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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de barn och förskollärare som ställde upp i intervjuerna. Ett 

särskilt tack till de två förskollärare som tog på sig att hjälpa oss med att dela ut 

informationsbrev och medgivandeblanketter, ni har varit guld värda! Vi vill också tacka vår 

handledare Lizbeth Engström, som under arbetets gång har stöttat och bidragit till att stärka 

vårt självförtroende. Tack till våra vänner och familj som har bidragit med granskning och 

kloka ord. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för att vi tillsammans tagit oss igenom 

detta med hjälp av mycket fika, en del tårar och mycket skratt.   



  

 

 

Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på måltiden i förskolan. Studien har som syfte att undersöka och 

synliggöra barns och förskollärares egna beskrivningar av förskolans måltidskultur. För att 

undersöka detta samlades data in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som metod. 

Datainsamlingen genomfördes på två förskolor uppdelat i två delstudier. I delstudie A 

genomfördes intervjuer med barn i grupp, och i delstudie B genomfördes intervjuer med 

enskilda förskollärare. Resultatet analyserades med hjälp av begrepp från det sociokulturella 

perspektivet på lärande (Säljö, 2000; Säljö, 2015). Studiens resultat visade på en samsyn 

kring normer och regler hos förskollärare och barn, vilket tyder på att de har integrerats in i 

den lokala måltidskulturen på sina förskolor. Resultatet visade också att förskollärarna är de 

som har makten att bestämma vilka normer och regler som ska gälla under måltiden på 

förskolan. Normer och regler för måltiden som identifierades hos både förskollärare och barn 

handlade främst om att uppnå ett lugn vid maten, att äta och att samtala. De normer och 

regler som beskrevs hade olika syften kopplade till bland annat praktiska anledningar, att 

skapa ett lugn och att lyssna på vuxna.  

Nyckelord: måltid, normer och regler, sociokulturellt perspektiv, förskollärare, 

förskolebarn, intervju 
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1. Inledning 

Läroplanen för förskolan anger att ”förskollärare ska ansvara för att […] utveckla normer 

och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen” (Lpfö18, s. 12). När man talar 

om normer handlar det ofta om exempelvis etnicitet, kön och ålder, men normer finns också 

som en del av allt vi gör i vår vardag, och någonting vi alltid gör i vår vardag är att äta. Som 

förskollärarstudenter har vi under utbildningens gång sett att måltiden på förskolor kan se 

väldigt olika ut. Vi har sett exempel på måltidssituationer som lutar mer åt omsorg, 

måltidssituationer som lutar mer åt lärande och utveckling samt måltidssituationer som 

innehåller alla tre aspekter. Sepp (2013, s. 22) beskriver även hur måltiden ibland kan ses 

som en övergångs-aktivitet som ska bli klar fort för att gå vidare till nästa aktivitet, som 

exempelvis vilan. På vissa förskolor har fokus varit att barnen ska sitta stilla, äta upp sin mat 

samt att smaka på all mat som erbjuds medan andra har haft ett större fokus på samtal och 

interaktion.  

De normer och regler som lägger grunden för måltidens utformning kommer ofta från de 

enskilda pedagogerna och grundar sig i deras förhållningssätt kring vad som är rätt eller fel, 

eller så är det en praktik som är nedärvd från tidigare generationer hos pedagoger på 

förskolan (Sepp, 2017, s. 80–81). Detta tolkar vi som att måltiden som pedagogisk aktivitet 

lätt förblir oreflekterad eftersom man ”gör som man alltid har gjort”. Vår förhoppning är 

därför att denna studie kan leda till reflektion hos yrkesverksamma inom förskolan: Varför 

ser måltiden ut som den gör hos er? Har den alltid sett ut så? Är måltiden utformad så att 

omsorg, utveckling och lärande kan bilda en helhet? 

Denna studie använder både förskollärare och pedagoger som begrepp där pedagoger 

syftar på både banskötare, förskollärare och annan personal i förskolan, medan förskollärare 

endast syftar på pedagoger med en förskollärarexamen.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt placeras studien i en samhällelig och förskoledidaktisk kontext för att ge en 

bild av varför måltiden i förskolan är relevant att studera. Avsnittet avslutas med en 

problemformulering.  

2.1 Förskolans styrdokument och de nationella riktlinjerna 

Förskolans verksamhet ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 

(SFS 2010:800, kap 8, 2 §). Hur detta ska gå till är däremot upp till den enskilda 

verksamheten och den enskilda pedagogen. Förskolans styrdokument lämnar ett stort 

tolkningsutrymme när det kommer till måltidens utformning. En ordsökning i förskolans 

läroplan visar att ordet måltid förekommer endast en gång:  

När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan 

utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. (Lpfö18, s. 9) 

I citatet ovan talar man endast om måltider som näringsriktiga, vilket kan kopplas till 

omsorgs-aspekten av förskolans uppdrag. När det kommer till arbetet med utveckling och 

lärande får blicken istället riktas vidare mot de nationella riktlinjerna som Livsmedelsverket 

har arbetat fram tillsammans med Skolverket. I Nationella riktlinjer för måltider i förskolan 

(2021, s. 6) har Livsmedelsverket skapat en måltidsmodell som ett stöd i arbetet med 

måltidens utformning. Under rubriken Integrerade måltider (ibid, s. 10) lyfts fram hur 

måltiden erbjuder många möjligheter till lärande i form av socialt samspel, normer och 

regler, hållbar utveckling samt naturvetenskapliga processer. Även rubriken Trivsamma 

måltider belyser de möjligheter för lärande som finns under måltiden, och lyfter där vikten 

av att barnen får lära sig de rutiner och regler som finns etablerade kring måltiden (ibid, s. 

14). 

Det finns alltså inget konkret svar på frågan kring vilket förhållningssätt man som 

pedagog bör ha kring måltiden i förskolans styrdokument. Inte heller nämns det vad för 

normer och regler barn förväntas lära sig. 

2.2 Måltiden 

Måltiden är en dagligen återkommande situation i förskolans vardag och många barn äter 

mer än ett mål per dag i förskolan i form av frukost, fruktstund, lunch och mellanmål. Att 

måltiden är en viktig del av förskolan blir även tydligt genom Livsmedelsverkets (2021) 

Nationella riktlinjer för måltider i förskolan som ger tips på hur förskolan bör tänka och 

arbeta kring måltiden. Livsmedelsverket tar bland annat upp att måltiden ska vara näringsrik 

för att barnen ska ha energi att orka med förskolans verksamhet. Måltiden är även ett tillfälle 

för att skapa gemenskap och kan användas som ett pedagogiskt verktyg (Ring, 2017).  

Sepp (2013, s. 23) skriver att förskolans måltid är intressant i den mening att den 

rutinsituation som måltiden är innefattar både ett omsorgsperspektiv, lärandeperspektiv samt 

ett fostransperspektiv. Det finns en närhet i måltiden och en vilja att ge barnen ork för dagen, 

en möjlighet för pedagoger att lära barnen olika saker samt socialisera barnen till goda 
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individer. Under måltiden finns det normer och regler som barnen förväntas följa och det är 

något som barnen socialiseras in i (ibid, s. 20).  

2.3 Normer och regler 

Nationalencyklopedin (2022) beskriver normer som de godtagna beteenden som finns i till 

exempel en social grupp, konvention eller praxis. Thornberg (2020, s. 25) beskriver normer 

som ett samlingsbegrepp för handlingar som är önskvärda respektive inte önskvärda och 

visar på hur vi som människor bör agera i olika situationer. Dessa normer kan vara både 

uttalade och outtalade, synliga och osynliga.  

När vi i denna studie talar om normer syftar vi till de osynliga och synliga regler som är 

med och formar måltidskulturen på förskolan, hur barnen får och inte får handla när det 

kommer till förskolans måltidssituation. 

