
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Självständigt arbete, 
förskollärarprogrammet 
15 hp 

 

På  menyn  
En  kvalitativ  observationsstudie  
om  interaktion  och  lärande  vid  
måltidssituationer  i  förskolan  

Karin  Lindberg  &  Matilda  
Wahlström  

Examinator: Stellan Sundh 
Handledare: Gabriella Gejard  



 
 

 
 
 



 

1 
 

Sammanfattning  
  
  
Syftet med denna studie var att se om måltiden i förskolan kan ses som en språkfrämjande 
och pedagogisk aktivitet som leder till barns lärande. För att undersöka detta har 
observationer med ljudinspelning samt fältanteckningar gjorts på två olika förskolor. Den 
insamlade empirin har sedan analyserats och presenterats med hjälp av fyra 
forskningsfrågor.  
 
Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med synen att lärande sker i 
samspel med andra människor och språket ses som en viktig artefakt. Resultatet i denna 
studie visade att många samtal skedde vid måltiderna med ett varierat innehåll. Dock var 
det vanligt förekommande med samtal om maten, rutiner och regler. Samtal om aktiviteter 
som skett på förskolan och andra, för barnen, aktuella händelser samtalades det också om. 
Vissa skillnader fanns mellan de yngre och äldre förskolebarnen. De yngre imiterar och 
upprepar ofta varandra medan de äldre barnen oftare deltar i gemensamma samtal. 
Pedagogerna visade sig också vara viktiga för att samtal och interaktion skulle kunna ske. 
Av den anledningen är det av vikt att ha utbildad personal för att kunna upprätthålla en god 
pedagogisk kvalitet med lärande i fokus i förskolans verksamhet. 
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Inledning  

I denna studie undersöks hur interaktionen mellan barn och pedagoger1 kan främja barns 
språkutveckling och leda till lärande vid måltidssituationerna på förskolan. Detta har väckt 
vårt intresse då vi har olika erfarenheter av detta från vår verksamhetsförlagda utbildning. 
Vi har sett att en del pedagoger vill ha måltiden “överstökad” och därmed missar den 
pedagogiska möjlighet som interaktion vid en måltid kan leda till. Eva Johansson och 
Ingrid Pramling Samuelsson menar att måltiden i förskolan kan utmana barns lärande och 
bör ses som en pedagogisk aktivitet med potential för både omsorg och lärande (2001, s. 
88). Vi har också sett exempel på hur samtal vid matbordet har lett till intressanta 
upptäckter när pedagoger har tagit tillvara på barnens funderingar och tankar. Som 
förskollärare ansvarar man bland annat för att barnen i förskolan ska stimuleras och 
utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (Lpfö98, 2016, s. 11) vilket med 
fördel skulle kunna göras under måltidssituationerna. Genom att se på måltiden som en 
pedagogisk aktivitet kan det leda till att möjliggöra interaktion och samspel vilket i sin tur 
kan leda till lärande samtidigt som många mål och riktlinjer från förskolans läroplan 
(Lpfö98, 2016) uppfylls. Under en måltid använder sig barnen av olika artefakter som 
utmanar deras fysiska förmågor och för att den verbala kommunikationen och 
kroppsspråket ska utmanas så behövs det att pedagogerna inleder och uppmuntrar till 
dialog.  
 
Vi anser att interaktionen vid måltiderna är en viktig del i förskolans lärandemiljö, 
framförallt då det är ett tillfälle då man sitter ned med några få barn åt gången vilket 
öppnar upp för ett aktivt deltagande och utbyte av erfarenheter. Sverker Lindblad och 
Fritjof Sahlström skriver om interaktion i pedagogiska sammanhang och menar att 
interaktion är grundläggande i alla sociala handlingar, där vi människor bygger relationer. 
Författarna menar att detta är ett viktigt ämne att studera då interaktion mellan människor 
har en central roll för hur vi människor skapar kunskap i specifika kulturella och historiska 
sammanhang (2001, s. 9–10).  Vi har hitintills inte stött på någon verksamhet som har 
något pedagogiskt inplanerat runt måltiderna i förskolan. Detta är synd då måltiderna 
upptar en relativt stor del av tiden som barnen spenderar på förskolan, vilket gör att de 
borde integreras i den pedagogiska verksamheten i större utsträckning. Av egna 
erfarenheter upplever vi att det sker mycket uppfostrande kring måltiderna, så som att barn 
får tillsägelser om rätt och fel. Hanna Sepp skriver att måltiden omges av regler och 
normer som barnen är medvetna om att de ska förhålla sig till (2013, s. 20). 
 
 
 

                                                
1 I den här uppsatsen benämner vi all personal som förekommer på förskolan såsom 
förskollärare, barnskötare och övrig outbildad personal för pedagoger. 
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Bakgrund  

I detta kapitel avser vi att kortfattat beskriva synen på måltiderna i förskolan ur ett mer 
samhälleligt perspektiv. Kapitlet avslutas med en övergripande problemformulering.   

Måltidens  roll  i  förskolan  
 
Livsmedelsverket skriver att måltiderna på förskolan kan ses som ett tillfälle att umgås på 
och om måltiden används på ett pedagogiskt sätt kan den väcka nyfikenhet till mat och ge 
tillfälle för att prata om matvanor, jämställdhet, mångkultur, samhället i stort och 
demokrati. Livsmedelsverket menar att måltiden är en del av omsorgen och kan användas 
som ett pedagogiskt verktyg. I Läroplanen för förskolan står det att förskolans 
grundläggande värden vilar på demokrati och mänskliga rättigheter och dessa ska 
tydliggöras i den dagliga verksamheten (Lpfö98, 2016, s. 4). Sepp håller med om detta och 
menar att man kan göra det vid måltiderna, som annars lätt glöms bort inom den 
pedagogiska ramen. Hon använder sig av begreppet måltidspedagogik, vilket hon beskriver 
som ett förhållningssätt där måltiden ska integreras i den pedagogiska verksamheten. Detta 
kan göras genom att involvera barnen i planeringen av måltiden. Barnen kan till exempel 
få skära grönsaker, bestämma var de vill sitta eller önska vilken mat som ska serveras 
(2013, s. 123). Måltidens roll i förskolan har förändrats över tid. Den har alltid haft en 
betydelsefull och central del i verksamheten men trots detta har måltiden fått lite 
uppmärksamhet i förskollärarutbildningen genom åren (Sepp, 2013, s. 8-9). I läroplanen 
för förskolan nämns inte ordet måltid en enda gång, vilket kan tolkas som att måltiden inte 
räknas in i den pedagogiska verksamheten på samma naturliga sätt som andra rutiner och 
aktiviteter. I en studie som Sepp tagit del av framkommer att samtalen vid matbordet oftast 
består av monologer, och inte dialoger (2013, s. 21).  

Pedagogers  syn  på  måltiden  i  förskolan  
 
I en artikel där förskollärare blivit intervjuade angående måltiderna i förskolan, säger en av 
de intervjuade att de anser att de vuxna är förebilder och bör äta tillsammans med barnen 
och att måltiden ska vara en avkopplande stund för barnen där samtalen får ta plats. En 
annan av de intervjuade förskollärarna säger att måltiden är en plats där det oftast finns tid 
för att prata med alla barnen. En del regler förekommer också säger hon, mest för 
säkerhetens skull så att barnen inte ska sätta i halsen eller liknande. Pedagogerna vill till 
exempel att barnen sitter upp och inte halvligger eller har fötterna på bordet. Reglerna bör 
anpassas till barnens ålder (Danielsson, 2016). 
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Sepp skriver att pedagoger som blivit intervjuade menar att en pedagogisk måltid bland 
annat bör innehålla både lärande och omsorg. Det kan exempelvis handla om att barnen 
ska lära sig bordsskick och att uppmuntra barnen att prova och lära sig nya saker. Genom 
att samtala och ställa frågor kan barnens språkliga utveckling främjas och de menar också 
att det är av vikt att pedagogerna föregår med gott exempel. Något som ses som 
problematiskt är om det är för många barn i förhållande till vad pedagogerna hinner med, 
för då kan många lärandemöjligheter gå förlorade (2015, s. 80).  
 
Det ligger i pedagogernas ansvar att ge barnen rätt förutsättningar så att måltiden kan leda 
till ny kunskap och väcka fortsatt intresse för vidare samtal. I en artikel skriven av Anna 
Lena Wallström går det att läsa att en växande andel av förskolans personal helt saknar 
utbildning för att arbeta med barn. Men det ser väldigt olika ut – i ett fåtal kommuner har 
inte hälften av de anställda rätt kompetens trots att andelen med förskollärarexamen ökat 
med en procentenhet jämfört med 2016. – ”Vi vet från forskningen att personalens 
utbildning och kompetens är den absolut viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan. Det 
handlar om att ha utbildade och kompetenta förskollärare och barnskötare”, säger 
Magdalena Karlsson som är intervjuad (Wallström, 2018). 
 
Är det så att måltiden glöms bort som en möjlig pedagogisk aktivitet och att måltiden bara 
är en rutin som ska överstökas? Eller finns det potential och förutsättningar för måltiden att 
kunna vara en pedagogisk aktivitet där lärande kan ske? 
 
 

Syfte  och  forskningsfrågor  

 
Syftet med vår forskningsstudie är att se om och hur lärande kan uppstå mellan barn och 
pedagoger genom interaktionen som sker vid måltiderna. Utifrån syftet ämnar vi undersöka 
följande frågeställningar: 
 

•   Hur är måltiderna organiserade? 
•   Kan måltidssituationerna anses vara språkfrämjande? 
•   Vad samtalas det om under måltiderna i förskolan? 
•   Hur möjliggör pedagogerna barnens lärande i samtalen? 
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Forskningsöversikt    

I detta kapitel kommer vi beskriva en del av forskningen som finns kring måltidsstudier. Vi 
inleder dock med forskning om toddlares interaktion då det är aktuellt för en av 
delstudierna.  Forskningen delas in i fyra olika kategorier: Toddlares interaktion, 
Måltidsforskning med lärande i fokus, Måltidsforskning utifrån pedagogers perspektiv och 
slutligen Övrig måltidsforskning om förskolan.  Måltidsforskning har ett relativt brett utbud 
varav vi endast presenterar ett mindre antal studier i denna uppsats. Även 
interaktionsforskning med fokus på andra områden än måltiden finns (se t ex. Kyratzis, 
2004; Gejard, 2018; Walldén Hillström, 2014; Gjems, 2011) men vi begränsade denna 
uppsats till endast måltidsrelaterad interaktionsforskning bortsett från forskningen om 
toddlares interaktion.   

Toddlares  interaktion  
 
Gunvor Løkken har studerat små barns interaktion i förskolan. Hon skriver att de små 
barnen kallas för toddlare på grund av deras sätt att ta sig fram, de tultar, och på grund av 
att de använder sig av sina kroppar för att visa sina avsikter. Hon menar att toddlare har en 
egen kultur som de skapar tillsammans genom kroppsrörelserna till varandra. Vidare 
skriver hon att små barn kan dela uppmärksamhet kring ett gemensamt innehåll och förstå 
varandras känslor och avsikter redan innan de tänker eller sätter ord på dem (2016, s. 20).  
Det är genom sina kroppsrörelser och handlingar som barnen bekräftar sin kamratskap och 
det är genom dessa som de blir uppmärksammade av sina vänner som tolkar deras 
intentioner (Løkken, 2016, s. 32).  
 
Sara Dalgren har i några studier noterat att barnen, genom att använda sig av sina händer 
och peka, uppnår gemenskap och kan interagera med sin omgivning. Pekningar är en viktig 
resurs som barn kan använda sig av för att kommunicera i meningar som består av flera 
ord, även om det bara är ett ord som barnet kan yttra verbalt. Några studier har visat hur 
pekning kan göras på flera olika sätt, exempelvis kan barnen peka med hela handen, med 
handflatan upp eller ned eller med handflatan vriden åt sidan (2017, s. 22-23). Även 
Løkken nämner detta då hon beskriver pekandet som en intersubjektiv handling (2016, s. 
34). 

Måltidsforskning  med  lärande  i  fokus  
 
Anne Kultti genomförde en studie med toddlare som inte har svenska som modersmål vid 
måltidssituationer i förskolan. Avsikten var att ta reda på hur barnen gjordes delaktiga vid 
måltiderna trots att de inte hade det verbala språket ännu. Kultti genomförde fältstudier på 
åtta olika förskolor med ett stort antal flerspråkiga barn och i studien deltog tio barn i 
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åldern 1 år och 7 månader till 2 år och 11 månader som alla hade ett annat modersmål än 
svenska. I studien deltog även pedagogerna på förskolorna som bestod av både barnskötare 
och förskollärare. Kultti använde sig av observationer vilka också inkluderade 
videoinspelningar och fältanteckningar från de olika förskolorna och utifrån detta material 
kunde hon sedermera analysera interaktionen mellan barnen samt mellan barnen och 
pedagogerna. Analysen kunde senare skapa en förståelse för hur förskolans 
måltidssituationer kan bidra till språklig utveckling (2014, s. 21-22). 
 
I sin resultatanalys noterade Kultti tre nyckelfunktioner utifrån vilka hon diskuterade sitt 
resultat av studien: upprepa struktur och organisation av måltiderna, deltagande genom 
fysiska och verbala handlingar samtidigt samt utökad kommunikation. Genom 
observationerna kunde Kultti konstatera att barnen deltog i måltiderna genom att 
observera, lyssna och repetera både sina egna och andras ord och kroppsspråk. 
Pedagogerna använde sig bland annat av här-och-nu kommunikation vid måltidens början. 
Dessa samtal hade ofta ett måltidsrelaterat innehåll såsom instruktioner, frågor och 
observationer angående maten och rutiner kring matbordet och skedde allt som oftast i 
början av måltiden. I den här typen av samtal behövde barnen inte behärska det svenska 
språket för att kunna delta då samtalen möjliggjorde för barnen att uttrycka sig på olika 
sätt, exempelvis genom användandet av kroppsspråk och imitationer (2014, s. 23).  
 
