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Sammanfattning 

Syftet är att undersöka hur pedagogernas faktiska arbetssituation ser ut under den pedagogiska 
måltiden i förskolan då Falu Kommun ser den pedagogiska måltiden som en kostnadsfråga 
medan Borlänge Kommun ser pedagogerna som viktiga förebilder för barnen under måltiden. 
Vilken är pedagogernas arbetssituation i samband med den pedagogiska måltiden? Vilka direktiv 
följer pedagogerna i arbetssituationen under måltiden? 

Resultatet visar, genom observationer och intervjuer, att den faktiska måltidssituationen är en 
komplex arbetssituation för pedagogerna då den både innebär pedagogiska moment som 
språkutveckling, socialisering och hur man för sig vid matbordet samt praktiska moment som 
berör vård och omsorg. Dessutom ska pedagogerna äta själva och se till att de får i sig mat på ett 
sådant sätt att de orkar arbeta resten av dagen. Direktiven som följs är vaga. Den pedagogiska 
delen hämtar pedagogerna från förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö98, men 
de praktiska förväntas ske av sig själv.  

Genom analys av resultatet drar vi slutsatsen att den pedagogiska måltiden förvisso är en förmån 
om man enbart ser till att pedagogerna får mat att äta utan att behöva betala för den men det är 
inte någon mat eller någon måltidsituation som på något sett gynnar dem personligen. Den 
pedagogiska måltiden är ett redskap för pedagogerna som innebär att de kan genomföra en 
pedagogisk verksamhet i förskolan under hela dagen.  
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1. Inledning 

Som blivande pedagoger i förskolan känner vi ett starkt intresse för den heta diskussion som 
pågår om den pedagogiska måltiden inom Lärarförbundet och hos pedagoger vi möter på olika 
förskolor. Den pedagogiska måltiden har karaktäriserats som en pedagogisk aktivitet sedan 1970-
talet men den är inte lagstadgad. Det leder till att det är upp till varje kommun att sätta sina egna 
standarder av kvalité. (Livsmedelsverket, 2007) Borlänge Kommun anser att den pedagogiska 
måltiden är en viktig arbetsuppgift för pedagogerna i förskolan där de ska vara förebilder och 
skapa en lugn och trivsam måltidssituation. Falu Kommun ser den pedagogiska måltiden som en 
möjlig besparing och har avgiftsbelagt måltiden med 25 kronor för pedagogerna i skolan men 
ännu inte för pedagogerna i förskolan. Lärarförbundet (2008) ställer sig frågan om den 
pedagogiska måltiden är en förmån eller en arbetsuppgift för pedagogerna i förskolan? De anser 
själva att måltiden är en självklar arbetsuppgift och i sig en del av helheten vad gäller 
barnuppfostran. Deras tidigare erfarenheter från andra kommuners besparingsförsök i förskolan 
visar att pedagogerna slutat att äta med barnen när maten kostat pengar för dem, vilket lett både 
till att vuxenförebilderna försvunnit och kommunernas budget inte minskats. Vi frågar oss hur 
den faktiska arbetssituationen under den pedagogiska måltiden, sett ur pedagogernas perspektiv, 
är och hur de upplever den? 

1.1. Bakgrund 

Här presenteras forskning och fakta som vi anser är relevant för vår undersökning. Inledningsvis 
beskrivs den pedagogiska måltiden, syftet bakom begreppet och målet med den, med hjälp av 
Livsmedelsverket och tidigare gjorda undersökningar av Sepp, Abrahamsson och Fjellström 
(2006) och Johansson och Pramling Samuelsson (2001). Vidare ges en överblick över Falu- och 
Borlänge Kommuns syn på den pedagogiska måltiden, vad en förmån är samt vilka 
förskollärarnas arbetsuppgifter är. 

1.1.1. Den pedagogiska måltiden 

1.1.1.1. Tidigare forskning 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) har genomfört en undersökning vars mål var att 
undersöka förskolepersonalens attityder till mat och måltider som en del av den dagliga 
verksamheten på förskolorna. De ville även undersöka om den pedagogiska måltiden var ett 
etablerat fenomen och i så fall vad den betydde för personalen. I denna studie intervjuades 34 
personer i Stockholm bestående av förskollärare, rektorer och barnskötare. Av de 34 intervjuerna 
valde forskarna sedan ut sex intervjuer från varje yrkesgrupp som analyserades. I undersökningen 
framkom det att de flesta av personalen hade en klar bild över vad de anser om begreppet 
pedagogisk måltid. Pedagogen ska vara en bra förebild genom att visa vilka normer som gäller vid 
måltiden samt stödja och hjälpa barnen. Detta för att de så småningom ska klara sig själva. Det 
ansågs också att pedagogerna ska visa att maten är ätbar och god genom att uppmuntra barnen 
att smaka och äta maten som serveras. Måltiden ansågs inte av pedagogerna som en pedagogisk 
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verksamhet. Istället uppfattades måltiden som ett avbrott av den övriga verksamheten. Med andra 
ord, personalen accepterade inte måltiden som en pedagogisk aktivitet, vilket de gjorde med de 
andra aktiviteterna under dagen. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har undersökt omsorgens betydelse och anseende 
under måltiden. Som en del av undersökningen har de studerat pedagogers förhållningssätt och 
samspelet mellan barn och pedagoger under måltiden. I studien framkom att trots att 
pedagogerna vid de olika förskolorna uttrycker samma mål med måltiden gestaltade sig 
pedagogiken och uttrycket för omsorg på olika sätt. På den ena förskolan var det viktigaste att 
barnen skulle äta. Det satt flera vuxna vid samma bord vilket uppmanade till kommunikation 
mellan de vuxna. Pedagogerna visade att barnen inte var mogna att själva ta beslut och de vuxna 
var de som tog initiativ. Barnen förväntades följa instruktioner och bordsskicket var viktigt. På 
den andra förskolan låg fokus inte bara på att barnen skulle äta utan även på kommunikation och 
samspel kring bordet. Genom att sitta ensam vuxen med barnen vid bordet kunde den vuxnas 
fokus helt läggas på barnen och interaktionen med dem. Pedagogerna hade medvetet satt 
samman barn vid bordet för att få en måltid som fungerar så bra som möjligt för alla. Barnen 
betraktades som kompetenta att själva känna efter hur hungriga de var, ta mat själva och lita på 
sin egen förmåga.  

Sepp (2002) har tidigare gjort ytterligare en undersökning då vad gäller själva maten som barnen 
får i sig under en dag på olika förskolor i Stockholmsområdet. Dels hur maten är näringsmässigt 
men även vad som påverkar barnens intag av mat. Maten visade sig vara energi- och näringsfattig 
men barnen själva såg inte maten som bra eller dålig utan som mat eller icke mat. Barnen såg 
måltidssituationen som regler och normer medan personalen inte riktigt visste hur de kunde 
integrera måltiderna med deras dagliga arbete. Vidare förklarar författaren var ursprunget av den 
pedagogiska måltiden kommer från.  

1.1.1.2. Ursprung och rekommendationer 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) menar att basen för hälsosamma matvanor utformas 
redan i tidig barndom. En stor del av barnens matvanor uppkommer alltså tidigt i livet, 
framförallt bordsskick och attityden kring mat. Dessa beteenden och attityder uppstår ofta direkt 
genom maten och måltiden, genom vad som är acceptabelt matrelaterade beteenden. Studier visar 
att barn blir mer toleranta med nya maträtter i förskolan när deras pedagoger äter samma mat och 
har en sund inställning till mat själva. Majoriteten av svenska barn får den stora delen av 
socialisationen1 kring måltiden i förskolan. Vidare skriver Sepp, Abrahamsson och Fjellström 
(2006) att det under tidigt 1970-tal utvecklades ett begrepp kallat den pedagogiska måltiden i Sverige 
vilket hade sitt ursprung i en rapport från Barnstugeutredningen 1968. Barnstugeutredningen, 
BU, är en statlig utredning som ledde till förskolelagen och som stadgade rätten till allmän 
förskola för alla barn från 6 års ålder, för barn i behov av särskilt stöd från 4 år 

                                                 
1 Sepp (2002) förtydligar att med socialisation menas processen när kulturella värderingar och normer går 
från en generation till en annan. 
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(Nationalencyklopedin, 091111;09.43).  Vidare menar Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) 
att meningen med pedagogisk måltid var att den skulle ge större effekt än enbart verbala ord om 
sund mat och gott bordskick genom en förebild sedd varje dag av barnen. Intentionen var att 
barnen skulle få uppleva alla aspekter av en måltid genom att observera de vuxna på förskolan. 
Som ett resultat av dessa idéer, började personalen att äta med barnen. Meningen var också från 
början att barnen skulle vara med även i köket och ta del av processen inför måltiden. Men även 
om förskollärare i Sverige inte planerar, förbereder och lagar maten som barnen ska äta under 
dagen, är deras ansvar att äta med barnen. De förväntas att dela ansvaret med föräldrarna om 
barnens beteenden, bordsskick och matvanor eftersom majoriteten av barnen i Sverige går på 
förskolan och äter de flesta måltiderna där. Livsmedelsverket (2007) anser också att andra vuxna 
än föräldrarna har inflytande på barnens matvanor. Barn tar efter våra handlingar, vuxnas vanor 
och beteenden, vilket gör det viktigt för personalen att förmedla en positiv attityd till mat i en 
rofylld miljö med goda och näringsriktiga måltider.  