2.4 Problemformulering 

Måltiden är en dagligen återkommande aktivitet i förskolans vardag. I förskolans läroplan 

finns det dock ingen mall för hur måltiden ska utformas vilket lämnar ett stort 

tolkningsutrymme till de enskilda förskolorna kring måltidens utformning. Det i sin tur 

innebär att varje enskild förskola eller pedagog kan ha sin egen uppsättning regler och 

normer för barnen att följa vid sitt matbord. Förskolans uppdrag grundar sig i att omsorg, 

utveckling och lärande ska bilda en helhet, vilket måltiden har stor potential för. Intressant 

blir därför att undersöka hur förskollärare och barn uppfattar normer och regler vid måltiden. 
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3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka och synliggöra barns och förskollärares egna beskrivningar 

av förskolans måltidskultur. Studien utgår från följande frågeställningar, uppdelade efter 

studiens två delstudier: 

3.1 Frågeställningar 

Delstudie A: 

Hur beskriver barn normer och regler i samband med måltiden? 

Hur resonerar barn kring syftet med normer och regler under måltiden? 

 

Delstudie B: 

Hur beskriver förskollärare normer och regler i samband med måltiden? 

Hur resonerar förskollärare kring syftet med normer och regler under måltiden? 

 



  

5 

 

4. Forskningsläge 

I kapitlet nedan lyfter vi fram tidigare forskning och studier som är relevanta utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. I sökandet av forskning och studier har vi letat i artiklar och 

uppsatsers referenslistor samt använt oss av sökmotorn ERIC, education resources 

information center. Vi använde oss av sökorden förskola, måltid, förhållningssätt, regler, 

normer samt synonymer och engelska översättningar av orden. I början av arbetet fick vi 

även tips från vår handledare på två licentiatuppsatser som vi tagit del av, dels som studier i 

sig men även för att leta relevanta källor i. Vi är medvetna om att det finns mycket mer 

forskning men det vi redogör för i detta kapitel menar vi ringar in vårt område.  

4.1 Normer och regler 

I en artikel publicerad i Ethnography and education analyserar Albon och Hellman (2019) 

två separata etnografiska observationsstudier av den engelska respektive svenska förskolan 

utifrån hur barns kroppar civiliseras under måltider. De talar om att måltiden i förskolan 

präglas av en sorts över-civilisering (vår översättning) där barns kroppar styrs betydligt mer 

än under resterande delar av dagen på förskolan. Med civilisering menar Albon och Hellman 

(2019, s. 157) att barnen uppvisar ett kroppsligt beteende som av de vuxna anses vara 

lämpligt i det sammanhang de befinner sig. I analysen lyfter författarna tre centrala teman; 

Lämpliga tidpunkter för att äta och dricka, Lämpliga platser för att äta och dricka samt 

Kroppsliga regler vid måltiden. 

Inom det första temat, Lämpliga tidpunkter för att äta och dricka, noterar Albon och 

Hellman (2019, s. 160) att sammanhanget runt måltiden präglas av väntan; vid mattan innan 

maten, vid matbordet innan man får börja äta och vid handfatet när man ska tvätta händerna, 

för att ge några exempel. Författarna belyser även att ingen annan del av dagen på förskolan 

innefattar så mycket väntan som måltiden gör. Albon och Hellman (2019, s. 161) 

uppmärksammade genom sina observationer hur barnen använder sig av strategier för att 

inte behöva fastna i väntan, såsom att ta extra lång tid på sig när de tvättar händerna. 

Inom Lämpliga platser för att äta och dricka talar Albon och Hellman (2019, s. 161) om 

hur måltidens rumsliga utformning till stor del utgår från att styra barnen på olika vis. De 

beskriver att pedagogerna hade förväntningar på att barnen skulle klara av att hitta sina egna 

bestämda platser och att undvika att fysiskt inkräkta på andra barns utrymme vid bordet. 

Barn som inte klarade av detta kunde få stolarna inskjutna mot bordet för att de skulle sitta 

stilla. Även i detta avsnitt lyfts fram hur barn hittar strategier för att ”gå runt” pedagogernas 

regler. Ett exempel på en sådan strategi som författarna beskriver är ett barn som spiller ut 

sin mjölk på bordet för att få lämna bordet och hämta en trasa. Barnet tar sedan en extra lång 

väg tillbaka till bordet vilket författarna tolkar som att barnet försöker undvika att sätta sig 

ned igen (ibid, s. 162). 

Temat Kroppsliga regler vid måltiden behandlar de förväntningar som finns på att det 

civiliserade barnet har vad som anses vara ett gott bordsskick. Albon och Hellman (2019, s. 

162) drar slutsatsen att ett gott bordsskick innefattas bland annat av att äta med bestick från 

sin egen tallrik och att tala med dämpad röst. Detta synliggörs tydligare när författarna 

beskriver hur en pedagog skäller ut ett barn som äter en potatis med handen istället för 
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besticken. Även inom detta tema lyfts exempel på barns strategier för att komma undan 

reglerna. I artikeln talar man bland annat om att göra ljud eller gömma sig (Albon & 

Hellman, 2019, s. 163). 

Annan forskning som tar upp normer och regler är Ryberg (2019) som i sin 

licentiatuppsats, genom videoobservationer, undersöker barns möjlighet till aktörskap under 

förskolans måltider och hur de positionerar sig utifrån de förväntningar och förpliktelser som 

finns i måltidssituationen. Resultatet delas in i tre teman vilka är: att förhålla sig till regler 

och rutiner, hur samtal ramas in och att samtala kring gemensamt fokus.  

Ryberg (2019, s. 61) menar att det under måltidssituationen finns normer, värden och 

regler som de vuxna bestämt som barnen positionerar sig utefter. Detta utgör det första temat, 

att förhålla sig till regler och rutiner. Barns möjlighet att agera som aktörer begränsas på 

grund av normer och regler som tillsammans skapar ramar för vad som är acceptabelt 

respektive inte acceptabelt beteende. Resultatet visar att barn på olika sätt utmanar eller 

anpassar sig till dessa regler, exempelvis att sitta stilla på sin stol eller äta av all mat (ibid, s. 

97 & s. 64–66). Uppsatsen visar att det inte finns något tvång på att smaka men att 

pedagogerna uppmuntrar barnen på olika sätt, bland annat genom verbala uttalanden såsom 

att barnen är duktiga om de smakar. Regler och rutiner som finns kring måltiden skapar 

strukturella villkor vilket även begränsar barns aktörskap (ibid, s. 95–96). I de regler som 

omger måltiderna menar Ryberg (ibid, s. 70) att man kan se flera aspekter såsom omsorg, 

fostran, lärande och kontroll.  

Det andra temat, hur samtal ramas in, innefattar också normer eftersom Ryberg (2019, s. 

99) noterar hur vissa ämnen är värdeladdade och bör undvikas men att barnen utmanar dessa 

osynliga ramar genom att inte undvika dessa ämnen. Ett exempel är när ett av barnen startar 

ett samtal om bajs. Detta leder in till det tredje och sista temat, att samtala kring gemensamt 

fokus, där den vuxne hjälper till att stötta barnen i att utveckla samtalen genom att fånga upp 

det barnen säger. Den respons som pedagogerna ger på barnens samtal fungerar som en 

fingervisning i vilka samtal som enligt normer och regler är acceptabla eller inte (ibid, s. 

100).  

Resultaten i uppsatsen visar att de strukturella villkor som skapas av rutiner, normer och 

regler under måltiden begränsar både barns utrymme att agera som aktörer och barns 

möjlighet till delaktighet och inflytande (Ryberg, 2019, s. 92). 

4.2 Lärarroller 

I en artikel från tidskriften Journal of nutrition, education and behavior har Persson Osowski 

et.al. (2013) undersökt, genom observationer och intervjuer, lärares interaktioner med barn 

under förskolor och skolors pedagogiska måltider. Författarna menar att måltiden i förskolor 

och skolor inte enbart är ett tillfälle att äta mat för att överleva, utan också ett tillfälle för 

lärande där pedagoger är förebilder för barnen och möjlighet till interaktion ges. Artikeln 

tog upp tre olika lärarroller i analysen med olika mycket interaktion med barnen, vilka var: 

den sociala lärarrollen, den undervisande lärarrollen och den undvikande lärarrollen. Inom 

dessa tre roller fanns även underkategorierna vuxen- eller barnorienterad.  

Den sociala lärarrollen hade en hög interaktion med barnen genom dialog. Agerade 

pedagogerna vuxen-orienterat handlade samtalen om sådant som inte intresserade barnen 
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medan de pedagoger som agerade barnorienterat hade samtal som intresserade barnen 

(Persson Osowski et.al., 2013, s. 423). Den undervisande lärarrollen var vanligast på 

förskolor och hade en medelhög interaktion med barnen jämfört med de andra lärarrollerna. 

