet erbjuder. 

 

Nyckelord: Learning, Lewin, aktionsforskning, mellanmål, 
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1 INLEDNING 
Detta projekt har sedan dag ett gått under namnet ”Learning by cooking” och belyser 

matlagning som en viktig ingrediens i barns utveckling. Mina teoretiska 

utgångspunkter i det praktiska arbetet tar avstamp i pragmatismen. En av 

pragmatismens förespråkare var John Dewey (1859-1952). Jensen (2011) skriver att 

”Learning by doing” är ett uttryck som förknippas med Dewey, men att han aldrig 

själv specifikt uttryckte det så, och Jensen menar att det handlar om att lärandet sker 

genom praktisk undersökning. Enligt Allwood och Ericson (2010) hävdade Dewey i 

stället att kunskapsutvecklingen sker i relation till dess nytta. Säljö (2012) menar att 

barn är i behov av hjälp till att utveckla kunskaper som är relevanta för att passa in i 

ett nytt men också komplicerat samhälle. Och med detta menar han att skolan har en 

stor uppgift, nämligen att sammanlänka skolan med barnen i deras levda 

erfarenheter.  

Att laga mat med barn på fritidshemmet bidrar till kreativt tänkande och nyfikenhet, 

men kan även ses som en av fritidshemmets viktiga funktion,  en kompletterande 

verksamhet till skolan. Det praktiska arbetet i köket länkas samman med ett flertal 

obligatoriska ämnen som skolans läroplan innefattar. Bland annat genom enkel 

huvudräkning i matematik, att tala och kommunicera i svenska och framförallt som 

en naturlig koppling till Hem och konsumentkunskap. En annan viktig aspekt är 

måltidsmiljöns betydelse för både trivsel och gemenskap. Den sociala gemenskapen 

vid måltiden ger utrymme för reflektion och interaktion mellan människor, vilket 

främjar lärandet både kunskapsmässigt och socialt. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Skollagen (2010) säger att fritidshemmet ska stimulera elevers utveckling och 

lärande, men även erbjuda en meningsfull fritid och rekreation, och samtidigt kunna 

erbjuda en verksamhet som är varierad och meningsfull. Enligt Skolverket (2011) 

ska fritidshemmet vara ett komplement till skolan och stödja eleven i sitt lärande och 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap. De allmänna råden (2014) säger att 

vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för fritidshemmets 

verksamhet. I den första delen i läroplanen framhåller Skolverket att skapande arbete 

och lek är viktiga delar i ett aktivt lärande, och menar att eleverna ska få möjlighet 

att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Min 

övertygelse var att våra framtida medborgare i detta projekt skulle komma att 

utveckla sina kunskaper inom en mängd områden bland annat i matematik och språk, 

vilket kan ses som en komplettering till skolan. Genom att erbjuda 

mellanmålstillagning som en aktivitet bland andra aktiviteter, bidrar detta till en 

variation och meningsfullhet i verksamheten. 
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2 NULÄGESANALYS 
 

I detta avsnitt beskrivs området som fritidshemmet är belägen i, vad jag har 

identifierat för problemområde, och hur godkännandet av projektet gick till. 

 

2.1 Beskrivning av problemområde 

Något som inom skolans värld alltid varit ett stort diskussionsområde är 

skolmåltiderna. Genom egen erfarenhet som förälder, har det visat på att många olika 

aktörer gärna vill tycka till om just skolmåltiderna. Dessa aktörer kan vara elever, 

föräldrar och personal på skolorna, som i mångt och mycket har åsikter kring maten 

men att synpunkterna som framförs inte uppnår någon direkt förändring. När jag 

genomförde VFU III (Verksamhetsförlagd utbildning) kom dessa diskussioner ofta 

upp till ytan, och då framförallt från barn och elever, men även från lärare inom 

verksamheten. Skolan som jag bedrivit projektet i samarbete med, är en F-6 skola 

med tre olika fritidshemsavdelningar, samtliga med barn i blandad ålder. Skolan är 

belägen i en mindre stad och upptagningsområdet består till stor del av hyreshus, och 

Ca 75% av eleverna har annat modersmål än svenska. Fritidshemsavdelningen som 

mitt projekt genomfördes på har 34 inskrivna barn i åldern 6-12 år. Avdelningen  

barn intar sitt mellanmål i en angränsande byggnad till fritidshemmet där 

skolmatsalen ligger. 

2.2 Identifierat problemområde 

Under VFU III höstterminen 2015, uppmärksammades att matlagning och bakning 

inte prioriterades i samma utsträckning som andra aktiviteter som verksamheten 

innefattade. Det här bekräftades bland annat genom samtal med flera barn, och 

många efterfrågade denna typ av aktivitet. Men det bekräftades även av personalen, 

som menade att barngruppens storlek och sammansättning var en bidragande orsak 

till att denna aktivitetstyp inte användes lika frekvent. Vad som också var tydligt var 

att det ofta förekom klagomål på mellanmålssituationen både från elever och från 

lärare. Detta visade sig genom att det ofta uppstod konflikter i de uppstyrda 

matleden. Denna problematik bekräftar även Johansson och Ljusberg (2006) i sin 

rapport. Rapporten är ett resultat av en studie som byggde på att författarna följde två 

fritidshem under tre års tid och hade till syfte att ge kunskap på huruvida barn 

uppfattar fritidshemmets verksamhet och vad verksamheten betyder för barnen i 

olika avseenden. I rapporten framgår det tydligt att barnen upplever leden som 

frustrerande och tråkiga, vilket skapar oro i hela barngruppen och ger upphov till 

konflikter. Klagomålen på maten i verksamheten observerades av mig och där  

framkom synpunkter om bristen på variation av mellanmål, både från elevers och 

lärares sida, och dessa synpunkter togs upp vid de verksamhetsmöten jag deltog i. 

Det framgick även att denna typ av frågor ofta varit aktuella på tidigare möten 

genom åren. I och med detta väcktes det tankar hos mig, och jag ställde mig frågan, 

finns det någonting som jag kan bidra med för att förändra detta? 

2.3 Godkännande  

Efter avslutad VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) sattes tankar och idéer i 

rullning, och i fortsatta kurser  inom LGFRI (grundlärarprogrammet med inriktning 
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mot fritidshem) såsom 1GN2131, gav upphov till vidare efterforskning inom mitt 

valda område. I detta läge föddes projektet, och planering inleddes med att presentera 

mina idéer för pedagoger på fritidshemmet samt skolans rektor. I första hand vände 

jag mig till pedagogerna för att få dem intresserade, och till en början uppfattade jag 

att intresset för projektet var något ”svalt”, men att det blev varmare när de tagit del 

av den forskningsplan som arbetats fram. Därmed blev godkännandet från 

pedagogerna ett faktum. Efter detta kontaktades rektor och efter presentationen av 

projektidén gav rektorn sitt godkännande, och nyfikenheten gjorde att det kunde 

tillskjutas extra pengar som stöttning då det ordinarie mellanmålet hade en prislapp 

på två kronor per barn. Rektorn kontaktade i sin tur måltidspersonal, för att jag skulle 

kunna göra inköpen via skolmatsalen. Även matsalspersonalen uttryckte sig positivt 

till idèn. 

Nästa fas  var att kontakta miljökontoret i kommunen för att med säkerhet kunna 

driva igenom hela processen. Via telefon kontaktades en miljöinspektör för att ta 

reda på om det fanns hinder till att bedriva detta projekt på fritidshemmet av  

hygieniska skäl. Det fanns inga som helst invändningar från miljökontorets sida 

förutsatt att matinköpen sköttes via skolmatsalen och att god handhygien hade hög 

prioritet. I detta läge kunde projektets planering fortgå. Som en del i det praktiska 

arbetet dök frågan om skyddskläder upp. Via mail kontaktades flera tryckerier med 

en förfrågan att sponsra projektet med en T-shirt eller ett förkläde, och ett lokalt 

tryckeri ställde sig positiva till en sponsring. 

 

                                                 

 

 

 

1 1GN213 Forskningsprocess och vetenskapliga förhållningssätt 
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3 FÖRSTUDIE - PÅ SPANING EFTER FAKTA 
I början av mars 2016 ägnades tre dagar till observation under tre timmar per tillfälle. 

Detta skedde från fritidshemmets eftermiddagsöppning och till mellanmålets slut. 

Fokus låg på att samtala både med barn och pedagoger före och efter mellanmålet. 

Samtalen från min sida var mer eller mindre riktade till projektet bara för att förvissa 

mig om att det verkligen fanns ett problemområde som var utvecklingsbart.  

Personalen på fritidshemmet ställde konstruktiva frågor om mitt projekt och gav mig 

tips och idéer för att underlätta mitt arbete. Det kunde konstateras att 

problemområdet fortfarande existerade i form av konflikter i matleden och det som 

jag observerat tidigare blev bekräftat, nämligen det att måltidsmiljö och trivsel inte 

hade nått någon förbättring. Något som jag inte hade reflekterat så mycket över 

tidigare var ljudnivån i matsalen, som många gånger var alldeles för hög, vilket 

bekräftades av elever och lärare. 

Observation/Anteckning från matsalen vid detta tillfälle. Jag satt i ett bord med fyra 

barn och ljudnivån var på gränsen till alldeles för hög: 

Jag: - Hur tycker ni att det är att äta i matsalen? 

Barn 1: - Bra. 

Jag: -  Hur menar du då? (barn 1 blir tyst, barn 2 tittar mot väggen). 

Jag: - Vad är det du tittar på? 

Barn 2: - På örat på väggen. (Pekar på decibelmätaren som sitter på väggen). 

Jag: - Jaha, vad ser du då? 

Barn 2: - När örat blir rött i mitten, då är det för högt. Titta nu blev det rött, så nu 

får man inte prata så högt. Och nu blir det gult! ( Alla i bordet tittar mot örat). 

Efter en stund ställer sig en av pedagogerna från ett annat bord upp och säger: 

Vi har fått ett önskemål att ha fem tysta minuter, så det tar vi nu. 

Denna sekvens klarlade mina tidigare tankar om att buller och hög ljudnivå 

påverkade en del av barnen på ett negativt sätt. 

 

3.1  Presentation av projekt 

Jag avslutade min första observationsvecka med en samling där jag presenterade mitt 

kommande projekt för barnen. Projektet möttes av positiva åsikter från barn och 

pedagoger, och många  väntade med spänning inför det som komma skall. Jag 

presenterade även en ”förslagskastrull” där barnen under en veckas tid fick ge förslag 

på vad de kunde tänkas  äta till mellanmål. Tanken var att de skulle komma med 

förslag på ett bra namn för ”Mellanmålsrestaurangen”. Efter en vecka återvände jag 

till verksamheten. Förslagen på mellanmål sammanställdes och en del av dessa fick 

uteslutas då de inte var mellanmålsrätter. Förslagen såg ut som följande: 

  

Pannkakor 9 

Våfflor 

 

8 

Scones 

 

2 
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Hamburgare 2 

Flingor och mjölk 2 

Pizzabullar 2 

Mackor 

 

1 

Spaghetti 

 

1 

Totalt: 29 röster 

De förslagen som jag utarbetade recept på var följande: 

Pannkakor 

 Våfflor med sylt och grädde 

Scones med marmelad 

Pizzabullar 

 Smörgåsar med mjölk 

Smoothie med smörgås 

Pizza  

  Vissa av rätterna var inte praktiskt genomförbara eller inte mellanmålsanknutna, som 

exempelvis hamburgare och spaghetti, därför valdes dessa bort. 

Veckan efter var jag tillbaka på fritidshemmet för att samla in de förslag som barnen 

lagt i förslagskastrullen. Se bild 1 och 2. 

 

Bild 1  ”Förslagskastrullen”                 Bild 2 Förslag på rätt och restaurangnamn 

 

I samtal med personalen framkom att det samtidigt vidtagits åtgärder när det gällde 

matleden och de konflikter som pågick. Nu hade man börjat dela in barnen åldersvis 

i ledet, och alla barn hade fått fasta bord, men med valfria platser. Detta gjordes på 

grund av att personalen märkt en tendens till att vissa barn undvek att sätta sig i vissa 

bord på grund av rädsla för konflikter, vilket bidrog till att mycket av tiden gick till 

att leta efter en ”bra” plats. Personalen menade att detta tydligt visade vissa 

grupperingar och att vissa av barnen blev utpekade och mådde dåligt. Att åtgärden 

skulle vidtas var något som funnits i planerna under en längre tid, men att det inom 

personalgruppen inte funnits en ömsesidig förståelse för problematiken.  
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I mitten på Mars 2016 besökte jag återigen fritidshemmet, denna gång för att 

genomföra omröstning av restaurangnamnet. Då flertalet av de 27 förslagen som 

kommit in liknade varandra, var identiska med varandra och innehöll namn på 

enskilda barn, valdes dessa bort. Därefter valde jag på eget bevåg ut åtta olika namn. 

En förklaring till detta  som  också förklarades för barnen vid samlingen, var tanken 

med att hitta ett namn som symboliserade hela barngruppen. Meningen var att alla 

ska känna delaktighet, därför valdes namn som exempelvis Hermans restaurang bort. 

I omröstningen deltog 24 barn av 35, vilket kan ses som en majoritet. Omröstningen 

gick till på följande sätt: Först skrev jag alla förslag på tavlan. Sedan fick alla barn 

lägga sig på mage med huvudet neråt, varpå jag läste upp förslagen en efter en. När 

barnen sedan ville rösta på ett förslag fick de räcka upp handen, och en kort stund 

senare ombads de att sänka sin hand inför nästa förslag. Första utfallet resulterade i 

att det blev fem röster på två av förslagen, och då gick röstningen om. Då blev 

utfallet att det ett av förslagen fick nio röster och det andra fick femton, därav tyckte 

majoriteten att namnet skulle bli: ”Magiska restaurangen”. 