Den pedagogiska måltiden karaktäriseras som en pedagogisk aktivitet men den är inte lagstadgad. 
Det leder till att det blir upp till varje kommun att sätta sina egna standarder av kvalité. År 1996 
utvecklades dock rekommendationer från Livsmedelsverket, i uppdrag av regeringen, där 
riktlinjer om själva näringsintaget och hur mycket och när på dagen maten ska serveras beskrivs. 
(Sepp, 2002) Hösten 2005 fick Livsmedelsverket ytterliggare ett uppdrag av regeringen att 
utarbeta råd för måltider i kommunala och privata förskolor, familjedaghem, fritidshem, skolor 
och gymnasieskolor. Bra mat i förskolan (Livsmedelsverket, 2007) är avsedd som stöd för alla som 
på något sätt arbetar med maten i förskolan när det gäller att främja bra matvanor hos 
förskolebarn. Råden gäller både bra matvanor och livsmedelssäkerhet. Barnen bestämmer själva 
hur mycket de äter och om de vill smaka på maten, men en uppmuntran att smaka är viktig. 
Måltiden ska vara ett tillfälle då barnen lär känna olika livsmedel och matkulturer med variation. 
Att dela sin mat i mindre bitar, att bre sin smörgås och hälla upp sin mjölk eller sitt vatten blir 
träning i motorik. Måltiden ger även tillfällen att träna matematik, språk och social träning.  Om 
pedagogerna inte äter samma mat och dricker samma dryck, eller kanske inte äter alls, går många 
pedagogiska möjligheter förlorade. Men det är fortfarande upp till varje kommun att i detalj 
planera för den pedagogiska måltiden. 

1.1.1.3. Läroplanen för förskolan, Lpfö98 

Den pedagogiska måltiden skulle kunna kopplas till olika innehållsmässiga mål i läroplanen för 
förskolan, Lpfö98, menar Johansson och Pramling Samuelsson (2001) men måltiden i sig 
behöver inte genomföras med pedagogiska undertoner. Det betyder att den enskilda förskolan får 
tolka situationen utifrån deras eget pedagogiska synsätt. Författarna menar att det i Lpfö98 
framhålls att förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omvårdnad, 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Under måltiden sitter man i en mindre grupp där 
man på nära håll kan se och höra varandra. På så sätt blir också kommunikation och samspel 
möjliga. Inte minst är måltiden en situation där värderingar för samvaro och fostran gestaltas. 
Måltiden inbegriper alltså en rad olika moment som kan ge tillfälle till lärande, närhet och 
omsorg. Men utförandet av momenten i förskolan är inte självklara och entydiga. Måltiden 
behöver inte genomföras så att barnen övar färdigheter, kommunicerar i någon högre grad eller 
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upplever intimitet och närhet. Det betyder att det lärande, den omsorg och de intima erfarenheter 
som barn gör är av olika slag, inte bara som uttryck för olika samhällskulturer utan också som 
uttryck för olika förskolors kultur. (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001) 

1.1.1.4. Falu Kommun 

Enligt skolkontoret (2008) är Falu Kommuns beskrivning av den pedagogiska måltiden; ”Att äta 
pedagogiskt innebär att man sitter tillsammans med eleverna/barnen och tar ett pedagogiskt 
ansvar för måltidssituationen”. I september 2008 beslutade skolnämnden att ge skolförvaltningen 
i uppdrag att undersöka konsekvenserna av att avgiftsbelägga de pedagogiska måltiderna i syfte 
att spara in eventuella pengar, 3 mkr.  

Konsekvensbeskrivningen beskrivs på följande vis vad gäller barn- och elevperspektivet: 

- Ur ett barnperspektiv så kommer måltiden som lärande situation att minska 
om personalen väljer att inte äta tillsammans med barnen eftersom 
vuxenförebilder kommer att saknas. Risken att barnen äter sämre ökar. 

- Ur ett elevperspektiv så befaras att vuxenförebilden minskar om det endast 
blir fråga om ett vaktsystem från personalen medförande mindre trivsel, 
mindre lugn, svårare bevaka elever som har ätstörningar etc. Observeras bör 
att behoven är olika i olika åldrar/årskurser. 

- Ur ett barn- och elevperspektiv så bedöms en försämring ske ur själva 
måltidssituationen om effekten av införandet av avgifter medför att färre från 
personalen äter med barnen/eleverna. Måltidssituationen försämras genom 
att vuxna förebilder kommer att saknas i större utsträckning och detta gäller 
då främst i förskolan och grundskolans lägre årskurser.  

Efter att ha beräknat kostnaderna beslöt skolförvaltningen att: 

- Avgiftsbelägga pedagogiska måltider i samtliga skolformer, med undantag för 
förskolan, med 25 kr. Besparing ca 1.5 mkr 

- Samtliga anställda på respektive skola erbjuds äta pedagogiskt 
- Skolförvaltningen ges i uppdrag att ta fram alternativa sparförslag på 2 mkr 

Åsa Nilser är en av nämndemännen som röstade mot förslaget att även förskolan skulle betala för 
sina pedagogiska luncher av följande anledning; 

Pedagogisk lunch förekommer på förskolorna. Syftet med pedagogisk lunch är att det 
ger tillfälle till samvaro mellan vuxna och barn, samt att barnen ska få en positiv 
upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till mat. Genom att sitta vid samma 
bord och äta samma mat ges tillfälle till samtal. Eftersom goda matvanor grundläggs 
tidigt är förskolan en viktig del i att skapa goda matvanor. De vuxna är förebilder bland 
annat genom att: 

- äta all mat som serveras 
- smaka på nya maträtter med en positiv inställning  

Genom att vuxna sitter med vid bordet och samtalar med barnen blir det en lägre 
ljudvolym och en bättre matro. (Nilser, 20091124) 
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1.1.1.5. Borlänge Kommun 

Inom Borlänge Kommun arbetar Kent Karlsson, skolchef, och Jan Lidén, nämndeman. De 
arbetar inom Barn & Skolnämnden och jobbar på uppdrag från gemensamma beställarkansliet. 
Vid ett telefonsamtal med Jan Lidén den 9 november 2009, berättar han att det inom Borlänge 
Kommun är bestämt att en pedagog per fem barn ska äta tillsammans med barnen i förskolan 
och en lärare per klass i år 1-6. Så har det varit bestämt de senaste 20 åren. Pedagogen sitter med 
barnen vid bordet och äter samma mat som barnen. Borlänge Kommun ser den pedagogiska 
måltiden som en viktig arbetsuppgift för pedagogerna i både förskolan och skolan, berättar Jan 
Lidén (2009-11-09) och förtydligar att de anser att det är viktigt att pedagogerna sitter med som 
förebilder och sprider lugn och ro vid måltidstillfällena. Lidén hävdar att det i dagsläget inte finns 
några diskussioner om att lägga någon avgift på måltiden för pedagogerna inom Borlänge 
Kommun, varken i grundskolan eller i förskolan. 

1.1.2. Förmån 

Enligt skatteverket är en förmån någon form av ersättning för utfört arbete som arbetstagaren får 
av sin arbetsgivare i annan form än pengar. Om en för arbetstagaren privat kostnad betalas av 
arbetsgivaren är det en förmån. Normalt sett ska alla förmåner beskattas. Dock finns vissa 
undantag. 

I Skatteverkets meddelande SKV M 2008:23 (Skatteverket, 2009-11-24) står det att en 
kostförmån innebär att arbetsgivaren bjuder en anställd på mat, under eller utanför arbetstid. 
Kostförmånen är skattepliktig oavsett om arbetsgivaren bjuder på den helt eller om den 
subventioneras, vilket innebär att arbetstagaren får betala en mindra summa för maten dvs. en del 
av arbetsgivarens faktiska kostnad. Det gäller både om det sker vid något enstaka tillfälle eller 
kontinuerligt. Förmånsskatten beräknas utifrån ett schablonvärde för måltiden och justeras varje 
år.  Om måltiden subventioneras beskattas skillnaden mellan den summa arbetstagaren betalar 
och schablonsvärdet.  

Det finns några arbetsgrupper som är undantagna denna regel om skatteplikt för fri mat och där 
ibland räknas lärare.  

Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid 
grundskola, förskola, daghem och fritidshem är skattefri om personalen vid måltiden 
har tillsynsskyldighet (eller motsvarande ansvar) för barn under skolmåltid eller i 
samband med s.k. pedagogisk måltid.  

(Skatteverket, 2009-11-24:31-32) 

1.1.3. Riktlinjer för pedagogernas arbete 

I Lpfö98 (Lärarförbundet, 2006) går det att läsa följande: 

Alla som arbetar i förskolan skall: 

- kunna erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 
- respektera varje barns uppfattningar och åsikter  
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Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: 

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 
erfarenheter och kunskaper 

- får stöd och stimulans i sin sociala utveckling och stimulans i sin språk- och 
kommunikationsutveckling 

- kan känna sig trygga i gruppen med både andra barn och vuxna 
- får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling  
- stimulerar sin nyfikenhet vad gäller skriftspråket och matematiken 
- med sina olika förmågor kan ta ett allt större ansvar för sig själv och för 

samvaron i barngruppen 
- får samma möjligheter genom att verka för att flickor och pojkar ska få lika 

stort inflytande över och utrymme i verksamheten 

I Lpfö98 står inte verksamhetens olika delar, så som samling, måltid och uteaktiviteter, 
uppräknande eller beskrivna. Ansvarsområdena gäller för hela dagens verksamhet. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Utifrån att Falu Kommun ser den pedagogiska måltiden som en kostnadsfråga medan Borlänge 
Kommun ser pedagogerna som viktiga förebilder för barnen under måltiden är syftet att 
undersöka hur pedagogernas faktiska arbetssituation ser ut under den pedagogiska måltiden i 
förskolan. Detta genomförs utifrån följande frågeställningar: 

Vilken är pedagogernas arbetssituation i samband med den pedagogiska måltiden? 

Vilka direktiv följer pedagogerna i arbetssituationen under måltiden? 

Är den pedagogiska måltiden en arbetsuppgift eller en förmån för pedagogerna i förskolan? 

Vi finner dessa frågor relevanta för att läsarna ska få en uppfattning om den pedagogiska 
måltiden och dess verkan på pedagogerna i förskolan. 

1.3. Avgränsning 

Vi har begränsat oss till två kommuner, två förskolor och fyra pedagoger för att på ett 
tidsrealistiskt sätt kunna bearbeta och analysera den insamlade empirin. Valet av perspektiv är 
gjort främst på grund av att vi känner ett starkt intresse för just pedagogernas situation i frågan 
men också för att vi funnit flera tidigare skrivna C-uppsatser som behandlar måltiden i förskolan 
ur närings, språk och motorisk utveckling ur barnens perspektiv men inget ur pedagogernas 
perspektiv.  