Fokus låg på att ta vara på det lärandetillfälle som måltiden kan vara. Här såg författarna att 

pedagogerna kunde vara auktoritära och inte förklara anledningen bakom regler eller 

tvärtom, vara demokratiska. I den undervisande lärarrollen talade lärarna även om maten och 

vad/hur mycket mat barnen bör äta samt förmedlade de normer och regler som fanns vid 

matbordet. Den tredje lärarrollen, den undvikande, hade ett mer passivt förhållningssätt till 

måltiden, en lärarroll som visade sig mer i skolan (ibid, s. 424).  

Persson Osowski et.al. (2013, s. 422) menar att dessa lärarroller är kontextbundna och att 

lärare växlar mellan dessa roller i sitt agerande. Lärarrollerna kan ge oss en djupare förståelse 

för vilket agerande lärare har under en måltidssituation på förskolor och skolor. 

4.3 Barns egna uppfattningar om mat 

Wesslén, Sepp och Fjellström (2002) har i International journal of consumer studies skrivit 

om barns egna uppfattningar och upplevelser kring mat genom barnintervjuer i 

fokusgrupper. Förskolor är en del av barns socialisation i mat och matvanor och på förskolan 

får barnen möjlighet att lära sig värderingar och få erfarenheter som inte är influerade av 

hemmet utan en del av förskolans kultur (ibid, s. 264).  

Artikeln tar upp tre teman; no freedom, only rules; likes and dislikes och non-food and 

food som blev synliga under analysarbetet. Det första och största temat var no freedom, only 

rules och syftade till att barnen upplevde att de vuxna hade kontrollen över barnens matvanor 

och vad som åts på förskolan (Wesslén, Sepp och Fjellström, 2002, s. 266). Barnen 

associerade mat med normer och regler för vad som var acceptabelt och inte acceptabelt 

under måltiderna. I nästa tema, likes an dislikes, pratade barnen gärna om maten de tyckte 

om men hade svårare att prata om mat de inte tyckte om. Det sista temat, non-food and food, 

visade att barnen visste vilken mat inom samhällets osynliga normer som var acceptabelt 

och inte acceptabelt (ibid, s. 268). Istället för att säga vad som var bra eller inte bra mat, 

vilket är beroende på kultur, kategoriserade barnen mat som mat eller inte mat. 

4.4 Måltidskultur 

I sin licentiatuppsats Hur barn gör måltid undersöker Ulrika Munck Sundman (2013) med 

hjälp av videoobservationer hur tre- till sexåringar på två avdelningar på en förskola i 

Stockholm gör måltid på olika vis genom samtal. Utmärkande för förskolan Munck 

Sundman har valt att studera är att några av de äldre barnen ibland tillåts sitta vid ett matbord 

utan en vuxen närvarande, och det är inspelningar av dessa situationer som utgör data i 

uppsatsen. 

Begreppet måltidskultur förekommer flertalet gånger i studien. Munck Sundman (2013, 

s. 21) beskriver måltiden som en del av den lokala kulturen då måltiden till sin karaktär har 

en rutinartad utformning; vi gör samma saker varje gång vi äter. En familj kan alltså ha sitt 

eget sätt att göra måltid, sin egen måltidskultur, vilket även gäller för förskolan. Tillsammans 
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med de som deltar skapas en lokal måltidskultur och lokal måltidsordning där deltagarna 

socialiserar in varandra (ibid, s. 84). 

I resultatredovisningen beskriver Munck Sundman (2013, s. 66) hur förskolan har en 

uppsättning regler och rutiner kring måltiden som barn och pedagoger använder för att styra 

varandra, men som också utmanas och ifrågasätts av barnen. Barnen förhandlar med 

varandra kring reglerna som finns vid måltiden, där barnen i vissa fall hänvisar till de regler 

som pedagogerna har formulerat (ibid, s. 85). Resultatet visar också att barnen själva 

ansvarar för att upprätthålla ordningen och kulturen vid måltiden vid de fall där pedagoger 

inte medverkar. De förhandlar om regler, styr och styrs av varandra och uttrycker sina egna 

tolkningar av situationen med vad Munck Sundman (ibid, s. 81) beskriver som ”en ömsesidig 

socialisering av deltagarna in i en lokal måltidskultur”.  
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5. Teori 

I detta avsnitt beskriver vi studiens teoretiska perspektiv och centrala begrepp som utgör 

grunden för studiens analysarbete. Vi använder oss av begreppen mediering, appropriering, 

socialisation, interaktion och den proximala utvecklingszonen. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie tar avstamp i Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilket innebär en syn på 

lärande som är beroende av sin sociala kontext, sitt sammanhang (Säljö, 2000, s. 105). Säljö 

(2015, s. 91) beskriver det sociokulturella perspektivet på lärande som att det är en 

kombination av biologiska, sociala, kulturella och historiska faktorer som bildar en helhet, 

och att man måste se till denna helhet för att kunna få en bild av lärandet. Om man bara ser 

till det biologiska missar man exempelvis det sammanhang som är med och påverkar oss 

människor.  

Lärandet är inte bundet till vad vi biologiskt klarar av utan vi använder redskap, både 

fysiska och mentala, som sedan medierar världen för oss (Säljö, 2015, s. 91–92). Dålig syn 

kan med hjälp av det fysiska redskapet glasögon korrigeras. På liknande sätt kan mentala 

redskap användas i tanke och kommunikation. Ett exempel på ett mentalt redskap är språket 

som hjälper oss tolka och beskriva världen på en mängd olika sätt. Genom mediering av 

världen med hjälp av redskap får vi möjlighet att göra sådant som annars inte hade varit 

möjligt, exempelvis att kommunicera våra tankar och erfarenheter. Mediering sker till en 

början i samspel med vuxna där de vuxna agerar som yttre förmedlare och hjälper till att 

mediera barnens kontakt med omvärlden, dess människor och objekt (Smidt, 2010, s. 46). 

När barnen sedan fått fler erfarenheter kommer denna mediering kunna göras av barnen 

själva. 

För att beskriva lärande utifrån det sociokulturella perspektivet finns begreppet 

appropriering, vilket innebär att människor anammar begrepp och redskap och lär sig 

använda dem för eget bruk (Säljö, 2015, s. 95). Appropriering och lärande är en gradvis 

process där vi som individer genom exponering av ett föremål eller begrepp med tiden lär 

oss använda dessa. Under approprieringsprocessen sker även en socialisation där barnet 

genom mötet med omgivningen approprierar grundläggande kunskaper och färdigheter 

(ibid, s. 96).  Den omgivning som barnet växer upp i har därför en viktig roll i barnens 

socialisation. Några av de färdigheter och kunskaper barnen approprierar i 

socialiseringsprocessen är normer och regler. Socialisering innebär inte enbart att man lär 

sig olika regler, utan även i vilka sammanhang dessa regler är applicerbara.  (Säljö, 2000, s. 

130).  

Inom det sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel mellan individer genom 

interaktion (Säljö, 2015, s. 95). Det innebär att vi lär av och genom varandra. Det är i 

samspelssituationer, när vi människor är tillsammans med andra, som vi har möjlighet att 

appropriera kunskaper och färdigheter från varandra (Säljö, 2000, s. 119). Ett exempel på 

detta beskrivs genom begreppet den proximala utvecklingszonen som innebär att vi 

människor får stöd av andra för att komma längre i lärandet (Säljö, 2015, s. 99).  
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Lärande inom den proximala utvecklingszonen kan exemplifieras med hjälp av tre cirklar 

inuti varandra (Säljö, 2015, s. 100). Den inre cirkeln representerar det barnet kan på egen 

hand, den mellersta cirkeln vad barnet kan med stöd från omgivningen, och den yttre cirkeln 

vad barnet inte kan. På så vis blir den mellersta cirkeln, den proximala utvecklingszonen, det 

utrymme där pedagoger kan stötta barn i deras lärande. Pedagogen kan med hjälp av olika 

redskap exempelvis stötta barnet i sin förståelse av ett fenomen; pedagogen uppmärksammar 

barnet på att musiken det lyssnar på har en taktart, och barnet får en förståelse för att det kan 

klappa händer till musiken. Barnet har en uppnådd kunskap kring musik och med hjälp av 

pedagogen kan barnet nå ny kunskap (ibid).  
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6. Metod 

I detta kapitel redogör vi för studiens metod. I delstudierna har intervju använts som 

datainsamlingsmetod, men med olika intervjumetoder i form av fokusgrupper respektive 

enskilda intervjuer. Av den anledningen presenterar Miranda sitt metodval för delstudie A, 

och Malin metoden för delstudie B, i två separata avsnitt. Vi tar även upp urval, insamling 

av data, databearbetning och analys, en metoddiskussion samt etiska hänsynstaganden. 