Denna metod för att rösta valdes av mig på grund av att undvika att barnen 

påverkades av sina kamrater, och i stället rösta för det namnet de ansåg sig vara bäst. 

Barnen hade även fått önska olika typer av mellanmål, vilket resulterade i många bra 

förslag. Den ursprungliga tanken med att barnen skulle ge förslag på mat var att 

kunna lyfta fram maten som en kulturell strimma i projektet, med tanke på den 

kulturella mångfalden. Men när förslagen kom fanns det inga som helst förslag på 

mat från andra kulturer, vilket medförde att planeringen inför receptskrivningen fick  

ändras om. 

Under dagen fanns även tid att samtala med personalen angående deras förändrade 

profession, och mina frågor riktades till matsituationerna med syfte att ta reda på hur 

det genom åren förändrats. I samtalet framgick att de tidigare på andra fritidshem och 

skolor arbetat mer frekvent med matlagning och måltid som pedagogiskt verktyg. 

Men på grund av nya riktlinjer som skapats i livsmedelslagen och från kommunen, 

försvann denna typ pedagogisk aktivitet. Barnen hade tidigare fått agera 

måltidsvärdar och hjälpa till med det som ingår, exempelvis dukning, servering av 

mat och diskning. Det stora hindret har varit att den mat som blir över och ska sparas 

måste enligt regelverk kylas ner i till en viss temperatur, och sedan tas om hand. 

Detta anses från statlig och kommunal styrning vara ett arbete för utbildad 

måltidspersonal, vilket kan förstås. Att sedan fritidshemmet prioriterat bort denna typ 

av pedagogisk aktivitet beror enligt personalen till största del på att minskad 

personaltäthet och större barngrupper. Personalen menade att tiden helt enkelt inte 

till för att planera och genomföra aktiviteter av detta slag i någon större utsträckning. 

3.2 Ostrukturerade förintervjuer 

I samband med mitt tredje besök i verksamheten ville jag samtidigt få en utvärdering 

på de åtgärder de vidtagit med matleden och måltidssituationen. Det personalen 

kunde berätta var att de upplevde en stor förändring i att både att konflikter dämpats 

och att måltiden blivit lugnare. Dessutom märkte pedagogerna att många av barnen 

kände en trygghet i att sitta vid ett fast bord. Men hur upplevde barnen denna 

förändring? För ta reda på detta bestämde jag för att samtala med några av barnen 

individuellt och i grupp, i en ostrukturerad intervju, som jag valde att spela in på 

röstmemo för vidare transkribering. Se exempel 1, 2 och 3.  
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Exempel 1. Tre flickor som var sju år. 

 

Jag: - Vad tycker ni om att ni fått fasta bord vid mellanmålet? 

Flicka 1: - Det gillar inte jag, jag vill bestämma var jag vill sitta. 

Jag: Ok, hur kommer det sig? 

Flicka 1. - Jag vill typ sitta bredvid min bästis men jag får aldrig det 

Flicka 2: - Ja så vill jag med 

Flicka 3 är tyst. 

Jag: Hur kommer det sig att fröknarna bestämt det här då? 

Flicka 2: - För att det blev så mycket prat och det fanns de som väntade med att 

sätta sig för att få sitta bredvid sin bästis. 

Flicka 3 är tyst 

Jag: -Vad tycker ni om ljudnivån i matsalen? 

Flicka 1: Det tycker inte jag är bra, ibland är det hög nivå och man säger till, 

men ingen lyssnar. 

Flicka 3: Ibland är det bra, när det är lugnt. Ibland är det tramsigt vid bordet. 

Jag: - Jaha, berätta mer. 

Flicka 3: - När vissa sitter bredvid varandra blir det tramsigt och då blir det typ 

högt. 

En analys av detta är att relationsaspekten var viktig för två av flickorna, men att 

flicka nummer tre mer höll sig neutral. De är samtliga medvetna om varför 

pedagogerna vidtagit åtgärder kring måltiden. 

Exempel 2. Pojke sex år. 

Jag: - Vad tycker du om att ni fått fasta bord vid mellanmålet? 

Pojke: - Vadå? 

Jag:- Ja nu när ni äter mellanmål i matsalen, sitter ni alltid i samma bord, vad 

tycker du om det? 

Pojke: Jaha! 

Jag: - Hur tycker du det har blivit? 

Pojke: Det har blivit bra. 

Jag: På vilket sätt? 

Pojke:- Vilket sätt? 

Jag: - Ja. 

Pojke: - Det har blivit bättre för att det är bra att ha fasta bord. 

Jag: Kan du beskriva på vilket sätt? 

Pojke: På vilket sätt? 

Jag: - Ja kan du beskriva hur du känner? 

Pojke: - Det är mycket bättre med fasta bord än att man väljer själv 
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Jag: -Vad tycker du om ljudnivån i matsalen? 

Pojke: -  Ljudnivån? 

Jag: Tycker du att det låter högt eller tycker du att det låter lågt? 

Pojke: Det låter högt, jag får ont i örat. 

Av detta samtal är min egen analys att frågorna som ställdes var svåra att förstå för 

detta barn, vilket försvårade samtalet och barnet verkade svara på det han trodde att 

jag ville ha svar på. I stället för att ställa frågan, på vilket sätt, skulle det kunnat vara 

hur menar du då? 

Exempel 3. I den sista intervjun/samtalet var det en pojke som var åtta år som inte 

alls svarade på frågorna för att han inte hade ro i kroppen., och hela tiden sneglade 

mot dörren. Min analys av detta är att han antagligen kände sig obekväm i 

situationen och inte ville delta. Eller kanske var frågorna återigen svårbegripliga? 

Därmed ställde jag mig kritiskt till den intervjuteknik som jag använde vid detta 

tillfälle. 

3.2.1 Sammanfattning av förstudie 
Att det blev en förstudie var inte något som fanns i åtanke från första början. Men de 

observationer och anteckningar som gjordes blev ganska omfattande, och materialet 

kunde användas i en förstudie. Observationerna visade att måltidsmiljön, i form av 

hög ljudnivå inte var tillfredsställande, och därmed borde göras någonting åt. 

Samtalen med personalen vittnade om en svunnen tid där barnen var involverade i 

måltiden med att agera måltidsvärdar, med uppgift att duka, torka bord och så vidare. 

Sagt av pedagog: 

”Förut, på det stället jag jobbade innan, hade vi måltidsvärdar. Barnen hjälpte till 

med att duka och torka bord tillsammans med oss pedagoger, men sedan 

försvann det”. 

Åtgärderna som vidtagits med åldersindelningen i matleden och de fasta borden 

berodde till stor del på de konflikter som existerade. Personalen kände då att de var 

tvungna att vidta åtgärder med följande argument: 

”Man får vara inne och styra på lite olika sätt, för att undvika konflikter” 

” Vi byter rutiner när det inte fungerar längre, och vi måste hitta en lösning”. 

Med detta kvarstod frågor kring problematiken och fanns det tidigare forskning inom 

området som kunde hjälpa till i mitt arbete, och ge svar på de frågorna. Det skulle nu 

bli intressant att se om mitt projekt kunde bidra till en bättre måltidsmiljö. 
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4 SYFTE 
 

Ett antal fritidshem i Sverige intar i dagsläget sina måltider i den skolmatsal som 

ligger angränsande till verksamheten. Inte alltför långt tillbaka i tiden åt barnen 

tillsammans med pedagogerna både frukost och mellanmål inom fritidshemmets 

väggar, och då var det pedagogerna som stod för att anrätta måltiderna, och i vissa 

fall var även barnen involverade i tillagningen. Detta var den tid då fritidshemmet 

var mer eller mindre isolerade från skolans verksamhet, och yrkesrollen 

fritidspedagog kunde lägga all sin planering till att få verksamheten att fungera. 

Forskning visar att i samband med integreringen med skolan under 1990- talet har 

yrkesrollen blivit tudelad, där den ena foten stått kvar i fritidshemmet och den andra 

fått fäste i skolan, vilket grundar sig i en helhetssyn på barnet. Detta har då medfört 

att planeringstid för fritidshemmets verksamhet har minskat, vilket resulterat i att 

måltiderna såsom frukost och mellanmål i verksamheten inte kunnat prioriteras.  

Syftet med detta utvecklingsarbete var att  återinföra mellanmålstillagning som en 

aktivitet på fritidshemmet, för att variera måltidsmiljön och skapa trivsel och 

harmoni vid mellanmålet. Förhoppningen var att utvecklingsarbetet kunde leda till en 

modell som kan appliceras dels i den verksamheten som arbetet kom att bedrivas i, 

men också kunna inspirera andra pedagoger till att vidareutveckla sina verksamheter, 

genom att erbjuda denna typ av aktivitet. Målet var här och är ovan att förvandla 

fritidshemmet till en restaurang där mellanmålet skulle tillagas och ätas på plats, för 

att se om konflikter som ofta uppstod kunde dämpas. 
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5 TIDIGARE FORSKNING 
Tidigare forskning som direkt kunde knytas an till mitt arbete var svårt att finna, 

vilket senare resulterat i att finna teman som kan tänkas besvara de frågor som bör 

ställas i en forskningsöversikt. 

Vad säger tidigare forskning om fritidshemmets uppdrag och fritidspedagogens 

yrkesroll i ett historiskt perspektiv, och hur sammanlänkas detta med mellanmålet på 

fritidshemmet? 

Vad säger tidigare forskning om måltidsmiljö och trivsel? 

Vad säger tidigare forskning om matlagning som pedagogiskt verktyg? 

Den tidigare forskningen är uppdelad i tre delar som direkt kan kopplas samman med 

ovanstående frågor. Den första delen, Uppdrag och yrkesroll i ett historiskt 

perspektiv behandlar de förändringar som skett för uppdraget och för yrkesrollen 

fritidspedagoger.  Den andra delen, Måltidsmiljö och trivsel behandlar frågor som rör 

måltider i både offentliga och privata måltider. Matlagning som pedagogiskt verktyg 

rör frågor som direkt kan kopplas till fritidshemmets verksamhet, men också berör 

fritidshemmets uppdrag som ett komplement till skolan. 

 

5.1 Uppdrag och yrkesroll i ett historiskt perspektiv 

 

Integrationstanken är  något som kan hittas redan på 1800-talet vilket Munkhammars 

(2001) avhandling visar. På 1800-talet var det inte ovanligt att småskollärarna även 

arbetade i arbetsstugorna, som är fritidshemmets urmoder. Detta medförde att 

arbetsstugorna sammanlänkades med skolan på ett naturligt sätt. Rohlin (2012) 

menar att arbetsstugorna kom till på grund av industrialismens framväxt och att 

städerna växte sig större. Detta medförde att behovet av barntillsyn också ökade, och 

arbetsstugan blev därmed ett faktum. I och med att föräldrars arbetsdagar blev längre 

kunde inte barnen längre lämnas vind för våg, vilket Fridtjuv Berg (1851-1916) 

uppmärksammade, och tillsammans med Anna Hierta Rhetzius (1841-1924) formade 

de en verksamhet vart syfte var att stävja skolk och andra beteenden som var mindre 

önskvärda, och Rohlin menar att under denna tid var arbetsstugan en social arena. 

Vidare beskriver Rohlin att arbetsstugorna under 1930-40 talet ändrade namn till 

eftermiddagshem, och syftet var att tydliggöra vilken tid på dagen verksamheten 

hade sin funktion. Den stora skillnaden var att ansvaret nu togs över av 

barnavårdsnämnden, och i detta läge fasades arbetstanken sakta ut för att bereda plats 

för mer fria sysselsättningar, lek och läxläsning. Huvudfokus låg ändå kvar på att 

genom disciplin få barnen att passa tider, lära sig bordsskick och läsa sina läxor. 

Vidare skriver Rohlin att det moderna fritidshemmet växte fram under 70-talet, och 

medförde att två stora utredningar tillsattes, Barnstugeutredningen (SOU 1974:42) 

och SIA-utredningen (SOU 1975:67). Utredningarna hade stor betydelse för det 

moderna fritidshemmets framväxt, och vid detta läge diskuterades barns fritid i form 

av barns behov av stöd i den sociala utvecklingen. Nu visade sig en ny sorts arena, 

den socialpedagogiska. Under 1990-talet menar Rohlin att en ny arena visar sig, den 

utbildningspolitiska. Stora förändringar sker och fritidshemmets verksamheter 

hamnade under skolans vingar, och formade kraven på en helhetssyn av barnen. 
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Genom samhällets förändringar ställdes andra krav på barnen både kunskapsmässigt 

och socialt. 

 

5.1.1 Yrkesrollen- en splittrad tusenkonstnär? 
Andersson (2013) beskriver förändringarna som skett för fritidspedagogers arbete 

och ansvarsområden genom åren. I hög grad har professionens yrkesutövning 

påverkats av integreringen i skolan. Integreringen innebar svårigheter för 

fritidspedagoger att hävda sin kompetens och vad de kunde bidra med till skolan. 

Andersson (2013) pekar på att yrkesrollen gick från att präglas av självständighet till 

att positionera sig som assistenter till en annan yrkesgrupp, nämligen lärarna. 

Calander (1999) hävdar att arbetsuppgifterna för fritidspedagogerna blev otydliga 

och skapade mindre handlingsutrymme jämfört med övriga lärare i arbetslagen. 