1.4. Metod 

Rosenqvist och Andrén (2006) tar upp fördelen med att kunna driva varandra framåt samt att 
vara två som läser och reflekterar samma text när man är två som skriver en uppsats tillsammans. 
Vi saknar erfarenhet av detta från tidigare skrivtillfällen och kände att det skulle vara intressant att 
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prova för att ta tillvara på fördelarna men också för att anta utmaningen i att skapa en enhetlig 
text skriven av två olika personer. 

För att samla empiri till vår uppsats planerade vi att genomföra observationer och intervjuer på 
två olika förskolor, en i Falu Kommun och en i Borlänge Kommun. Det var samma fyra 
pedagoger som vi först observerade och sedan intervjuade. Ifrån förskolan i Falun medverkade 
pedagogerna Pernilla och Malva och från förskolan i Borlänge medverkade pedagogerna 
Margareta och Anna. Samtliga är utbildade förskollärare på våra fadderskolor. Pernilla och 
Margareta har flera års yrkeserfarenhet medan Malva och Anna är relativt nyutexaminerade 
pedagoger. 

Observationerna, fyra till antalet, genomfördes under lunchmåltiderna. Vi videofilmade en 
pedagog under en hel lunchmåltid, ca 30-40 minuter, per tillfälle. Vi valde observation då det är 
en lämplig metod att använda sig av när man vill undersöka hur människor agerar i naturliga 
sammanhang i samma stund som de äger rum. (Patel och Davidson, 2003) Syftet med kvalitativa 
undersökningar är att få en djupare kunskap inom det studerande ämnet, vilket var det vi valde. 
Dock påverkas tillförlitligheten av det material som samlas in vid en kvalitativ observation av att 
observatören vanligtvis lägger in egna tolkningar vid nedtecknandet av observationsmaterialet. 
(Patel & Davidson, 2003) För att öka tillförlitligheten ville vi därför observera pedagogerna med 
hjälp av en videokamera. Einarsson och Hammar Chiriac (2002), ser flera fördelar med att 
använda sig av videokamera vid observation då det går att upptäcka kroppsspråk och pauser med 
mera på ett annat sätt än när det ska föras anteckningar samtidigt under observationen. En av 
författarna videofilmade lunchmåltiderna i Falun och den andra författaren i Borlänge. Filmen 
kunde vi titta på om och om igen och utveckla vårt tolkande, vilket ger en trovärdigare analys än 
om vi enbart skulle analysera utifrån varandras nedskrivna observationer enligt Einarsson och 
Hammar Chiriac (2002). Viss påverkan av videokameran kan dock ge en oriktig bild av 
observeringstillfället på grund av att pedagogen är besvärad av den (Løkken och Søbstad, 1995). 

Løkken och Søbstad (1995) menar att vid en observation kan det vara svårt att få med deltagarnas 
känslor, att fånga deras tankar och avsikter. Vi valde två olika metoder för att få ett rikare 
empiriskt material då en intervju kan ge ett djup som inte en observation kan ge. Vi ville göra 
kvalitativa intervjuer med öppna svar för att få noggranna beskrivningar av de företeelser vi var 
intresserade av och det kan, enligt Løkken & Søbstad (1995), även ge oss insikter om 
förhållanden vi inte tänkt på, från svarspersonernas perspektiv och med deras egna 
formuleringar. Innan vi genomförde intervjuerna för att samla empiri till denna uppsats, gjorde vi 
en pilotintervju med en pedagog från en annan förskola för att testa om våra frågor var tydliga 
och relevanta samt för att träna oss på intervjuteknik. Vid reflektion av den genomförda 
pilotintervjun beslutade vi att justera ett par av frågorna då vi insåg att en fråga var otydligt 
formulerad och en annan irrelevant med tanke på syftet med vår uppsats. Vi lämnade ut 
intervjufrågorna, som är sex till antalet och finns som bilaga, i förväg för att ge pedagogerna en 
chans att tänka igenom sina svar. Vi bad dem att inte diskutera frågorna med varandra i förväg. 
Som dokumentationsmetod under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning.  

Vi valde att vara närvarande båda två under intervjutillfällena, för att kunna diskutera 
intervjusvaren tillsammans efteråt, och den som ansvarade för intervjun ställde huvudfrågorna 
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men båda ställde följdfrågor. Det finns dock en nackdel med att vara två som intervjuar av den 
orsaken att pedagogerna då behöver etablera kontakt med två personer och kan känna sig i 
underläge, vilket också Løkken och Søbstad Frode (1995) tar upp. Men eftersom vi valde 
pedagoger från våra fadderskolor så fanns det redan en etablerad kontakt med någon av oss som 
intervjuade och vi upplevde att de inte var besvärade av situationen. 

1.4.1. Etiska riktlinjer 

Det är viktigt att tänka efter vilka etiska problem som en metod kan medföra och välja den 
metod som verkar mest lämplig och minst sårbar för forskningspersonerna. Vidare måste 
forskaren pröva om man kan och är kapabel att använda den påtänkta metoden på ett korrekt 
sätt.  (Högskolan Dalarna, etiska riktlinjer, 2008) Vi tog därför kontakt med Christina Romlid 
(2009-10-20), som sitter i den etiska kommittén, för att diskutera användandet av videokamera 
för att dokumentera vår undersökning. Beskedet vi fick var att filmning av pedagogerna 
tillsammans med barnen, med en inriktning på pedagogernas arbetssituation, var godtagbar utan 
vidare prövning av den etiska nämnden så länge vi fått ett godkännande från alla föräldrar och 
pedagogerna gett oss sitt samtycke. Vi lämnade då ut förfrågan om tillåtelse att filma en 
måltidssituation till samtliga föräldrar där de med sin underskrift godkände att deras barn fick 
medverka. Vi upplyste vid förfrågan att samtliga barn och pedagoger få fingerade namn i vår 
uppsats.  

I samband med att data och annat material samlas in är det nödvändigt att ta reda på vilka regler 
som finns, till exempel att aldrig lova forskningspersoner full anonymitet och/eller att ingen 
annan än de som arbetar med forskningsprojektet ska kunna få tillgång till rådata. I och med att 
forskning alltid måste kunna granskas av exempelvis opponent kan det i vissa fall leda till att 
andra behöver ta del av det insamlade materialet.  Vid tolkning av materialet är det bra att be om 
andras åsikter för att få andra perspektiv på materialet. (Högskolan Dalarna, etiska riktlinjer, 
2008) Videobanden är enbart ett verktyg för oss själva för att få ett vidare perspektiv på 
observationerna. Med bandens hjälp kan vi båda se på samma material flera gånger och diskutera 
eventuella åsiktsskillnader. Vi informerar forskningspersonerna om att banden enbart är till för 
oss och eventuellt den kommande opponenten. 

1.5. Urval 

Vi har valt att observera och intervjua utbildade förskollärare på våra fadderskolor, två på varje 
förskola. Det kändes naturligt för oss att fråga våra handledare samt ytterligare en pedagog per 
fadderskola då vi etablerat en relation med dem under vår praktikperiod. Vi ser det som en 
fördel, både för oss själva och för de medverkande pedagogerna, när det kommer till att kunna 
slappna av och vara mer sig själv under insamlandet av empirin. Urvalet grundar sig också på att 
våra fadderskolor ligger i olika kommuner som delvis ser lite olika på syftet med pedagogisk 
måltid vilket vi ansåg intressant ur en jämförelsesynpunkt mellan vilka direktiv pedagogerna följer 
i sitt arbete men också i deras arbetssätt. Valet av att det skulle vara utbildade förskollärare gjorde 
vi för att få en större tillförlitlighet i vårt resultat. 
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2. Resultat 

Vid observationerna medverkar:: 

Pedagogen Pernilla tillsammans med barnen Hugo, Anna, Emma och Sofi. 
Pedagogen Malva tillsammans med barnen Hans, Erik, Ella, Anders och Melvin. 
Pedagogen Margareta tillsammans med barnen Natalie och Emma. 
Pedagogen Anna tillsammans med barnen Lina, Sabina och Natalie.  

2.1. Faktiska arbetsmoment vid lunchmåltiden 

Genomförda observationer visar att pedagogerna vid måltidssituationen:  

- Hjälper barnen till bordet 
- Ser till att alla barn får mat och dryck genom att hälla/lägga upp till dem eller 

räcka dem skålar med mat så att barnen kan ta själva 
- Hjälper barn att dela maten på deras tallrikar samt i vissa fall matar dem 
- Tar mat och dryck till sig själva och äter 
- Försöker få barnen att äta av olika saker, att smaka på maten 
- Konverserar med barnen under måltiden om hem- och familjeförhållanden, 

om aktiviteter på förskolan som de gjort tidigare på dagen och som de ska 
göra senare efter maten samt om maten de äter 

- Ser till att barnen äter upp alternativt äter tills de är mätta genom att prata 
med dem om det finns plats kvar i magen, mata dem eller säga till barnen att 
de ska äta upp 

- Ser till att barnen tvättar händerna 
- Sitter som ensam vuxen vid bordet med 2-5 barn 

Malva och Anna hjälper varsitt barnen med toalettbesök medan de andra sitter kvar och äter.  
Margareta och Anna ser till att barnen dukar av sina egna saker från bordet och skrapar av 
matrester i en kompostpåse. 