Namn på personer, förskolor och avdelningar som framställs i studien är fingerade för att 

bevara informanternas anonymitet. 

6.1 Datainsamlingsmetod 

För att få fram empiri till studien valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer till båda 

delstudierna. Christoffersen och Johannessen (2015, 84) menar att intervjuer är lämpliga för 

att få tag på informanternas erfarenheter och uppfattningar. Genom en intervju med öppna 

frågor får informanterna möjlighet att formulera svar med egna ord utan att influeras av 

intervjuaren. I en semistrukturerad intervju finns det en intervjuguide och intervjuaren har 

en tanke med riktningen av intervjun men informanterna får svara med egna ord (ibid, s. 85). 

I intervjuerna har vi utgått från två intervjuguider (se bilaga 3 och 4). Efter att intervjuerna 

genomförts omformulerades studiens frågeställningar, vilket innebär att de frågeställningar 

som finns med i intervjuguiderna inte är desamma som de som presenteras i själva studien. 

För att få tag på informanter hörde vi först av oss via mail och telefon till rektorerna på 

de förskolor där vi tidigare haft vår VFU med information om studien för att be om tillåtelse 

att göra studien på deras förskolor. De båda rektorerna var positivt inställda till förskolornas 

deltagande i studien och hänvisade oss vidare till varsin förskollärare som var villig att själv 

delta. Förskolläraren på respektive förskola fick sedan funktionen som kontaktperson när det 

kommer till samarbetet mellan oss studenter och förskolorna. Nästa steg blev att skicka över 

informationsbrev och medgivandeblanketter (se bilaga 1 och bilaga 2) som förskolläraren i 

samråd med oss delade ut till vårdnadshavare för barn födda 2017 samt resterande 

förskollärare på avdelningen för äldre barn om sådana fanns. På grund av det långa avståndet 

till en av förskolorna och fördröjningar hos posten skickades informationsbrev och 

medgivandeblanketter via mail till förskollärarna som tog på sig ansvaret att skriva ut och 

dela ut blanketterna.  

Nästa steg var att hålla i intervjuerna. Plats och tid bestämdes i samråd med kontakt-

förskolläraren. Nedan presenteras hur intervjuerna gick till utifrån de båda delstudierna.  

6.1.1 Datainsamlingsmetod, delstudie A - Barnintervju i fokusgrupper 

För att barnen som deltog i studien skulle känna sig mer bekväma med att berätta om sina 

egna uppfattningar inför en intervjuare de inte var bekanta med sedan tidigare, genomfördes 

delstudie A med intervjuer i fokusgrupper.  

Totalt nio barn deltog i studien efter att informerat samtycke från barnen själva och deras 

vårdnadshavare hade samlats in, fyra barn från förskola 1 och fem barn från förskola 2. 

Intervjuerna genomfördes under två på varandra följande dagar där den första dagen 
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spenderades på förskola 1 och den andra dagen på förskola 2. Barnen parades ihop i grupper 

om två (vid ett tillfälle var de tre barn eftersom vi hade ett udda antal informanter) i samråd 

med ansvarig förskollärare på båda förskolor. På förskola 1 skedde en naturlig indelning då 

två av barnen talade svenska, och två av barnen talade engelska vilket innebar att de 

engelsktalande fick vara en fokusgrupp och de svensktalande en annan. På förskola 2 

skapades två grupper med tre respektive två barn. Gruppindelningen baserades delvis på 

vilka barn som redan var på plats när den första intervjun skulle påbörjas, delvis på vilka 

barn den ansvarige förskolläraren trodde skulle kunna samspela.  

Själva intervjuerna hade en tidsåtgång på ungefär 20 minuter vardera, där fem av dessa 

gick åt till att informera barnen om intervjuns syfte och utförande, samt deras rätt att avbryta 

intervjun. Intervjuerna spelades in på en lösenordskyddad mobiltelefon. Barnen blev 

tillfrågade om de ville genomföra intervjun, och ljudinspelningen påbörjades sedan innan 

den första frågan ställdes. Båda förskolorna hade möjlighet att erbjuda ett rum där 

intervjuerna kunde genomföras ostört. Vid samtliga intervjuer förekom däremot olika 

störningsmoment i form av barn och pedagoger som knackade på dörren, eller leksaker i 

rummet som lockade barnens uppmärksamhet. En viss tidsåtgång i samtliga intervjuer 

ägnades därför åt att återfå barnens uppmärksamhet till intervjun.  

Då intervjuerna var semistrukturerade till sin karaktär användes frågor och teman från 

intervjuguiden (se bilaga 3) tillsammans med spontana frågor kopplade till barnens utsagor. 

För att kunna behålla kontakten med barnen fördes inga anteckningar under intervjuns gång. 

Istället lyssnades inspelningarna igenom samma dag som de spelades in och följdes av en 

transkribering, antingen samma dag eller dagen därpå. På så vis kunde Miranda fortfarande 

komma ihåg detaljer såsom vilka gester barnen använde sig av vid ett specifikt tillfälle. 

Under transkriberingen upptäcktes det att några barn uttryckt en vilja att sluta utan att det 

uppfattats. Det barnen sagt efter det tillfället togs därför inte med i resultatet och analysen. 

Sammanlagt transkriberades 54 minuters ljudinspelningar på 32 sidor i Word.  

 

6.1.2 Datainsamlingsmetod, delstudie B – Intervju med förskollärare 

I denna delstudie har enskilda intervjuer med förskollärare genomförts för att få fram deras 

egna tankar och ord kring måltidssituationen på deras förskola. Hallin och Helin (2018, s. 

10) beskriver intervjuer som en bra metod för datainsamling för att få en inblick i människors 

tankar, resonemang, uppfattningar och känslor. Eftersom en del av syftet i denna studie är 

att få tag på förskollärares egna reflektioner kring måltiden valdes semistrukturerad intervju 

som metod. Själva intervjuerna genomfördes individuellt, intervjuare tillsammans med en 

förskollärare för att förskollärarnas svar inte skulle influera varandra (Trost, 2010, s. 67–68). 

För att dokumentera vad som sades användes en inspelningsapplikation på en mobiltelefon 

för att inte behöva komma ihåg allt som sagts under intervjun, utan kunna transkribera det 

senare (Hallin & Helin, 2018, s. 67). Stödanteckningar gjordes även under intervjuns gång 

med hjälp av papper och penna.  

Det blev totalt sex stycken intervjuer med sex olika förskollärare på två förskolor, 2 

förskollärare på förskola 1 och fyra förskollärare på förskola 2. Alla hade sedan tidigare 

erfarenhet av måltider med de äldre barnen men två förskollärare jobbade vid tillfället för 
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intervjun med barn som är yngre än 5 år. På förskola 1 användes två tillfällen för att utföra 

intervjuer med två förskollärare medan det på förskola 2 var möjligt att intervjua fyra stycken 

förskollärare under en och samma dag. Anledningen till att det på förskola 1 behövdes 2 

tillfällen var för att den sista förskolläraren tillfrågades om deltagande i studien senare för 

att jämna ut antalet förskollärare på varje förskola och få in en till informant. På förskola 1 

hade Malin även varit innan i samband med VFU under förskollärarutbildningen så 

förskollärarna kände henne sedan innan och en presentation behövdes därför inte. På 

förskola 2 fick Malin däremot starta intervjuerna med en presentation. Alla intervjuer tog 

runt 15 minuter vardera.  