Anderssons (2013) studie visar att den största förändringen är det ökade kravet på 

uppföljning, bedömning och dokumentation, men förändringarna beror också på yttre 

faktorer såsom barngruppernas ökande i antal, integreringen med skolan och nya 

lokaler. Författarens studie visar dock att det finns olika uppfattningar om hur 

faktorerna påverkar verksamheten om det görs en jämförelse mellan de som arbetat 

under en längre tid och de som påbörjat sitt arbete under 2000-talet. Det studien visar 

är att de som kommit ut i verksamheten under senare tid och inte arbetat så länge, 

inte ser de yttre faktorerna som ett problem, jämfört med den ”gamla stammen” 

fritidspedagoger som varit med längre och upplevt förändringarna under lång tid. 

 

5.2 Måltidsmiljö och trivsel 

I en publikation som givits ut av Skolverket och Livsmedelsverket (2013) framgår att 

skolmåltiden är viktig ur både fysisk och psykosocial arbetsmiljö synpunkt. I 

publikationen framgår det att bra måltidsmiljöer skapas av låg ljudnivå, bra 

bemötande och en trygg stämning, vilket gör att måltiden kan ses som en viktig arena 

i värdegrundsarbetet och det arbete som sker mot kränkande behandling. 

Magnusson Sporre (2013) tar i sin avhandling upp FAMM (Five Aspects Meal 

Model) som är en teoretisk modell vilken innehåller fem aspekter som kopplas till 

restaurangmåltiden, men som även kan appliceras i alla typer av måltidskontexter. 

Författaren menar att FAMM (Se bild 3) används som analysredskap i den offentliga 

måltiden, bland annat inom äldreomsorgen. Magnusson Sporre visar de fem 

aspekterna på ett tydligt sätt genom att beskriva dem om vad de kan betyda och 

innehålla. Den första aspekten är rummet, som både kan vara ett fysiskt rum och ett 

rum som är upplevt. Rummet är direkt avgörande för måltiden bland annat genom 

inredning och utformning. Författaren menar att förändringar av rummet kan påverka 

uppfattningen och tolkningen av måltiden. Den andra aspekten är mötet, och innebär 

alla mänskliga möten som sker kring måltiden. Den tredje aspekten är produkten, det 

vill säga det som serveras i flytande och fast form, och är kärnan i måltiden. Här blir 

lukt, smak och estetiskt uttryck av maten avgörande för gästens intryck. Den fjärde 

aspekten är styrsystemet som innefattar bland annat lagar, arbetsmiljö och hur man 

förhåller sig till dessa. Den femte aspekten är stämningen, och är gästens uppfattning 

av måltiden och det totala betyget av denna. Det bör finnas harmoni och en positiv 

uppfattning av måltiden, men uppfattningen ter sig olika från individ till individ, 

genom olika förväntningar och erfarenheter.  
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Bild 3. I pyramiden beskrivs FAMM på ett åskådligt vis för att tydliggöra modellens 

syfte och funktion. Hämtad från: http://kokschefen.nu/triangeln-som-skapar-nojdare-

gaster/ 

 

5.3 Matlagning som pedagogiskt verktyg 

Enligt Livsmedelsverket (2015) finns det ingenting i livsmedelslagstiftningen som 

hindrar barns medverkan i tillagningen av mat. Det är alltså upp till fritidshemmet 

själva att bestämma om köket ska användas som pedagogisk resurs. Vidare menar 

livsmedelsverket att mathantering är nyttig genom att barnen får kunskap om 

livsmedel och matlagning, men poängterar att hygienregler är viktiga att ha i åtanke. 

Då mellanmålstillagning genom barnens delaktighet är kärnan i min aktion ses en 

tydlig koppling till ämnet hem och konsumentkunskap. I en debattartikel är ämnet 

enligt Brunosson (2013) något som får väldigt lite utrymme bland de andra 

kursplanerna i skolan. Enligt Brunosson består utrymmet av 1,7 procent av den 

nioåriga grundskolan, vilket författaren inte är tillfreds med. Vidare menar 

Brunosson som många andra att ämnet behövs och ställer därmed frågan hur det 

kommer sig att ämnet är det minsta, och jämför ämnets 118 timmar med slöjdämnets 

330 timmar. Brunosson menar att denna bortprioritering är ett resultat av att fokus 

istället lagts på teoretiska ämnen, betyg och katederundervisning, vilket skapats av 

påtryckningar från politiskt håll. Enligt min mening kan fritidshemmets roll vara en 

stor del till att komplettera skolan i ämnet, och det redan i tidigare åldrar. 

Hanna Sepp är universitetslektor i mat och måltidskunskap på Högskolan i 

Kristianstad. I Sepps bok (2013) som fokuserar på att lyfta maten och måltidens roll i 

den pedagogiska verksamheten, vänder sig innehållet särskilt till personal inom 

förskoleverksamhet. Även om mitt arbete omfattar äldre barn ser jag hennes arbete 
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som ytterst relevant för mitt projekt. Sepp menar att ledordet i matlagning 

tillsammans med barn är matglädje. Författaren pekar här på att matlagning ska vara 

roligt och lustfyllt, och då spelar det ingen roll om barnen deltar som medhjälpare 

eller att de intar en aktiv roll. Hon menar även att resultatet inte är det viktigaste utan 

själva processen. Vad hon också menar är viktigt att ha i åtanke är att trots att de 

flesta barn finner matlagning som roligt, finns det de som är av en annan mening, 

och då är tvång till deltagande inte aktuellt. En annan viktig aspekt som Sepp pekar 

på är att mat och måltider ger ett ypperligt tillfälle att träna olika förmågor och 

färdigheter. Sepp hänvisar i sin bok till Berman och Fromer (1991). Författarna 

menar bland annat att barn genom matlagning tränar upp sin finmotorik genom att 

exempelvis hacka och dela. Språket utvecklas genom att barnen exempelvis läser 

instruktioner och tyder bokstäver och bilder. De matematiska förmågorna utvecklas 

genom att räkna och mäta. De naturvetenskapliga förmågorna gynnas av att barnen 

exempelvis genom känsel ser skillnader på varmt och kallt. Slutligen lyfter 

författarna den socialiserande utvecklingen genom att barnen både genom 

matlagningen och måltiden känner gemenskap, kan samarbeta med andra, kan 

fokusera, stärker sitt självförtroende och sin självtillit, samt att de får en inblick i 

olika kulturer. 
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6 VETENSKAPSTEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

Projektet har genomförts i aktionsforskningens anda, och som vägledning både 

förstudien och i den praktiska delen av processen, har valet fallit på Lewins modell ( 

Kane, 2015) och Denscombes (2009) cykliska process. Enligt Denscombe är tanken  

med forskningen är att den inte endast ska användas i syfte av problemförståelse av 

den vardagliga verksamheten, utan också bidra till att nå kärnan i problemet för att 

genomföra en förändring. 

 

 

Figur 1. Lewins modell för aktionsforskning 

Som modell för tar jag hjälp av Lewins modell (figur 1) för aktionsforskning som 

presenterades av Kane (2015). Modellen består av sju steg och inleds med identifying 

a general or initial idea, och syftar till att hitta ett problemområde, vilket gjorts 

under VFU. Vidare leder modellen till det andra steget, reconnaissance or fact 

finding. Detta steg handlade om att ta reda fakta exempelvis genom observation 

vilket redan inleddes under VFU III och observationer genomförda senare. Dessutom 

har problemområdet genomsökts via tidigare forskning med blandat resultat. Det 

tredje steget är planning, det vill säga att planering av aktionen genomförs och 

handlar om hur det praktiska arbetet planeras, att man har idéer som är 

genomförbara. Det fjärde steget är take first actionstep, och här genomförs det första 

praktiska arbetet för första gången. Det femte steget är evaluate, vilket betyder att det 

som skett under föregående aktion utvärderas och följs upp och går in i det sjätte 

steget, amended plan , vilket syftar till att genomföra eventuella förändringar av 

arbetet inför det sjunde steget, take second step. Det sjunde steget handlar om att 

starta om och vidareutveckla det som skett tidigare, vilket kan hänvisas till det 

Denscombe (2009) menar med en cyklisk process, något som är återkommande.  
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Figur 2. Denscombes cykliska modell. 

 

Denscombe (2009) beskriver fyra karakteristiska drag som ger en definition av vad 

aktionsforskning innebär. Praktisk inriktning är den första punkten författaren 

nämner och syftet är att ta sig an frågor och problem som är mer ”verkliga”. Det 

andra draget är förändring, vilken är en integrerad del av forskningen, ett sätt att lösa 

praktiska problem och som ett medel för ökad kännedom om eventuella fenomen och 

företeelser som finns. Det tredje draget beskrivs som en cyklisk process (figur 2), 

vilket innebär att forskningen innehåller en återkopplingsmekanism, där resultaten 

som är inledande kan resultera i förändringar som införs och bedöms som 

förutsättning i kommande undersökningar. Det fjärde draget handlar om deltagande 

och innebär att de deltagarna i forskningsprocessen är de centrala personerna, och att 

deltagandet är aktivt. 

Och hur kopplas de fyra dragen samman med detta projekt? Projektet hade som sig 

bör en praktisk inriktning och genom projektets form fanns en benägenhet till 

förändring. Den cykliska processen är signifikant med aktionsforskning, vilket 

hjälper forskaren att utvärdera det arbetet som gjorts, och med detta kunnat vidta 

åtgärder för en önskad förändring eller förbättring.  Deltagande kopplas samman med 

barn och personal som varit aktiva i projektet, genom att själva driva restaurangen 

med hjälp av mig. Denscombe (2009) beskriver den deltagande karaktären som det 

mest utmärkande kännetecknet för aktionsforskning, och menar vidare att 

aktionsforskningen vidhåller att deltagarna måste delta, inte bara genom att de är 

med utan att de verkligen medverkar i forskningen.  
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7 VETENSKAPLIGA METODER 

7.1 Deltagande observation 

Denscombe (2009) nämner Becker och Geers (1957) definition av vad som avses 

med deltagande observation. Becker och Geer menar att forskaren i deltagande 

observationen finns med i det dagliga livet hos dem som studeras antingen i en öppen 

roll eller i en dold roll som författaren beskriver som kamouflerad. I mitt fall bestod 

observationerna som ett deltagande i den normala miljön vilket Denscombe pekar 

på. De diskussioner kring mat och miljö som skett vid matbordet, har bidragit till de 

att de från början informella samtalen blivit mer strukturerade och riktade till mitt 

arbete. Detta kan jämföras med det Denscombe (2009) menar med Insikter, att 

deltagande observationer genererar goda möjligheter att få större insikter i de sociala 

processer som sker, och lämpar sig för hanteringen av komplexa realiteter.  Den 

tidigare genomförda VFU: n hade bidragit till etablerade relationer och utvecklat 

insikter vilket Denscombe menar är signifikant för forskningsmetoden deltagande 

observation.  

 

7.2 Fältanteckningar och processdagbok 

Vid den deltagande observationen har en anteckningsbok och penna funnits till 

hands. Detta för att snabbt kunna anteckna viktiga detaljer som kan bli av nytta i en 

kommande analys. De anteckningar som förts har efter observationstillfället skrivits 

ner i process dagboken, för att hålla en röd tråd och bevara de tankar som tillkommit 

under observationen. Detta är något som även Denscombe (2009) pekar på, att 

kortfattade tankar direkt kan fogas till data, men att de detaljerade insikterna 

underlättas av anteckningar. En processdagbok kan ses som en loggbok och som ett 

arkiv för de fältanteckningar som gjorts, och dessa har kompletterat varandra väl. 

Anteckningarna gjordes i nära anslutning till observationstillfället för att stärka 

minnesbilden av det som sagts, och för att undvika det som Denscombe menar med 

att störa den naturliga miljön. Men författaren pekar även på att minnet är selektivt, 

det vill säga att vissa saker glöms bort och vissa koms ihåg, ett mönster i minnets 

sätt.   

7.3 Ostrukturerade intervjuer 

Intervju som metod är av kvalitativt slag och fördelen är att få det Denscombe (2009) 

menar med verklighetsförankring och detaljerade beskrivningar av 

undersökningsområdet. Valet av ostrukturerad intervju är det som Denscombe (2009) 

menar med att leda in personen till att använda sina egna ord och tankar, och säga sin 

mening rent ut, för att upptäcka saker i en komplex fråga. I mitt fall användes 

röstmemo för vidare transkribering. Detta tillvägagångssätt sågs som exemplariskt att 

använda sig av när samtal/intervjuer genomförs med barn. Samtalen skedde med 

barnen/barnet i ett enskilt rum.  

 

7.4 Semistrukturerade intervjuer 

I den utvärderingen som gjordes med pedagogerna efter avslutat projekt använde jag 

denna form av intervjumetod (se bilaga 5). Tanken var att använda tre färdiga frågor 
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kring projektet som förhoppningsvis skulle mynna ut i att respondenterna utvecklade 

sina tankar och idéer genom öppna svar, vilket är något som Denscombe (2009) 

pekar på. Författaren menar även att i denna intervjuform ska forskaren vara flexibel 

genom att frågeställningarna inte helt säkert besvaras i tur och ordning. Detta ställde 

krav på mig i egenskap av intervjuare, ett krav som innebär det Denscombe menar 

med att vara flexibel.  

 

7.5 Videoinspelning/Foto 

För att minska mängden anteckningar och dokumentera processen användes Ipad för 

att filma det praktisk arbetet under processen. Detta är en ypperlig 

dokumentationsform då man som forskare kan gå tillbaka för att se om viktiga saker 

missats. Detta är exempelvis kommentarer och synpunkter som barnen delade med 

sig av under processen. Denna form av dokumentation har varit behjälplig för en 

kvalitativ analys, då jag transkriberat vissa av de diskussioner som dykt upp under 

den praktiska delen av processen. För att undvika det Denscombe menar med att 

människor blir självmedvetna och agera annorlunda än vad de vanligtvis skulle göra 

fanns en del att tänka på.  