I en annan form av här-och nu kommunikation kombinerade barnen och pedagogerna 
verbala och fysiska handlingar gällande måltiden. Pedagogen kan ses som en mer erfaren 
person som guidar barnen till samtal och deltagande. Att guida ett samtal karaktäriseras av 
att pedagogen, i det här fallet, ställer frågor, pekar och visar samt uttalar orden väldigt 
tydligt. Barnet ges tid att uttrycka sig själv innan pedagogen upprepar sig. När barnet har 
svarat på sitt sätt bekräftar pedagogen barnet och berömmer det. Genom att pedagogen 
ställde frågor i kombination med fysiska gester kunde barnen delta i måltidssituationen 
trots att de hade begränsad kunskap i det svenska språket. Som en del i de guidade 
samtalen förekom frågor, tid för barnen att uttrycka sig samt bekräftelse (Kultti, 2014, s. 
23-24). Kultti såg även i sin studie att samtal rörande andra ämnen än måltiden förekom. 
Exempelvis noterade hon samtal om att komma till förskolan på morgonen, att gå hem från 
förskolan och om barnens familjer. Dessa samtalsämnen var vanligt förekommande då det 
är något barnen har gemensamt och kan relatera till. Även andra icke förskolerelaterade 
ämnen kunde dyka upp och Kultti kunde då se att pedagogerna både tog tillvara på 
situationen och hur de kunde gå miste om en möjlighet att expandera barnens språkliga 
förmågor. När pedagogerna tog tillvara på en möjlighet använde de sig av frågor som var 
relativt enkla för barnen att svara på med en nyfikenhet i rösten. De uppmuntrade till 
fantasi och gav barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samt försökte inkludera fler 
barn i samtalet. Utöver detta gav pedagogen barnen nya ord att upptäcka och möjlighet att 
förstå dess innebörd, i enlighet med Vygotskijs idéer om den proximala utvecklingszonen 
(2014, s. 25-26).  
 
Sammanfattningsvis konstaterar Kultti att måltidssituationerna i förskolan bidrog till att 
språkliga aktiviteter kunde ske, bland annat genom de guidade samtalen samt genom 
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samtal initierade av barnen själva i den mån de kunde. Genom utökad kommunikation 
kunde pedagogen stötta barnen till mer fantasi och hjälpa dem att sätta ord på saker samt 
en förståelse för ordens innebörd och på så vis utmana barnens proximala utvecklingszon. 
Kultti kunde också konstatera att samtal gällande barnens egna hemkulturer inte 
uppmuntrades i hög grad, troligtvis då pedagogerna inte ansåg det ämnet vara något som 
alla barn kunde relatera till och således inte kunde delta i samtalen på det sätt pedagogen 
önskade. Kultti menar att måltiderna gav barnen möjlighet att delta i samtalen som skedde 
i den mån de förmådde och på så sätt kunde utveckla sina språkliga förmågor samt att 
pedagogernas deltagande är viktigt för barnens aktörskap och meningsskapande (2014, s. 
26-27 och 29). 
 
Pia Williams genomförde en kvalitativ observationsstudie med videoinspelningar på två 
avdelningar på en förskola i Sverige med syftet att undersöka vad barn spontant lär sig av 
varandra vid rutinsituationerna som dagligen förekommer i verksamheten såsom under 
måltider, samlingar och lek. Fokus låg på lärandet som uppstod i barnens interaktion med 
varandra vid dessa situationer. Williams följde barnen med en videokamera i olika 
situationer vid olika tillfällen om dagen för att få syn på olika lärandesituationer. Analysen 
av det insamlade materialet skedde kontinuerligt och är baserade på videoinspelningarna 
som spelades upp flertalet gånger för att sedan transkriberas skriftligt (2001, s. 319-320). 
 
Williams diskuterar i sin resultatanalys att dagliga aktiviteter som exempelvis måltiderna i 
förskolan innebär många rutinmoment i vilka barn kan få möjlighet till spontant lärande 
från varandra. Detta kan i sin tur kan leda till att barnen i barngruppen kan bli delaktiga i 
den kamratkultur som råder på avdelningen. Vidare betonar hon också vikten av att 
pedagogerna reflekterar över rutinsituationerna och vilket innehåll samt värderingar de 
förmedlar (2001, s. 334). Williams refererar till Kärrby (2000) och skriver att rutiner i 
samband med måltiderna på förskolan är organiserade på ett sådant sätt att de skapar 
möjligheter för interaktion, samtal och utbyten av erfarenheter (2001, s. 335). Varje 
förskola har sin egen kultur och olika sätt att tillämpa regler och rutiner på och barnen 
bidrar till att göra dessa synliga genom att praktiskt tillämpa dem. Williams lyfter fram att 
det inte måste innebära att ett barn blir ”osynligt” om det blir en del av kamratgruppen utan 
tvärtom, att ett barns individuella prestationer snarare stärks i gemenskapen av de andra 
barnen. I ett av Williams exempel från resultatet av studien ville ett nytt barn på 
avdelningen vara med och duka bordet men nekades detta då pedagogen hellre ville följa 
rutinerna och låta ett för dagen utvalt barn vara den som dukar. Detta förhindrade då att 
detta barn kunde lära sig tillsammans med och av en kamrat. Vissa regler och rutiner kan 
ifrågasättas om man som pedagog reflekterar över vad som är viktigt i vissa situationer och 
vad barnen kan få ut för lärande av situationen (2001, s. 335). Slutligen menar Williams att 
rutiner kan vara både positiva och negativa, positiva då barnen socialiseras in i förskolans 
kultur med hjälp av sina kamrater och negativa då det kan vara svårt att bryta existerande 
rutinmönster (2001, s. 337).  
 
Ulrika Munck Sundman genomförde en måltidsstudie med syftet att se hur förskolebarn 
gör måltid tillsammans i sina kamratgrupper. Fokus är i första hand på barn som sitter utan 
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vuxna vid bordet. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och ämnar 
utöka vår kunskap och förståelse för hur en lokal måltidskultur skapas på förskolan. 
Studien är av videoetnografisk karaktär och äger rum på en förskola i Stockholmsområdet. 
Studien bygger på naturliga data vilket innebär att händelser och fenomen är en del av den 
dagliga verksamheten och inte har iscensatts av forskaren. Fokus i studien är på dialogen, 
samspelet och de språkliga handlingarna som uppstår mellan deltagarna i samband med 
måltiderna (2013, s. 25-29). 
 
I resultatet av sin studie fann Munck Sundman att barnen förhandlar med varandra kring 
olika regler och aktivitetsramar och att barnen korrigerar och styr varandra genom 
direktiver. Det framkom att barnen tog ett stort ansvar för att den sociala ordningen under 
måltiderna skulle upprätthållas trots att de satt utan en pedagog vid matbordet. Detta visade 
sig bland annat genom att de såg till att alla barn hade en plats att sitta vid, bestick att äta 
med, att alla vid bordet fick ta av maten samt att maten skulle räcka till samtliga. Utöver 
detta tog barnen också gemensamt ansvar för att samla alla till bords, fylla på mat vid 
behov och hämta annat som var nödvändigt för att kunna genomföra måltiderna. Vid 
bordet samtalade barnen bland annat om de rutiner som fanns kring måltiden på förskolan 
och delade förslag och åsikter kring dessa. Munck Sundman noterade hur en lokal 
måltidsordning växte fram då barnen socialiserade sig med varandra och såg till att alla 
blev delaktiga i de rutiner som fanns för att kunna upprätthålla den ordning de skapat 
tillsammans på förskolan (2013, s. 84). Vidare kunde Munck Sundman se spår från de 
regler gällande måltiderna som pedagogerna hade förmedlat till barnen som de i sin tur 
försökte upprätthålla. Detta skedde dels genom förhandlingar men också genom egna 
(om)tolkningar av reglerna. Barnen tog gemensamt ansvar för förhandlingarna och 
efterlevandet av reglerna för att kunna säkerställa en godtagbar social ordning kring 
matbordet (2013, s. 85). 
 
Johansson och Pramling Samuelsson beskriver måltiden som en arena för närhet, lärande 
och omsorg. Vidare menar de att måltiden är en viktig del av vardagen för både barn och 
vuxna. Måltiden skapar en gemenskap mellan de som deltar och genom att man ofta sitter i 
mindre grupper möjliggörs kommunikation och samspel. Måltiden bidrar till att 
tillfredsställa primära behov såsom att få i sig mat, men också till olika former av lärande 
och omsorg (2001, s. 88-89). I ett projekt med syftet att studera pedagogers 
förhållningssätt, verksamhetens innehåll samt barns erfarenheter använde sig Johansson 
och Pramling Samuelsson sig av enkäter, intervjuer och videoobservationer (2001, s. 88). 
 
Vid en måltidsobservation konstaterade Johansson och Pramling Samuelsson att det ibland 
förekom tillfällen då pedagogerna fokuserade mer på sina kollegor än att samspela med 
barnen. Detta kunde bero på att det satt flera vuxna vid samma bord. Pedagogerna riktade 
sig till barnen främst för att få dem att fokusera på att äta istället för att försöka möta dem i 
deras livsvärldar. Förvisso respekterade pedagogerna barnens samspel till viss del och då 
också deras delade världar, men när barnen närmade sig gränsen till att tramsa för mycket 
avbröts deras samspel. Antydningar fanns om att barnen kunde ”bestraffas” om de inte 
slutade tramsa, exempelvis genom att de skulle få sitta kvar vid bordet resten av dagen. 
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Tramset avbröts ofta av pedagogerna med vänlig ton vilket kunde ses som en gemensam, 
tyst överenskommelse mellan barnen och pedagogerna och som en form av 
intersubjektivitet kring regler som fanns på avdelningen (2001, s. 96). Vid en annan 
observation fanns inte samma möjlighet till samspel mellan vuxna utan pedagogen var 
placerad som ensam vuxen vid sitt bord tillsammans med barnen. Den pedagogens fokus 
låg på barnen och deras världar där omsorg och lärande fick en framträdande roll (2001, s. 
98). Pedagogen bekräftade barnens kompetens, deras förmågor och bildade en ömsesidig 
gemenskap tillsammans med barnen. Samtal, samspel och delade världar var en viktig del 
av måltiden och möjlighet för barnens och den vuxnes livsvärldar att mötas var goda 
(2001, s. 97). I den första observationen tycks inte pedagogernas strävan efter att bekräfta 
barnen och möta dem i deras livsvärldar uppfyllas fullt ut då deras engagemang för 
tillfället var riktat åt annat håll. I den andra observationen däremot lyckades pedagogen 
integrera omsorg och lärande till en helhet samtidigt som utgångspunkten var från barnens 
perspektiv (2001, s. 99).  

Måltidsforskning  utifrån  pedagogers  perspektiv  
 
Sepp, Abrahamsson och Fjellström har sett under deras studier där de intervjuat ett antal 
pedagoger att det främst är tre saker som det fokuseras på under måltiderna i förskolan. De 
tre sakerna är att barnen ska smaka på maten som serveras, barnen ska äta upp maten de 
har på tallriken samt att barnen ska lära sig vikten av att tvätta händerna före och efter 
måltiden (2006, s. 227). En del av pedagogerna i studien som har arbetat inom förskolans 
verksamhet i många år nämner att det såg annorlunda ut i verksamheten tidigare. De 
berättar hur barnen fick vara med och hjälpa till med förberedelserna kring måltiderna i 
förskolan, genom att till exempel skära grönsaker, baka bröd, koka gröt och annat som de 
kunde medverka i/till. De säger samtidigt att tiden inte finns till dessa moment i 
verksamheterna längre. Tiden går åt till annat. Några av pedagogerna som arbetat länge 
nämner att det var svårt att vara föredömen till barnen då de inte åt måltiderna tillsammans, 
samtidigt som det inte fanns några tydliga riktlinjer i styrdokumenten för pedagogerna att 
följa (Sepp et al., 2006, s. 226).  
 
Förutom att se till att barnen fick i sig den näring de behövde för att orka med dagen, så låg 
fokusen på att hjälpa barnen framåt kring måltidens alla moment, såsom att låta dem skära 
sin egen mat, hantera sina bestick samt att barnen skulle lära sig bordsskick. Ett sätt som 
har visat sig vara framgångsrikt när det gäller barnens matvanor och deras inställning till 
mat är med en närvarande och aktiv pedagog som säger att maten är god och så vidare, 
medan en tyst pedagog ger motsatt effekt (Sepp et al., 2006, s. 224). De beskriver den 
ideala måltiden som en lugn och harmonisk stund där alla barn får uppmärksamhet och blir 
lyssnade till, samtidigt som pedagogerna tar tillvara på måltiden och gör den till en 
pedagogisk måltid där barnen får lära sig om mat, näring och om andra saker som barnen 
visar sitt intresse kring. Pedagogerna påpekar att det är ett stort plus om maten är fint 
upplagd. Verksamheten ser inte likadan ut för alla. En del av de intervjuade upplever att 
måltiden är ett stressmoment och är en rutin som så snabbt som möjligt ska genomföras, 
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medan andra tyckte att måltiden är en familjär stund som uppskattas av både pedagoger 
och barn (Sepp et al., 2006, s. 230).  
 