När det väl var dags för intervjuerna satt Malin och informanten i ett avskilt rum på 

förskolorna där de kunde prata ostört. Intervjuerna började med kort information om studien 

samt information om att deras svar var anonyma och att intervjun spelades in på en 

lösenordskyddad mobiltelefon. När all info meddelats gav informanten sitt godkännande, 

dels muntligt men också via signering av en medgivandeblankett (se bilaga 2). Under 

intervjuns gång fanns intervjuguiden till hands för att kunna se vilka frågor som ställts. Alla 

intervjuer blev olika på grund av de följdfrågor som ställdes utifrån informanternas svar men 

grundfrågorna var desamma i alla intervjuer, utifrån intervjuguiden för förskollärare (se 

bilaga 4). På förskola 2, där alla intervjuer skedde samma dag, kom förskollärarna in på 

rullande band efter varandra. När en intervju var klar hämtade förskolläraren nästa 

förskollärare i ett schema de själva satt upp. När intervjuerna var genomförda startade arbetet 

med transkribering vilket resulterade i transkribering av 95 minuter inspelat material på totalt 

24 sidor i ett word-dokument. Alla intervjuer utom en kunde ske helt ostört men under en 

intervju på förskola 1 kom en VFU-student in för att ställa en fråga mitt under intervjun.  

6.2 Urval och avgränsningar 

På grund av att tidsramen för studien är begränsad valde vi att göra ett bekvämlighetsurval 

när de gäller vilka förskolor vi inkluderade i studien. Vi valde därför ut förskolor vi tidigare 

hade haft kontakt med via VFU. Dessa två förskolor ligger i två olika kommuner. När det 

kommer till informanter i våra två delstudier har urvalet varit kriteriebaserat. Att ha ett 

kriteriebaserat urval innebär att välja ut informanter som uppfyller specifika kriterier 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 56). De kriterier vi valde att använda oss av i denna 

studie var barn födda 2017 som gick på förskolan där intervjun genomfördes och som deltog 

under lunchen på förskolan, samt utbildade förskollärare som hade erfarenhet av att äta 

måltid tillsammans med de äldre barnen. Att valet av barn föll på de som var födda 2017 

grundade sig i en förhoppning att få mer detaljerade svar än vad de yngre barnen hade kunnat 

ge eftersom femåringar generellt har en större språkutveckling och en längre erfarenhet av 

förskolan (Trost, 2010, s. 59). Valet av att ha utbildade förskollärare och inte andra 

pedagoger i förskolan som ett kriterium baserades på förskollärares huvudsakliga ansvar för 

undervisningen i förskolan. Förskolläraren ska enligt läroplanen ansvara för att ”spontant 

uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del 

av undervisningen” (Lpfö 18, s. 19), vilket måltiden är ett exempel på.  
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6.3 Databearbetning och analysmetod 

Hallin och Helin (2018, s. 72) skriver att det är positivt att transkribera intervjuerna så snart 

som möjligt efter intervjun för att få idéer till nästkommande intervjuer. Även Christoffersen 

och Johanessen (2012, s. 92) nämner att det är positivt att transkribera snarast för att inte gå 

miste om sådant inspelningar eller anteckningar inte kan få fram. I både delstudie A och B 

försökte vi transkribera samma dag men på grund av den tid det tog skedde några 

transkriberingar med några dagars mellanrum från intervjutillfället. Transkriberingarna 

inkluderade våra egna frågor, ljud som ”ehh” och ”hmm” samt pauser. Malin tog sedan bort 

dessa delar i resultatet med förskollärare för att underlätta för läsaren.  

För att analysera användes metoden tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Att göra en 

tematisk analys innebär att systematiskt söka efter teman i empirin. Detta gjorde vi genom 

att koda vår insamlade data utifrån studiens frågeställningar. Miranda kodade och 

analyserade barnintervjuerna till delstudie A, och Malin kodade och analyserade intervjuer 

med förskollärare till delstudie B. 

Efter att materialet hade delats in i koder sorterades dessa koder i sin tur in i olika teman. 

Koder som liknade varandra fördes in i samma tema, exempelvis i delstudie A där koderna 

bakterier och ont i magen placerades i temat hälsa, och delstudie B där koderna lugn miljö 

och lugn så man kan sitta och prata placerades i temat lugn och ro. Vissa teman kunde sedan 

slås ihop då de var lika varandra, exempelvis hur äta? och samtalsämnen blev temat hur 

göra måltid? i delstudie A medan bestämda platser och vi går tillsammans i delstudie B blev 

uttalade regler. Det blev totalt 17 stycken teman i de båda delstudierna. 

6.4 Metodreflektion 

I studiens tidiga stadie var planen att istället för att göra två intervjustudier, endast göra 

intervjuer med förskollärare tillsammans med en observationsstudie. Vi tog dock beslutet att 

göra om observationsstudien till en intervju med barn eftersom det stämde bättre överens 

med studiens syfte och forskningsfrågor, som handlar om egna uppfattningar och 

beskrivningar. Tidsaspekten blev också en anledning till att intervjuer genomfördes eftersom 

flera intervjuer kunde genomföras samma dag medan exempelvis observationer hade behövt 

genomföras vid flera tillfällen. 

Vår mening är att valet av intervju som metod var mest lämplig om man ser till studiens 

syfte; att synliggöra barns och förskollärares egna beskrivningar av förskolans måltidskultur. 

Viktigt att poängtera är däremot att intervjuer är situationsbundna (Christoffersen & 

Johannessen, 2015 s. 84) och intervjuer kan därför inte komma med någon objektiv sanning 

om hur förskollärare och barn ser på normer och regler. Det som kommit fram under 

intervjuerna är bundet till sin sociala, kulturella och historiska kontext, och vi som 

intervjuare är subjektiva i våra tolkningar av informanternas utsagor (ibid, s. 88). 

Barnintervjuerna skedde i fokusgrupper vilket kan ha nackdelar i form av att en 

informants svar kan influera de andras, och att man på så vis enbart kan få fram de åsikter 

som majoriteten av gruppen har, snarare än den enskilda individens åsikter (Trost, 2010, s. 

67–68). Vår mening är dock att fokusgruppsintervjuer var den lämpligaste utformningen för 

barnintervjuerna, med hänsyn till studiens sociokulturella perspektivtagande. Vygotskijs 
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teorier grundar sig i lärande och samspel (Säljö 2000, s. 66–67), och att barn socialiseras in 

i kulturella mönster. Dessa kulturella mönster, vilka vi har valt att kalla för normer och 

regler, är vad denna studie undersöker. Det var därför relevant för studien att genomföra 

intervjuer i grupp för att få fatt i hur barnen som grupp beskrev de regler de socialiserats in 

i. Att genomföra intervjuer med barn i grupp var också relevant med hänsyn till barnen. Å 

ena sidan pratade barnen ibland i munnen på varandra, och deras svar influerades av de barn 

som fanns i rummet, men å andra sidan är vår mening att det för barnen innebar en trygghet 

att få genomföra intervjun tillsammans med sina kamrater. 

En lärdom Miranda fick under intervjuerna är att det finns många potentiella 

störningsmoment att ta hänsyn till vid intervjuer med barn. Trots att intervjuerna kunde 

genomföras i stängda rum, ensam med barnen som deltog i studien, förekom det 

störningsmoment i samtliga intervjuer. Majoriteten av dessa bestod av att barnen blev 

distraherade av diverse teckningar, leksaker och tv-apparater som fanns i rummet, men de 

blev också störda av andra barn som var nyfikna på vad de gjorde, och pedagoger som gick 

in i rummet ovetandes om att de var där. En förbättring hade varit att se till att plocka bort 

leksaker och andra saker som kunde distrahera, samt att sätta upp en ”stör ej”-lapp på dörren 

för att informera pedagogerna om vad som pågick.  

Intervjuerna med förskollärare fungerade bra och att ha en intervjuguide bredvid som 

hjälp vid intervjuerna var till stor hjälp samtidigt som det var möjligt att sväva ut och ställa 

specifika följdfrågor beroende på vad förskollärarna gav för svar. Hade vi haft mer tid hade 

vi velat göra intervjuer med förskollärare och barn på fler förskolor för att kunna se större 

skillnader i de olika grupperna.  