 

7.6 Gruppdiskussion 

Den gruppdiskussion som hölls i den första delen av arbetet, bestod dels i en 

presentation av projektet för barnen men tanken var även att ”trigga” igång tankar 

och funderingar hos de medverkande. Gruppdiskussionen kan liknas vid det 

Denscombe (2009) menar med gruppintervjuer. Författaren anser att en ökning av 

antalet deltagare ökar representativiteten i data, vilket kan vara en fördel. Denscombe 

menar även att i detta läge är moderatorns roll att underlätta den interaktion som sker 

inom gruppen, vilket jag gjorde genom att hjälpa de barn som hade svårt att uttrycka 

sig. Vid presentationen märktes en tydlig nyfikenhet hos barn och pedagoger, bland 

annat genom ”förslagskastrullen”. Barnens tankar blev ofta välutvecklade och var av 

olika art, och diskussionen i sig gav upphov till nya frågor och funderingar. I den 

utvärdering som gjordes tillsammans med barnen användes en tankekarta ( Se bilaga 

4) där barnen skulle säga någonting som var positivt med ”Magiska restaurangen”, 

men att det mynnade ut i en mängd tankar kring hela projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Datamängd som projektet genererade. 

 

Total dokumentation: 

Film 5 timmar 

Bilder 180 st 

Intervjuer/samtal 1,5 timme 

Observation förstudie 15 timmar 

Processdagbok: 4 A4 sidor 

Gruppdiskussioner 30 minuter 
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7.7 Planering 

Att laga mat till en stor barngrupp kräver en del förkunskaper, vilket för min egen del 

aldrig varit ett problem2. Men att planera hur många barn man mäktar med att leda i 

ett praktiskt arbete är en utmaning. Beslutet togs i samråd med pedagoger att fem 

barn skulle delta vid varje tillfälle och att tillfällena skulle bli sju gånger, för att 

tillgodose alla barn. Dessutom motiverades barnen genom att titulera dem som 

kockar, vilket skulle gynna ett medverkande deltagande enligt Denscombe (2009). I 

samråd med personal bestämdes det att ”Magiska restaurangen” skulle hålla öppet 

två gånger i veckan, dels för att barnen skulle ha något att se framemot under en 

längre period, men också att ge projektledaren tid för reflektion och andrum. Det 

bestämdes även att restaurangen skulle ha en officiell invigning veckan efter det att 

projektet startade, då de två första tillfällena inföll på påsklovet och flera av barnen 

var lediga. För att förstärka intresset för projektet hos barnen, hade sponsring av 

arbetskläder sökts hos ett tryckeri. Företaget valde att sponsra med tio t-shirtar med 

trycket ” I am learning by cooking”. Dessa kläder skulle samtliga barn bära under det 

praktiska arbetet, samt att de fick en mössa till låns. Tanken var även att T-shirtarna 

skulle stanna på avdelningen efter avslutat projekt, för att kunna användas i 

framtiden. Under processen har valet av dokumentation fallit på foto, video och 

minnesanteckningar. Har även använt en processdagbok för att få struktur. Dagboken 

har även hjälpt mig att genomföra förändringar genom spontana tankar  som kommit 

fram i den utvärdering som gjorts efter varje tillfälle. 

7.8 Forskningsetiska principer 

 

Forskningen behandlades enligt de fyra huvudkraven som står att läsa i de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet handlar 

om att informera alla berörda såsom enhet, personal och föräldrar. Genom en tydlig 

information till de berörda parterna beskrivs det syfte forskningen har och att 

deltagandet bygger på frivillighet. De deltagande kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att genom att skicka ut et missivbrev till 

vårdnadshavare där de gav de sitt samtycke till att deras barns deltog. I samband med 

besöken på fritidshemmet, delades även missivbrevet ut för att få ett godkännande 

från vårdnadshavarna (se bilaga 1). Brevet översattes även från svenska till arabiska 

då det fanns ett behov detta, och översättning gjordes av modersmålslärare som fanns 

på skolan. Konfidentialitetskravet handlar om att alla berörda i utvecklingsarbetet är 

de enda som får ta del av känslig information. I de fall där exempelvis 

fotodokumentation användes fanns inga namn eller ålder på barnen. För att använda 

denna dokumentation krävs vårdnadshavarens samtycke och då visades endast filmer 

och foton upp på den populärvetenskapliga presentationen som genomfördes på 

universitetet . Nyttjandekravet handlar om att det material som används och 

                                                 

 

 

 

2 Utbildad kock sedan 1998 
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dokumenteras endast skulle användas i studiens syfte. Känslig information har 

destruerats. 
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8 DESIGN OCH PROCESS 
 

Detta kapitel beskriver det praktiska arbetet i projektet och följs åt av diskussioner 

och kommentarer från barnen, som jag hämtat från det videomaterial som 

dokumenterat processen. En kort utvärdering, evaluate sker efter varje projektdag 

och följs av en ändrad plan, amended plan. Detta enligt Lewins modell (figur s.16). 

 

  

 

8.1 Dag 1. Matlagning utomhus.  

Meny: Tunnbröd med grillad korv och potatismos 

 

Projektets första dag var utomhus i ett närbeläget friluftsområde och dit skedde 

transporten till fots. Denna dag inföll på påsklovet vilket betydde att barngruppen 

endast bestod av tolv barn tillsammans med fyra vuxna. Förberedelser som gjordes 

innan var att packa en vagn med utrustning för matlagning, leksaker och 

sjukvårdsmaterial. Matlaget bestod av fem barn inklusive mig själv och den 

resterande barngruppen och pedagogerna använde tiden till att leka fritt. Efter 

ankomst till friluftsområdet samlades barnen kring eldplatsen, och de barn som 

ingick i matlaget delegerades arbetsuppgifter som bestod i att göra upp eld och göra 

degen till tunnbrödet. Efter att degen blev klar kavlades den ut och gräddades på den 

medhavda vildmarkspannan, och då ansvarade två av barnen att vända bröden och 

steka korven. Med oss hade vi även potatismospulver och hett vatten för att göra 

potatismos. När maten var färdig samlades alla barn ihop och fick ställa sig i matkön 

där pedagogerna serverade maten. Vi satt placerade på bänkar runt eldstaden och 

intog måltiden. Att vara ute i naturen bidrar till lugn och harmoni både bland barn 

och vuxna. 

Evaluate 

Utvärderingen av denna dag består av de anteckningar som gjordes i 

processdagboken.  

”Detta var första tillfället med projektets praktiska del, och på morgonen 

hämtade jag ingredienserna i matsalen och förberedde vagnen med utrustning. 

Innan vi begav oss tillkännagavs dagens kockar och vi begav oss iväg till ett 

närbeläget friluftsområde med tolv barn, fyra vuxna. Vi promenerade 
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tillsammans och efter vägen frågade barnen mycket om vad som skulle ske och 

verkade förväntansfulla. Med mig hade jag en Ipad för att dokumentera, fick en 

del fina bilder men hann tyvärr inte filma.  Måltiden var lugn och harmonisk, 

mycket på grund av atmosfär och väder.” 

Att inte Ipaden användes för att filma berodde till stor del på att det praktiska arbetet 

med handledning till barnen tog en del tid, men dels också på att det var den första 

dagen för projektet och en inarbetad rutin inte fanns. 

Amended plan 

Det som utvärderades var att den ändrade planen skulle innefatta att Ipaden 

fortsättningsvis skulle vara igång i filmläge för att kunna få en bättre bild av det som 

sades under de kommande projektdagarna. 

 

8.2 Dag 2. Familjär stämning.  

Meny: Våfflor med sylt och grädde. 

 

Den andra dagen i projektet tillagades mellanmålet i fritidshemmets kök. Kockarna 

tillkännagavs under förmiddagen. Till min hjälp hade jag fyra stycken kockar som 

deltog vid samtliga moment, från att blanda smet till att duka bordet. Även denna dag 

inföll på påsklovet vilket gjorde att samtliga barn kunde börja arbeta samtidigt. 

Denna dag bestod barngruppen av 11 barn och tre pedagoger. Mellanmålet kunde 

därmed dukas upp i köket, vilket bidrog till en mysig stämning, nästintill familjär. 

Det var väldigt uppskattat av samtliga deltagare. 

Samtal från film när vi börjar med våffelsmeten: 

Jag: -  Det här är ett decilitermått, hur många sådana behöver jag för att få 6 

deciliter? (Alla barn utom ett räcker upp handen) 

Pojke 9 år: -  Sex 

Jag: -  Då häller du sex deciliter mjölk i bunken. (Pojken börjar räkna) 

Jag: -  Sen ska det vara tolv deciliter vetemjöl, vem fixar det? (Flicka 8 år räcker 

upp handen). 

Flicka 8 år: -  Tolv sådana här? (Pekar på decilitermåttet). 

Jag: -  Ja precis. Nu vill jag att någon knäcker äggen i en skål. (Ingen räcker upp 

handen). 

Jag: -  XX har du knäckt ägg förut? (Pojke sex år nickar, och jag visar honom. 

Han knäcker det första ägget.) 

Flicka 6 år: -  Neeej vad gööör du, det kommer ju skal i! (Skrattar högt). 

Jag: -  Det gör inget, vi tar upp skalet sedan. 
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Flicka 7 år: -  Vad ska jag göra? ( Ser lite uttråkad ut). 

Jag: -  Du ska få bland smeten, blir det bra? (Flickan nickar) 

Pojke: -  Ska jag hjälpa dig att vispa? (Tittar mot flickan). 

Flicka 7 år:  - Nej, jag kan själv. 

 

Under gräddningen hände följande: 

Jag: -  Så här mycket häller ni i våffeljärnet.(Visar med ett decilitermått) 

Pojke 9 år: -  Det är för lite! 

Jag:  - När ni slår ihop våffeljärnet kommer det att flyta ut. 

Pojke: -  Vi häller på lite till. (Han slår igen våffeljärnet, och smeten rinner 

utanför på diskbänken). 

Jag:  - Vad var det jag sa? (Skrattar tillsammans med barnen). Efter ett par 

minuter: 

Pojke 9 år:  - Det händer ingenting! (Pekar på den bleka och mjuka våfflan) 

Jag: -  Vad konstigt…. Nej men timern är ju inte på…. 

Evaluate 

Utvärderingen efter detta var att skriva minnesanteckningar för fortsatta 

projektdagar. Det jag kommit fram till var att arbetsuppgifterna behövde fördelas 

någorlunda innan arbetet körde igång. Detta för att se till att alla hade något att göra 

och hålla motivationen uppe. 

Amended plan 

Fördela arbetsuppgifterna redan innan för att skapa tydlighet. 

Förberedelser inför invigning 

Under påsklovet och dagarna innan tillverkades en skylt med restaurangens namn. 

Denna skylt tillverkades av ett gammalt skyltstativ. Ett målarpapper fästes runt en 

ram, och därefter fick barnen först skissa bokstäver och figurer. Därefter fyllde de i 

med färg och konturlinjer. Reflektionen efter detta moment är att det är fantastiskt att 

se kreativiteten som visar sig när barnen får tänk till själva och använda sin fantasi. 

Samtliga barn kände sig stolta över den fina skylten. Se bilaga. 3. 

 

 

 

8.3 Dag 3. ”Magiska restaurangen” invigs med 
pompa och ståt 

Meny: Pizza 
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En officiell invigning hölls veckan efter då de flesta barnen var tillbaka från lovet. 

Dagens kockar skrevs upp på en skylt bredvid restaurangens skylt, för att barnen 

skulle veta vilka som skulle delta i matlagningen. Denna skylt ställdes ut i korridoren 

utanför fritidshemmets stora samlingsrum. Invigningen bestod av ett kort tal från min 

sida, och sedan klipptes band i form av bandspaghetti, sedan presenterades dagens 

meny av kockarna, och kort därefter radade de förväntansfulla barnen upp sig för att 

bli serverade av mig. En väldigt lyckad projektdag med riktig kalasstämning. Att 

duka långbord var också något positivt och blev en stämningshöjare. 

Diskussion om huruvida maten kommer att räcka, hämtat ur videoinspelning. 

 

Barn 8 år: -  Fyra pizzor till hela fritids? 

Jag: -  Ja jag tror att det kommer räcka. 

Barn 8 år: -  Jag tror vi behöver en extra pizza, om en ramlar på golvet. 

Jag: -  Det får vi hoppas att den inte gör. 

 

Diskussion mellan barnen då jag lämnat rummet en liten stund, hämtat från 

videoinspelning. 

Barn 6 år: -  Jag behöver mer mjöl på degen 

Barn 8 år: -  Du ska lägga mjölet på kaveln! Jag har faktiskt bakat mycket så jag 

vet. 

Barn 6 år: -  Man kan lägga det på degen! 

Barn 8 år: Herman sa att mjölet ska vara på kaveln. Kommer inte han snart? 

(sneglar mot dörren). 

 

Under måltiden tog jag tillfället i akt och gick ut med Ipaden för att se vad barnen 

hade att säga. 

Jag: - Var det några som hade frågor? (Några räcker upp handen). 

Barn 1: - Får vi ta mer? 

Jag: - Två bitar var först, och sen får vi se om det räcker till en tredje. 

Barn 2: - Vilka är det som är kockar i morgon? 

Jag: - Det har jag inte i huvudet, men jag har det uppskrivet. Jag kommer att 

skriva upp det på skylten, så ni ser det när ni kommer till fritids imorgon. 

Barn 3: - Vi måste göra det igen, det är så gott. 