Dalgren utgår i sin studie från Embedded Teaching som hon definierar som inbäddad 
undervisning. Den sortens undervisning kan sammanfogas till nuets didaktik och beskrivs 
som riktad undervisning mot möjligt lärande i vardagliga aktiviteter. Hon beskriver tre 
olika pedagogiska stilar som hon observerat i sina studier: 1. Den sociala pedagogen gör 
måltiden till en aktivitet där dialoger, samtal och samspel ligger i fokus, 2. Den 
pedagogiska pedagogen är instruktionsinriktad och strävar efter att undervisa om mat, 
näring och hur man agerar vid en måltid, 3. Den undvikande pedagogen har generellt ett 
väldigt litet samspel med barnen under måltiden och denna passivitet anses inte vara 
förenlig med normerna för pedagogiska måltider (2017, s. 16-17). Måltiderna i studien på 
förskolan har studerats med utgångspunkt i uppfostran. En del interaktionsorienterade 
studier har sin utgångspunkt i hur måltiden kan fungera som en arena för sociala mönster, 
socialisering, kultur och identitet, och inte bara läran om näring och mat. 
Förskolepedagogik kan förstås som någonting som produceras och praktiseras av 
pedagoger och barn tillsammans, oftast i vardagligt återkommande aktiviteter (Dalgren, 
2017, s. 5). 

Övrig  måltidsforskning  om  förskolan  
 
Katarina Gustavsson och Helen Melander har gjort en observationsstudie kring måltider i 
en mobil förskola under ett års tid. Den mobila förskolans verksamhet är placerad på en 
buss som är anpassad till en förskolas verksamhet. De utgår från en lokal 
gemenskapsbaserad praktik ”Community of practice” (Lave & Wenger, 1991) där de 
menar att barn och vuxna utvecklar färdigheter och kunskaper tillsammans med andra 
(2017, s. 19). De kan se i sina analysresultat att måltiderna i den mobila förskolan inte 
skiljer sig så mycket från måltiderna i andra förskoleverksamheter. Omsorg, måltidens 
organisering och det pedagogiska innehållet synes att vara densamma. Den stora skillnaden 
låg i var maten serverades, och hur barnen satt i förhållande till pedagogerna inne i bussen. 
Barnen satt vid egna bord och pedagogerna vid ett annat bord. Även om verksamheten 
mestadels skedde utanför bussen och på olika platser, var det väldigt få gånger som de åt 
sina måltider utanför bussen. De menar att måltiden i den mobila förskolan är rutiniserad 
aktivitet som följer mönster för hur man ska uppföra sig vid bordet (Gustavsson & 
Melander, 2017, s. 19). 
 
Robyn M. Holmes har tillsammans med ett antal assistenter genomfört en studie på en 
förskola i USA om hur och vad barnen samtalar om under luncherna. De studerade också 
om kön påverkade samtalsämnen och lek vid matbordet (2011, s. 413). De gjorde en 
metodologisk och kvalitativ undersökning där författaren och assistenterna antecknade 
både verbal och fysisk kommunikation. De var placerade på olika sidor av matbordet som 
studerades i fem minuter och antecknade för att sedan byta bord och sitta där i fem 
minuter. Efter måltidens slut jämförde de sina anteckningar för att hitta likheter eller 
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skillnader i anteckningarna (2011, s. 416). I resultatet fann Holmes att barn oftast 
interagerade med andra barn, och inte med pedagogerna. Dessutom visade studien att 
flickor var de som pratade mest under måltiderna. Om barnen initierade samtal med 
pedagogerna handlade det oftast om att få hjälp med något eller för att ställa en fråga. 
Barnens samtalsämnen handlade bland annat om maten, familj, skämt, vad de gjort/skulle 
göra under dagen och en del sång. Pojkarna var de som mest skämtade och pratade om 
saker de inte ”fick” prata om och flickorna var kraftigt överrepresenterade i samtalsämnen 
rörande mat, familj och dagliga aktiviteter. I resultatet konstaterade Holmes också att 
pojkar oftare lekte med maten och språket vid bordet och att flickor oftare utövade 
låtsaslek (2011, s. 417-421).    
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Teoretiska  perspektiv  

I detta kapitel behandlas det teoretiska ramverk samt de centrala begrepp denna studie tar 
avstamp i. Inledningsvis presenteras det sociokulturella perspektivet följt av begreppen 
kamratkultur och intersubjektivitet som är aktuella för studien. 

Sociokulturella  perspektivet  
 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i psykologen Lev S Vygotskijs teorier om 
språk, utveckling och lärande. Vygotskij menade att psykologin befann sig i en kris - detta 
var ett av hans favorituttryck. Han menade att det behavioristiska perspektivet, som 
dominerade inte förklarade hur människor lär och utvecklas på ett fullständigt sätt. Ett 
uttryck som Vygotskij använde sig av är mediering. Ordet kommer från det tyska ordet 
Vermittlung som betyder förmedling och det är hämtat från skrifter skrivna av Karl Marx. 
Med mediering menar han att människor använder redskap eller verktyg för att förstå sin 
omvärld och påverkar hur vi agerar i den (Säljö, 2017, s. 253). 
 
Vygotskij menar vidare att människan använder sig av två olika slags medierande redskap: 
materiella och språkliga. Ett språkligt redskap kan också kallas för ett intellektuellt eller 
mentalt redskap. Han själv använde sig av termen psykologiskt redskap. Ett redskap kan 
vara en symbol, tecken eller bestå av ett teckensystem som vi använder för att tänka och 
kommunicera med. Språkliga redskap kan till exempelvis vara bokstäver, siffror eller 
varierande räknesystem. Dessa redskap har sitt ursprung i den kulturella utvecklingen och 
de har alltid en sociogenes vilket betyder att de alltid har en historia (Säljö, 2017, s. 254-
255). Människor använder sig av kulturella redskap när de tänker och kommunicerar för att 
försöka förstå och tyda sin omvärld. Vygotskij menar att vi inte tolkar vår omvärld direkt 
utan vi tänker i omvägar. Hur vi uppfattar saker beror på hur och var i världen vi lever. De 
språkliga redskapen utvecklas inom samhällen och i kulturella situationer. De är inte 
naturliga utan formas av traditioner, och de ändras och utvecklas. Ett exempel på detta är 
alfabetet. Från början fanns inte å, ä och ö i det svenska alfabetet, utan dessa har lagts till 
senare. En del språk har inte ens ett skriftspråk. Vygotskij menar att språket är redskapens 
redskap. Han menar inte ett särskilt språk, utan menar att språket är ett flexibelt 
teckensystem som vi kan använda oss av för att uttrycka oss, förstå världen och vår 
förståelse för den. Språk ska alltid ses som ett dynamiskt och ständigt utvecklingsbart 
teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer, såsom till exempel bilder (2017, s. 
253-255). I det sociokulturella perspektivet vill man undvika att skilja på tänkande och 
språk. Vygotskij menar att de är beroende av varandra men inte identiska, utan att det är 
genom kommunikation som vi formas som tänkande människor. Genom språklig 
mediering tar vi del i ett kulturellt eller samhälleligt sätt att förstå omvärlden på. Redan 
som barn samspelar vi med vår omvärld genom språket. Perspektivet är inte förenat med 
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någon speciell pedagogik utan perspektivet är avsett för att kunna realiseras inom ramen 
för den vanliga skolan och förskolan och dess förutsättningar (Säljö, 2017, s. 260-262). 
 
Appropriering är ett uttryck som används för att beskriva lärande. Det handlar om när en 
person blir bekant och lär sig använda ett kulturellt redskap och hur de medierar med hjälp 
av detta i sin omvärld. När vi lär oss att skriva, räkna och rita använder vi oss av 
appropriering (Säljö, 2017, s. 251-264). Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet är artefakt. Det betraktas ofta som materiella föremål tillverkade av människor 
(Löfdahl, 2004, s. 19). En artefakt kan ses som något som utvecklats och formats av 
människor som exempelvis verktyg, byggnader, språk och teknologiska saker som 
mobiltelefoner (Harvard & Jensen, 2009, s. 21).  
 
I det sociokulturella perspektivet finns det fler begrepp som används, bland annat 
scaffolding och proximal utvecklingszon. Den senare hänger ihop med Vygotskijs sätt att 
se på lärande och utveckling som ständigt pågående processer. Han menade att människan 
lär under hela livet och att om en individ är på väg att lära sig en färdighet så är hon även 
nära att lära sig ytterligare färdigheter (Säljö, 2017, s. 260). När en individ befinner sig i 
utvecklingszonen menar han att människor är mottagliga för instruktioner och förklaringar, 
vilket man får genom vägledning av någon annan som är mer kompetent såsom en kamrat 
eller lärare i hur man använder ett kulturellt redskap. När läraren hjälper/vägleder barnen 
genom att ge sitt stöd, så att barnet erfar nya färdigheter kallas det för scaffolding. När en 
person befinner sig inom utvecklingszonen kan man genom scaffolding appropriera 
kunskaper som andra personer besitter (Säljö, 2017, s. 260-261). Vygotskij betonar att barn 
är beroende av stöd och hjälp för att kunna begreppsliggöra sin omvärld och detta menar 
han att de kan göra tillsammans med någon erfaren vuxen eller annan mer kompetent 
kamrat (Säljö, 2017, s. 259).  
 
Det sociokulturella synsättet är ett relativt nytt synsätt inom skola och förskola. På 1980- 
och 1990-talet väcktes åter ett intresse för perspektivet som utvecklades redan på 1920-
talet för att då sedan snabbt försvinna. En av anledningarna till det återfunna intresset för 
perspektivet är det mångkulturella och alltmer globaliserade samhället som vuxit fram. 
Detta synliggör de skillnader i kunskap och värderingar som finns i olika kulturer på ett 
mer framträdande sätt. En av det sociokulturella perspektivets utgångspunkter är just 
mångfald och perspektivet tar hänsyn till att olika samhällen och kulturer har olika 
premisser för kunskap och lärande. Dessutom är det sociala samspelet för utveckling och 
lärande av stor vikt inom perspektivet då det är en social teori som ämnar skapa förståelse 
för hur människor genom samspel blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter. I det 
sociokulturella perspektivet innehar interaktion och kommunikation framträdande roller då 
perspektivet betonar att kunskap är något man deltar i och inte något som överförs från en 
människa till en annan. Kunskap anses vara något som växer fram ur samspelet mellan 
barn samt mellan barn och pedagoger och lärandet ses som ett socialt samspel (Säljö, 2017, 
s. 261-262).   
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Kamratkultur  och  intersubjektivitet  
 
Den amerikanska sociologen William A. Corsaro myntade begreppet peer culture vilket på 
svenska översätts till kamratkultur. Corsaro förklarar begreppet som barn som umgås och 
träffas på daglig basis i gruppsammanhang, exempelvis i förskolan. Barn kan ingå i flera 
olika kamratkulturer samtidigt och de kan se olika ut beroende på plats och tid. Vidare 
menar Corsaro att en kamratkultur innefattar rutiner, värderingar och artefakter som barn 
skapar och delar i samspel med varandra (2018, s. 127-128). Annica Löfdahl beskriver 
begreppet som ett sätt att beskriva barns perspektiv och tolkningar av den kultur de 
befinner sig i och hur barnen handskas med frågor som är viktiga för dem. Barn som ingår 
i samma kamratkultur skapar en gemensam förståelse för den rådande sociala ordningen i 
den kultur de befinner sig i. För att kunna förstå kamratkulturen menar Löfdahl att det är 
interaktionen barnen emellan som är i fokus istället för det individuella barnet. En 
kamratkultur är baserad på barnens handlingar och interaktioner och förstås genom hur och 
vad som förhandlas var. För att kunna förhandla och förmedla innehåll inom 
kamratkulturen är språket ett viktigt redskap liksom de dagliga rutiner barnen tar del av då 
de skapar en trygghet för barnen att kunna utvecklas ytterligare (2014, s. 13-14).  
 
Intersubjektivitet är ytterligare ett centralt begrepp och Harvard och Jensen förklarar att 
ordet består av två delar: inter och subjekt. Inter betyder mellan och subjekt är någon som 
tänker och känner. Vidare förklarar de begreppet som en process som kräver två individer 
som har ett utbyte med varandra (2009, s. 22). Löfdahl förklarar intersubjektivitet som att 
man vill lyfta fram ett gemensamt meningsskapande och kan beskrivas som en 
överenskommelse och gemensam förståelse mellan personers uppfattningar och 
bedömningar (2004, s. 14). Löfdahl refererar till Davidson (1992) och beskriver att 
deltagarna som interagerar med varandra innehar nyfikenhet, motivation och intresse av att 
jämföra tankar. För att nå intersubjektivitet krävs kunskap om både situationen och om de 
andra personerna som deltar i interaktionen. Genom interaktionen och den språkliga 
återkopplingen deltagarna ger varandra är det nödvändigt att kunna tolka, översätta och 
förtydliga budskapet för att intersubjektivitet ska uppnås (2004, s. 14-15). 
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Metod  

I detta kapitel redogör vi för vilken metod vi använt oss av i denna uppsats. Utöver detta 
redogör vi också för hur urval, databearbetning och analysmetod gått till. Även en kortare 
analys av den valda analysmetoden presenteras liksom studiens reliabilitet och validitet. 
Avslutningsvis presenteras de etiska hänsynstaganden vi tagit hänsyn till samt en kort 
beskrivning av hur vi fördelat arbetet under studiens gång. 

Observationsstudie  
 
Vi valde att använda oss av observationsstudier av etnografisk karaktär som metod för 
datainsamling. Bell och Waters beskriver observationer som en metod för att kunna se hur 
någon genomför ett moment i syfte att få syn på olika aspekter såsom exempelvis samspel, 
beteende, innehåll eller processer. Observation som metod kan bidra till en bättre förståelse 
för individer och grupper i den miljö som är intressant för studien (2016, s. 223). Eva 
Hammar Chiriac och Charlotta Einarsson framhåller att observation som metod gör det 
möjligt att studera grupper som med andra metoder kan vara svåra att studera, till exempel 
barn då deltagarna inte delar med sig av information verbalt, som till exempel vid en 
intervju, utan istället bidrar med sina handlingar. En observation utgår ifrån vad som 
faktiskt händer istället för vad någon säger eller tänker (2013, s. 27). Detta ansåg vi vara 
passande då vi ville få syn på hur interaktionen kan se ut vid måltidssituationerna samt 
vilket eventuellt lärande som kan uppstå. I kombination med våra observationer förde vi 
också fältanteckningar samt använde oss av ljudinspelning för att lättare kunna analysera 
vårt insamlade material. Att vi använde oss av ljudinspelning istället för videoinspelning 
var ett medvetet val. Vi trodde att det skulle bli enklare att få medgivande från 
pedagogerna och vårdnadshavarna om vi inte skulle filma måltiderna. Vi hoppades att 
deltagarna skulle kunna känna sig mer avslappnade och naturliga utan en videokamera 
utplacerad någonstans och på så vis få ett mer korrekt resultat.  
 