6.5 Etiska hänsynstaganden 

I denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (2002, s. 7–14) fyra huvudprinciper när 

det gäller forskning och individskydd. Dessa fyra huvudprinciper är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att tillgodose informationskravet skickade vi först ut information om studien till 

rektorer. Nästa steg blev att skicka ut informationsbrev och medgivandeblanketter (se bilaga 

1 och bilaga 2) till de förskollärare som visade intresse för att vara med, som förskollärarna 

sedan vidarebefordrade till barnens vårdnadshavare så att de tillsammans med sina barn 

kunde skapa sig en förståelse för vad deltagande i studien innebar. Blanketterna fick sedan 

både de berörda förskollärarna och barnens vårdnadshavare signera för att visa sitt samtycke 

till deltagande i studien. Endast barn och förskollärare med signerade medgivandeblanketter 

deltog under intervjuerna. I början av varje intervju gavs återigen en kort förklaring av 

studien samt en fråga om det kändes bra. Informanterna informerades också om att de fick 

avsluta när de ville, för att tillgodose samtyckeskravet. 

Utifrån konfidentialitetskravet har vi värnat om informanternas anonymitet genom att alla 

namn, både på barn och förskollärare, fingerats eller benämns som förskollärare 1, 

förskollärare 2 och så vidare. Numret förskollärarna fått är slumpartat och är inte i den 

ordning de blev intervjuade. Även förskolorna är anonyma och benämns som Förskola 1 och 

Förskola 2. De ljudinspelningarna som spelades in skedde på två lösenordsskyddade 

mobiltelefoner och endast den som utförde intervjun lyssnade på det inspelade materialet. 
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Det var först de färdiga fingerade transkriberingarna som vi båda tog del av. Detta 

informerades även informanterna om.  I fallet med de engelsktalande barnen genomfördes 

och transkriberades intervjun på engelska, för att sedan översätta de delar av intervjun som 

presenteras i studien till svenska. Att översätta barnens utsagor kan framstå en aning 

problematiskt med tanke på att meningen i det barnen säger kan gå förlorad i översättningen, 

men valet att översätta intervjun grundar sig i ett etiskt övervägande kring barnens rätt att 

bevara sin anonymitet. 

Informanterna informerades även om att empirin endast skulle användas i denna studie. 

När delarna i uppsatsen som krävde ljudinspelningarna var färdigställda raderades alla 

ljudinspelningarna för att inte riskera att de spreds vidare utan endast användes i denna 

studie.  
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7. Resultat & analys 

I detta avsnitt kommer resultat och analys av vår genomförda studie presenteras genom 17 

teman vilka utgår från studiens frågeställningar. Dessa teman har vuxit fram utifrån studiens 

syfte, frågeställningar och empiri. Varje tema avslutas med en analys utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Först redovisas resultat och analys från delstudie A, följt av 

delstudie B. Begreppet förskollärare används i resultatet och analysen när vi syftar till 

pedagoger med en förskollärarexamen. Begreppet pedagoger syftar till både banskötare, 

förskollärare och annan personal i förskolan. I delstudie A används även fröken som begrepp 

vilket vi använder synonymt med pedagog.  

 

7.1 Delstudie A 

Miranda kommer i detta avsnitt presentera de resultat hon har kommit fram till efter att ha 

genomfört en tematisk analys av intervjumaterialet, samt analysera resultatet utifrån de 

teoretiska begrepp vi presenterade i uppsatsens teoriavsnitt. Resultatet kommer presenteras 

i linje med uppsatsens forskningsfrågor under följande två rubriker: Hur beskriver barn 

normer och regler i samband med måltiden? samt Hur resonerar barn kring syftet med 

normer och regler under måltiden? Till dessa rubriker hör ytterligare underrubriker som 

representerar de teman Miranda har fått fram under analysen.  

7.1.1 Hur beskriver barn normer och regler i samband med måltiden? 

Under analysen av intervjumaterialet framkom många koder kopplade till hur barn beskriver 

normer och regler i samband med måltiden. Dessa koder har placerats i fyra teman: Lugn 

och ro, Hur göra måltid?, Syndabocken samt Regler kan förändras. I följande avsnitt 

kommer varje tema presenteras med hjälp av excerpt från intervjuerna följt av en analys 

utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Lugn och ro 

Inom detta tema belyser barnen normer och regler som går att koppla till en strävan efter att 

uppnå lugn och ro. Barnen beskriver både önskvärda beteenden som direkt kan kopplas till 

lugn och ro, samt icke önskvärda beteenden som står i motsats till lugn och ro: 

Miranda: Vet ni vad jag har tänkt på? När man sitter vid matbordet och äter lunchen, då brukar det ju 

ibland finnas lite regler, eller hur?  

Benjamin: Ja, man får vara tysta. 

Miranda: Man får vara tysta...  

Benjamin: Ege- ibland får man vara tysta helt och ibland får man vara eeeh prata. 

Miranda: Aa. Kan ni nån mer regel vid matbordet? Finns det någonting man inte får göra? Ja Bella? 

Bella: Man får inte leka. 

Benjamin beskriver ett önskvärt beteende som att vara tysta, vilket kan kopplas till att 

bibehålla ett lugn vid matbordet. Bella beskriver i sin tur ett icke önskvärt beteende i form 

av att leka, vilket skulle kunna störa lugnet. I en annan intervju med barnet Denise förklarar 

hon regeln om att inte springa iväg från matbordet så här:  
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Denise: För då vill man vara lugn och ro om man ska äta då  

I excerptet visar Denise på hur normen att ”vara lugn och ro” har fått fäste hos henne. Hon 

har en förståelse för att det är önskvärt att inte bara miljön runt omkring henne ska vara lugn, 

utan även hon själv. En aspekt som framkom är hur barnen beskriver icke önskvärda 

beteenden och sådant som bryter mot normer och regler med ord som i deras livsvärld annars 

kan tolkas som positiva:  

Benjamin: Man får inte böh eh göra roliga saker för Niklas gör alltid det här (rör sig hastigt och gör 

ljud)  

Miranda: Och vad kan roliga saker vara Benjamin?  

Benjamin: Det är att han gör såhär (upprepar rörelse och ljud)  

Benjamin beskriver här en norm eller regel i form av att man inte får göra vad han tycker är 

roliga saker, i detta fall att röra på sig och låta. I temats första excerpt talade Bella om att 

man inte får leka, ett annat ord som hos barnen har en positiv koppling. En möjlig tolkning 

är att barnen genom socialiseringen har fått en förståelse för att det som vanligtvis ger dem 

nöje inte är lämpligt beteende vid måltiden. Detta ser man också i Denises beskrivning av 

att vilja ”vara lugn och ro”. Hon har tagit till sig, alltså approprierat, kunskaper om vad som 

är önskvärt beteende och använder dem nu för att själv beskriva en norm vid matbordet.  

Hur göra måltid? 

I samtliga intervjuer beskriver barnen på något vis normer och regler för hur man ska bete 

sig när man gör måltid på förskolan. Dessa normer och regler handlar främst om hur man 

äter, vilka samtalsämnen som är tillåtna vid matbordet samt vilka rutiner man behöver följa 

kring måltiden. Samtliga barn svarade nej på frågan om det är tillåtet att äta mat med 

händerna. Nedan följer ett excerpt som visar hur barnen beskriver att man istället ska göra 

måltid: 

Miranda: Hur ska ni äta istället då om ni inte får äta med händerna?   

Clara: Med sked. 

Miranda: Med sked. Mm, det är bra?  

Clara: Såhär äter man! (låtsas föra en sked till munnen, smaskar och gör slurpljud)  

Colin: Inte så. 

Clara: Jo. 

Colin: Man äter inte såhära (smaskar). Man äter såhär, med stängd mun. 

Clara beskriver att man ska äta maten med sked, vilket stämmer överens med det de andra 

barnen också har svarat, nämligen att man äter med bestick och inte med händerna. När Clara 

däremot ska demonstrera hur man äter, invänder Colin och rättar hennes smaskande och 

slurpljud genom att förklara att man äter med stängd mun. Claras demonstration kan vara en 

slags mediering där hon med hjälp av fantasin som redskap försöker visa och förklara ett 

korrekt beteende. Man kan också förstå det som att Colin har socialiserats något annorlunda 

från Clara, då han invänder på ett beteende som i Claras livsvärld är acceptabelt. 