- Vatten, säger Natalie. 
- Vill du ha vatten nu? frågar Margareta. 
- Ja, säger Natalie. 
- Mm, svarar Margareta, ta lite vatten du. 
Margareta har ätit upp maten på sin tallrik och tar nu mer grönsaker.  
- Nu ska jag ha vatten, säger Natalie. 
- Blir det spökvatten då? säger Margareta. 
- Ahh, säger Natalie, det blir spökvatten. 
- Mm, det blir det, säger Margareta. 
- Jag ska titta, det blir spökvatten, säger Natalie. 
- Oj, vad mycket det blev, säger Margareta som både tittar på Natalie som häller upp 
vatten i sitt glas samtidigt som hon själv lägger upp mat på sin egen tallrik. 
- Ja, mycket, säger Natalie. 
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- Orkar du dricka så mycket vatten? frågar Margareta. 
- Nej, säger Natalie. 
- Orkar du inte det? frågar Margareta. 
- Nej, säger Natalie. 
- Jag orkar inte så där mycket, säger Natalie. 
- Nej, vi får se hur mycket du orkar, säger Margareta. Ska du äta dina morrötter nu då, 
som du ville ha? Jag tror inte du har ätit nån morot än, har du det? 
- Äh, kolla, säger Natalie när hon försöker ta tag i glaset med vatten. 
- Mm, vet du vad, om du tar och håller i glaset så där och dricker, säger Margareta och 
flyttar först på Emmas glas och sedan visar hon hur hon menar på Natalies glas.  
- Sådär? frågar Natalie och tar tag i sitt glas. 
- Ja, såhär, säger Margareta och tar tag i sitt eget glas. 
- Jag vill inte ha mycket vatten, säger Natalie. 
- Titta, nu tar jag lite av den vegetariska såsen för den tyckte jag var god, säger 
Margareta. 
- Jag vill inte ha mycket vatten, säger Natalie igen. 
- Nä, nu tog du så, det var du som valde Natalie, säger Margareta. 
- Mm, säger Natalie. 

(från observation med Margareta 091116) 

Anna följer med Sabina till buffébordet och barnen vid bordet bredvid är på väg fram 
till buffébordet dom också. 
- Ja ni kan komma ni också, det gör inget, säger Anna. Vi ställer oss i kö här.  
- Nu får du ställa dig bakom Sabina, nu kom hon före dig, säger Anna och tar ett barn 
om axlarna för att leda barnet till rätt plats i kön. Får du stå där, så, säger hon. 
Det saknas något att ta raggmunken med så Anna vänder sig om för att kolla om det 
ligger någon på byrån bredvid, det gör det så hon tar den och tar upp en raggmunk till 
Sabina. 
- Du ville inte ha sylt? frågar Anna.  
- Nej, säger Sabina. 
- Nej. Varsågod, säger Anna och Sabina går tillbaka till bordet och sätter sig. Anna 
hjälper barnet som stor bakom Sabina i kön att ta. Natalie har kommit fram till 
buffébordet och det blir hennes tur. 
- Du kan ta sån, säger Anna till Natalie och pekar på raggmunkarna. 
- Vill du ha sylt? säger Anna till barnet som tog raggmunk efter Sabina.  
- Nej, säger barnet. 
- Nej, säger Anna och vänder åter uppmärksamheten till Natalie. 
- Där, ta där istället, säger Anna till Natalie och pekar på raggmunkarna i kantinen. Hon 
står sedan kvar och väntar på att Natalie ska ta. 
- Vill du ha sylt? frågar Anna. 
Natalie nickar. 
- Mm, säger Anna och flyttar skålen lite närmare Natalie som öser på två skedar med 
sylt på sin tallrik. 
- Det räcker, det räcker, säger Anna, annars blir det så sött åt dina tänder. 
- Titta, säger Natalie och pekar på buffébordet. 
- Det gör inget, vi torkar det sen Natalie, säger Anna. Det kan bli så ibland, fortsätter 
hon och följer med Natalie tillbaka till bordet. 
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- Vill du inte smaka nånting Lina? frågar Anna. 
Lina skakar på huvudet. 
- Är du mätt i magen då? frågar Anna. Är det säkert? 
- Jag tycker om inte sånt där, jag tycker om inte sånt där saker, säger Natalie och petar 
med kniven i sylten. 
- Då får du pilla bort den då, säger Anna. Vet du vad det är för nånting, det är bären 
som man gör sylten av? 
- Jag vill inte, säger Natalie. 
- Smaka dom får du känna, säger Anna och går för att ta raggmunk till sig själv. 
- Jag har smakat dom igår, säger Natalie.  
Anna diskuterar om raggmunkarna ska räcka med en kollega som tar raggmunk före 
henne. 

(från observation med Anna 091119) 

 

Vid intervjun frågade vi pedagogerna om vad de anser att de utför för arbetsmoment under 
måltiden med barnen på förskolan. 

Pernilla säger att hon hjälper barnen att skicka runt matskålar, hälla upp mjölk och dela maten om 
det behövs. Hon samtalar med barnen, hjälper till att torka upp om någon spiller samt hjälper till 
vid toalettbesök. Ibland går hon till köket och hämtar mer mat. 

Malva berättar att hon; 

” … dukar fram, sen serverar jag ju barnen, om de inte kan själva, och dukar jag av, 
torkar bord. [---] Vi diskar å… ja, det skulle jag säga är arbetsmomenten så, rent 
praktiskt.” 

Vidare säger hon att det finns en pedagogisk sida av måltiden också som handlar om hur man 
beter sig vid matbordet och hur man socialiserar genom att prata med varandra och vänta på sin 
tur. Hon berättar också att hon är en förebild för barnen och att de större barnen är en förebild 
för de mindre barnen.   

Margareta berättar att arbetsmomenten för henne som pedagog vid måltiden är att ge barnen 
talutrymme och att de då, genom att få talutrymme vid matbordet får träna på respekt, att lyssna 
på varandra, att känna tillit och våga lita på sin egen förmåga. Hon säger att om det är svårt att få 
igång en kommunikation tar hon hjälp av bilder som pedagogerna sätter upp på väggen vid 
borden. Nyfikenhet väcks vid kommunikationen och den sociala förmågan tränas. Margareta 
säger också att barnens språk utvecklas genom att de pratar om olika begrepp under måltiden 
samt att de tränar på att koppla ihop saker när hon frågar dem vad de gjort tidigare på dagen och 
att de tillsammans tränar på att reflektera över det dem gjort. Barnen tränas också i bordskick, 
hur man uppför sig vid ett matbord helt enkelt, säger hon.  

Anna säger att; 

” Dels så är det ju att undervisa, eller vad man ska säga. Hjälpa barnen och visa hur 
man äter, hur man uppför sig vid bordet. Och sen anser jag att det är en plats för 
kommunikation. Att vi för ett samtal, vi pratar om saker runt i kring, vad som hänt på 
dagen, åh, hur man äter åh, ja lite allmänt sådär.” 
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- Men nu måste ni berätta för mig, nu missade jag Pingu. Vad var det som hände på Pingu 
för nånting? frågar Anna, lägger ifrån sig skeden och tittar på barnen runt bordet. 
- Pingu, Pingu faktiskt, Pinga är helt tokig, säger Lina. 
- Var han helt tokig, säger Anna, vad gjorde han då? 
- Han bara, han bara gjorde runt bandage så här, säger Lina och visar med handen hur 
Pingu gjorde. Under pulkan. 
- Bandage överallt? säger Anna och tar en ny tugga. 
- Ja, så här, runt, runt, runt, säger och visar Lina. 
- Hm, säger Anna. 
- Och sen, säger Lina men uppmärksamheten fångas av några barn vid bordet bredvid så 
hon sitter tyst en stund. Anna tittar på henne. 
- Vad gjorde han sen då Lina? frågar Anna. 
- Jo, sen, säger Lina och vänder sig åter framåt.  
- Vad gjorde han sen då? frågar Anna. 
- Gjorde han så, jag vet inte vad han gjorde mer, svarar Lina. 
- Kommer du ihåg nånting han gjorde Natalie? frågar Anna.  
- Äh, nej, svara Natalie och virrar på huvudet. 
- Nej, säger Anna. Kommer… 
- Du kommer ihåg? säger Natalie och pekar på Sabina. 
- Kommer Sabina ihåg vad Pingu gjorde? frågar Anna. 
Sabina skakar på huvudet. 
- Nää, ni har glömt bort, säger Anna. 
- Jag började, jag började berättade det sista, säger Lina. 
- Mm, säger Anna.  
- Jag berätta det första, det första det betyder att jag pratade det som var först, säger Lina. 
- Mm, säger Anna och äter lite mer. Det gör det. 
- Jag såg också när han fick bandage, Lina, säger Anna, river av en bit hushållspapper och 
torkar sig om munnen. Det såg jag också, det var ju bandage överallt. 
- Mm, säger Lina. 
- Ja, säger Anna. Bandage, bandage.  
- När jag fick ont i armen, säger Sabina. 
- Fick du ont i armen? frågar Anna. 
- Fick jag också bandage, berättar Sabina. 
- Jaha, säger Anna. Vad gjorde du då då? Hade du gjort illa dig? Vart hade du gjort illa dig 
då då, Sabina? 
- Jag vet inte, svarar Sabina. 
- Nähä, du kommer kanske inte ihåg, säger Anna. Men det är bra med bandage. Det är lite 
som plåster. 
- Mm, säger Natalie. 
- Mm, säger Anna. 

(från observation med Anna 091119) 
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2.1.1. Direktiv som pedagogerna följer 

Pernilla säger; 

”Jag följer läroplanens mål som är att sträva emot. Till exempel trygghet och tillit, att 
be om, våga be om mer och våga be om hjälp. Att lyssna på varandra i samtalet. Ge 
talutrymme åt alla barn. Att våga prata. Att uppmuntra turtagningen – det är din tur och 
min tur. Vardagsmatematik, lite, mera, mycket, en halv, två, en, många.” 

Malva säger; 

”Varför jag gör just det här [...]det är ju för att så ser det ju ut här. Jag har gjort så sen 
jag började här. Men annars så är det väl [...] styrdokumenten vi har.” 

Margareta svarar att hon har värdegrunden som lever i henne och som hon utgår från i arbetet 
med barnen under lunchen. Värdegrunden har arbetslaget jobbat fram tillsammans och riktat in 
på de delar som de anser viktigast; delaktighet 

”Delaktighet, respekt, tillit och nyfikenhet. Och det tycker jag att jag gör, [...] det får 
man in i en måltid.” 