Vi har varit icke-deltagande i våra observationer vilket innebar att vi satt bredvid 
matbordet för att kunna se och höra vad som gjordes och sades samt förde anteckningar om 
vad vi såg och hörde utan att aktivt delta i samtalen eller måltidssituationen. Tanken med 
våra observationer var att på ett så objektivt sätt som möjligt analysera och tolka den 
insamlade empirin för att kunna ge en så rättvis bild som möjligt av det vi observerade 
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). Dock var vi medvetna om att man som observatör och 
deltagare kan se och tolka samma information på olika sätt vilket också är något som 
många forskare ser som ett oroande faktum gällande observationer som 
datainsamlingsmetod (Bell, 2006, s. 191). 
 
Hammar Chiriac och Einarsson beskriver teorigenererande observationsstudier som en 
studie där empirin är själva utgångspunkten och där forskaren i första hand är intresserad 
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av att generera ny kunskap eller synliggöra nya infallsvinklar i den empiriska verkligheten. 
Vidare skriver de att forskaren, med hjälp utav den insamlade empirin försöker få en bild 
och eventuellt en teori om det fenomen som studerats. Denna form av arbetssätt kan också 
kallas för upptäckandets väg. Vår studie tar avstamp i den insamlade empirin och har som 
syfte att tillföra mer kunskap och reflektionsmöjligheter kring måltiderna som pedagogisk 
aktivitet varpå denna form av observationsstudie som Hammar Chiriac och Einarsson 
beskriver kan anses vara applicerbar för vår studie (2013, s. 20). 

Urval  och  avgränsningar  
 
Vårt tillvägagångssätt för att hitta två förskolor att besöka för våra observationer skedde 
genom ett bekvämlighetsurval. Det är förskolor vi tidigare är bekanta med genom att vi 
vikarierat eller haft verksamhetsförlagd utbildning där. Tillvägagångssättet för att ta 
kontakt med Förskola A började med ett fysiskt besök på förskolan. När personalen fått 
information om studiens syfte och upplägg, tillfrågades de om de ville medverka och om 
de hade möjlighet att dela ut information om studien samt medgivandeblanketter till 
vårdnadshavarna på avdelningen som studien berörde. Kontakt med Förskola B skedde via 
mejl till förskolechefen med en förfrågan om att komma och observera på en av 
avdelningarna på förskolan. Förskolechefen kontaktade sedan personalen på den aktuella 
avdelningen vilka samtyckte till observationsstudien. Efter det skedde kontakten med 
personalen genom ett fysiskt informationsmöte där medgivandeblanketter samt mer 
information om studien delades ut. Ett startdatum för observationerna sattes samt en 
preliminär tidsram för de övriga observationerna. Med tanke på den relativt begränsade tid 
vi har för att skriva denna uppsats har vi fått anpassa våra antal observationer efter vad som 
anses rimligt inom ramen för kursens omfång. Då vår studie har två utgångspunkter, en för 
yngre förskolebarn och en för äldre förskolebarn var det viktigt att få tillträde till två olika 
avdelningar, en med yngre barn och en med äldre barn. Utöver detta behövde vi få kontakt 
med två olika förskolor då vi ville genomföra observationerna på olika geografiska platser.  

Databearbetning  och  analysmetod  
 
När observationerna är genomförda är inte arbetet färdigt. Då ska den insamlade empirin 
bearbetas och analyseras. Från Förskola A finns 120 minuter inspelat material och 
observationerna har varat i cirka 20 minuter per måltid och har enbart utförts under 
förskolans luncher. En av inspelningarna stängdes av tidigare på grund av besök av barn 
från en annan avdelning. Från Förskola B finns det 154 minuter inspelat material och 
måltidssituationerna som observerats är ett mellanmål samt fyra luncher. Lunchtillfällena 
varade mellan 30-40 minuter. Mellanmålet varade i cirka 15 minuter, därefter kom det barn 
för att äta som inte skulle delta i studien varpå observationen fick avslutas. Vi har bearbetat 
den insamlade empirin genom att lyssna flera gånger på ljudupptagningarna och därefter 
transkriberat dialogerna. Totalt blev det transkriberade materialet från Förskola A cirka 
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13,5 sidor och transkriberingen av materialet från Förskola B resulterade i cirka 15 sidor 
nedskrivna dialoger. Detta har också kompletterats med våra fältanteckningar för en större 
överblick av empirin. Dialogerna har vi sedan sorterat in under tre rubriker vilka är tre av 
våra forskningsfrågor: Kan måltidssituationerna anses vara språkfrämjande?; Vad 
samtalas det om under måltiderna i förskolan? samt Hur möjliggör pedagogerna barnens 
lärande i samtalen?. Detta bidrog till att vi lättare fick en överblick och kunde upptäcka 
mönster i samtalen. Därefter har vi valt ut dialoger som vi kan härleda till vårt syfte samt 
diskutera närmre under resultat- och diskussionsdelen.       

Reflektion  över  metoden  
 
Våra forskningsfrågor hjälpte oss att dela in vår insamlade empiri under aktuella rubriker i 
vårt analysarbete. Detta ledde till en god överblick av vårt resultat. Genom att använda oss 
av redan färdiga frågor var det inte nödvändigt för oss att komma på nya eller andra 
rubriker eller frågor att utgå ifrån, utan istället kunde vi redan tidigt under arbetets gång 
börja dela in empirin under rätt fråga. På så viss kunde vi lättare komma igång och arbeta 
mer effektivt med vår empiri.       

Reliabilitet  och  validitet  
 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet är ett mått på hur ett tillvägagångssätt kan generera samma 
resultat under samma omständigheter vid olika tillfällen. Med validitet menas huruvida en 
fråga beskriver eller mäter det den är till för att beskriva eller mäta (Bell, 2006, s. 117). 
Hammar Chiriac och Einarsson menar att reliabilitet handlar om noggrannhet och säkerhet 
gällande insamling av data och om överensstämmelse förekommer mellan olika 
insamlingstillfällen med samma metod. Validitet handlar om huruvida forskaren 
undersöker det som avsågs undersökas. Validitetsbegreppet har utvecklats sedan sent 
1990-tal till att handla mer om hela forskningsprocessen snarare än om själva 
datainsamlingen (2013, s. 49).   
 
Enligt Hammar Chiriac och Einarsson finns en del faktorer som kan komma att påverka en 
studies reliabilitet, exempelvis om observatören är inkonsekvent i sitt arbete, om 
observatören inte orkar hålla fokus uppe under hela observationstillfället, om observatören 
har fattat tycke för eller ogillar en deltagare vilket kan leda till omedvetna feltolkningar 
eller om observatören har en viss önskan om studiens utfall. De menar vidare att det inte 
behöver vara avsiktliga feltolkningar men att det är faktorer att ta i beaktning då det skulle 
kunna påverka studiens resultat (2013, s. 49). Vårt mål var att alltid vara objektiva i våra 
tolkningar samt att uppträda på ett professionellt och ansvarstagande sätt och inte låta 
personliga känslor eller antaganden påverka resultatet. Vår studie kan anses ha hög 
validitet då vi har studerat det vi avsåg att studera; hur interaktion vid måltidssituationerna 
kan leda till lärande av olika slag. Studien har en lägre reliabilitet trots att vi har varit 
noggranna med hur vi samlat in vår empiri och att det har skett på samma sätt. Det skulle 
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krävas fler observationstillfällen och fler deltagande förskolor för att reliabiliteten ska 
kunna anses vara hög. Värt att notera är dock att reliabilitet och validitet är två begrepp 
som inom den kvalitativa forskningen inte alltid ses som användbara för att kunna mäta 
kvalitet i kvalitativa studier (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 51).     
 
Studiens generaliserbarhet är att anses som relativt låg då våra observationer endast är 
utförda på två förskolor och två avdelningar. Av den anledningen är vi väl medvetna om att 
resultatet från studien inte är att likställa med samtliga måltidssituationer på alla förskolor 
runtom i Sverige. Studien är inte representativ för alla förskolor men kan ge en förståelse 
och inblick i hur interaktion och lärande kan se ut vid måltidssituationerna. Genom att vi 
var bekanta med förskolorna sedan tidigare kan det ha påverkat vårt resultat på ett eller 
annat sätt. Dock är det inget vi kan veta med säkerhet, men det är värt att ha i åtanke, 
framförallt gällande studiens reliabilitet och generaliserbarhet.   

Etiska  hänsynstaganden  
    
I rollen som forskare är det viktigt att handla etiskt korrekt genom hela 
forskningsprocessen och kontinuerligt förhålla sig till de aspekter som gäller. Till att börja 
med behöver en forskare förankra sitt projekt hos aktuella nyckelpersoner samt hos de som 
ska delta i studien för att få deras medgivande till deltagande (Hammar Chiriac & 
Einarsson, 2013, s. 39). Detta var det första vi gjorde. Vi tog kontakt med tilltänkta 
förskolor för att få reda på om de var intresserade av att delta i vår studie. Vi förankrade 
det hela hos pedagoger och chefer innan vi gick vidare. Hammar Chiriac och Einarsson 
beskriver forskaretik som att forskaren ansvarar för att ha ett bra bemötande mot studiens 
deltagare samt ett ansvar gentemot både samhället och forskarsamhället att de resultat som 
presenteras är korrekta och trovärdiga. Som forskare är det mycket viktigt att ständigt 
kontrollera och upprätthålla ärlighet i arbetet för att undvika att hamna i en situation där 
man, med största sannolikhet, omedvetet far med osanning (2013, s. 41-42). Forskningsetik 
förklarar Hammar Chiriac och Einarsson som forskarens förhållningssätt gentemot 
deltagarna i studien, och hur väl forskaren upprätthåller det så kallade individskyddskravet. 
I individskyddskravet finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till: informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- samt nyttjandekraven (se även Vetenskapsrådet, 2017, s. 12-14). Dessa 
huvudkrav kommer kort presenteras nedan då vi i vår studie har tagit hänsyn till dessa 
krav. 
 
Med informationskravet menas att forskaren måste informera deltagarna i studien om deras 
uppgift i studien och vilka villkor som gäller inom ramen för studien, till exempel att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande samt 
att informationen som framkommer under studien enbart ska användas i forskningssyfte. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarnas samtycke att delta ska inhämtas. Deltagarna ska 
självständigt få välja om de vill delta eller inte och kunna avbryta sitt deltagande om så 
önskas utan några negativa följder för dem. Dessa två huvudkrav kan sammanfogas till 
något som kallas informerat samtycke som en kombination av de två kraven (2013, s. 42-
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44). Genom ett informationsbrev2 beskrev vi villkoren för deltagande samt syfte med 
studien och övrig information för att deltagarna skulle kunna ta ställning till huruvida de 
önskade delta eller inte. Vi bifogade också en blankett3 där medgivande och samtycke 
skulle delges. Då studien rörde minderåriga barn var det nödvändigt att vårdnadshavarna 
godkände barnens deltagande. Då barnen i vissa fall inte kunde prata eller berätta vad de 
tänker och känner var det viktigt för oss att vara lyhörda när vi gjorde våra observationer. 
Om vi av någon anledning skulle misstänka att ett barn inte ville vara med skulle vi 
omedelbart avbryta. Detta inträffade dock inte då vår närvaro verkade uppskattad av 
barnen. Konfidentialitetskravet innebär att inga uppgifter om deltagarna ska förvaras, 
antecknas eller lagras på ett sådant sätt att deras identitet kan röjas. Redovisningen av 
resultaten ska ske på sådant sätt att ingen enskild person kan identifieras. Forskaren ska 
vara noggrann med hantering och förvaring av data samt för hur resultatet presenteras 
(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 44-45). Vi informerade deltagarna om att deras 
medverkan skulle vara anonym och att deras identitet inte skulle kunna röjas. Vi förklarade 
även att resultatet i studien inte skulle presenteras på ett sådant sätt att förskolan eller 
personerna i studien skulle kunna identifieras. Vi har därför valt att kalla alla pedagoger för 
”pedagoger” och alla barn har fått fingerade namn. Vi har också vidtagit 
försiktighetsåtgärder och säkerställt att ingen utomstående har kunnat ta del av våra 
anteckningar, blanketter och dylikt. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats 
in inte får användas till något annat än just forskning (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, 
s. 45 och Vetenskapsrådet, 2018). Vi har även informerat deltagarna om att den data vi 
samlar in endast är tänkt för den aktuella studien, och när den är avklarad ska den 
insamlade datan förstöras eller raderas.  

Arbetsfördelning  
 
Arbetsfördelningen under studiens gång har fungerat mycket väl. Vi inledde arbetet med 
att en av oss började fokusera på att hitta aktuell forskning samt material till metoddelen. 
Den andra av oss började leta efter material till bakgrunden och teoridelen. Inledningen 
påbörjade vi tillsammans. När vi hittat intressant material delade vi med oss av det till 
varandra och vi båda läste in oss på det som hittats. Vi har båda två läst, skrivit och 
korrekturläst alla texter i studien med ett undantag; analysen av observationsstudierna. 
Dessa har vi författat på egen hand enligt instruktionerna, dock har vi hjälpts åt att 
korrekturläsa analyserna för att få en samstämmig känsla i studien. Vi har båda bidragit till 
planeringen, innehållet och strukturen i den här studien.  