Denise talade även under sin intervju om att äta med bestick, men vi kom också in på 

vilka samtalsämnen som är tillåtna vid matbordet:  

Miranda: Får man prata om vad som helst när man sitter vid maten?  

Denise: Nej inte vad som helst. 

Miranda: Inte vad som helst, vad kan det vara då som man får prata om?  

Denise: Ehm det som man har gjort det vet jag, men jag vet inte. Jag kommer inte ihåg mer. 
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Miranda: Vet du vad man inte får prata om då?  

Denise: Ja men det vill jag inte berätta. 

Lite senare under intervjun ställdes frågan om det exempelvis är kiss och bajs man inte får 

prata om vid matbordet, eftersom det var ett samtalsämne som flera barn tog upp som 

förbjudet. Denise svarade då ja, och att det fanns andra saker, men att hon inte tyckte att man 

borde säga dem. Kiss och bajs är alltså ett samtalsämne som står utanför förskolans normer 

och regler vid matbordet, samtidigt som det enligt Denise är tillåtet att prata om vad man har 

gjort. Denise har lärt sig, approprierat, att man inte pratar om kiss och bajs vid matbordet, 

men hon har också socialiserats till att dra kopplingen att det finns andra tillfällen då det inte 

är ett lämpligt samtalsämne. Som ett resultat av sin socialisering väljer Denise att helt 

undvika att säga orden kiss eller bajs, då hon vet att det är fel. 

Syndabocken  

När barnen i intervjuerna beskriver att normer och regler bryts är det aldrig barnet självt som 

har brutit mot en regel; det finns alltid en syndabock, någon annan som barnet har sett göra 

fel. Detta är inte oväntat med tanke på att det annars skulle innebära att barnet erkänner att 

det gjort någonting som inte är tillåtet. I intervjun med Bella och Benjamin lyfts ett barn 

fram som en tydlig syndabock. Barnet Niklas nämns genomgående under intervjun, vid fyra 

separata tillfällen, i samband med samtal om vad som inte är tillåtet:  

Benjamin: Nej man får inte göra tokigheter  

Miranda: Man får inte göra tokigheter. Mm… 

Bella: Vet du vad Niklas säger alltid vid matbordet?  

Miranda: Nej  

Bella: ”Kolla där en superbajskorv!”  

Miranda: Vad händer då, när Niklas säger så?  

Bella: Aa då skrattar alla  

Miranda: Alla skrattar!  

Benjamin: Inte jag för jag tänker jag bara (ljud och rörelser)  

Miranda: Vad brukar fröknarna göra när Niklas gör så?  

Bella: Eh då säger de ”sluta annars (ohörbart)!”  

När Benjamin nämner ”tokigheter” verkar Bella nästan omedelbart associera detta med 

Niklas och vad han säger vid matbordet. Att Bella utgår från ordet tokigheter och sedan 

beskriver att pedagogerna säger ifrån vid sådana situationer visar på att hon har approprierat 

och förstått att det inte är tillåtet att prata om bajskorvar vid matbordet, vilket 

överensstämmer med barnens utsagor under temat Hur göra måltid? kring kiss och bajs som 

samtalsämne. Andra exempel på när barnen använder syndabockar är Colin som pratar om 

Kim, som inte äter upp maten, samt Denise som pratar om Katja som springer iväg från 

bordet. 

Det Bella, Colin och Denise gör är att använda sig av syndabockar som ett redskap i sin 

mediering, när de förmedlar sina kunskaper om normer och regler i intervjun. De kan inte 

själva erkänna om de har gjort fel, eftersom de då skulle riskera att hamna i knipa.  

Syndabockar blir därmed ett redskap för dem att använda när de kommunicerar. Barnen kan 

också genom att observera syndabockar ha approprierat, eller tagit till sig, kunskaper kring 

normer och regler och på så vis ha lärt sig genom att samspela med andra.  
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Regler kan förändras  

Inom det sista temat beskriver barnen att regler och normer inte alltid är fasta och att de kan 

förändras, beroende på vilken situation eller vilken person det handlar om. Till frågan om 

man får ta maten själv svarar Bella och Benjamin så här:  

Bella: Ibland brukar man få ta maten själv.  

Miranda: Mm… 

Benjamin: Men inte idag. 

Någon vidare förklaring kring varför man inte fick ta maten själv just den dagen gavs inte 

från barnen, eftersom vi bytte ämne. Colin beskriver också hur undantag görs från normer 

och regler när vi samtalar om huruvida man måste äta upp maten eller inte: 

Miranda: Måste man äta upp maten?  

Clara: Ja.  

Colin: Kim måste inte äta upp maten  

Miranda: Man måste inte, säger Colin… 

Colin: Men Kim, han gi- han gillar bara korv med bröd det är bara det han vill ha 

Colin har i excerptet observerat att kamraten Kim inte behövde äta upp maten eftersom Kim 

bara tycker om korv med bröd. Även Denise har lagt märke till att det finns undantag från 

regler, i hennes fall regeln om att man måste sitta vid matbordet och äta: 

Miranda: Har du sett nån- nån gång att det händer att nån går bort från bordet?  

Denise: Ja jättemånga gånger. 

Miranda: Vad har hänt då?  

Denise: Man kan ju faktiskt behöva gå på toa. 

Både Colin och Denise har lagt märke till att regler kan förändras genom att observera andra; 

de har således approprierat och fått kunskaper från kamraterna under samspelet vid 

matbordet. Att barnen är medvetna om de normer och regler som finns vid matbordet och 

sedan också har en förståelse för att dessa kan förändras, samt att olika normer och regler är 

lämpliga vid olika situationer, tyder på att barnen har socialiserats. 

7.1.2 Hur resonerar barn kring syftet med normer och regler under 
måltiden? 

I intervjuerna ställdes frekvent följdfrågorna ”varför?” och ”vad händer då?” i samtal om 

normer och regler. Barnen resonerar olika kring syftet med normer och regler beroende på 

vilka slags normer och regler de talade om, och fyra centrala teman kunde urskiljas: 

Praktiska förklaringar, Lyssna på vuxna, Negativa konsekvenser samt Hälsa. I följande 

underrubriker kommer varje tema presenteras med hjälp av excerpt från intervjuerna följt av 

en analys utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Praktiska förklaringar 

I många fall resonerar barnen praktiskt kring syftet med normer och regler. Reglerna 

framstår i barnens beskrivningar nästan som självklara med förklaringen att det är mest 

praktiskt att följa dem: 

Colin: Men… Men man får inte äta med händerna. 

Clara: Inte mat på tv:n hela tiden… 

Miranda: Man får inte äta med händerna Colin, stämmer det? Vad händer om man äter med händerna 
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då? 

Colin: Man blir kladdig. 

Colin hade kunnat förklara syftet med regeln genom att kort och gott säga att det bara är så. 

Istället gav han en praktisk förklaring som grundar sig i logiken att det inte är värt att äta 

med händerna eftersom man blir kladdig. När Colin resonerar kring regelns syfte medierar 

han med hjälp av de intellektuella redskap, tankarna och språket, som han har tillägnat sig 

under sitt liv. En tolkning är att Colin vet att om man tar maten med handen så blir handen 

kladdig, och att det därför är en fullgod anledning till regelns existens. Anna förde exakt 

samma resonemang som Colin under sin intervju. 

Denise kommer också med en praktisk förklaring, i hennes fall till normen att man ska 

vara lugn vid matbordet: 

Miranda: Varför tror du att fröken vill att du ska vara lugn? 

Denise: Därför man vill inte ha så högt ljud när man äter. 

Miranda: Man vill inte ha högt ljud när man äter, nej det kan ju vara sant. 

Denise: Och man pratar, man vill inte att man ska prata högt. 

I excerptet ovan är den praktiska förklaringen till normen att höga ljud kan vara störande och 

jobbigt när man äter. Denise använder ordet ”man” i sin förklaring, vilket tyder på att hon 

har en uppfattning om att önskan av att ha det lugnt och tyst vid matbordet är någonting som 

är gemensamt för majoriteten. Detta tolkas som att Denise har socialiserats till att förstå 

normen och dess syfte som en given del av måltiden för samtliga deltagare. 