Anna svarar;  

”Att man ska undervisa om hur man äter, det är ju en del av vårat arbete anser jag. [---] 
Det är mina tankar om hur jag tycker att en måltid ska gå till.” 

2.2. Begreppet pedagogisk måltid 

Begreppet pedagogisk måltid har samtliga pedagoger hört och för dem innebär det att de som 
pedagoger är förebilder för barnen vid matbordet. Vidare säger de att det handlar om socialt 
samspel och att ta vara på lärtillfällen.  

2.2.1. Vad står begreppet pedagogisk måltid för? 

Pernilla säger i intervjun; 

”Ja, det innebär att alla ska njuta av sin mat. Alla ska få ta mat i turordning. Det 
innebär ett samtal. Det innebär att lyssna på varann. Det innebär kommunikation. Det 
innebär socialt samspel. Det innebär matematik i vardagen, trevlig samvaro. Att tolka 
signaler, [...], jag är mätt nu eller jag får plats med en halv macka till, till exempel.” 

Under observationen av måltidssituationen med Pernilla berättar Anna, 3 år, att hon ska på 
hästskola, att idag hade hon inte hästskola men tidigare hade hon det. Pernilla frågar henne om 
hon har börjat på hästskola. Anna svarar att det har hon och räcker upp tre fingrar. Pernilla frågar 
henne hur många det är och hon svarar att det är tre gånger på hästskolan. Pernilla vill att Anna 
berättar mera och ställer följdfrågor. Emma, 4 år frågar vilken färg Anna brukar ha på hästen och 
Anna svarar då att hon väljer den med guld. Pernilla äter själv, matar Hugo och ställer frågor till 
Anna. Efter ett tag förstår Pernilla att Anna pratar om ett dataspel. 

Malva säger; 
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”...att vi sitter med barnen faktiskt är bra och att vi äter den mat som de faktiskt får. 
För [att de] ser upp till oss och ser oss som förebilder och då vill jag vara [...] en bra 
förebild också och äta den maten de får och visa dem lite granna hur man beter sig vid ett 
matbord.” 

Margareta svarar; 

”Äh, ja asså det är, pedagogiska måltid, att ta chansen äh, under måltiden att äh, som 
alla andra situationer att äh, vad ska man säga jomen asså, det är ju ett jobb med barnen, 
jag jobbar ju. Ja, och varje liten lärande situation ska ju jag snappa upp och fånga upp, lika 
så med lunchen. 

Anna säger; 

”[...] jag anser att den är en tid då vi sitter tillsammans och kommunicerar och vi äter och 
man lär ut hur man beter sig och hur man, hur man gör när man äter mat.” 

2.2.2. Vad grundas uppfattningen om den pedagogiska måltiden på? 

Pernilla säger;  

”Jag grundar det på läroplanen. Jag grundar det på min erfarenhet. Och jag grundar det 
på barns inflytande.” 

Malva berättar att; 

”Jag har ju läst i tre och ett halvt år och där har man väl också kommit in på de här 
bitarna under utbildningens gång. Så där har man väl fått, fått en viss uppfattning. Och 
sen i praktiken under de här åren man ändå har hunnit arbeta så har jag ju kanske bildat 
mig en annan uppfattning om vad det faktiskt är för att mycket under, upplevde jag i alla 
fall under mina tre och halvt år, var ju mycket teoretiskt. Sen var jag ju ute på praktik men 
inte så himla mycket så att, det jag lärde mig på utbildningen är ju nästan ingenting mot 
vad jag har lärt mig och utvecklats nu under de här åren som jag faktiskt har jobbat. Så att 
uppfattningen innan var väl kanske inte den som det faktiskt blev.” 

Margareta säger; 

”...lite grann ifrån när vi har pratat om vad en förskola egentligen är, kanske, för en 
förskola är ju, äh, en arena som ska bjuda på god pedagogisk verksamhet. Under hela 
dagen. Och inte bara plocka ut vissa delar utan att hela dagen är ju faktiskt en pedagogisk 
verksamhet och det är väl egentligen, ja, kanske mycket därifrån jag tänker .” 

Anna svarar; 

”Ja dels från när man har varit ute ja och jobbat innan jag [...] läste till lärare, hur man 
har sett hur de har jobbat där och sen äh, jag vet inte, det är nånting som man har fått 
med sig, jag kan inte sätta ord på det vart det kommer ifrån så där men det är väl nånting 
som man har fått med sig.”  

2.2.3. Arbetet med begreppet pedagogisk måltid 

Pernilla säger att kollegerna tillsammans pratar om hur de vill ha det kring måltiderna vid deras 
planeringsmöten. Hon säger att: 
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”Jag upplever att vi gör det bästa med de förutsättningar som vi har. Det vill säga det 
antalet barn runt bordet vi har. Det handlar om service, samspel, kommunikation och 
lärande.” 

Malva svarar att hon upplever att hon tillsammans med sina kolleger diskuterar om hur de vill 
sitta under måltiden. Dels hur det ska vara möblerat för att det ska passa alla delar av deras 
verksamhet och dels hur barnen ska vara placerade vid borden för att alla barn ska få en så bra 
måltid som möjligt.  

Margareta svarar att; 

”ja det gör vi, men vi kallar det inte för att vi pratar om pedagogiska måltiden, utan vi 
använder matsituationen som ett pedagogiskt verktyg.”  

Margareta och Anna berättar i sina respektive intervjuer att de diskuterar med sina kolleger om 
hur barnen ska sitta för att komplettera varandra språkmässigt. På deras förskola är det många 
barn som inte kan svenska och då vill pedagogerna att barnen ska blandas så att det sitter några 
som pratar bra svenska tillsammans med dem som inte pratar så bra svenska för att barnen ska 
lära av varandra när de samtalar och kommunicerar under måltiden. 

2.3. Pedagogernas uppfattning om måltidssituationen 

2.3.1. Ur yrkesmässigt perspektiv 

Pernilla säger i intervjun att om hon utgår från perspektivet i sin yrkesroll så anser hon att 
måltidssituationen är okej om hon inte har fler än fyra, max fem barn. Om hon har fler barn vid 
bordet, sex eller sju som hon har idag, så blir det stressigt. Då kanske inte alla barnen får komma 
till tals för då får hon först se till att alla barnen får mat och blir mätta, sen kanske hon hinner 
prata med dem. 

Malva svara på samma fråga; 

” Mm, jag upplever ju den [måltidssituationen] som jag sa, förhållandevis lugn och bra. 
Jag tycker om alla matsituationer [---] jag ser det som ett bra tillfälle att få samtala med 
barnen.” 

Margareta svarar att hon tycker det är en stor möjlighet för henne som pedagog att upptäcka 
mycket hos barnen när hon sitter med bara några få barn under måltidsituationen. Hon berättar 
att hon har privilegiet att sitta i ett eget rum och att det då inte är så rörigt heller. 

Annas säger;  

” Jag upplever att det är en plats för möten. Och kommunikation. [...] det ska vara en 
plats som är trivsam och att det ska finnas ett lugn och att, att man ska kunna prata och 
att man ska kunna äta också.” 

Men hon säger också att det inte alltid är så som hon tycker att det ska vara utan att det beror på 
vad som hänt tidigare och vad som ska hända senare under dagen.  
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2.3.2. Ur personligt perspektiv 

Pernilla svarar; 

” Mm, alltså jag tycker det är helt ok om man ser till de basala behoven. Att jag blir 
mätt och barnen blir mätta och så. [---] Vad gäller mig själv så är maten ofta kall, för jag 
vill ju hjälpa barnen först innan jag äter själv. Och det blir mycket prosit och snor i 
maten. Det blir det ju. Öh... jag torkar rumpor under måltiden, torkar utspilld mat och 
mjölk och så är det en hög ljudnivå. Utifrån min, min egen måltid så att säga då.”  

Malva anser att; 

”… skulle jag jobba på ett kontor om man säger så och ha en timmes lunch och då få 
sätta mig i den här miljön så skulle jag kanske inte säga att det är det ultimata. Då blir det 
inte kanske den här lugna stunden då skulle jag nog hellre välja att gå på nåt annat ställe, 
eller äta ensam kanske i nåt lunchrum. För det blir ju ändå, det händer mycket saker och 
barnen, det spills ut mjölk och springa ifrån och torka upp och det är ju nästan varje dag 
det händer såna saker och de kladdar på en och man blir smutsig och ibland får man 
nästan ha nån slags skyddsskjorta på sig [---] Det kanske låter konstigt att som pedagog 
tycker jag ändå att det känns som en bra situation men som person så skulle jag kanske 
inte sätta mig i en sån miljö, om jag inte måste.” 

Margareta säger att det inte är någon ultimat situation för henne och hennes kropp eftersom det 
kan vara en ganska stressig situation och att hon inte hinner tugga maten så väl som hon skulle 
vilja. 

” Nu försöker man ju med alla, alla medel att försöka liksom få den här situationen att 
bli en så lugn situation så att man kan sitta kvar. […] Å äta under en längre tid så kroppen 
hinner med. […] Maten är ju primärt, så att, mat måste man ju ha för att fungera resten 
av dagen. Det är ju en påfyllnad, är det ju, men det kan va lite stressigt.”  

Anna svarar; 

” Asså det är ju klart att det är stressigt, det är inte bara att jag ska sitta och äta mat, det 
är ju fokus på barnen, naturligtvis är det ju det. Sen får man ju äta lite emellanåt. Det är 
ju, det är ju yrket, det är ju det jag gör, jag jobbar ju när jag sitter och äter. […] Äter gör 
man ju vid sidan om […] jag äter inte privat när jag sitter där.”  

2.3.3. Om att betala för maten 

Pernilla tycker inte att man ska behöva betala för maten, då skulle hon välja att ta med sig egen 
mat. 

”Jag tycker de är för små för att de ska kunna, för att jag ska kunna äta samtidigt och 
ha det som ett, ja att betala för det helt enkelt. Nä, det är inte värt de pengarna. Nä.” 