                                                
2 Se bilaga 1 
3 Se bilaga 2 
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Resultat  och  analys  

Vår analys och vårt resultat presenteras nedan uppdelat i två kategorier, en för yngre4 barn 
samt en för äldre5 barn. Studien med de yngre barnen är utförd av Matilda Wahlström och 
studien med de äldre barnen är utförd av Karin Lindberg. Vårt resultat analyserar vi utifrån 
våra fyra forskningsfrågor. Vi inleder vardera kategorin med en kortare beskrivning av 
förskolan. Situationerna vi valt ut för analys benämns som nummer 1-7 för de yngre 
barnen och situationerna med de äldre barnen benämns som nummer 8-14.   

Yngre  barn  

Beskrivning  av  Förskola  A  
 
Denna observationsstudie är genomförd på en liten förskola med tre avdelningar. 
Förskolan ligger belägen i Uppland. Studien utfördes på förskolans småbarnsavdelning. 
Där går barn som är ett till tre år gamla. Förskolan är mångkulturell och barnen på 
avdelningen bidrar till stor mångfald. Det är tio barn inskrivna för tillfället och det arbetar 
en förskollärare och en barnskötare på avdelningen. Antalet barn vid observationerna har 
varierat mellan gångerna.  

Hur  är  måltiderna  organiserade?  
 
I vanliga fall brukade det sitta fem barn och en pedagog vid varje bord. Barnen är 
placerade utefter sina behov. De barn som behövde mest hjälp satt närmast en pedagog. Ett 
av matborden är placerat i det största rummet på avdelningen, vilket gör att nästan alla 
pedagogiska verktyg är synliga från matbordet, även avdelningens samlingsmatta och 
läshörna finns därinne. I ett litet rum bredvid sitter det en pedagog med fem barn och äter. 
Det finns ingen dörr mellan rummen utan där finns bara en grind. Förskolan är tillfälligt 
placerad i lokaler som inte är byggda för en förskolas verksamhet, då förskolans ordinarie 
lokaler är under renovering. Lunchen serveras 10.45 och om de hinner så har de 
sångsamling innan det är dags för blöjbyten och dukning. En pedagog ansvarade för 
dukningen och en för blöjbytena. De hade ett rullande schema på detta så att pedagogerna 
fick varierande arbetsuppgifter. När maten var redo att serveras kom kökspersonalen in 
med maten till avdelningen på en vagn. När alla barnen satt sig till bords brukade de sjunga 
en matramsa tillsammans innan de började att äta. De hade som rutin att vänta lite med att 
servera dryck, då de upptäckte att barnen åt sämre om de fick dryck samtidigt som maten 
serveras. Borden och stolarna på avdelningen var låga och en del stolar har byglar till de 
barn som behövde extra stöd. På väggen satt det en lapp med barnens namn och bild så att 
                                                
4 Barn i ett- till treårsåldern. 
5 Barn i femårsåldern. 
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barnen kan se var de ska sitta, det fanns även en annan lapp på väggen, där de stod vilken 
kost barnen har.  Detta var även ett hjälpmedel till de vikarierande pedagogerna som 
kommer och arbetar då och då. Alla barnen på avdelningen sov ute i vagnar.  

Kan  måltidssituationerna  anses  vara  språkfrämjande?  
 
Situation 1: Sångramsan 
 
När Pedagogen dukat klart, hämtades barnen som skulle sitta tillsammans vid bordet. När 
alla barn satt sig till rätta började Pedagogen sjunga; 
 

Pedagog: maten på bordet, händerna i knät, varsågod … varsågod …varsågod och ät. 
Pedagog: kan ni se va de är för mat?  Här är det potatis, vad kan de här vara? 
Kyckling kanske? 
Simon: brrrrrrrrr (låter som en bil) 
Pedagog: här får du en sked, och här kommer en gaffel. 
Pedagog: Nu skär jag din potatis med en kniv, oj nu blev de lite små bitar, glömde vem 
jag delar till. 
Simon: brrrrr (fortsätter att låta som en bil) samtidigt som han pekar på en karott som 
innehåller vegetarisk mat. 
Pedagog: du får inte äta av den maten Simon. 
Pedagog: Vill du redan ha mer mat Hanna? 
Pedagog: Här har du en kniv Hanna, prova att skära maten med den. Skicka maten 
vidare när du tagit klart. … BRA! 

 
Pedagogen använde sig av både tal och gester för att få barnen delaktiga i ramsan. Alla fick 
vara med på sina villkor och egna förutsättningar. Två av barnen gjorde samma rörelser 
som pedagogen vilket tydde på att barnen kände igen ramsan och att den är återkommande 
i verksamheten. När ramsan var avslutad tog pedagogen av locket till karotterna. Barnen 
vid bordet åt olika maträtter, ett barn åt specialkost, två åt vegetariskt och två åt av den 
maten som serveras utifrån dagens meny. Pedagogen såg till så att varje barn fick den kost 
de skulle ha. Barnen reagerade inte märkbart på att alla kamrater inte åt av samma mat. Det 
verkade som att barnen var vana med att det serverades olika maträtter. Pedagogen hjälpte 
de yngsta barnen med uppläggning och delade maten till de som behövde hjälp. Pedagogen 
gav Hanna en kniv för att visa vilken artefakt som hon borde använda sig av för att lättast 
dela maten.   Pedagogen delade ut bestick till de barn som ännu inte fått några. När hon 
gjorde det så benämnde hon dem vid namn. Barnen tog emot besticken, under tystnad. När 
alla fått sin mat slutade Simon att låta som en bil och de åt under tystnad. Nora och Anya åt 
med händerna. Pedagogen lade ingen vikt vid detta utan lät barnen förse sig på olika sätt 
utefter sina egna förmågor. När pedagogen såg att Hanna tagit mat, bad hon henne att 
skicka maten vidare till Simon. Pedagogen försökte att lära barnen att följa de normer som 
råder kring hur man kan hjälpas åt vid en måltid. Hanna skickade maten vidare under 
tystnad. Pedagogen tackade Hanna för att uppmuntra hennes handling. 
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Situation 2: Räkna antal 
 
Efter att pedagogen dukat fram allt som behövdes till måltiden, samlade hon alla barnen till 
bords och började räkna dem högt. 
 

- En två tre, fyra…. Och fem. vi är alltså fyra barn och en vuxen här idag. 
- Här Simon får du en mugg. Ta en sked också. 
- Det ligger några haklappar på bordet, Amina når du din haklapp? Finns det någon 
kvar till Hanna nu? 

 
I exemplet ovan Pedagogen räknade barnen högt samtidigt som hon pekade med hela 
handen på det barn hon räknade. När pedagogen räknade barnen högt, gavs barnen 
möjlighet att öka sin förståelse för antal och blev uppmärksammande av sina kamrater att 
de var där just denna dag.  När alla barnen var räknade och fått på sig sina haklappar kunde 
de börja äta tillsammans. 
 
När pedagogen pratade med barnen svarade de henne genom att utföra de handlingar som 
hon bad dem om. Pedagogen pratade även om hon inte fick några verbala svar tillbaka. 
Alla artefakter som de använde vid måltiden fanns framtagna och låg tillgängliga på 
bordet. Pedagogen behövde inte lämna barnen för att gå och hämta något vilket resulterade 
i att pedagogen kunde interagera med barnen under hela måltiden utan avbrott.  
 
Situation 3: Val av dryck. 
 
Barnen hade ätit en stund när pedagogen frågade barnen om de ville ha något att dricka. 
 
 
     Pedagog: Vill du ha mjölk? Amina svarar inte. 

Pedagog: Vill du ha mjölk? Amina svarar fortfarande inte 
Pedagog: Halib? Amina nickar till svar. 

 
Pedagogen frågade flertalet gånger om vad Amina ville ha att dricka. Hon fick inget svar 
när hon frågade på svenska. Pedagogen hade möjlighet att byta strategi och frågade på 
deras gemensamma hemspråk om Amina ville ha mjölk att dricka. Och Amina fick 
möjlighet att välja själv utefter sin egen förmåga. Efter måltiden förklarade pedagogen för 
mig att halib betyder mjölk på arabiska. Pedagogen gav Amina en möjlighet att först svara 
på svenska, vilket pedagogerna försökte få barnen att göra när de är i förskolan. Då hon 
inte fick något svar av Amina så frågade hon till slut på Aminas hemspråk som även 
pedagogen behärskar, och då visade Amina tydligt genom att nicka att det var mjölk hon 
ville ha. Detta gav Amina möjlighet att svara utefter sin egen förmåga, samtidigt som hon 
fick höra vad Halib heter på majoritetsspråket vilket kan påverka hennes förmåga att 
sammankoppla de båda språken.  
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Utifrån situationerna ovan kan vi konstatera att måltiderna är språkfrämjande så länge som 
pedagogerna aktivt interagerar med barnen. Genom att låta barnen agera efter sin egen 
förmåga får barnen känna att de kan och blir uppmuntrade till att fortsätta interaktionen. 
Bara genom att pedagogen benämner artefakterna vid sitt namn, utvecklas barnens 
ordförståelse. 

Vad  samtalas  det  om  under  måltiderna  i  förskolan?  
 
Situation 4: Vikarierande pedagoger 
 
Vid den första observationen fanns det två vikarierande pedagoger på plats tillsammans 
med de barn som skulle observeras. Utan att sjunga någon matramsa såg pedagogerna till 
att barnen fick den kost de skulle ha genom att använda sig av lapparna på väggen. 
Interaktionen vid matbordet handlade om vilken mat som serverades, och pedagogerna 
pratade med varandra om vilket barn som ska ha vilken mat. Samtalen mellan pedagogerna 
fortsatte på deras hemspråk, ett språk som barnen inte behärskade, vilket gjorde att 
samtalet inte främjade barnens språkutveckling. Många av de artefakterna som skulle 
användas vid måltiden fanns inte tillgängliga vid bordet och en av pedagogerna lämnade 
bordet sju gånger för att hämta de artefakterna som saknades för att kunna fullborda 
måltiden på ett bra sätt. 
 
I den här situationen interagerade inte de vikarierande pedagogerna med barnen, och detta 
medförde att barnen inte utmanades i sin språkutveckling eller i annat lärande. Här kan 
man se vikten av att ha utbildad personal i förskolan. Utbildad personal skapar god kvalité 
i förskolan genom att bidra med kunskap om hur barnen ska utmanas i vardagliga 
situationer.  
 
Situation 5: Upprepande handlingar 
 
Den här situationen utspelade sig när barnen suttit tillsammans en stund och en del av 
barnen var inne på sin andra portion. 
                                                                                                                          

Simon: Vart är mormor? 
Pedagog: Menar du din mormor? Hon kanske jobbar eller är hemma? Längtar du efter 
henne? 
Pedagog: Vill ha ris Simon?  Sluta flaxa med armarna! Han nickar som svar. 
Simon: Host host.. 
Amina: Host host host. 
Hanna: HOST HOST HOST. 

 
Först ställde pedagogen flera följdfrågor om Simons mormor som hon sedan inte lät 
honom svara på. När hon såg att han satt och pekade på en av karotten, frågade hon om han 
ville ha mer mat. Återigen användes pekandet som ett verktyg för att förmedla ord som inte 
används verbalt. När han fått mer ris började han att flaxa med armarna. Pedagogen bad 
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honom att sluta med det, vilket han då gjorde. Istället för att återuppta samtalet om Simons 
mormor vände sig pedagogen sig till ett annat barn som behövde hjälp. Simon började då 
att låtsas hosta. Två av hans kamrater upprepade hans handling. Hanna tog i och hostade 
högt. Under flera tillfällen på förskolan uppstod liknande situationer, där barnen härmade 
och imiterade varandra.  
 
Simon använde sig av pekandet för att visa vad han ville utan att använda sig av det 
verbala språket. Pekandet ses som en intersubjektiv handling där han bjuder in pedagogen 
till kommunikation. När Simon använder sig av pekandet blir den ordlösa tystnaden till tal. 
När Simon sedan börjar att hosta, imiterar två av kamraterna hans handling och även de 
började att hosta. Upprepande handlingar bland jämnåriga ingår i en väletablerad 
toddlarkultur och det är genom sina kroppsrörelser och handlingar som barnen blir 
uppmärksammade av sina kamrater.  
 
I dessa situationer kan vi se att interaktionen mellan pedagogerna och barnen oftast 
handlade om här-och-nu kommunikation. Det samtalades enbart om det som sker här och 
nu, och om vad barnen har framför sig rent konkret. Barnen interagerar genom att imitera 
varandra och genom att använda sig av kroppen för att förmedla sina åsikter, vilket är en 
form av interaktion för toddlare. När pedagogen deltar i interaktionen handlar den ofta om 
regler, normer och om vad som är rätt eller fel beteende vid ett matbord. Det förekom även 
att barnen samtalade om sådant som inte skedde här och nu, även om dessa interaktioner 
snabbt stannade kvar och samtalen återigen handlade om konkreta saker som sker vid 
matbordet. 

Hur  möjliggör  pedagogerna  barnens  lärande  i  samtalen?  
 
Situation 6: Positiv förstärkning 
 
När barnen hade ätit en stund lyfte pedagogen upp en kanna med mjölk och en kanna med 
vatten så att alla barnen kunde se vad de innehöll.   
 

Pedagog: Vad vill ni ha att dricka?  Nora och Anya pekar på mjölken 
Pedagog: vad vill du ha Hanna? Mjölk eller vatten?  Hanna nickar 
Pedagog: VAD vill du ha? Hanna nickar återigen 
Pedagog: när du vet vad du vill ha så säg till. 
Pedagog: Nora, skjut in ditt glas, det står för nära kanten, ramlar glaset ner o golvet så 
kan de gå sönder i tusen bitar. Nora skjuter in sitt glas. 
Pedagog: Bra Nora! 