Jag: - Ja vi kommer göra det igen. Det blir ju två gånger i veckan några veckor 

framöver. 
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Barn 4: - Är det samma kockar igen? 

Jag: -  Nej, det är fem nya kockar i morgon. 

Evaluate 

I den första sekvensen där barnet inte trodde att Pizzorna skulle räcke, valde jag 

faktiskt att göra en extra. I sekvensen som utspelade sig när jag inte befann mig i 

rummet, så lärde barnen av varandra i frågan om mjölet skulle vara på kaveln eller på 

degen. Från måltiden observerades en bra stämning med väldigt hungriga barn, vilket 

visas i den tredje sekvensen. Intresset för vilka som skulle jobba nästa dag var också 

en brinnande fråga, vilket tydde enligt min mening på att de såg projektet som 

spännande. 

Amended plan 

Utdrag ur processdagbok : 

”Väldigt lyckad dag med kalasstämning. En av kockarna betvivlade att maten 

skulle räcka, och då började tvivel infinna sig hos mig, och vi gjorde en extra 

Pizza. Men maten räckte gott och väl. Till nästa dag ska jag försöka delegera 

arbetet bättre, ge dem mer att göra”. 

 

 

 

8.4 Dag 4. Italiensinspirerat mellanmål  

Meny: Focaccia med smoothie 

 

Denna dag stod Focaccia med smoothie på menyn. Det krävdes förberedelser av mig 

då det behövdes en jäsdeg. Degen var färdigjäst till att det första barnet anslöt vid 

13:00. Därefter kom dagens kockar in i köket allt eftersom de slutade  skolan. 

Arbetsuppgifterna fördelades därefter till samtliga kockar. Det nybakta brödet blev 

snabbt en succe, där även föräldrar som hämtade sina barn fick smaka. Imponerande 

att se dessa barn hantera de stora mängderna mat som gjordes. Denna dag placerades 

borden i med sex till sju sittplatser vid varje bord. Servetterna som ligger under 

maten var dagen till ära italieninspiererade med att koppla samman brödet med dess 

ursprung. 

Kockarna fick presentera maten inför sina kamrater innan måltiden. Kockarna hade 

själva delat upp presentationen för att veta vad var och en skulle säga. Dett filmade 

jag. 

Barn 1: - I dag serverar vi Focaccia. 

Barn 2: - Med smoothie. 

Barn 3: - Med smör….nej ost! 

Barn 4: - Och smör. 
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Barn 5: - (Mumlar) 

Pedagog: - Och? Vi hörde inte. 

Barn 5: - Frukt! (Högt och tydligt). 

Här hade barnen bestämt att den som kunde uttala Focaccia bäst skulle inleda och 

detta barn var äldst av alla. Att barn tre sa fel berodde på nervositet. Den sista som 

mumlade var yngst och lite blyg, men fick komma till tals med hjälp av pedagogen. 

 

Diskussion som sker när jag filmar barnen i ett av borden. 

Jag: - Smakade maten bra? 

Alla: - Jaaaaaa! 

Pojke 11 år: - Smoothien är sur…(ser sorgsen ut och suckar). 

Pojke 9 år: -  Han filmar (Viskar och pekar på mig). 

Sedan stänger jag av kameran. Det som diskuteras vidare sedan är direkt från 

minnet av diskussionen. 

Jag: - Jo frusna hallon är lite sura och yoghurten är osockrad. Sen hade vi bara i 

lite honung för att söta den lite. Man kan säga att den är en nyttig vitaminkick, 

som gör att man vaknar. 

Pojke 11 år: - Jag behöver inte vakna, jag är vaken. (Hänger på bordet, med 

pannan neråt). 

Evaluate 

Ur process dagbok: 

”En mycket lyckad dag och jag funderar mycket på hur bröddoften kan sprida 

sig så enormt. Ett flertal barn och pedagoger från andra närliggande 

avdelningar stod utanför köket och var avundsjuka. Dock var det lite stökigt och 

oroligt i borden. Funderar över att ha bordsplacering där jag kan dela in barnen 

för att få trivseln att öka”. 

Amended plan 

Då nästa dag redan är inplanerad med en picknick, planerade jag in bordsplacering 

kommande vecka då vi har scones på menyn. Följer upp med ett engelskt tema. 

 

8.5 Dag 5.  ”Walk in” Picknick 

Meny: Pizzabullar med saft. Picknick. 

 

Magiska restaurangens “Walk in öppnas”, och kockarna i köket tillagade Pizzabullar. 

Vi skrev en skylt att restaurangen inte kunde öppna på grund av att servitörerna var 

spårlöst borta och skulle vi kunna ha öppet var detta enda sättet att få mellanmål på. 

Vi gjorde även skyltar med  pilar för att de skulle hitta till restaurangens ”Walk-In”. 
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Namnet ”Walk-in” var en spontan ide från min sida som uppkom i diskussioner 

angående picknick tillsammans med personal. De övriga barnen fick hämta 

picknickutrustning med filtar, saft, pizzabullar och ta med sig för att sitta på valfri 

plats på baksidan av skolan. Direkt inspirerad av en snabbmatsrestaurangs Drive-In 

beställde barnen maten i den ena luckan och hämtade sin korg i nästa.   

Detta är hämtat från videoinspelningen och barnen har precis kavlat ut degen och 

lagt på fyllningen. Jag instruerar hur man rullar ihop degen och skär den i bitar. 

 

Jag: - Så här gör man. Rulla försiktigt så inte degen gå sönder. Skär den sedan i 

tio lika stora bitar. Lägg sedan biten i bullformen. 

Barn: - Jaha det är ju precis som när man gör vanliga bullar. 

Jag: - Mmm. 

Barn: - Ja det är ju i princip samma sak fast man gör det med en annan fyllning. 

 

Sedan går diskussionen vidare och mynnar ut i ett erfarenhetsbyte mellan barnen. 

 

Barn 1: - Vi bakade bullar i förskoleklass, vi bakade en massa. 

Barn 2: - Vi bakade pepparkakor i förskoleklass. 

Barn 1: - Ja i ettan bakade vi pepparkakor, fast det var ju lite tråkigt för man var 

ju uppdelade i liksom grupper, och jag fick vara med ett gäng killar. 

Barn 2: - Ok….(förundrad). 

Barn 1: - Och det var inte roligt, jag bara typ satt där och gjorde ingenting. 

Barn 2: - Ja vadå alla måste ju liksom…(blir avbruten av barn 1). 

Barn 1: - Vet du varför jag inte gjorde något. För att jag fick så lite deg, alla 

andra hade mer för att fröken inte hjälpte oss att dela. Hon Fröken frågade varför 

jag inte bakat något och då sa jag att jag fått en liten deg. Jag fick äta upp den 

och sen fick jag vara med i en annan grupp. 

 

När de första barnen kom fram för att beställa sin picknickkorg presenterade och 

hälsade kockarna alla välkomna. Denna sekvens är hämtad från video inspelning. 

 

Barn 1: - Hej och välkomna, idag serverar vi pizzabullar och saft, vad får det lov 

att vara? (Läser innantill från en handskriven lapp). 

Barn 2: -  Köp nu och få en picknickkorg på köpet! 

 

I detta ögonblick hittar barn 2 på en egen reklamslogan helt spontant. De fortsätter 

med samma koncept tills alla barn hämtat sin mat.  

Evaluate 

Ur processdagbok: 

”Både jag och personal var i ett informellt samtal överens om att denna dag 

skapade harmoni och glädje kring måltiden. Vad som sades ordagrant kommer 
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jag inte ihåg, då jag inte hade tid att dokumentera, var fullt upptagen med att 

serva barnen”. 

Amended plan 

Inga vidare förändringar behövdes då ett nytt tema skulle ske kommande vecka. 

Dock hade måltiden kunnat dokumenteras bättre. 

 

 

8.6 Dag 6. Engelskt tema med bordsplacering.  

Meny: Scones med tillbehör. 

 

Denna dag tillagades Scones. De kockarna som kom till fritidshemmet först fick 

blanda degen, och de resterande som kom senare fick hjälpa till med dukning och 

servering. Måltiden intogs på fritidshemmet där barnen fått bordsplacering med 

namnskyltar. En tanke bakom bordsplaceringen var att dela upp barn som lätt 

hamnar i konflikter, så att de sitter i separata bord. Även kockarna fick ett eget bord 

som hete ”Chef`s Table” där den ursprungliga tanken är att speciellt inbjudna gäster 

ska sitta, men i detta fall var det kockarna själva. Jag agerade hovmästare med vit 

skjorta och slips och visade barnen till deras platser. Innan måltiden pratade vi om 

Scones och dess engelska ursprung och Afternoon tea. Slipsen som jag bar fick 

symbolisera den engelska skoluniformen. I övrigt var måltiden lugn och harmonisk, 

och med hårt arbetande kockar.  

Kockarna filmades också i köket när de gjorde degen. När de torra ingredienserna 

hade blandats var det dags för filmjölken att blandas i. Nedan sekvens är direkt från 

inspelningen: 

Jag: - Nu ska vi ha i filmjölk, och bara så ni vet kommer det att bli kallt och 

kladdigt. 

Barn 1: - Hur ska vi blanda, ska vi blanda med händerna? 

Jag: - Exakt! 

Barn 1 och 2: - ååhhhhh! 

Jag: - Jag sätter igång med en träslev så kan ni ta med händerna sen. (De sätter 

ner sina händer i smeten). 

Barn 1 och 2: -  Ha ha ha ha vad kladdigt? 

Barn2: -  Finns det mera mjöl? 

Barn 1: - Vad är det vi gör egentligen? ( trots att jag berättat  om Scones och dess 

ursprung). 

Jag: -  Scones var det ju! (skrattar). 
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När vi rört ihop degen var det dags att dela degen i bitar och platta till den på plåten. 

När våra scones var på plåten, förklarade jag att vi nu skulle skåra dem. 

Barn 2: - Vad är skåra? 

Jag: - Jo man tar en kniv och gör ett kryss i sconesen men inte för hårt, vet ni 

varför? 

Barn 1: - För att det ska bli ett fint mönster 

Jag: - Ja det också, men också för att lätt kunna dela dem när man sitter vid 

bordet. 

Barn 1: - Aha. 

Evaluate 

Enligt min observation under måltiden var bordsplaceringen ett lyckat drag, då 

barnen enligt min observation verkade kände sig lite speciella. Det fanns inga 

invändningar till konceptet. 

Amended plan 

I och med att jag väntade besök av lärare från universitetet, hade jag tidigare beslutat 

att flytta den sista projektdagen till den aktuella veckan vilket betydde att 

nästkommande vecka inte skulle ha någon projektdag. Det skapade invändningar 

från personalen som gav önskemål om att driva projektet även under nästkommande 

vecka, vilket vid närmare eftertanke var ett klokt önskemål. Det vi gemensamt 

planerade in var en utedag där lunch skulle tillagas, samt en dag med mellanmål. På 

grund av tidsbristen tog jag beslutet att mellanmålet skulle bestå av det som 

serverades i skolmatsalen, men att jag tillsammans med kockarna skulle sätta en egen 

prägel på de råvaror som fanns till hands. Lunchen skulle bestå av Tomatsoppa och 

mellanmålet nätskommande dag, av det bröd och pålägg som redan köpts in till 

skolmatsalen. 

 

8.7 Dag 7. Utedag  

Meny: Tomatsoppa med örter och bröd 

 

Utedag tillsammans med 18 barn och två pedagoger och en resurs. Vi begav oss till 

samma friluftsområde, även denna gång till fots. Tillsammans med 4 barn tillagades 

Tomatsoppa som serverades med bröd. Dock var inte barnen så angelägna till att laga 

mat och det fanns ingen större motivation, vilket ledde till att det var svårt att få med 

dem. De som inte var motiverade fick gå och leka, och ersattes av andra barn som 

ville vara med. En av kockarna hade en krycka på grund av en skada och satt 

mestadels under matlagningen och var omotiverad. Vad denna omotivation berodde 

på var svårt att få svar på, då barnet är väldigt tyst av sig i vanliga fall. Barnet var 
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ändå med vid smaksättningen och tyckte att det smakade gott. Dock var det inte svårt 

att hitta nya medhjälpare, utan det löste sig ganska snabbt. Måltiden intogs runt 

eldstaden, med klarblå himmel och sol, vilket gjorde stämningen och trivseln till 

något ännu positivare. Dokumenterade dagen med foton men hann dock inte så 

mycket filminspelning. När alla satt samlade och åt passade jag att fråga två frågor 

när filmen rullade. 

Jag: - Hur är det att äta utomhus? 

Alla: - Braaaaa! 

Jag: - Hur smakade tomatsoppan? 

Alla: - Gott! 

 

Evaluate 

Utvärdering hämtad ur mina observationer i processdagbok: 

”Utedag med fritidshemmet. Tillsammans med 4 barn tillagades Tomatsoppa 

som serverades med bröd. Dock var inte barnen så angelägna till att laga mat 

och det fanns ingen större motivation, vilket ledde till att det var svårt att få med 

dem. Klarblå himmel och sol underlättade givetvis.” 

Utvärderingen är inte direkt omfattande, då ingen videodokumentation hanns med. 

Denna dag var barngruppen mindre på grund av lovdag och det fanns mycket 

utrymme till fri lek för barnen. Denna fria lek lockade många, vilket enligt min 

slutsats ledde till att dagens kockar inte var motiverade. 

Amended plan 

Till nästa tillfälle behövdes skapa ytterligare lockande moment för att bibehålla 

motivationen hos barnen. 

8.8 Dag 8. Bordsservering med menyer.  

Meny: Tråkiga mackor som blir konstverk. Dessert med snygga fruktfat. 