Malva säger att hon inte är särskilt positiv inför att behöva betala för maten. Det skulle behöva 
göras omstruktureringar för att skapa utrymme för pedagogerna att kunna äta sin medhavda mat 
i, som i sin tur kostar pengar för kommunen. Då tror Malva att många av dem inte skulle äta med 
barnen. 
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”... man kanske skulle sitta med barnen men bli nån slags, bara servera och det känns 
inte heller ok. Den bild jag har är ju ändå att man ska äta med barnen för att vi är ju ändå 
vuxna och barn gör som vi gör och äter inte jag den maten så varför ska de göra det då? 
Nä, jag tycker inte det känns bra om det skulle bli så. [---] Jag tycker det är bra mat. Men, 
men det är ingen vinst för mig heller rent ekonomiskt så det kostar mer än det smakar. Så 
jag skulle tyvärr välja det [att inte betala för maten]. Så det blir lite så där ett dilemma 
faktiskt. Så det känns inte alls bra.” 

Margareta tycker att man som pedagog ska sitta tillsammans med barnen och äta och om hon 
skulle tvingas välja mellan att fortsätta äta med barnen men att då få betala för den så skulle hon 
protestera. Hon säger att hon anser sig vara en viktig förebild för barnen som har en annan 
kulturell bakgrund än den svenska då de kan vara vana vid att äta på flera olika sätt hemma, t.ex. 
kanske de sitter på golvet och äter med händerna ur en gemensam skål, och då är pedagogerna en 
förebild och visar hur det går till här i Sverige. Hon säger att; 

”Det är ingen rast jag har, där jag kan sitta och äta i lugn och ro de där 33 tuggorna på 
varje tugga som jag behöver göra, egentligen, men, så att, den situationen, om man ser på 
den situationen så tycker jag inte den är till min fördel. […] Jag tycker inte att det är rätt 
att man ska betala för man äter pedagogisk måltid med barnen, för det är inte ultimata 
situationen för mig, då skulle jag kanske vilja ha en, ja, men det blir också fel, jag vill inte 
det, för min egen del skulle jag kanske vilja ha en egen matrast då då, så att jag själv kan i 
lugn och ro sitta och äta mat, lunch. På mitt sätt som jag behöver men äh, det vill jag inte 
heller.”  

Anna säger att eftersom hon anser att måltiden är en del av hennes yrke, att det är ett jobb hon 
utför när hon sitter där så skulle hon inte vilja betala för maten. Men samtidigt kan hon inte 
förstå hur det skulle gå till annars om hon inte sitter med barnen och äter. Hon säger också att 
maten inte är så bra nu när de får den från ett kök som drivs kommunalt i ett äldreboende som 
när deras mat blev lagad av en kokerska i huset.  
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3. Analys/diskussion 

Vi använder oss av orden måltidssituation och arbetssituation för pedagogerna i vårt arbete. Vad 
vi menar med de orden är hela aspekten av en måltid, dels de praktiska momenten, duka på/av, 
hälla mjölk, dela maten o.s.v. men även arbetsmiljön runt matbordet så som socialiseringen, 
känslorna och omsorgen under måltiden samt ljudnivån. 

3.1. Måltidssituationen 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) menar att en stor del av barnens matvanor uppstår 
tidigt i livet, framförallt bordsskick och attityden kring mat. Dessa beteenden och attityder 
uppstår ofta direkt genom maten och måltiden, genom vad som är acceptabelt matrelaterade 
beteenden. Resultaten av genomförda observationer och intervjuer anser vi visar att pedagogerna 
genomför flera olika moment under måltidssituationen i förskolan. De lär barnen vett och etikett 
genom att se till att barnen är rena om händerna när de sätter sig att äta och att de ser till att de 
tvättar händerna när de är klara. Pedagogerna lär barnen att vänta på sin tur, att lyssna och visa 
respekt för sina kompisar. De är också en förebild genom att använda bestick på ett korrekt sätt 
och genom att äta lugnt. Vidare jobbar pedagogerna med att lära barnen socialisering då de för 
samtal med barnen under måltiden och intresserar sig för vad de berättar om, vilket Sepp, 
Abrahamsson och Fjellström (2006) anser är viktigt eftersom majoriteten av svenska barn får den 
stora delen av socialisationen kring måltiden i förskolan. Under observationen med Anna och 
samtalet om Pingu anser vi att Anna visar, genom att lägga ner besticken, att hon är intresserad av 
vad barnen har att berätta. Hon hjälper dem att föra samtalet och berättelsen framåt genom att 
ställa följdfrågor och bekräfta det barnen berättar. Ett socialiseringstillfälle uppstår som 
involverar samtliga vid bordet. Margareta lyfter i intervjun fram vikten av att de invandrade 
barnen får lära sig hur vi för oss vid matbordet här i den svenska kulturen då den kan skilja sig 
mycket från hur barnen är vana att för sig vid måltiderna i hemmet. Hon berättar om skillnader i 
t.ex. att de kanske sitter på golvet och äter med händerna ur en gemensam skål och att det då är 
viktigt med förebilder i förskolan för att de ska lära sig den nya kulturens seder och bruk. 
Livsmedelsverket (2007) poängterar vikten av att ge barnen en kulturell variation under måltiden. 
Detta anser vi sker med den svenska matkulturen, att den tydliggörs vid måltiden, dock framgår 
det inte av vårt resultat att de andra barnens matkulturer presenteras i förskolan. 

Pedagogerna lär också barnen om mat och hälsa då de själva äter av samma mat som serveras och 
på olika sätt försöker få barnen att våga smaka och äta av olika saker. Studier visar att barn blir 
mer toleranta med nya maträtter i förskolan när deras pedagoger äter samma mat och har en sund 
inställning till mat själva (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006). Barn tar efter våra 
handlingar, vuxnas vanor och beteenden, vilket gör det viktigt för personalen att förmedla en 
positiv attityd till mat i en rofylld miljö med goda och näringsriktiga måltider (Livsmedelsverket, 
2007). Pedagogerna diskuterar med barnen hur mycket mat man ska ta på tallriken, låter dem 
reflektera över hur mycket de orkar samt uppmuntrar dem att smaka på det som serveras. Ett 
exempel är situationen med vattnet under observationen med Margareta. Natalie får själv hälla 
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upp vatten i sitt glas men det blir för mycket och de reflekterar tillsammans över om Natalie 
kommer att dricka upp alltihop. Vid samma sekvens anser vi att Margareta visar på ett positivt 
förhållningssätt till måltiden genom att smaka på grönsakerna och den vegetariska såsen och tala 
om att hon tycker det är gott, vilket Livsmedelsverket (2007) påpekar är betydelsefullt för barnen. 

Vid både observationerna och under intervjuerna framgår det också att barnen lär sig motoriska 
färdigheter genom att dela maten, hälla upp dricka och duka av sin tallrik. Pedagogerna visar i 
observationerna att de är medvetna om detta då de ger barnen utrymme för att testa genom att 
räcka dem skålar och förpackningar så att de kan prova själva. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2001) belyser liksom Livsmedelsverket (2007) att måltiden kan utmana barnens 
färdigheter, med allt vad det innebär av att få i sig maten, använda redskap, och göra 
bedömningar av olika slag. Det gäller att fördela maten mellan varandra vid bordet, bedöma hur 
mycket mat som ska läggas upp på tallriken för att sedan orka äta upp maten. Andra färdigheter 
som vi ser tränas vid måltidssituationen är det svenska språket och matematik genom att 
pedagogerna uppmärksammar och tar tillvara på möjligheter till diskussioner om olika begrepp 
och matematiska termer när barnen visar intresse för detta. Under en sekvens ur observationen 
av Pernilla genomförs ett samtal med Anna, 3 år, där Pernilla intresserar sig och ställer följdfrågor 
till Anna. Pedagogen får in matematik med hjälp av Annas hand, samtidigt matar hon barnet på 
sin högra sida, äter själv och ger uppmärksamhet till ytterligare ett barn som involveras i samtalet. 
Efter ett tag förstår pedagogen att Anna pratar om ett dataspel och inte en riktig hästskola. Vid 
Johansson och Pramling Samuelssons (2001) studie framkom det att när det satt flera vuxna vid 
samma barn uppmanades det till kommunikation mellan de vuxna medan det på den andra 
förskolan, där det bara satt en pedagog vid varje bord, fokuserades mer på kommunikationen 
med och mellan barnen. Det senare alternativet förekommer på båda förskolorna som är med i 
vår studie. Vid observationerna upplever vi att samtalen helt utgår från barnens intresse och 
möjlighet till lärande. 

Av observationerna och intervjuerna framgår också att pedagogerna förutom de pedagogiska 
momenten gör flera praktiska moment också som berör vård och omsorg under måltiden. När 
något barn har spillt hjälper pedagogen till att torka upp, både på sig själva, på barnen och på 
bord och stolar. Barn som inte själva klarar av att ta mat, äta eller hälla upp dricka får hjälp av 
pedagogen med dessa saker. Pedagogerna hjälper också till med toalettbesök mitt under måltiden, 
vilket vi såg under observationen med Anna. Malva berättar att hon dukar på och av samt tar 
hand om disken och Pernilla att hon ibland behöver gå till köket för att hämta mer mat. 
Måltidssituationen innebär en ständig aktivitet för pedagogerna. Deras blickar är hela tiden 
uppmärksamma på vad barnen gör. De lägger ner besticken upprepade gånger för att använda 
händerna till något som berör barnen och vid flera tillfällen reser de sig från stolen för att hämta 
mat, torka upp något eller för att hjälpa ett barn med något annat. Vid observationen med Anna 
ser vi hur hon först hjälper två av barnen vid sitt eget bord, och ett barn från ett annat bord, att 
hämta mer mat från buffébordet. Hon samtalar med det tredje barnet när de kommer tillbaka till 
bordet. Sedan går Anna för att hämta mer mat till sig själv och diskuterar då med en kollega om 
maten kommer att räcka innan hon kan sätta sig och fortsätta äta själv. Det känns komplext och 
stressigt för oss som betraktar situationen men samtidigt upplever vi att det vilar ett lugn över 
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både barn och pedagoger under måltiden. Vi frågar oss hur pedagogerna gör? Hur hinner de med 
denna komplexa situation med allt runt omkring samtidigt som de äter själva? 