 
Pedagogen började med att visa vilka alternativ barnen hade att välja på, utan att benämna 
dryckerna vid namn. Nora och Anya visade vilken dryck de ville ha genom att använda sitt 
kroppsspråk. Hanna nickade åt båda alternativen som erbjöds, vilket resulterade i att 
pedagogen till slut ställde ner kannorna på bordet utan att servera henne någon dryck. 
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Detta kan ses som ett tillfälle där pedagogen utmanade Hanna genom att låta henne själv 
reflektera över vilket val hon ville göra. Pedagogen fortsatte samtalet genom att förklara 
för Nora om varför hennes glas borde skjutas in. Detta gav Nora möjligheten att utöka sin 
förståelse för vad som kan hända när ett glas står för nära kanten. När Nora gjorde som 
pedagogen sade, lade pedagogen till en positiv förstärkning genom att säga ”bra”, vilket 
kan bidra till att Nora i fortsättningen tänker på var hon placerar sitt glas.  
                                                                                                                          
Situation 7: Bä, bä vita lamm. 
 
En av pedagogerna bäddade ner några av barnen i vagnar utomhus, vilket fick Simon att 
rikta sin uppmärksamhet mot altandörren. 
 

Simon: Snö! ……. -Ja snö! Fortsätter han. 
Pedagog: ja, förra veckan va de snö, men nu har den smält bort. 
Simon: Bä Bä vita lamm. (sjunger). 
Pedagog: Ge inte den här till Amina, hon biter sönder den då. 

 
Simon pekade ut och började prata om snö. Pedagogen svarade på hans uttalande med en 
kort mening och lämnade sedan från bordet för att hämta servetter som låg i ett närliggande 
rum. Simon började istället att sjunga. Pedagogen avbröt sången genom att ge honom en 
servett.    
 
I situationen som uppstår får inte Simons inviter till interaktion något större gensvar av 
pedagogen. Han börjar först att prata om något som verkade intressera honom: snön, och 
sedan började han att sjunga. Han fick ingen större reaktion av pedagogen då heller då hon 
istället lämnade bordet och hämtade servetter för att kunna torka av barnen. Om man som 
pedagog reflekterar över vad som är viktigt och funderar över vilket lärande som kan 
uppstå, kan vissa rutiner ifrågasättas. Pedagogen hann inte fortsätta samtala om snön vilket 
kunde ha lett till ett lärande om snön och vädrets påverkan på detta fenomen eller lyssna 
klart på Simons sång. Återigen handlade måltiden om här-och-nu kommunikation som 
bestod av rutiner och normer om hur en måltid går till. 
 
Lärandet som sker uppstår genom att pedagogen förklarar för barnen om vilka 
konsekvenser som kan uppstå av barnens handlingar. Måltiden är en rutin som ofta snabbt 
ska bli avklarad på grund av de normer som finns i förskolan. En del av lärandet som 
skulle kunna uppstå missas på grund av tidsbrist eller hamnar i skymundan på grund av att 
reglerna vid måltiderna ska uppehållas. Detta kan vara ett lärande i sig då barnen får lära 
sig genom att se hur de andra barnen agerar vid måltiden. 
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Äldre  barn  

Beskrivning  av  Förskola  B  
 
Följande observationsstudie är genomförd på en mellanstor förskola belägen i 
storstockholmsområdet. På förskolan finns totalt fem avdelningar. Tre av avdelningarna är 
för barn i åldern ett till tre år, en avdelning är för barn som är fyra år och slutligen finns en 
avdelning för femåringar. Observationerna har ägt rum på avdelningen bestående av 
femåringar vid fem olika tillfällen. På avdelningen går sammanlagt tjugotre barn och där 
arbetar tre pedagoger varav en är förskollärare och två är barnskötare, samt en 
resurspedagog.  

Hur  är  måltiderna  organiserade?  
 
Vid lunchen är barnen placerade vid totalt tre bord tillsammans med en pedagog. Ett av 
borden är placerat i avdelningens kök och de andra två återfinns i det största rummet på 
avdelningen. Observationerna skedde vid det bord som var placerat i avdelningens kök. 
Alla har bestämda platser vilket gör att barnen alltid vet var de ska sätta sig när det är dags 
för lunch. Detta synliggörs också med hjälp av en bild i nära anslutning till bordet där 
barnens namn finns utplacerade och på så vis visar var alla barnen har sin respektive plats.  
 
Serveringen av maten sker genom att avdelningens resurspedagog dukar borden samt 
hämtar mat och grönsaker från förskolans kök. På avdelningen ställs maten fram på ett 
buffébord där barnen får gå och hämta maten själva med hjälp av pedagogerna. Varje bord 
får ett eget fat med grönsaker vilket placeras på respektive bord. Vid buffébordet tar 
barnen tallrikar och vid matbordet finns bestick i en behållare samt glas tillsammans med 
grönsaker, vatten och övriga tillbehör. Vanligtvis har avdelningen samling innan lunchen 
men ibland hoppas den över om det inte finns tillräckligt med tid just då. Alltid innan 
barnen går och sätter sig till bords ska de gå och tvätta sina händer. När barnen är färdiga 
med maten ska de lämna sin tallrik, sina bestick och sitt glas på diskvagnen. Om det finns 
matrester kvar på tallriken ska dessa skrapas ner i en påse avsedd för matavfall. 
Mellanmålsrutinen ser lite annorlunda ut. Då dukas bordet placerat i köket upp och barnen 
äter i omgångar tillsammans med en pedagog. Pedagogen som ska sitta med barnen dukar 
fram det som ska serveras och kallar sedan in ett antal barn som får börja äta. Mellanmål 
samt frukt intas om barnen önskar. När de är klara och dukat av efter sig går de och hämtar 
en kompis som i sin tur får gå och äta mellanmål. Efter både lunchen och mellanmålet ska 
barnen tvätta sig om både händer och mun.  
 
En stor fördel med att det endast fanns ett bord i det rum observationerna ägde rum i var att 
ljudnivån var på en bra nivå. Det var inte svårt för barnen och pedagogen att göra sina 
röster hörda. Det innebar att barnen inte behövde höja sina röster för att höras vilket annars 
ofta behövs och på så vis kan bidra till en hög ljudnivå. Det blev heller inga stressande 
moment där barn och samtal från andra bord ”störde” ordningen runt bordet. Alla barn och 
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pedagogen kunde under hela måltiden ha fullt fokus på vad som hände runt bordet och 
behövde inte lockas av vad de andra gjorde eller samtalade om.  

Kan  måltidssituationerna  anses  vara  språkfrämjande?  
 
Situation 8: Teckenspråk 
 
Nedan är ett exempel på en situation när ett barn, Maja, som kan prata en hel del 
teckenspråk sitter och tecknar något. Pedagogen uppmärksammar detta och blir nyfiken.  
 

Pedagog: Vad betyder det? 
Maja: Korv! 
Pedagog: Jaså, korv? 
Maja: Jag kan lära er det! 
Pedagog: Ja gärna, korv… så?. Korv, ja. Bra Maja! 

 
Just denna dag serveras det korv på förskolan och alla satt och åt när Maja plötsligt började 
teckna. Pedagogen visade intresse för det Maja gjorde då hon förstod att hon försökte säga 
något med tecknet. Maja blev glad över att få visa vad hon kunde och ville dela med sig av 
sin kunskap till de andra. Detta visade hon genom att säga att hon kan lära de andra teckna 
ordet ”korv”. Pedagogen försökte ett par gånger innan hon lyckades göra rätt och barnen 
runt bordet försökte även de att teckna. 
 
Här är det ett barn som vill mediera sin kunskap till de andra som är mottagliga och då tar 
de till sig, approprierar, den nya kunskapen. Det blev en liten stund av gemenskap och 
lärandet skedde i ett socialt sammanhang då alla barn var delaktiga. Barnen använde sig av 
både fysiska och verbala handlingar samtidigt. Dessutom lärde de av en mer kompetent 
kamrat vilket gjorde att scaffolding kunde ske. Barnen utmanades också i deras språkliga 
utveckling då de fick ta del av ett annat sorts språk, teckenspråket.  
 
Situation 9: Fladdermöss 
 
Detta exempel på utökad kommunikation är ett samtal som handlar om något bortom här-
och-nu och som äger rum alldeles i början av måltiden innan barnen har gått för att hämta 
mat. Barnen sitter vid bordet tillsammans med pedagogen och ett av barnen, Mikaela, 
börjar prata om att det är Halloween dagen efter. Då det planeras för en Halloweenfest på 
avdelningen börjar flera av barnen diskutera vilka dräkter de ska ha på sig nästa dag och 
vilka accessoarer de vill ha. Mikaela nämner att hon ska vara utklädd till en fladdermus 
vilket leder till följande dialog: 
 

Pedagog: Du sa fladdermus, vilken färg har en fladdermus? 
Flera barn i kör: Svart!, svart! 
Mattias: Pappa säger att det bara finns två fladdermusar, som är svarta. 
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Pedagog: Ah, det visste jag inte. Det måste vi ta reda på, för det vet jag inte. Din pappa   
säger det? 
Mikaela: Fröken, det finns många bruna och några äter frukter. 
Laura: Jag vet att dom bara kommer på natten. 
Pedagog: Fladdermössen? Varför det? Är det nån som vet? 
Laura: För dom ser bra. 
Pedagog: Dom ser bra? 
Mikaela: Dom är nattdjur! Dom är nattdjur! 
Pedagog: Är det, och vad betyder det då? 
Mikaela: Att dom bara går på natten. 
Laura: Och sover hela dagen! 
Pedagog: Oj, kanske ni kan också göra det? 
Laura: Ugglor också! 
Pedagog: Jaså, ugglor också, åh! 

 
Sedan blev det dags att hämta mat varpå diskussionen övergick till att handla om annat 
istället. 
 
I exemplet ovan är alla barn runt bordet delaktiga i samtalet i mer eller mindre 
utsträckning. Vissa är det genom att de pratar och berättar och andra genom att de aktivt 
lyssnar och tittar på de andra barnen. Samtalet bidrar till att barnen blir delaktiga i den 
kamratkultur som finns på avdelningen och ett spontant lärande från varandra uppstår då 
barnen pratar om hur fladdermöss ser ut och att de är nattdjur. Pedagogen använde sig av 
en nyfikenhet i rösten och ett tonläge som visade att hon var intresserad av samtalets 
innehåll. Dessutom använde sig pedagogen av frågor som var relativt enkla för barnen att 
svara på så att alla barn kunde inkluderas i samtalet. Samtalsinnehållet var något som alla 
barn kunde relatera till. Det handlade om Halloween vilket de hade pratat mycket om 
under några dagar och därför bidrog det till en gemenskap i barngruppen. Pedagogen 
lägger fokus på dialogen och samspelet som uppstår och försöker se till att alla barn kan 
involveras i samtalet vilket är ett exempel på en social pedagog. Genom att pedagogen 
ställer frågor till barnen bidrar hon också till scaffolding, då barnen får kunskaper av en 
mer kompetent person, till exempel då hon frågar vad ”nattdjur” betyder. Ett barn som vet 
svaret på frågan berättar och de andra barnen approprierar då den kunskapen. Samtalet kan 
också ses som språkutvecklande då det bland annat diskuteras vad ordet ”nattdjur” betyder. 
Detta leder till att barnens semantiska förståelse för ordet utvecklas och barnen utmanas i 
sin proximala utvecklingszon. 
 
Från det insamlade materialet kan vi konstatera att måltiderna kan ses som språkfrämjande 
genom samtalen som på olika sätt bidrar till språkutveckling och språkfrämjande. Bara 
genom att barnen hör språket lär de sig hur de kan använda sig av det. I en av situationerna 
bidrar pedagogen till att barnens ordförståelse utvecklas genom att ställa frågor om vad 
olika ord betyder. Genom att pedagogen ställde frågor till barnen utmanades de att svara 
och då utveckla sina språkliga färdigheter. Pedagogen uppmuntrade också till nyfikenhet 
och intresse för ett annat språk vilket också kan ses som språkfrämjande.  
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Vad  samtalas  det  om  under  måltiderna  i  förskolan?  
 
Situation 10: Hämta ost 
 
I följande situation förekommer samtal om regler och rutiner som finns på förskolan vid 
måltidssituationerna, något som var ofta förekommande, framförallt i början av måltiderna.  
 

Sara: Oj, jag glömde jag skulle ta ost! Vit ost. 
Pedagog: Ja, men du måste vänta nu. 
Sara: Men jag skulle bara ta vit ost. 
Pedagog: Ja, men du måste vänta, nu tar ett annat bord mat. 
Sara: Men det gör inget… 
Pedagog: Men du måste vänta, jag säger… 

 
Pedagogen och Sara diskuterar huruvida Sara kan gå och hämta ost direkt efter att hon 
hämtat sin mat. För tillfället är ett av de andra bordens barn och hämtar sin första omgång 
mat. På avdelningen finns en regel om att alla barn ska få ta mat en gång först innan barnen 
kan gå och hämta mer mat en andra gång. I den här situationen ansåg Sara att det inte 
gjorde något om hon gick för att hämta ost, eftersom hon bara skulle ha det, och försökte 
på så vis komma undan den existerande regeln. Pedagogen försökte förklara att Sara 
behövde vänta så att de andra barnen fick ta sin mat först. Det slutade med att Sara gick 
iväg och hämtade ost efter en liten stund när pedagogen var upptagen med annat. 
 
I den här situationen förekommer det här-och-nu samtal gällande en regel som finns på 
förskolan. Att Sara försöker komma undan regeln kan vara hennes sätt att försöka tolka 
eller omtolka redan befintliga regler så att de passar henne bättre. Hon ville helt enkelt inte 
vänta för att få hämta ost, utan ansåg att hon kunde göra det samtidigt som de andra då det 
inte skulle störa dem. När hon sedan gick iväg utan tillåtelse tolkar vi det som att hon 
utmanar de regler som finns.  
 