 

Denna dag hämtades bröd och pålägg från köket. Tillsammans med fyra kockar 

gjorde vi i ordning och dekorerade smörgåsarna fint. Vi lade även ut dagens meny  

på borden och dukade med glas och dryck. Sedan serverade kockarna de övriga 

barnen, duktiga servitörer!. Smörgåsarna smakade otroligt gott och alla barn 

upplevde dessa som godare än vanligt vilket troligtvis beror på uppläggningen. 

Barnen åt även mycket av grönsakerna som låg på smörgåsen vilket inte tillhör 

vanligheten. Till dessert dekorerade vi fina fruktfat, och barnen visade prov på 

gastronomisk skicklighet.  

Från filmen har jag transkriberat vad det samtalades om när jag tillsammans med två 

barn bredde mackorna. 

Barn 1: - Fröken, eller Herman menar jag! 
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Jag: -  Du får gärna kalla mig för fröken, det gör inget. 

Barn 1: - Gissa vad jag ska bli när jag blir stor? 

Barn 2: - Polis eller kanske som Herman. 

Jag: - Eeeeh, astronaut kanske? 

Barn 1: - Feeeel! Jag ska bli fotbollsspelare. 

Barn 2: Jag ska bli kingspelare(slickar sig på fingrarna). 

Jag: - Du får inte slicka dig om fingrarna, nu får du gå och tvätta dig igen. Vet ni 

varför man inte får slicka sig om fingrarna? 

Barn 1: - För då kommer bacillerna på mackorna. 

Det var svårt för barnen att låta bli att slicka sig om fingrarna då de blev 

kladdiga, men var väl införstådda till varför man inte skulle göra det. 

Diskussionen fortsätter: 

Barn 2: - Jag brukar laga mat med min mamma och då tvättar vi alltid händerna. 

Jag: - Va bra och vad roligt att ni lagar mat tillsammans. Vad lagar ni då? 

Barn 2: - Soppa. 

Jag: - Vilken sorts soppa? 

Barn 2: - Vadå? 

Jag: - Vad är det i soppan? 

Barn 2: - Grönsaker. 

Jag: - Vadå för grönsaker? 

Barn 2: - Vanliga grönsaker. 

Jag: -  Kan du nämna någon? 

Barn 2: - Potatis, morötter ehh. 

Barn 1: - Kanske zucchini och tomat? 

Barn: - Ja kanske dom. 

I denna sekvens ville jag veta mer om vad barnen hade för kunskaper om grönsaker, 

vilket visade sig för stunden i alla fall, vara begränsade. 

Mackorna skulle dekoreras och då passade jag på att filma detta moment. Först 

gjorde jag ett visningsexemplar och sedan fick de själva försöka.  

Barn 2: - Men X vad gör du?(skrattar när barn 1 försöker snurra gurkan). 

Barn 1: - Men vänta, det är jättesvårt. Åååh jag kan inte! 

Barn 2: - Jag kan , jag kan!(ivrig och fixar momentet). 

Jag: Har ni persilja och tomat på? 

Båda barnen: - Ja. 

Jag: - Då lägger ni den på tallriken lite försiktigt så att det inte rasar. 

Barn 2: - Vi gör det tillsammans(de bär smörgåsen tillsammans på varsin sida). 

Kommentar från pedagog:  

”Gud va de åt bra, till och med grönsakerna åt de åt, det tillhör inte vanligheten” 
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Min egen uppfattning är att mackorna såg inbjudande ut och var mycket fint 

dekorerade, vilket resulterade i att allt åts upp. 

Evaluate 

Denna dag var det lite stökigare i köket, då de två barnen som är med i sekvenserna 

inte riktigt kunde hålla sig lugna. Det man kunde observera på filmen är att jag får 

tillrättavisa dessa två vid ett flertal tillfällen. I övrigt samarbetade de bra och 

slutprodukten blev mycket bra. De två andra kockarna var äldre och slutade skolan 

senare, vilket medförde att de endast kunde vara med på bordsserveringen.  

Amended plan 

I och med att nästa projektdag blev den sista gjordes inga omstruktureringar i den 

redan befintliga planeringen.  

 

8.9 Dag 9. Avslutning med Magiska restaurangen. 

 Meny: Pannkakor med sylt och grädde. 

 

Sista dagen för projektet och jag lottade de fyra sista kockarna då alla utom ett barn 

redan genomfört sin aktivitet. Som avslutning tillagades pannkakor till mellanmål, 

och de serverades med sylt och grädde samt saft som dryck. Tillsammans med 

barnen stektes över hundra pannkakor, med fyra stekpannor. Uppgifterna fördelades 

och samtliga fick prova på att steka, blanda, duka och diska. Det dukades med 

långbord och blev en riktig pannkakefest. Här fick kockarna pröva sin 

simultankapacitet med att hålla fyra stekpannor i gång samtidigt. Det hanns även 

med  ett misslyckat försök till att vända pannkakan i luften. En av kockarna blev 

hämtad av vårdnadshavare för ett tandläkarbesök, vilket inte var helt problemfritt då 

barnet inte ville avbryta det som påbörjats. 

 

Här följer transkribering från videoinspelningen. I köket befinner sig tre kockar och 

en observerande lärare och vi är full färd med att blanda smeten till pannkakorna. 

Barn 1: - Herman, ett ägg ramlade i golvet! 

Jag: - Var det ett helt ägg? 

Barn 2: - Ja. 

Jag: - Kommer ni ihåg hur många som skulle vara kvar i kartongen när ni knäckt 

alla enligt receptet? 

Barn 1: - Fem. 

Jag: - Hur många ägg ska ni ha kvar då, när ett ramlat i golvet? 
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Barn 3: - Fyra. 

 

Efter detta moment skulle de mäta upp 25 dl vetemjöl. 

Barn 1: - Tjugofem? Jag tror inte att jag kan räkna till tjugofem. 

Jag: - Räkna till fem först och sedan tar ni fem till( barnen räknar till fem två 

gånger). 

Barn 3: - Nu har vi räknat till fem två gånger. 

Jag: - Hur många har ni då? 

Alla barn: - Tio! 

Jag: - Då räknar ni till tio en gång till( de sätter igång och räkna). 

Barn 3: - Nu har vi räknat. 

Observerande lärare: - Och hur många har ni räknat totalt då? 

Barn 1: - Tio 

Observerande lärare: - Eeeh, är ni säkra på det? 

Barn 3: - Tjugo blev det! 

Jag: - Och hur många är det kvar till tjugofem? 

Barn 1: - Fem. 

 

 

Evaluate 

Utdrag ur processdagbok: 

”Att sitta vid långbord var något som uppskattades. Vid måltiden deltog även 

den vårdnadshavare som hämtade sitt barn för tandläkarbesöket, och fick 

tillsammans med sitt barn smaka på de goda pannkakorna som kockarna gjort. I 

och med att det var avslutning och lite högtidligt hade jag tagit på mig min 

kockrock och tillhörande hatt (se foto)  och detta blev extra roligt då barnen var 

ivriga på att få prova hatten”. 

Amended plan 

Projektets sista dag var till ända, därför fanns det inget att förändra i detta skede 

förutom att överlåta ”Magiska restaurangen” till verksamheten. 

8.9.1 Samling och restaurangverksamhetens överlåtelse 
På den sista dagen av VFU-perioden skedde en symbolisk överlåtelse av Magiska 

restaurangen till personal och barngrupp. För att tydliggöra att min del av projektet 
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tagit slut hade jag tillverkat en nyckel ( Se bilaga 3) i wellpapp (70X30) som jag 

sprayat med guldfärg, som nu överräcktes till personalen.  Två pedagoger utsågs till 

tillförordnade köksmästare, med ansvaret att vid lämpligt tillfälle kunna öppna 

restaurangen. Nyckeln hängdes upp synligt för alla. Även ett diplom  för aktivt 

deltagande överräcktes från den avgående köksmästaren. 

Trots att det rådde en nöjsamhet  med projektet, fanns det fortfarande en del frågor 

som jag ville få svar på. För att ta reda på detta bestämde jag mig för att träffa 

pedagogerna och barngruppen igen. Pedagogerna ville jag intervjua genom tre 

fastställda frågor och barnen samlade jag för att göra en tankekarta (Se bilaga 4) med 

deras egna tankar om projektet.  
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9 RESULTAT OCH UTVÄRDERING 
 

Syftet med detta projekt var att återinföra mellanmålstillagning som en aktivitet på 

fritidshemmet och att variera måltidsmiljön genom att förändra miljö och koncept 

inför varje tillfälle, och detta sätt skapa en bättre trivsel och skapa harmoni kring 

måltiden. Dessutom var förhoppningen att verksamheten ska kunna använda sig av 

detta arbetssätt i framtiden, för att skapa variation vid sidan av de redan befintliga 

aktiviteterna. 

I den planering som gjordes innan projektet startade var det från början beräknat sju 

projektdagar för att kunna täcka in att samtliga barn skulle få vara med och laga mat. 

När fem av dagarna genomförts kom önskemål från personal om att tillföra 

ytterligare tillfällen då det fanns ett intresse för detta. I samråd med personal 

beslutades att ytterligare två tillfällen skulle planeras in. Detta kan ses som ett kvitto 

på ett lyckat projekt. 

9.1 Att arbeta praktiskt- en lärorik utmaning 

Att arbeta praktiskt tillsammans med barn i denna form av projekt bidrar till att 

komma nära barnen relationsmässigt och kunskapsmässigt. I och med att fem barn åt 

gången var med i köket fanns det tid att samtala, inte bara om mat och det vi gjorde, 

utan också om deras familjer och olika traditioner inom dessa. Något som också var 

intressant var att iaktta deras förkunskaper som jag inte trodde de hade. Det visade 

sig ganska snabbt att många att barnen var vana att hjälpa till hemma och tyckte att 

det var roligt. ”Oroliga” barn som hade svårigheter med den sociala utvecklingen 

visade under arbetets gång besitta fantastiska sociala egenskaper vilket var otroligt 

lärorikt att se. Jensen (2011) skriver om ”Flow”, vilket visade sig tydligt när vi 

gräddade våfflor. Ett av barnen kom in i ett flow vid själva gräddningen, och blev 

som uppslukad av detta moment, vilket visade sig genom att barnet var starkt 

fokuserad av detta moment. En euforisk känsla infann sig hos barnet, och barnet 

visade positiva känslor, och detta resulterade i att barnet inte hade någon uppfattning 

om tid och rum. 

Min analys är att en mindre grupp som arbetade tillsammans fungerade väldigt bra 

och det praktiska arbetet bidrog till att de hela tiden hade något att göra, vilket 

medförde att de inte hade tråkigt. Så fort ett barn började ledsna, fick det en ny 

arbetsuppgift. Vad som också var intressant att iaktta var det implicita och explicita 

lärandet som Jensen (2011) talar om. Barnen snappade många gånger upp det deras 

kamrater eller jag gjorde och omedvetet gjorde de likadant, vilket kan liknas vid det 

implicita. Det explicita handlar om att barnen var medvetna om vad de gjorde vid 

specifika tillfällen. Som exempel var det ett barn som vid ett tillfälle kom fram till 

mig och sa att bröden i ugnen började bli färdiga, och samtidigt var jag upptagen 

med något helt annat. På eget initiativ tog barnet fram grytlapparna och tog ut plåten 

själv ur ugnen. Barnen hade fått stränga direktiv att inte öppna vare sig ugnar eller 

sätta igång plattor utan att någon vuxen befann sig i köket. Vi detta tillfälle valdes 

inte tillrättavisning från min sida, utan beröm för en bra insats och ett bra beslut. 

9.2 Att motivera barnen 

De metoder som användes under projektets praktiska del, var ämnade att bibehålla 

motivationen hos barnen från början till slut. Tanken var att barnens delaktighet och 
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inflytande skulle genomsyra projektet, genom att de fick ge förslag på mat och 

restaurangens namn. Precis som Gärdenfors (2010) delar jag uppfattningen om ta 

barnets intressen som utgångspunkt för undervisningen, men att inte förvänta sig att 

alla elever är intresserade av precis allt undervisningen handlar om. Vidare menar 

författaren att om man knyter ett nytt kunskapsområde som innehåller deras egna 

intressen blir barnen mer emotionellt engagerade och på detta vis höjs motivationen. 

Projektets praktiska arbete innebar även självutveckling genom att barnen använde 

sina sinnen under arbetets gång genom lukt, smak, hörsel och syn. Gärdenfors menar 

att ju fler sinnen som utnyttjas , desto bättre sammanvävs lärsituationen med minnet. 

I ett riktigt restaurangkök finns varierande arbetsuppgifter, vilket jag ville visa 

barnen. I köket fick de hjälpa till med allt såsom matlagning, städ, disk, dukning och 

många av barnen hade sin favoritsysselsättning, men alla fick prova på allt. 

Kunskaper direkt relaterade till skolan ställdes även här på prov, och recept som 

tagits fram, omvandlades från fyra portioner till trettiofem. De yngsta barnen fick 

exempelvis först räkna  10 dl vetemjöl för att multiplicera detta med tre, för att få 30 

dl vetemjöl. De större barnen hade som sig bör lättare att hantera större mängder 

ingredienser, men även de fick mer utmaningar när exempelvis ett recept skulle 

minskas till hälften. Att använda de fyra räknesätten i matlagningen bidrar till ett mer 

konkret matematiskt tänkande, att få göra något med sina händer samtidigt som man 

räknar. 