3.2. Direktiven för måltidssituationen 

Varför pedagogerna utför de arbetsmoment som de gör under måltiden verkar grunda sig på 
läroplanen, Lpfö98. Pedagogerna har plockat ut de delar som de anser är viktigast ur läroplanen, 
och försöker att införa de delarna under lunchmåltiden. Att Livsmedelsverket (2007) har utgivit 
rekommendationer på regeringens begäran uppger inte någon av pedagogerna att de känner till. 
Men med läroplanen som grund anser vi att pedagogerna kommer in på de moment som 
Livsmedelverket (2007) anser vara viktiga bitar under måltiden, det vill säga att pedagogerna är 
förebilder för barnen vid matbordet genom att äta samma mat och visa en positiv syn på maten, 
att måltiden innebär ett socialt samspel och att pedagogerna tar vara på lärtillfällen så som 
vardagsmatematik, att lyssna på sina kamrater samt turtagning under måltiden.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) menar att det som sker runt måltiden skulle på ett 
naturligt sätt kunna kopplas till olika innehållsliga målen i läroplanen. Men utförandet av 
momenten i förskolan är inte självklara och entydiga. Måltiden behöver inte genomföras så att 
barnen övar färdigheter eller kommunicerar i någon högre grad. Pedagogerna som medverkar i 
vår studie anser att måltiden är ett tillfälle att ta vara på, ett tillfälle som ger möjlighet till en god 
pedagogisk stund på dagen, där lunchen ingår i en pedagogisk arena. Pedagogerna anser att 
lunchmåltiden är en del av jobbet precis som andra stunder under en hel dag vilket stämmer 
överrens med riktlinjerna för pedagogernas arbetsuppgifter enligt Lpfö98 (Lärarförbundet, 2006). 
Dock skiljer sig vårt resultat från det som Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) fick fram i 
sin undersökning då pedagogerna där uppfattade måltiden som ett avbrott i den övriga 
verksamheten och vägrade acceptera den som en del av den pedagogiska verksamheten. Vi ser ett 
problem i att bedriva en verksamhet enligt uppdraget i läroplanen om pedagogerna inte 
accepterar måltiden som en pedagogisk aktivitet. Det hade varit intressant att intervjua fler 
pedagoger för att få ett bredare perspektiv då vi upplever att motsatsen var så självklar för de fyra 
pedagogerna vi intervjuat. 

Pedagogerna svarar att de följer läroplanen för förskolan, Lpfö98, vid måltidssituationerna men 
samtidigt får vi uppfattningen om att de inte vet riktigt varför de gör som de gör. Eller att de gör 
de pedagogiska delarna, som kommunikation, respekt och tillit, grundat på vad läroplanen säger 
och att de praktiska bitarna, som att duka på och av, äta med barnen, hjälpa till att dela mat, är 
självklara saker som de gör för att de sett att man gör så på en förskola eller för att de hört det 
någonstans. En fråga vi ställer oss när vi analyserar det empiriska materialet är om en ny pedagog 
får någon introduktion av rektor och kolleger om måltiden? När vi frågade pedagogerna om de 
upplever att de arbetar med begreppet pedagogisk måltid på sin förskola så svarade de att de 
diskuterar miljö, trivsamhet och kommunikationsmöjligheter tillsammans med kollegerna på 
avdelningen. Men så vitt vi förstår är inte måltidssituationen något som skolledningen tar upp till 
diskussion och reflektion på förskolorna och det är de pedagogiska bitarna som diskuteras i 
arbetslaget, inte de praktiska.  
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Sepp (2002) skriver att måltiden i förskolan karaktäriseras som en pedagogisk verksamhet men 
den är inte lagstadgad. Enligt Bra mat i förskolan (Livsmedelsverket, 2007) är det upp till varje 
kommun att bestämma hur man vill jobba med den pedagogiska måltiden i förskolan. Borlänge 
Kommun anser att den pedagogiska måltiden är en viktig arbetsuppgift för pedagogerna i 
förskolan och vi tolkar det som att Falu Kommun även gör det, fast inte på samma sätt då de har 
som förslag att avgiftsbelägga maten för pedagogerna. Hur tänker de som bestämmer om de 
tvingar pedagogerna att välja mellan att ta ansvar för och göra sitt jobb enligt styrdokumenten 
eller att ta ansvar för sig själva som privatpersoner och få den näringsriktiga lunchmåltid som de 
behöver i en lugn och stillsam miljö? Vi upplever det som att det skulle vara ett jobbigt dilemma 
att ställas inför utifrån de svar vi fått av de pedagoger vi intervjuat. Margareta säger att hon skulle 
protestera om hon ställdes inför det valet då hon i sin yrkesroll anser att det är det enda rätta 
alternativet att äta tillsammans med barnen och samma mat som dem men att det samtidigt ur 
hennes personliga perspektiv inte är en ultimat situation. Vi frågar oss vad skolledningen 
egentligen säger om pedagogernas arbetssituation under måltiden? Vilka direktiv ska pedagogerna 
följa?  

3.3. Pedagogisk måltid som förmån 

Vi tolkar att pedagogerna upplever måltidssituationen som något som är positivt för dem i deras 
yrkesroll, en situation som de ser möjligheter med i mötet med och i relationen med barnen, att 
de som pedagog lär sig mycket om barnen genom att få samtala med dem under måltiden. Men 
samtidigt så anser de att det kan vara stressigt och inte alltid så trivsamt under måltiden om det 
blir en hög ljudnivå och om någon spiller eller något annat händer som pedagogen måsta ta hand 
om fast att de sitter och äter.  

Ur sitt personliga perspektiv anser pedagogerna att de basala behoven tillgodoses, de blir mätta 
och barnen blir mätta. Men lunchmåltiden känns stressig, med fokus på barnen, där de hjälper 
barnen först innan de äter själva. Maten hinner bli kall, barnen nyser och snorar, de torkar utspilld 
mat och dryck, torkar rumpor och äter oftast under en hög ljudnivå. Om de tvingas välja vill de 
självklart vara förebilder för barnen och äta samma mat som barnen, men det är inte den ultimata 
situationen för dem själva personligen, utan då skulle de hellre sitta i lugn och ro i ett eget rum. 

Vi ser under observationerna hur pedagogerna försöker hinna äta av sin egen mat under tiden de 
utför alla arbetsmoment som pågår samtidigt. Precis som Anna säger i intervjun; ”Jag jobbar ju 
när jag sitter och äter. [...] Jag äter inte privat när jag sitter där.” Pedagogerna anser att 
lunchmåltiden är en del av jobbet precis som de andra pedagogiska stunderna under dagens 
verksamhet. Vår tolkning är att maten används som ett redskap för pedagogerna till att utföra 
sina arbetsuppgifter och kunna införliva läroplanens riktlinjer även under måltiden. I 
Skatteverkets meddelande SKV M 2008:23 (Skatteverket, 2009-11-24) står det att en kostförmån 
innebär att arbetsgivaren bjuder en anställd på mat, under eller utanför arbetstid. En förmån är 
någon form av ersättning för utfört arbete som arbetstagaren får av sin arbetsgivare i annan form 
än pengar. Men om maten kan ses som ett redskap för att kunna uppnå intentionen med den 
pedagogiska måltiden, att barnen ska få uppleva alla aspekter av en måltid genom att observera de 
vuxna på förskolan (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006), då anser inte vi att lunchmåltiden 
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kan ses som en ersättning och då inte heller vara en förmån. Skatteverket (2009-11-24) skriver 
dock att den pedagogiska måltiden ses som en förmån men att den är skattefri om personalen har 
tillsynsskyldighet. Lärarförbundet anser att måltiden är en självklar arbetsuppgift och i sig en del 
av helheten vad gäller barnuppfostran. Av tidigare erfarenheter från andra kommuners 
besparingsförsök, har pedagogerna slutat att äta med barnen när maten kostar vilket lett till att 
vuxenförebilderna försvunnit och kommunernas budget inte påverkats positivt.  (Stenvall, 2008) 
Av de fyra pedagoger vi intervjuat skulle samtliga välja att ta med egen mat istället för att betala 
för den pedagogiska måltiden. Malva säger; ”Den kostar mer än den smakar i så fall.” I Falu 
Kommuns konsekvensbeskrivning står det att en försämring kan ske vid måltiderna i form av att 
barnen äter sämre och lärandesituationerna minskar om pedagogerna väljer att inte äta med 
barnen och de vuxna förebilderna då försvinner. Är det värt konsekvenserna av att spara några 
kronor?  Har det gått så långt att man väljer att gå emot styrdokumenten för förskolan och 
intentionen med den pedagogiska måltiden för besparingens skull? Att man letar försvars 
argument i att måltiden skulle vara en privat förmån för pedagogerna när det i själva verket 
endast är en förmån för pedagogerna i deras yrkesroll. Pedagogerna som medverkat i vår studie 
belyser den stora möjligheten i att upptäcka mycket hos barnen när de får en chans att sitta med 
några få barn under måltidssituationen. En arbetsuppgift som pedagogerna själva värdesätter 
högt. 

3.4. Metoddiskussion 

Att vi valde att både observera och intervjua känner vi var ett bra val för att kunna undersöka 
våra frågeställningar. Det blev mer jobb i form av fler transkriberingar men ett rikare material att 
utgå från. Observationerna gav oss en bild av den faktiska arbetssituationen under den 
pedagogiska måltiden och intervjuerna kompletterade med pedagogernas perspektiv, känslor och 
tankar kring ämnet. 