Situation 11: Grönsaksrutiner 
 
En bit in i en måltid var det dags att skicka runt grönsakerna och Mattias var först ut. Han 
var ny på avdelningen och hade börjat där dagen innan den här observationen ägde rum. 
Han kom från grannavdelningen så han var bekant med barnen, pedagogerna och förskolan 
i sig. Dock var han inte helt bekant med de regler och rutiner som förekom på den här 
avdelningen. I följande exempel ser vi hur pedagogen försöker introducera honom för hur 
de gör med grönsakerna: 
 

Pedagog: Varsågod Mattias, ta grönsaker och skicka sen vidare. Nej, inte med 
händerna. Mattias, du måste tänka lite, tänk hur många barn vi är här vid bordet. Vi 
delar grönsaker, vi tänker på våra kompisar, och sen om det blir över, du tar mer, 
okej?. Varsågod, plocka.  
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Mattias försökte först plocka grönsaker med händerna, men fick veta att han inte skulle 
göra så. Dessutom fick han information om att alla barn ska få ta av grönsakerna så att han 
inte tar för mycket utav något då det ska räcka till alla. Om det sedan blir grönsaker över 
går det bra att ta mer.  
 
Även i den här situationen förekommer här-och-nu kommunikation då samtalet handlar om 
regler, rutiner och något som händer just här och nu. I den här situationen intar pedagogen 
rollen som pedagogisk pedagog då hon instruerar och förklarar hur Mattias ska agera och 
tänka vid måltiden. Hon medierar sin kunskap till Mattias som är mottaglig för nya 
instruktioner då han befinner sig i sin proximala utvecklingszon och är redo för nya 
insikter och kunskaper.  
 
Situation 12: Vem ska sitta var? 
 
Då barnen i normala fall har sina fasta platser vid matbordet vet de var de ska sitta men 
under mina observationer behövdes det göras en del justeringar, dels för att endast de barn 
som hade lämnat medgivande till att delta i studien skulle sitta vid observationsbordet och 
dels för att jag skulle göra observationerna vid bordet placerat i avdelningens kök. Detta 
föranledde en hel del diskussioner om vem som ska sitta var och vems plats någon annan 
satt på. Då det var något nytt som skedde behövde barnen komma tillrätta med det och 
komma överens om hur de skulle placera sig. Följande situation utspelar sig precis i början 
av måltiden där en pedagog och två barn, Sara och Miriam, deltar. 
 

Pedagog: Nej, det är Majas plats, flytta på dig. 
Sara: Jag vill sitta bredvid Mattias! 
Miriam: Där sitter Maja! 
Pedagog: Annars får du gå och sätta dig på din plats. 
Miriam: Du kan sitta här!, du kan sitta här! 
Pedagog: Ja, gå och sätt dig där. 
Sara: Mattias sitter där borta. 

 
I situationen ovan hjälps både pedagogen och barnen åt att hitta plats åt alla barn. Sara ville 
först sätta sig på platsen som tillhör Maja då hon ville sitta bredvid Mattias, men då Maja 
skulle vara med ville hon sitta på sin plats som vanligt. Detta gjorde att Miriam ville 
berätta att det är Majas plats där Sara tänkte sätta sig, och kom istället med ett förslag på en 
annan ledig plats, bredvid henne. Hon pekade då på stolen och föreslog att Sara skulle sätta 
sig där. Hon blir uppbackad av pedagogen som instämmer och ber Sara sätta sig där. Sara 
nöjer sig med det och går för att sätta sig där samtidigt som hon konstaterar att Mattias 
sitter ”där borta”. 
 
Barnen för här en dialog om hur och var de ska sitta som en del av hur måltiden ska 
organiseras och struktureras. För de deltagande barnen är det viktigt att alla har en plats 
och vet var de ska sitta. Tillsammans med pedagogen hittar barnen en plats åt alla och 
försöker finna en intersubjektivitet, delad förståelse och mening, för hur det skulle se ut 
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just den dagen. Miriam förstärkte också sitt budskap genom att peka på stolen bredvid 
henne och på så vis tydliggöra vilken plats hon pratade om. Deltagarna runt bordet är en 
del av en kamratkultur där barnen och pedagogen genom samspel kom överens om hur de 
skulle handskas med den rådande situationen så att alla kände sig nöjda och delaktiga.  
 
I flera av de ovan beskrivna situationerna förekommer samtal rörande olika regler och 
rutiner som förekommer på förskolan. Det visade sig utgöra en stor del av samtalsämnena, 
framförallt i början av måltiderna. Många samtal rörde här-och-nu kommunikation vilket 
handlar om saker som händer och sker just i den stunden. I andra situationer som beskrivs i 
den här studien förekommer också samtal bortom här-och-nu. Sådana samtal förekom en 
hel del under måltidens gång. Det kunde till exempel röra sådant som barnen gjort tidigare 
under dagen, vid ett tidigare tillfälle på förskolan eller något som var aktuellt för barnen 
just då. Det samtalas en hel del under måltiderna och samtalsämnena varierar stort.  

Hur  möjliggör  pedagogerna  barnens  lärande  i  samtalen?  
 
Situation 13: Var kommer korven ifrån? 
 
En liten bit in i en måltid konstaterar ett barn att de äter kött just då, för dagen serverades 
det korv med potatismos. Pedagogen frågar då varifrån korven kommer och får några 
tvekande och osäkra svar. Ett barn menar att den kommer från hönorna medan ett annat 
barn menar att det är kyckling som kommer från hönorna. Pedagogen fortsätter att undra 
varifrån korven kommer: 
 

Pedagog: Varifrån är korven då? Mattias, vad tror du? 
Mattias: Ehh… 
Pedagog: Korv, varifrån är det? 
Mattias: Från människor. 
Pedagog: Är det från människan? Den här korven som du äter där? 
Mattias: Nä… är det från kor? 
Pedagog: Vad tror ni? 
Laura: Jag tror det är från grisen 
Pedagog: Ja, det tror jag också 
Mattias: Vet du, jag tror det också fröken 
Laura: Vet du, jag älskar prickig korv! 
Flera barn i kör: Jag med! 

 
I detta exempel kan pedagogen ses som både en pedagogisk och social pedagog då hennes 
fokus ligger i att försöka mediera kunskap om varifrån maten som äts kommer ifrån och att 
hon försöker få många barn delaktiga i samtalet genom att fråga dem vad de tror. Måltiden 
ur vilken interaktionen ovanför är tagen ifrån kan nästan klassas som en idealisk måltid då 
det fanns mycket tid för pedagogen att ställa frågor, interagera och undervisa barnen om 
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olika saker. Det var ett lugnt och behagligt klimat och alla fick möjlighet att komma till 
tals.  
 
Situation 14: Maskarna 
 
Under en av måltiderna återkopplade pedagogen till en aktivitet de haft tidigare under 
dagen. De hade vid ett tidigare tillfälle tagit in maskar och gjort en mysig boplats åt dem, 
och den här dagen hade de varit ute på förmiddagen och tagit in mer jord att fylla på med 
till maskarna. 
 

Pedagog: Vad tyckte ni om maskar? Vi jobbade med maskar på förmiddagen 
Mattias: Jaa… 
Pedagog: Vad tyckte ni? 
Mattias: Bra 
Pedagog: Vad var det som var bra? 
Mattias: Jag tyckte det var kladdigt 
Pedagog: Var det kladdigt? Tog du maskarna i handen? Kände du på maskarna? 
Mattias: Dom var kladdiga… 
Pedagog: Mmm 
Laura: Det var lite kladdigt 

 
Efter detta följde ett kortare samtal om att det fanns handskar som barnen kunde ha använt 
om de önskade, men de menade att handskarna var för stora och bara ramlade av. Sedan 
ställer pedagogen följande fråga: 
 

Pedagog: Hur många maskar hade vi, kommer ni ihåg? 
Flera av barnen: Nä… 
Sara: Jättemånga! 
Pedagog: Jättemånga? Jaa… 
Sara: Jag tror det var… tio! 
Pedagog: Några var så här långa (visar med händerna) och sen var några såhär, 
pyttesmå (visar med händerna igen). Vi har inte haft dom förut. 
Sara: Nä, dom kom nog in när vi grävde i jorden 
Pedagog: Men hur kom det sig? 
Sara: Ehh… för att… 
Maja: Jag tror att det där är ingen mask. Jag tror att det där är babymaskar 
Pedagog: Mmm… men hur kom det sig att det kom babymaskar när vi har inte så från 
början? 
Sara: Jag tror det kom fler från jorden, när vi grävde så kom alla maskar med 
Pedagog: Aha… vi måste undersöka det som sagt 
 

Pedagogen kopplar samtalsinnehållet till något som alla barn kan relatera till då de alla 
varit delaktiga i aktiviteten tidigare under dagen. Detta gör att alla barn har möjlighet att 
svara på frågorna pedagogen ställer. Det blir också en gemenskap i kamratgruppen kring 
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ämnet som engagerar alla runt matbordet. Pedagogen ställer också öppna frågor för att 
vidga barnens fantasiförmåga och ger möjlighet för barnen att uttrycka sig. Pedagogen 
försöker få barnen att fundera på hur babymaskarna har kommit till och menar att de måste 
undersöka det vid ett senare tillfälle. Detta kan leda till att barnen approprierar ny kunskap 
om maskar om hur de till exempel fortplantar sig om pedagogen tar tillfället i akt och 
återupptar frågan senare. Pedagogen förstärker också sina ord om hur långa och små 
maskarna var genom att visa med sina händer. Hon använde sig av både verbalt och fysiskt 
språk samtidigt. Barnen fick också träna sin uppskattningsförmåga när pedagogen frågade 
hur många maskar de hade. Barnen fick då fundera och ett barn svarade ”jättemånga” och 
”tio”.  
 
Genom att ställa frågor som utmanar barnen i deras tankar och funderingar bidrar 
pedagogen till barnens lärande. Hon ställer öppna frågor och försöker involvera flera av 
barnen i samtalen så att alla får en möjlighet att fundera och svara. Pedagogen återkopplar 
också till en aktivitet som alla barn har erfarenhet från vilket gör att alla barn kan göras 
delaktiga i samtalet och således också i det lärande som uppstår genom interaktionen. 
Pedagogen använde sig också av fysiska handlingar i en av situationerna när hon visade 
hur de långa respektive de korta maskarna såg ut. Det gjorde att hennes ord förstärktes och 
det blev än tydligare för barnen. Pedagogen visade också intresse för barnens svar och 
försökte utveckla samtalen genom sina frågor. Dessutom ger hon inget färdigt svar utan 
menar att de måste undersöka det vid ett senare tillfälle vilket då kan leda till att barnen lär 
sig något nytt genom att själva få undersöka eller upptäcka svaret.  
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Diskussion  och  konklusion  

I detta kapitel avser vi att lyfta fram våra resultat från analyserna kopplat till det 
sociokulturella perspektivet och aktuell forskning. Vi diskuterar resultatet utifrån de tre 
nyckelfaktorerna Kultti (2014) använde sig av i hennes studie då de är applicerbara även 
för oss. Dessa faktorer är: Upprepa struktur och organisation av måltider, Deltagande 
genom fysiska och verbala handlingar samtidigt samt Utökad kommunikation. Vi belyser 
också några likheter och skillnader vi funnit i våra studier under rubriken Likheter och 
skillnader mellan yngre och äldre förskolebarn. Vi avslutar kapitlet med en konklusion 
och tankar om fortsatt forskning inom området.  

Upprepa  struktur  och  organisation  av  måltider  
 
Resultatet av våra observationsstudier visade att det var vanligt förekommande med här-
och-nu kommunikation i början av måltiderna. Kultti beskriver att här-och-nu 
kommunikation handlar om instruktioner, rutiner och frågor gällande måltiden och att 
dessa samtal ofta förekommer vid måltidens början (2014, s. 23). Detta var tydligt både 
hos de yngre och de äldre barnen i våra studier.  
 
I situation 10, 11 och 12 förekommer många samtal om just rutiner och regler gällande 
måltiden. Pedagogerna i de situationerna förklarar och informerar om vad som gäller på 
avdelningen och förmedlar detta till barnen. Dalgren beskriver en pedagogisk pedagog som 
instruktionsinriktad och som har för avsikt att förmedla kunskap och information om mat 
och hur man beter sig vid en måltid (2017, s. 16-17) vilket det ges ett tydligt exempel på i 
dessa situationer. Den pedagogiska pedagogen återkommer också i situation 2 och 5 då 
pedagogen agerar instruktionsinriktat och strävar efter att barnen ska lära sig hur de ska 
agera vid en måltid (Dalgren, 2017, s. 16-17). Detta framkommer då pedagogen i situation 
5 ber Simon sluta flaxa med armarna då det inte anses vara ett lämpligt eller önskvärt 
beteende vid en måltid. I situation 2 medierar pedagogen till barnen om vilken artefakt som 
är lämpligast för dem att använda sig av när de intar sin mat. Pedagogen i denna situation 
utmanar också barnen i deras proximala utvecklingszon när hon benämner artefakterna vid 
namn, vilket Kultti menar bidrar till språklig utveckling (2014, s. 29). När en pedagog 
försöker lära barnen hur de ska uppträda vid en måltid blir måltiden instruktionsinriktad 
(Dalgren, 2017, s. 5). 
 
I situation 12 när barnen tillsammans med pedagogen försökte hitta en plats till det barn 
som i normala fall inte sitter vid det aktuella bordet skedde en hel del här-och-nu 
kommunikation. Den innefattade bland annat rutiner kring måltiden såsom vem som skulle 
sitta var (Kultti, 2014, s. 23). De behövde hitta en lösning som fungerade och hitta en 
gemensam förståelse, intersubjektivitet, för hur det skulle vara. Intersubjektivitet beskriver 
Löfdahl som en gemensam uppfattning och delad mening om en situation (2004, s. 14) 
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vilket var det barnen och pedagogen skapade sig i det här fallet. För barnen var det viktigt 
att alla skulle ha en plats, och tillsammans löste de ”problemet”. Munck Sundman fann i 
sin studie att barnen tog gemensamt ansvar för och skapade en ordning och struktur runt 
måltiderna, bland annat genom förhandlingar och regler (2013, s. 84) precis så som barnen 
gjorde i denna situation. De är en del av en kamratkultur där barnen genom samspel kom 
överens om hur de skulle handskas med den rådande situationen de befann sig i (Löfdahl, 
2014, s. 13-14).  
 