9.3 Att stolt presentera maten inför sina kamrater 

Detta moment fanns med vid samtliga tillfällen för att lyfta fram  kockarna som 

skapare av sitt eget mellanmål. Innan varje presentation pratade vi ihop oss på hur 

presentationen skulle framföras. Presentationen vid nästan alla tillfällen var att varje 

kock presenterade delar av menyn, vilket medförde att de endast behövde komma 

ihåg något enstaka ord. Sedan övade vi in det som skulle presenteras i tur och 

ordning. Det kunde ganska snabbt konstateras att vissa behövde lite assistans när 

presentationen framfördes, och vissa hade inga som helst problem med att tala inför 

hela barngruppen. Dock var det inget tvång att barnen skulle delta i detta, utan allt 

skedde frivilligt. Att som en kollektiv grupp kockar inför andra presentera något, 

bidrog till att barnen kände sig stolta över något de presterat, samtidigt som 

samarbetsförmågorna synliggjordes både för barnen själva och för deras kamrater. 

 

9.4 Måltidsmiljöns betydelse 

Den följande utvärderingen av invigningsdagen gav upphov till att de egna frågorna 

sakta men säkert började infinna sig. Hur kunde trivseln vid bordet bli mer 

harmonisk och lugn? Och hur skulle detta ske? Vid den här tidpunkten beslutades att 

ingen av de resterande dagarna skulle bli den andra lik, och nu tematiserades 

resterande mellanmålstillfällen, för att röra om lite i grytan, och erbjuda barnen 

variation. Att dessa beslut överhuvudtaget togs beror på egna spontana tankar. 

Mina iakttagelser pekade på att spänningen inför varje projektdag steg enormt från 

barnens sida, men också från barn på de andra avdelningarna. Något som också var 

extra roligt var att projektet blev en liten ”snackis” på skolan, efter att 

brödbakslukten och ryktet spridit sig. Att stanna kvar på fritidshemmet för att inta 

mellanmål är något som definitivt gör måltiden till ett lugnare och mer harmoniskt 

tillfälle. De konflikter som tidigare skedde i matleden blev mindre och kunde genast 
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dämpas, och därmed ökade trivseln runt bordet. Väntandet och köandet för att få sin 

mat var precis som tidigare, men den stora skillnaden var att konflikterna var 

nästintill obefintliga och mellanmålet som serverades var värt sin väntan. De dagar 

som måltiderna intogs utomhus var de mest lyckade dagarna. Precis som vädret var 

det solklart att utevistelsen gjorde ungarna gott. Detta märktes tydligt på humöret 

under dagen och efter dagens slut rådde en harmonisk stämning inom hela 

barngruppen. Att sitta vid en eldstad och inta måltiden ger utrymme för småprat och 

diskussioner vilket båda gångerna gav tillfälle för lärandet som sker mer spontant 

och fångat i flykten.  

FAMM- modellen (se bild 3) som visades i avsnittet Tidigare forskning var 

användbar under projektets gång. Faktorerna såsom ekonomi och upphandlingar 

kunde inte frångås, då upphandlingarna som fanns inom kommunen var skyldiga att 

följas genom matinköp via skolköket. Däremot kunde ekonomin med vissa 

begräsningar frångås, då den i viss mån var tryggad genom att rektor godkände extra 

pengar till projektet. Mötet handlade i projektet om hur måltiden presenterades av 

mig och kockarna både genom muntlig presentation och skrivna menyer. Rummet 

kunde definitivt påverkas genom ommöblering, bordsplacering, långbord och 

utomhusmåltid, vilket förbättrade kvalitet och variation i måltidsmiljön. Maten som 

serverades hanterades med omsorg, exempelvis genom att göra de tråkiga mackorna 

till riktigt goda mackor både för syn och smak, och att barnen fick vara med och 

bestämma gjorde att det fanns något för alla smaker. Upplevelsen och känslan är 

enligt FAMM, summan av samspelet mellan faktorerna, mötet, rummet och maten. 

Längst upp i FAMM-pyramiden finner man individen och dess sinnesuttryck, vilket 

klarlades genom den tankekarta (se bilaga 4) som gjordes som en utvärdering 

tillsammans med barnen.  

9.5 Intervju med pedagoger 

Pedagogerna informerades om de forskningsetiska principerna och ljudfil spelades 

in, därefter transkriberades samtalet i skriftlig form. Pedagogerna kallas P1 och P2, 

och jag kallar mig själv H, i de citat som följer i avsnittet. Resultatet i avsnittet är 

grundade i intervjun. 

9.5.1 Magiska restaurangens vara eller icke vara 

I den intervjun som gjordes i efterarbetet framkom att projektet  enligt pedagogerna 

på fritidshemmet varit lyckat och inspirerande för både barn och vuxna och att det 

märkts stor skillnad på konfliktnivåerna som enligt pedagogerna varit lägre än förut. 

De menade även att den varierade miljön bidrog till att samtalen kring bordet fick en 

annan ton, detta på grund av den trivsamma stämningen. Nedan ett citat från P1: 

”Och de har ju frågat sedan du slutade här, om det blir något mellanmål på 

fritids, på onsdagar och torsdagar igen”. 

Det som är intressant i denna fråga är att pedagogerna upplever en viss skepsis till att 

projektet som obligatoriskt inslag skulle fungera, med anledningen av att en 

återkommande aktivitet skulle bli ”vardagsmat” och därmed inte längre dämpa de 

konflikter som stagnerat under projekttiden. Här följer ett citat från P2: 

”Om man skulle fortsätte med projektet här , skulle det bli vardagsmat. Detta var 

ju nyhetens behag”. 
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9.5.2 Var det bättre förr? 

Intervjun gav även en klarare bild av de informella samtalen som skedde i förstudien, 

där pedagogerna berättade om problematiken kring ökat antal i barngrupper, 

rumsliga förändringar, tidsbrist m.m. Detta bekräftade även de utsagor som kommit 

fram i den tidigare forskningen. Talesättet ”Att det var bättre förr” löper som en röd 

tråd från förstudiens informella samtal till denna intervju. Nedan beskrivs en 

intervjusekvens som beskriver tankegångarna kring den svunna fruktosteran hos 

pedagogerna: 

P1: - Nämen förr var just frukosten så mysig. 

P2: - Ja. 

P1: - Vi kokte ägg och gröt. 

P2: - Tände ljus på bordet, och la upp pålägg. 

P1: - Det blev en lugnare start på dagen. 

H: - Ni tror alltså att en sådan här lugn start på dagen påverkar hela dagen? 

P1: - Ja det gör det ju. 

P2: - Absolut. 

Av detta att utläsa, upplevs en viss saknad av en trivsam frukost som gör att barnen 

får en lugn start på dagen, vilket enligt min slutsats borde gynna inlärning i skolan, 

för att sedan orka fram till mellanmålet och sedan vidare till hemgången. Därav 

borde frukost och mellanmål vara en del av helhetssynen. De intervjuade 

pedagogernas  beskrivningar om gröt och äggkokning, tända ljus och mindre 

barngrupper, fick mig att fundera och ställa frågan, vad krävs för att kunna gå 

tillbaka till denna tid? Det direkta svaret som gavs var utan tvekan  

bemanningsfrågan. Nedan ett citat från pedagog 1 (P1): 

”Det är ju personal, vi räcker ju inte till med den bemanningen vi har”. 

Men frågan om nuvarande bemanning till en mindre barngrupp kontra ökad 

bemanning till den större barngruppen är fortfarande obesvarad. Pedagog 1 (P1): 

”Där vet jag egentligen inte vad jag tycker, jag är kluven i den frågan. Det finns 

ju de som har betydligt fler barn i sina grupper och det är inte rättvist mot 

barnen”. 

9.5.3 Sammanfattning av intervju med personal 

En kort sammanfattning av intervjun är att viljan till en fortsättning av projektet 

finns, men att pedagogerna upplever begränsningar i form av gruppstorlek och 

bemanning. De ställer sig även skeptiska till att projektet fortsättningsvis skulle 

dämpa konflikter, med anledningen att projektet på sikt skulle bli en vardaglig rutin, 

och inte ett nyhetens behag. I frågan om hur pedagogerna upplever barnens 

inställning till projektet visar det att barnen vill fortsätta, vilket tydliggörs genom de 

frågor som ställs från barnens sida. 

 

9.6 Barnens utvärdering 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Barnens tankar kring Magiska restaurangen 

Figuren visar de tankar som barnen delade med sig av, och jag har valt att 

kategorisera tankarna efter frågor. Totalt deltog tjugofyra barn och tre pedagoger vid 

utvärderingen. Fokus var att fånga barnens tankar i första hand, men eftersom ett 

fåtal barn hade svårt at hitta orden, fick vi vuxna ledsaga dem till att få fram sina 

tankar. På frågan om hur det var, beskriver barnens tankar om hur de upplevde det 

rent känslomässigt. Frågan vad, beskriver tankarna om det praktiska arbetet med en 

del av de maträtter vi tillagat och hur de tillagats och av vem (ex baka, kock) samt 

hur måltiden intagits(ex korgar och Walk in). På frågan varför, beskrivs tankarna 

som förmågor som barnen ansett sig ha utvecklat under projekttiden (samarbete, 

hjälpsamhet) vilket lett till att de vill fortsätta göra det (hela tiden) vilket kan bidra 

till en positiv kunskapsutveckling (kunskap). Som inte syns på denna bild så var 

kunskap det som sades sist av ett barn, vilket jag inför alla barn sammanfattade med 

att skriva kunskap lite i utkanten av tankekartan och ringa in allt det som sagts. 

Tanken med detta var att tydliggöra att allt det skrivna genererat kunskaper. 

Sammanfattningsvis visar tankekartan som gjordes i  på ett positivt utfall av 

projektet, där barnens inflytande till stor del tagit plats vilket varit ett krav från min 

sida, att vi gjorde detta tillsammans. 

                                                                                                                                                           

 

Hur var det?              Vad gjorde vi?     Varför? 

Roligt                          Tomatsoppa          Samarbeta 

Bra                               Focaccia               Hjälpa till 

Kul                              Tunnbröd              Göra det hela tiden 

Jättekul                        Våfflor                  Kunskap 

Mysigt                          Pizza                      

Lätt                               Mat                        

Jättegott                        Kock                      

Annorlunda                  Walk in 

Trevligt                         Korgar 

Intressant                      Laga mat 

Gillar köket                  Baka 
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10 METODDISKUSSION OCH DIDAKTISKA 
IMPLIKATIONER 

I detta kapitels första del behandlas de metoder som användes under projektets gång, 

från förstudie till resultat. Dessutom diskuteras mina tankar kring den yrkesroll som 

jag valt att axla och hur jag tror att min framtid som lärare i fritidshem kommer att se 

ut. 

10.1 Metoddiskussion 

I förstudien användes deltagande observation metod i syfte att observera den 

naturliga miljön genom att delta i de aktiviteter som skedde under 

observationstillfället. Precis som Denscombe (2009) menar så lockades jag av att 

använda ”JAGET” till att komma närmre inpå barngruppen och personalen. Fördelen 

för mig var att jag redan etablerat relationer i verksamheten, vilket underlättade mitt 

arbete. Dock var jag väldigt tydlig med att förklara mitt deltagandes avsikter, men 

intog två roller samtidigt där den ena var en i mängden och den andra var forskaren. 

Detta menar Denscombe är en förmåga hos forskaren, att kunna verka på två olika 

nivåer i miljön, men att framgångar visar sig genom förmågan. För min del blev 

kändes denna balansgång som väldigt naturlig vilket ledde till en bra grund i 

förstudiearbetet. 

Från förstudien till projektets slut, fördes fältanteckningarna in i processdagboken 

vilket var ett sätt att hålla den ”röda tråden”, och för att också kunna tyda de något 

slarvigt skrivna anteckningarna. I likhet med det som Denscombe (2009) fördes det 

observerade fortast möjligt till skriftlig form. Efter avslutat projekt har denna metod 

hjälpt mig i min analys, genom att tydliggöra processens framfart på ett positivt sätt. 

De ostrukturerade intervjuerna som Denscombe (2009) talar om, blev antagligen för 

formella med mer struktur, vilket skapade osäkerhet hos de två barnen i de enskilda 

samtalen. Vad beträffar gruppsamtalet med de tre flickorna visas resultatet 

annorlunda. Vid detta tillfälle kom svaren av frågorna att bli mer utvecklande, 

kanske på grund av att de fick delta i grupp. Min analys består i att metoden som 

sådan med säkerhet är bra, men i detta fall hade ett informellt samtal givit ett bättre 

resultat. Men dock har intervjuerna resulterat i ett tydliggörande av 

måltidsproblematiken som infunnit sig i matsalen. 

Valet av semistrukturerad intervju enligt Denscombe (2009) som metod, visade sig 

vara ett lyckodrag. Detta uppenbarade sig genom att de tre fastställda frågorna som 

ställdes till respondenterna utvecklades och blev mer utförliga. Det märktes snabbt 

att frågorna inte besvarades i den ordning som jag från början hade bestämt, vilket 

bidrog till att respondenterna kunde tala fritt och därmed utveckla sina tankar. Detta i 

sin tur resulterade i att nya frågeställningar kom upp för att föra intervjun vidare mer 

på djupet. Framförallt visade det sig genom att pedagogerna efter intervjufrågorna 

fortsatte samtala, vilket gav mig ett bättre material att arbeta med. 

Att använda sig av Ipad har till viss del gjort att barnen i alla lägen inte varit sig 

själv, att de på grund av Ipaden blev det Denscombe (2009) menar med 

självmedvetna. Givetvis klargjorde jag att Ipaden fanns där i ett syfte, vilket i sig 

skapade nyfikenhet och lust till att spexa framför kameran. Däremot var det väldigt 

tydligt att Ipaden snabbt glömdes bort då fokus låg på det praktiska arbetet. I den 

praktiska delen av processen har Ipaden varit ett viktigt inslag och praktiskt taget en 



 

42 

 

del av köksinredningen. De tydliga resultaten av användandet av metoden visas i de 

transkriberade diskussionerna och samtalen som först under matlagningen och vid 

måltidssituationer. Nu efterhand kan jag tycka att Ipaden skulle använts mer 

frekvent. Vad beträffar de stillbilder som tagits har de också bidragit till att förstärka 

minnesbilder av det som skett under processen.  