Om vi hade haft längre tid på oss så känner vi att vi gärna hade genomfört flera 
observationstillfällen och låtit pedagogerna få vänja sig vid videokameran som vi använde oss av. 
Viss påverkan av videokameran kan ge en oriktig bild av observeringstillfället på grund av att 
pedagogen är besvärad av den (Løkken och Søbstad, 1995). Vi upplevde att en av pedagogerna 
var besvärad och hade även nämnt det innan observationen. Men pedagogen ställde ändå upp, 
för att vi skulle få likvärdigt material från samtliga medverkande pedagoger, och försökte att 
bortse från videokameran. Urvalet kändes dock bra utifrån det att de övriga tre pedagogerna var 
bekväma med situationen samt att barnen redan var bekanta med oss och vi upplevde att de 
knappt tog någon notis om att vi satt med och observerade under måltiden. 

Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att göra en pilotintervju med en förskollärare på en 
annan förskola. Det var lärorikt att få prova på rollen som intervjuare innan vi skulle genomföra 
intervjuerna till uppsatsen, dels för att prova på metoden men också för att reflektera över hur 
man ställer följdfrågor. Pilotintervjun gav oss intressant information, flera intressanta synvinklar 
och ett innehåll som vi kände var relevant för vår undersökning. Detta var inget vi kunde 
använda oss av i vårt arbete men fungerade bra till vår eftertanke om frågeformuleringarna, vilket 
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Patel och Davidson (2003) påpekar är betydelsefullt för att frågorna ska fungera så bra som 
möjligt vid själva intervjutillfället.  

Genom intervjuerna fick vi mycket material att arbeta med som komplement till observationerna. 
Vi lämnade ut intervjufrågorna en dag i förväg till pedagogerna vilket vi tror ledde till utförliga 
svar. Vi bad dem att inte diskutera frågorna med varandra och det kändes på svaren som att de 
tänkt på frågorna individuellt. Det fungerade bra att spela in intervjuerna på videokameran utan 
bild. Ingen av de intervjuade hade något emot detta och verkade inte heller hämmade av den. Om 
de påverkats av inspelningen så kanske de hade svarat fåordigt eller pratat tyst och då hade det 
varit svårt att få fram pedagogens uppfattning (Løkken och Søbstad Frode, 1995), men inget av 
detta märktes tycker vi. Ljudupptagningen kontrollerades före och efter varje intervjutillfälle. Vi 
transkriberade två intervjuer var. Att inte ställa några ledande frågor hade vi i åtanke. Kanske att 
det hämmade oss och ledde till att vi ställde för få följdfrågor men samtidigt känner vi att vi fått 
ut ett användbart material till vår uppsats.  

Vår förförståelse i ämnet och relation med medverkande pedagoger kan påverka vår tolkning av 
resultatet. Vi har försökt bortse från episoder och upplevelser som vi varit med om vid tidigare 
tillfällen på fadderskolorna men det kan finnas med i vår undermedvetna och förstärka våra 
intryck av det insamlade materialet. För att öka tillförlitligheten valde vi utbildade förskollärare 
som medverkare i vår undersökning och vi har noggrant tillsammans gått igenom och diskuterat 
objektiviteten i vårt resultat. 
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4. Slutsats 

Pedagogernas arbetssituation under måltidssituationen är komplex. Det framgår i både 
observationerna och intervjuerna att det är många olika aktiviteter som pågår samtidigt för 
pedagogerna. Dels de praktiska bitarna som att se till att det finns bestick och mat till alla samt att 
sköta olika hygieniska sysslor, som toalettbesök, torka snoriga näsor och utspilld mjölk. Sedan ska 
de bedriva en pedagogisk verksamhet också genom att utmana barnen i kommunikation, social 
träning, matematiska begrepp och motoriska färdigheter. Dessutom ska de se till att själva äta och 
få i sig den näring de behöver för att orka jobba resten av dagen.  

Pedagogerna och Borlänge Kommun tolkar pedagogernas arbetsuppgifter under lunchmåltiden 
som ett lika självklart pedagogiskt moment i förskolans verksamhet som den övriga pedagogiska 
verksamheten som pedagogerna utför under sin arbetsdag. Direktiven hämtar pedagogerna från 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98, trots att det inte står uttalat någonstans om måltiden i den 
läroplanen. Att Livsmedelsverket tagit fram rekommendationer för den pedagogiska måltiden på 
uppdrag av regeringen är inget som pedagogerna i vår undersökning är medvetna om. 

Av resultatet drar vi slutsatsen att pedagogerna upplever måltiden i förskolan som en viktig och 
bra situation för dem i deras yrkesmässiga roll, där de har möjlighet att etablera en god relation 
med barnen, men sett ur deras personliga perspektiv är den inte ultimat, vare sig ur närings- eller 
miljösynpunkt. Vad händer med pedagogernas viktiga och ansvarsfulla roll som förebilder om 
pedagogerna väljer att inte med barnen? Det var just barnens behov av förebilder för att få en 
sund inställning till maten som begreppet pedagogisk måltid uppstod från, enligt Sepp, 
Abrahamsson och Fjellström (2006), och Livsmedelsverket (2007) poängterar också att barn tar 
efter de vuxnas handlingar, de gör som vi gör inte som vi säger. Kan man fortfarande kalla det en 
pedagogisk måltid om pedagogerna inte äter samma mat som barnen, utifrån de direktiv som 
Livsmedelsverket (2007) anger? Nej, kan man inte enligt oss, däremot verkar Falu Kommun tycka 
att det är okej trots att det går emot intentionen med den pedagogiska måltiden. 

Slutligen tar vi upp frågan om den pedagogiska måltiden är en arbetsuppgift eller en förmån för 
pedagogerna i förskolan. Visst kan man säga att den pedagogiska måltiden är en förmån för 
pedagogerna genom att de får mat utan att betala för den vilket leder till en form av betalning för 
utfört arbete enligt Skatteverkets direktiv för vad en förmån är (Skatteverket, 2009-11-24). Men 
av det material som framkommit i vår undersökning framgår det, anser vi, att maten används som 
ett redskap för att kunna uppnå intentionen med den pedagogiska måltiden och då kan inte 
måltiden ses som en ersättning utan det är en del av pedagogernas arbete likväl som målarfärg 
och musikböcker. Den pedagogiska måltiden är därmed inte en förmån. Pedagogerna ska inte 
behöva betala för maten de äter tillsammans med barnen. De betalar redan med sin egen hälsa, 
sitt stora hjärta för barnen och genom ansvartagandet i att genomföra en bra pedagogisk 
verksamhet hela dagen. Det är ansvarslöst och kränkande mot pedagogernas yrkesroll att ställa 
dem inför detta dilemma, anser vi. Ska de göra ett val utefter sin yrkesroll och fortsätta bedriva 
arbetet på ett tillfredsställande sätt genom att äta tillsammans med barnen och samma mat som 
dem men då tvingas betala för den? Eller ska de välja det som är bäst för dem personligen och äta 
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egen medhavd mat i ett tyst och lugnt personalutrymme, efter att de sett till att barnen fått mat, 
för att maten ur näringssynpunkt och den faktiska måltidssituationen inte är värd att betala för? 

4.1. Egna funderingar 

När en av oss författare vikarierat och praktiserat på olika förskolor inom Falu Kommun har 
flertalet pedagoger uttalat en frustration över Falu Kommuns diskussioner om den pedagogiska 
måltiden. De har känt en saknad av forskning inom ämnet sett ur deras egna perspektiv, inte 
barnens, för att kunna ta sig an diskussionen med hållbara argument. Kanske vår uppsats kan 
uppmuntra dem till att kämpa och ta diskussionen med kommunen? Vi känner själva att vi aldrig 
skulle vilja betala för maten då det ur en personlig hälsoaspekt känns som en uppoffring vi gör 
när vi äter maten som serveras till barnen. Det är ingen lugn och skön lunchstund för oss och 
den mat vi blivit serverad när vi vikarierat och praktiserat har inte gett oss tillräckligt med energi 
för att orka arbeta hela dagen. Det är verkligen ett dilemma som vi inte vill ställas för, känns 
oetiskt! 

4.2. Förslag på fördjupning av valt ämne  

Vår undersökning inkluderar bara Falu- och Borlänge Kommun. Sepp, Abrahamsson och 
Fjellström (2006) har enbart kommuner i Stockholmsområdet med i sin undersökning. Det skulle 
vara intressant att jämföra flera olika kommunområden i Sverige för att tydliggöra bilden och få 
ett mer tillförlitligt material. Även inkludera skolledning, rektorer och politiker i urvalet. Vidare 
granska konsekvenserna för barnens matvanor när pedagogerna inte äter samma mat som barnen 
samt fördjupa sig i hälsoperspektivet till den pedagogiska måltiden.  
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Bilaga  

Intervjufrågor till pedagogerna 

A. Vilka arbetsmoment genomför du under lunchmåltiden med barnen?  

B. Vilka direktiv följer du? 

Hur upplever du måltidssituationen med barnen utifrån ditt perspektiv som pedagog? 

Om du bortser från dig själv i rollen som pedagog och istället utgår från ditt personliga 
perspektiv som arbetstagare på din arbetsplats. Hur upplever du din lunchmåltid? 

A. Vad innebär begreppet ”Pedagogisk måltid” för dig?  

B. Vad grundar du din uppfattning på? 

På vilket sätt arbetar ni med begreppet ”Pedagogisk måltid” på din förskola? 

Falu Kommun har bestämt att det ska finnas vuxna i matsalen när barnen äter lunch i 
grundskolan. Dock får lärarna själva bestämma om de vill äta tillsammans med eleverna av den 
mat som serveras i matsalen och i så fall dras det av 25 kr för maten per tillfälle på deras lön. Som 
bestämmelserna är idag så gäller detta enbart för pedagoger i grundskolan och inte i förskolan. 
Dock kommer Falu Kommun inom kort att genomföra en utvärdering av hur många pedagoger 
som äter tillsammans med eleverna i skolan nu när de måste betala en mindre summa för maten 
och utifrån det resultat som framkommer ska de ta ställning till om det ska läggas på en avgift för 
maten även för pedagogerna som äter tillsammans med barnen i förskolan. I Borlänge Kommun 
är det i dagsläget inte aktuellt med någon avgift för pedagogerna som äter tillsammans med 
barnen varken i grundskolan eller i förskolan. Vilka är dina åsikter i denna fråga?  

 