I situation 4 såg vi ett exempel på pedagoger som samtalade mest med varandra om maten 
som serverades och vem som skulle äta vad. Ibland pratade de också på sitt hemspråk 
vilket inte alla barn förstod. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson uppstår det ibland 
tillfällen då pedagoger samspelar mer med varandra än med barnen, och när de interagerar 
med barnen var det för att se till att de åt sin mat (2017, s. 96). Den undvikande pedagogen 
har oftast ett litet samspel med barnen vid måltiden och sådan passivitet är inte lämpad för 
en pedagogisk måltid (Dalgren, 2017, s. 15-17).  
 
Observationerna visade flera tillfällen då kunskap medierades från både pedagoger och 
barn. Säljö beskriver mediering som ett sätt för människor att förstå sin omvärld med hjälp 
av redskap eller verktyg (2017, s. 253) och i dessa situationer var det främst språket som 
agerade som verktyg. Vidare förklarar Säljö att när människor befinner sig i 
utvecklingszonen är de mottagliga för information och instruktioner med hjälp av en mer 
kompetent kamrat eller lärare (2017, s. 260-261) vilket blev tydligt i flera av våra 
situationer. Framförallt gällde detta de samtal som ägde rum i början av måltiderna då det 
samtalades mycket om regler, rutiner och maten.  
 
Vissa rutiner kan ifrågasättas om man som pedagog reflekterar över vad som är viktigt och 
vad barnet kan få ut för lärande av situationen som uppstår (Williams, 2001, s. 335). Då 
mycket av det som sker vid måltiderna består av rutiner och regler blir denna reflektion 
som Williams beskriver viktig. Just under måltiderna finns det många möjligheter för 
spontant lärande och för barnen att bli delaktiga i kamratkulturen som råder på avdelningen 
(Williams, 2001, s. 334). 

Deltagande  genom  fysiska  och  verbala  handlingar  samtidigt    
 
Kultti beskriver en annan form av här-och-nu kommunikation där barnen och pedagogerna 
använder sig av både fysiska och verbala handlingar samtidigt. Pedagogen ses också som 
en mer erfaren person som guidar barnen till samtal och deltagande. Detta sker bland annat 
genom att pedagogen ställer frågor, pekar och visar samt uttalar orden väldigt tydligt 
(2014, s. 23-24). Denna form av interaktion var särskilt tydlig hos de yngre barnen i våra 
studier.  
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I situation 5 kan pekandet kan ses som en intersubjektiv handling där barnet bjuder in 
pedagogen till kommunikation. När barnet använder sig av denna handling blir den ordlösa 
tystnaden till tal (Løkken, 2016, s. 34). I samma situation förekom också imitation vilket är 
vanligt förekommande hos yngre barn. Sådana upprepande handlingar bland jämnåriga 
menar Løkken är en handling som ingår i en väletablerad toddlarkultur och det är genom 
sina kroppsrörelser och handlingar som barnen blir uppmärksammade av sina kamrater 
(2016, s. 20 & 32). Genom pekningar kommunicerade också barnen vilken dryck de 
önskade till maten vilket bidrog till att pedagogen förstod deras avsikter och önskningar. 
Pekningar är en viktig resurs som barn kan använda sig av för att kommunicera i meningar 
som innehåller fler ord (Dalgren, 2017, s. 22-23). 
 
Vi noterade i situation 8 att ett barn stod för deltagande genom fysiska och verbala 
handlingar samtidigt. Genom att lära ut tecknet för ”korv” uppstod lärande i ett socialt 
sammanhang där alla runt bordet blev delaktiga. De övriga barnen och pedagogen fick 
möjlighet att lära sig något nytt av en mer kompetent kamrat i teckenspråk vilket innebar 
att scaffolding uppstod (Säljö, 2017, s. 259 och 261-262). Dessutom utmanades barnen i 
deras språkliga utveckling och förmåga då de fick lära sig använda teckenspråk (Kultti, 
2014, s. 29).  
  
I situation 14 förekommer också en sekvens där pedagogen förstärker det hon säger med 
hjälp av fysiska handlingar, hon visar med händerna hur långa och hur korta maskarna var 
som de hade tittat på tidigare under dagen. Genom att använda sig av den fysiska 
handlingen i kombination med det verbala språket kunde barnen få en uppfattning av 
ordens betydelse på ett mer konkret sätt vilket kan främja barnens språkutveckling (Kultti, 
2014, s. 29).  
 
Vid situation 1 när pedagogen sjöng matramsan högt gjorde hon samtidigt tecken som stöd 
för att alla barnen skulle kunna vara med efter sina egna förutsättningar. Under måltiden 
pratade pedagogen tydligt om vilken mat som serverades och kommenterade den. Detta är 
ett sätt som har visat sig vara framgångsrikt när det gäller barnens matvanor, och genom att 
vara en närvarande och aktiv pedagog som samtalar om maten får barnen en positiv 
inställning till mat (Sepp et al., 2006, s. 22). 

Utökad  kommunikation  
 
Kultti noterade i sin studie att också andra samtalsämnen som inte handlade om måltiden 
förekom. Exempelvis kunde det samtalas om hur man kommit till förskolan och om 
barnens familjer. Oftast samtalades det om saker som barnen hade gemensamt eller kunde 
relatera till på ett eller annat sätt. Pedagogen använde sig ofta av enkla frågor och en 
nyfikenhet i rösten samtidigt som barnen uppmuntrades att uttrycka sig och delta i 
samtalen (2014, s. 25-26). Denna form av samtal var mest framträdande hos de äldre 
barnen i våra studier.  
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I flera situationer kunde vi konstatera att pedagogerna tog tillvara på möjligheter att 
utmana barnen i deras proximala utvecklingszon (Säljö, 2017, s. 260-261) genom att ställa 
frågor och tillsammans med barnen undersöka svaren på frågorna. Därmed utbyter de 
erfarenheter och tankar med varandra. Samtidigt försöker pedagogerna få flera barn 
delaktiga i samtalen genom att till exempel fråga Mattias vad han tror om korvens ursprung 
i situation 13. Detta menar Dalgren är ett exempel på både en pedagogisk pedagog och 
social pedagog. En pedagogisk pedagog strävar efter att undervisa om maten och är 
instruktionsinriktad och en social pedagog gör måltiden till aktivitet där samspel och 
samtal är i fokus (2017, s. 16-17). I situation 6 förmedlar pedagogen information om vad 
som kan hända om glaset står för nära kanten vilket kan innebära att alla barn runt bordet 
tar del av informationen och då får möjlighet till insikt och lärande. Williams lyfter fram 
att måltiderna i förskolan är organiserade på ett sådant sätt att samtal, interaktion och 
utbyten av erfarenheter kan ske (2001, s. 335) vilket även är tydligt i våra studiers resultat. 
I situation 9 där det samtalades om Halloween och fladdermöss bidrog både barn och 
pedagog till en rolig stund där lärande kunde ske. Innehållet i samtalet var något alla barn 
var bekanta med och kunde relatera till. Alla kunde vara delaktiga och kunskapsutbyte 
skedde i ett socialt samspel (Säljö, 2017, s. 261-262).  
 
I en studie av Sepp et al. beskrev flera pedagoger den idealiska måltiden som en lugn och 
harmonisk stund där barnen uppmärksammas och får lära sig om mat och annat de visar 
intresse för (2006, s. 230). I våra resultat kunde vi se exempel på detta då alla barn fick 
chans att komma till tals och stämningen som rådde var lugn och behaglig i flera av våra 
observerade situationer. Dessutom samtalades det ofta om saker som intresserade barnen 
vilket ledde till att många barn var delaktiga i samtalen och fick samtalsutrymme. 
 
För att återkoppla till vårt syfte vilket var att undersöka om och hur lärande kan ske under 
måltidssituationerna i förskolan samt våra forskningsfrågor vilka denna studie bygger på 
kan vi i resultatet se att lärande sker under måltiderna i förskolan. Lärandet sker på olika 
sätt och ser olika ut. Mycket lärande sker om hur man beter sig vid en måltid såsom till 
exempel bordsskick och många samtal handlar om maten, regler och rutiner som berör 
måltiden som situation. Vi noterade att pedagogerna var viktiga för att lärande skulle 
kunna ske. Ofta bidrog de till språkutvecklande aktiviteter genom att ställa frågor och 
benämna artefakter på ett korrekt sätt liksom att uppmuntra barnen till vidare samtal. 
Dessutom kunde de utmana barnens språkliga förmågor genom att de fick möjlighet att 
formulera sina tankar och funderingar. Lärande kunde också ske mellan barnen. Detta 
skedde bland annat genom att något barn visade eller berättade om något som de hade 
kunskap om och på så vis förmedlade kunskapen vidare till sina kamrater. Då 
samtalsämnena under måltiderna varierar stort är möjligheten för lärande av olika slag 
också stort. Måltiderna i förskolan kan med hjälp av denna studies resultat anses vara 
språkfrämjande och resultatet visar på ett brett och varierat samtalsinnehåll. Pedagogerna 
möjliggör för barnens lärande genom att vara aktivt deltagande, nyfikna och lyhörda på 
vad barnen gör och säger. Detta skapar stora möjligheter för måltiden att bli en arena för 
lärande i förskolans verksamhet.     
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Likheter  och  skillnader  mellan  yngre  och  äldre  förskolebarn    
 
Slutligen vill vi belysa några likheter och skillnader vi funnit i våra analyser mellan yngre 
och äldre förskolebarn. En likhet vi fann var att många samtal hade ett måltidsrelaterat 
innehåll likväl som regler och rutiner kring hur man ska bete sig och göra vid en 
måltidssituation. Detta tycks vara en ständigt pågående process under barnens vistelse i 
förskolan. En tydlig skillnad vi noterade var att det sällan förekom samtal bortom här-och-
nu med de yngre barnen i kontrast till de äldre barnen där sådana samtal ofta förekom. 
Detta kan med största sannolikhet relateras till att pedagogerna anpassar sitt språk efter 
barnens språkliga förmågor och kunskaper. En annan differens vi noterade var att de yngre 
barnen inte interagerade med varandra i stor uträckning. När de väl interagerade med 
varandra var det genom imitationer och upprepningar, medan de äldre barnen ofta använde 
sig av det verbala språket. De yngre förskolebarnen har inte kommit lika långt i sin 
språkliga utveckling som de äldre förskolebarnen. Detta spelar även roll i de samtal som 
barnen har sinsemellan. Däremot kan det vara av vikt att pedagogerna utmanar barnen och 
samtalar på ett sätt som bland annat kan vidga barnens ordförråd och ordförståelse.  
 
 
Konklusion  
 
Vi kunde notera att många av de samtal som ägde rum under måltiderna i förskolan hade 
ett måltidsrelaterat innehåll eller ofta handlade om regler, rutiner och struktur gällande 
måltidssituationerna. Dessa samtal ägde ofta rum vid måltidernas början. Samtal sker i 
många former och pedagoger är viktiga för att interaktion och lärande ska uppstå. Vi kunde 
se skillnader i hur samtalen kring de yngre och de äldre barnen utfördes. De yngre barnen 
använde sig av fysiska handlingar medan de äldre använde sig av språket i samspel med 
andra. 
 
För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en större och mer omfattande studie 
i hur yngre och äldre barn interagerar vid måltider. Det skulle även vara intressant att 
studera hur barn interagerar i barngrupper som har blandade åldrar (1-5 år).  
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Bilagor  

Information om en studie av interaktion och lärande i förskolan (Bilaga 1) 
 
Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 
ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet. 
 
Vårt arbete handlar om interaktionen mellan barn och mellan barn och pedagoger under 
måltidssituationerna i förskolan. Vi vill undersöka hur interaktionen kan se ut, om det kan 
vara språkfrämjande och vilket lärande som kan uppstå i dessa situationer. Detta tänkte vi 
göra genom att observera en måltidssituation om dagen i fem dagar. Vi kommer att föra 
anteckningar om det vi ser och önskar också få möjlighet att spela in samtalen (endast ljud) 
som komplement till våra anteckningar. Vi kommer inte att studera det enskilda barnet 
utan endast interaktionen och lärandet som sker.  
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att observera ert barn under en 
måltidssituation en gång om dagen i fem dagar. Vi kommer att samla in data genom 
ljudupptagning och anteckningar under måltiderna utan att medverka på annat sätt och utan 
att påverka barnets vanliga aktiviteter.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under oktober/november månad. Insamlade data kommer 
att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant 
sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 
av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn i den mån det är möjligt om detta och 
fråga om barnet är villigt att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten 
om medgivande och lämnar till personalen på ditt barns avdelning senast den 19 oktober 
2018. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare: Gabriella Gejard 
e-post: gabriella.gejard@edu.uu.se 
 
Uppsala den 11 oktober 2018. 
 
Karin Lindberg 
karin.lindberg.1110@student.uu.se 
 
Matilda Wahlström 
matilda.wahlstrom.1349@student.uu.se 
 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 
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Medgivande till deltagande i en studie (Bilaga 2) 
 
Studien, som kommer att handla om interaktion i förskolan, kommer att utföras inom 
ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Karin Lindberg och Matilda 
Wahlström som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 
att observeras och vara med i ljudupptagningar i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt 
barn, i den mån det går, vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt barn har förstått 
detta och vill delta i studien. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 
sätt att deltagarna inte kan identifieras.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 
är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  
 
 
Barnets namn: ……………………………… Födelsedatum: ……………………. 
 
 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
....................................................................... .......................................................... 
Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
 
....................................................................... 
Barnets underskrift (om möjligt) 
 

 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
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