Gruppdiskussion som metod är mer öppen och inbjudande och lämpar sig bra vid en 

samling. I mitt fall användes denna både i förstudien, vid överlåtelsen av 

restaurangen samt vi den utvärderingen som gjordes tillsammans med barnen med 

hjälp av en tankekarta. Att ge barnen möjlighet att diskutera kring aktiviteter  stärker 

deras känsla av delaktighet och inflytande i verksamheten.  

Lewins modell (Kane, 2015) och Dencombes (2009) cykliska process har bidragit till 

att kunna förhålla sig aktionsforskningsmässigt korrekt. Lewins modell har varit 

behjälplig från det att problemområdet uppdagades till projektets ände, men även 

mellan projektdagarna genom utvärderingssteget och till en förändrad plan. Den 

cykliska processen har kompletterat Lewins modell genom att hjälpa mig som 

forskare att använda mig av kritisk reflektion av de förändringar som redan gjorts, 

framförallt i efterarbetets analytiska skede.  

10.1.1 Sammanfattning 
Under projektets gång har det ställts tydliga krav på mig som pedagog. Det har visat 

att en god planering är viktig, något som för egen del inte tidigare fungerat 

tillfredställande, men att det under projektets gång hela tiden varit en utmaning och 

självutvecklande. I överlag har min tänkta planering gått enligt planerna, och de 

gånger det inte gått som man tänkt sig, så har det ändå funnits en plan B. Tack vare 

att det funnits tid för planering av projektet under VFU, har processen kunnat fortgå 

utan större problem. Däremot hade det varit svårare att driva igenom ett projekt av 

detta slag med den ordinarie personalgrupp som finns i verksamheten, då det kräver  

att en viger sin tid till att planera och genomföra aktiviteter av detta slag. Det ska 

också tilläggas att denna form av projekt måste inarbetas i verksamheten för att 

kunna få en helhetsbild. Mycket hänger givetvis på vilka typer av kunskaper som 

personal i verksamheten besitter, och huruvida prioriteringarna fördelas, och jag är 

övertygad om att de kunskaper som jag själv besitter kommer att implementeras i på 

det fritidshemmet jag kommer att arbeta på i framtiden. Givetvis under de 

premisserna att gehör ges av de övriga i personalgruppen. 

Läraren i fritidshemmet eller fritidspedagogen, har höga krav på sig i form av 

flexibilitet som ska visa prov på de olika roller som ingår i professionen. Precis som 

Hippinen (2011) skriver består yrkesrollen idag av två delar där den ena delen ingår i 

skolan och den andra på fritidshemmet. Att axla detta ställer krav på enskilde läraren 

i fritidshemmet. För min egen del ser jag inte integreringen i skolan som något 

problematiskt utan som en möjlighet till att skapa en helhetssyn på de som vi arbetar 

för, nämligen barnen. Vill med detta rikta en viss kritik till mig själv angående 

projektets uppbyggnad. Så här i efterhand kan det ses som att min vilja till helhetssyn 

kunde ha styrt projektet, så att skolan kunde ha samverkat. De äldre barnen kom 

oftast senare till projektdagarna, vilket ledde till att flera av dem inte kunde delta i 

momenten med själva matlagningen utan fick finna sig i att duka servera och diska. 

Om jag i samråd med klassläraren kunde planerat att dessa elever kunde få gå lite 

tidigare från sina lektioner, kunde de fått vara med i alla moment, och därmed kanske 

upplevt mer meningsfullhet med deltagande i projektet. 
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10.2 Didaktiska implikationer 

 

Att projektet skulle kunna inspirera fritidshemmets verksamhet tror jag inte det råder 

några som helst tvivel om. Verksamheten som mitt projekt bedrevs på har anammat 

min idé, men att det finns begränsningar till i vilken mån restaurangen kan öppnas 

upp igen. Det som är fastslaget i diskussioner med personal är att restaurangen kan 

öppnas vid de tillfällen när barngruppen inte är så stor, exempelvis vid lov, vilket är 

oerhört positivt, och ett bevis på att projektet blev lyckat. Däremot kan jag ställa mig 

kritisk till mig själv i det avseendet att projektet kanske borde anspassats mer till att 

fungera med den bemanning som finns i dagsläget. Svårigheten bygger fortfarande 

på att tiden är knapp för personalen att driva ett sådant här projekt vidare. Eller så 

kan det vara så att det beror på inställningen till projektets form hos personalen, att 

de inte anser sig ha den kompetens som krävs för att planera och genomföra denna 

form av projekt, vilket det finns en förståelse för. Min kompetens är det jag kan och 

är intresserad av, andras kompetens är det de kan och är intresserade av. Detta 

gynnar den fritidspedagogiska verksamheten, och skapar en arena av olika 

kompetenser, vilket reulterar i variation av meningsfulla aktiviteter på fritidshemmet. 

Samtidigt som jag hyser förståelse till att  många fritidshem inte längre kan aktivera 

barnen med denna typ av aktivitet som mitt projekt innefattar, kan jag inte heller 

förstå hur denna bortprioritering skett. Att det på grund av yttre faktorer ska drabba 

barn genom att de inte får delta i matlagningen, ser jag som ett misslyckande i hela 

organisationen från verksamhet och upp till riksnivå. Vad jag menar är att måltiden 

innebär så mycket mer än att mätta magar, den har även en utvecklande funktion 

både i det praktiska arbetet men också i den sociala utvecklingen och i interaktionen 

som sker runt matbordet. Den lycka som beskådats under projektets process är något 

alla barn borde få erfara, det stärker barns självförtroende. Det gynnar delaktighet 

och inflytande,  påverkar gruppen positivt genom en bättre sammanhållning och 

bidrar till att dämpa konflikter som utspelar sig. Matlagningen bör därmed bli ett 

obligatoriskt inslag i verksamheter för att skapa variation och meningsfullhet.  

Den nyckel som symboliskt överräcktes till fritidshemmet efter avslutat projekt, har 

en viktig funktion i framtiden. Nyckeln är en påminnelse dels till barnen, för att 

återskapa det positiva minnet av Magiska restaurangen, och på detta sätt ge dem 

inflytande till verksamhetens aktiviteter. Men det är också en påminnelse till 

pedagogerna om att inte glömma bort barnens inflytande, därav kan nyckeln 

symbolisera demokrati och dess betydelse för verksamheten. Detta i sin tur kan leda 

till att sträva efter det som ”förr var bättre”. En stor del av projektet byggde på att ge 

barnen demokratiskt inflytande, genom att göra de till ägare av både restaurangnamn 

och typ av mat, vilket gör att aktiviteter av detta slag genererar meningsfullhet. 

 

10.2.1 Förslag till framtida forskning inom området 

Det råder inga som helst tvivel om att barngrupperna idag är alldeles för stora samt 

att personaltätheten minskar. Av den anledningen bör framtida forskning inom 

fritidshemmets sfär, koncenteras till just denna fråga. Regeringen har som bekant 

budgeterat för extra insatser (SFS  2015:215)  bland annat inom fritidshemmens 
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verksamheter, därför kan en uppföljning av detta bli nödvändig, för att förvissa sig 

om att satsningen gett effekt och att pengarna fördelats som det tänkt. Därefter får 

utvärderingen av detta visa om det finns en möjlighet att gå tillbaka till ” det var 

bättre förr”. 

 

 

10.2.2 Sammanfattning och slutdiskussion 
 

Boooojkar! – Gom hem och äta, vi har gott mat hemma! 

Detta ropade min mor till oss bröder när vi var ute och lekte. Min mor kommer från 

norra Karelen i Finland, där matkultur och mattradition är centrala delar i alla 

människors liv. Maten är enkel, mättande och utan krusiduller, och har dessutom en 

social funktion. Den karelska traditionen som jag upplevt innebär att maten inte bara 

lagas för att mätta den egna familjen, utan för att det eventuellt kan komma någon att 

hälsa på och då måste maten räcka till alla, framförallt till dem som inte har det så 

gott ställt. Det karelska folket stod i det finska vinterkriget öga mot öga mot ryssen, 

och min morfar som var tio år gammal var en av dem många som sökte asyl i övriga 

delar av Finland när ryssarna invaderade den finska Karelen. Även min mormor som 

var tolv år gammal fick evakuera till en annan del av Finland. Min egen släkt och 

dess historia är något som ger mig rysningar än idag, för den känns så nära. Mitt 

stora matintresse beror till stor del av de starka traditioner som finns i släkten som 

gått i arv i generationer. När vi nu år 2016 står inför en gigantisk flyktingström 

påminns man om historien. Den ryska armèn erövrade stora delar av Karelen under 

det finska vinterkriget. Det de inte lyckades med var att ta traditionerna från det 

karelska folket, så inte heller mattraditionen. 

Magnusson Sporre (2015) beskriver mat som en social konstruktion och menar att 

alla har en favoritmat och en individuell smak. Vidare menar författaren att maten 

står i fokus i många händelser i livet, exempelvis vid högtider. Hon pekar även på det 

faktum att mat och måltider sammanlänkas med vår påverkan av minnen, händelser 

och känslor. Fjellström (2007) menar att vi uttrycker vår identitet, sociala strukturer 

och meningen med livet, genom maten. Genom egen erfarenhet från min egen familj, 

tidigare arbete som kock på en förskola, och genom projektet så anser jag att 

matlagningen bidar till barns utveckling genom att den innehåller ett matematiskt 

tänkande, utvecklar språket, socialiserar och gynnar kreativiteten. Med detta sagt är 

maten något som förenar, ger trygghet, utvecklar kunskap och mättar våra magar. 

Det kan konstateras att mat har en central del i alla människors liv och påverkar vårt 

välbefinnande både psykiskt och fysiskt. 
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Bilaga 1 

 

Till föräldrar och vårdnadshavare på fritidshemmet XXXXX 

Jag heter Herman Välitalo och utbildar mig till lärare i fritidshem vid 

Linnèuniversitetet i Kalmar. Under veckorna 13-17 kommer jag att genomföra min 

praktik på XXXX. I min utbildning ingår ett examensarbete som blir slutuppgiften i 

min utbildning. Har tidigare arbetat som kock och har över 20 års erfarenhet av 

matlagning och har valt att genomföra ett utvecklingsinriktat examensarbete som 

grundar sig i att tillaga mellanmål tillsammans med barnen. Syftet är att överblicka 

lärprocesser samt att genom barnens delaktighet och inflytande lyfta fram barnens 

identitetsskapande genom deras olika mattraditioner och kultur. 

 

Jag kommer att tillsammans med barnen tillaga mellanmålet på fritidshemmet två 

dagar per vecka. Tanken är att fem barn per tillfälle tillsammans med mig utför detta 

arbete. För att dokumentera arbetet kommer jag att använda mig av filmkamera och 

fotokamera. Jag skulle också gärna vilja visa några foton och eventuellt någon 

kortare filmsnutt vid min examinationspresentation på universitetet för att 

exemplifiera det vi har gjort tillsammans inom projektet. Den slutliga 

dokumentationen kommer att bli en kokbok med bilder och recept. 

 

Det material som samlas in kommer att analyseras och användas i mitt 

examensarbete. Inga namn på vare sig barn eller skolor kommer att nämnas. Studien 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa innebär i korthet att 

barnens deltagande är helt frivilligt och att barnen deltagande i projektet kan avslutas 

när som helst.  

 

Jag hoppas med denna information att du som vårdnadshavare tillåter att ditt barn 

deltar i undersökningen och att det material som samlas in får användas i 

forskningssyfte. Hör gärna av dig om du har frågor! 

 

Vårdnadshavarares medgivande 

Sätt ett kryss efter något av alternativen: 

Ja, mitt barn får delta i projektet beskrivet ovan _______ 

Nej, mitt barn får inte delta i projektet beskrivet ovan _______ 

 

När mitt examensarbete ska redovisas är det mycket informativt att kunna visa 

bildmaterial för att beskriva olika exempel och situationer. Därför ber jag er om 

tillåtelse att visa foton och videoklipp när jag presenterar mitt projekt. Bilderna 

kommer inte att spridas elektroniskt genom att läggas ut på internet, utan endast 

användas vid examinationen.  
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Sätt ett kryss efter något av alternativen: 

Ja, foton och videoklipp av mitt barn får användas i presentationer av studien _____ 

Nej, foton och videoklipp av mitt barn får inte användas i presentationer _____  

 

 

Barnets namn ________________________________________________________ 

Förälders namn ______________________________________________________ 

Ort & datum______________________________________________________ 

Herman Välitalo 

070-667 05 09 

Hv222bk@student.lnu.se  

Handledare: Fil Dr Helena Ackesjö   

0480-44 63 64  

helena.ackesjo@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar 2016-03-11 

 

mailto:Hv222bk@student.lnu.se
mailto:helena.ackesjo@lnu.se
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Bilaga 2 

 

 

 

Tillverkning av restaurangskylt 
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Bilaga 3 

 

 

Nyckeln till  ”Magiska restaurangen” som överläts till verksamheten.



1 

 

1 

 

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

Barnens tankar kring projektet. 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor semistrukturead intervju med pedagoger 

 

1. Hur tycker ni att projektet fungerat i överlag? 

 

2. Hur tror ni att barnen upplevt projektet? 

 

3. Hur skulle det kunna se ut om ni fortsatte med det startade 

projektet? 