Lyssna på vuxna 

Flertalet barn resonerade kring syftet med normer och regler som att man måste följa dem 

för att en vuxen har sagt det. I detta tema inkluderades även de tillfällen där barn har förklarat 

en norm eller regel i stil med ”det bara är så”, eftersom min tolkning av det svaret är att 

barnen har en medvetenhet om att normen eller regeln existerar genom att ha fått den berättad 

för sig. I excerptet nedan har Miranda precis samtalat med Dante och Denise kring vilka 

regler som finns på förskolan och frågat om de kunde komma på fler regler:  

Miranda: Nä, du vet inte heller någon regel vid maten? 

Dante: Nä. 

Denise: Men fröknarna har sagt regler. 

Denise påpekar i excerptet att det är just fröknarna som har sagt regler, vilket förstås som 

att Denise har uppfattningen att det är pedagogerna som har makten att bestämma regler. 

Utöver pedagogerna står också barnens vårdnadshavare i centrum bland de vuxna som de 

lyssnar på: 

Miranda: Kan du viska med dina kompisar när du äter lunch? 

Anna: Neeeej. 

Miranda: Varför inte? 

Anna: För vi har mat i munnen. 

Miranda: För att ni har mat i munnen? Okej. 

Anna: Och mamma sa åt mig att inte prata med mat i munnen, det är tokigt!  

Anna förklarar här att det är hennes mamma som har sagt att man inte ska prata med mat i 

munnen, och följer upp detta med resonemanget att det är tokigt. 

De två excerpten kan kopplas till mediering där de vuxna agerar yttre förmedlare och 

medierar åt barnen innan de klarar av att mediera på egen hand. Barnen har fått förklarat för 
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sig av de vuxna varför en viss norm eller regel är lämplig och därmed har de vuxna använt 

språket som redskap när de medierar åt barnen. De normer och regler som barnen beskriver 

i excerpten har de fått förmedlade till sig genom interaktion med de vuxna i sin närhet. 

Negativa konsekvenser 

Temat Negativa konsekvenser behandlar barnens sätt att beskriva hur pedagogerna skapar 

negativa konsekvenser för de barn som bryter mot normer eller regler, som barnet Anna 

beskriver nedan: 

Miranda: Så en regel är att man inte får sjunga, finns det något annat man inte får göra vid 

matbordet? 

Anna: Regel nummer ett- Jag menar regel nummer två, du måste äta mat först och sen kan du ta bröd. 

Men om du äter bröd först kommer fröken straffa. 

Miranda: Fröken straffar? 

Anna: Ja (skrattar) 

Miranda: Hur straffar fröken? 

Anna: De straffar för det (hytter med fingret) dididadaa (skrattar) 

Anna beskriver här pedagogens sätt att ge negativa konsekvenser som att hen ”straffar”, i 

detta fall genom att säga ifrån och hytta med fingret. Att riskera att bli straffad av pedagogen 

verkar i Annas fall vara anledning nog till att följa regeln som säger att man måste äta maten 

innan man äter bröd, och Anna resonerar inte kring syftet med regeln på något annat vis. 

Flertalet barn beskriver i intervjuerna att regelbrott eller normbrott leder till att pedagogen 

säger till.  

Även barnet Denise beskriver en händelse där pedagogen Matilda skapat en negativ 

konsekvens för barnet Katja som sprungit iväg från matbordet: 

Denise: Men jag har sett Katja gjort det flera gånger och gömde sig under en stol. 

Miranda: Gömde sig under en stol... Och vad hände då? 

Denise: Då, det var Matilda... Hon tog tillbaka Katja och satte henne vid bordet. 

Denise beskriver i sitt fall en fysisk konsekvens i form av att pedagogen tar tag i Katja och 

sätter henne vid bordet. För både Anna och Denise kan man påstå att de genom interaktion 

med både pedagoger och barn har genomgått en approprieringsprocess vilket givit dem 

kunskaper kring vad som kan hända om en norm eller regel bryts. Denise beskriver till och 

med en specifik händelse där ett sådant lärande kan ha tagit form. Det har alltså skett en 

socialisering där barnen nu är införstådda med att normer och regler bör följas för att undvika 

negativa konsekvenser. 

Hälsa 

Vid vissa tillfällen resonerade barnen kring normer och regler som att de existerar av 

hälsoskäl. Ett barn nämnde att man måste äta upp maten, men bara om man inte är mätt. Två 

barn som talade särskilt mycket om hälsa var Clara och Colin, följande excerpt är 

fortsättningen på ett av excerpten under praktiska förklaringar: 

Miranda: Man får inte äta med händerna Colin, stämmer det? Vad händer om man äter med händerna 

då? 

Colin: Man blir kladdig 

Miranda: Man blir kladdig… 

Clara: Och det är bakterier 
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Clara bidrar här till konversationen med ett nytt tillägg: det finns bakterier. De två barnen 

använder de mentala redskap och begrepp som är bekanta för dem sedan tidigare för att 

kunna mediera i frågan kring vad som händer om man äter med händerna. Barnen har skilda 

erfarenheter och kommer därför med olika svar på frågan. Vid ytterligare ett tillfälle 

samtalade barnen med varandra om kopplingen mellan normer och regler och hälsa: 

Miranda: Clara du säger att man måste äta upp maten, varför tror du det? 

Clara: Därför om man inte äter upp då måste man äta upp. 

Miranda: Varför då? 

Clara: För man... Om man inte äter får man ont i magen. 

Miranda: Om man inte äter får man ont i magen… 

Colin: Nej om man äter mycket mat, då får man ont i magen. 

Clara förklarar i excerptet att man måste äta upp maten för att inte få ont i magen. Hennes 

resonemang grundar sig alltså i en tanke kring vad som är bra för hälsan. Här invänder dock 

Colin, eftersom han har en annan uppfattning än Clara om vad som gör att man får ont i 

magen. Inget barn har rätt än det andra, utan barnen har snarare tagit till sig och approprierat 

skilda kunskaper från sin omgivning.   

7.2 Delstudie B 

I detta avsnitt presenteras resultatet av delstudie B. Resultatet har vuxit fram genom en 

tematisk analys av empirin bestående av intervjuer med förskollärare. Resultatet analyseras 

även i detta avsnitt utifrån det sociokulturella perspektivet och de medföljande teoretiska 

begrepp som presenterats i tidigare teoriavsnitt. Resultatet och analysen kommer presenteras 

utifrån uppsatsens forskningsfrågor under två huvudrubriker: Hur beskriver förskollärare 

normer och regler i samband med måltiden? och Hur resonerar förskollärare kring syftet 

med normer och regler under måltiden? Till dessa rubriker hör ytterligare underrubriker som 

representerar de teman som framkom i samband med analysen.  

 

7.2.1 Hur beskriver förskollärare normer och regler i samband med 
måltiden? 

De fyra teman som presenteras nedan kopplas till hur förskollärarna beskrev vilka regler och 

normer som fanns vid deras matbord i förskolan. Dessa teman är uttalade regler, föra sig 

vid matbordet, processen att smaka och samtalet. 

Uttalade regler 

Att berätta och komma på vilka uttalade regler som fanns tedde sig svårt för förskollärarna 

och vid frågan om vilka regler som fanns vid deras matbord hade många av förskollärarna 

svårt att säga vilka absoluta regler som fanns utan mycket berodde på. En av förskollärarna 

svarar så här på om de har regler vid matbordet: 

Ja på något sätt så har man väl det. Alltså man får inte föra för mycket oväsen. (skratt) Men alltså det 

är ju tråkigt om man skriker och härjar för mycket. Men samtidigt så är det ju någon som är på dåligt 

humör så måste de ju få skrika (skratt). Så man kan ju inte säga att man inte får skrika och föra oväsen 

men att försöka att man är lite lugn och ger alla matro. Så det har jag väl. Men sen är jag väl lite flexibel 

vad gäller att få smörgås innan mat ätit upp och de måste ju inte äta upp maten och sådana saker, sen 
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försöker man ju uppmuntra dem till det. Och sitta still, det är ju vissa barn som inte klarar så det går ju 

inte att ha som regel. Men jag försöker ju prata med dem om att sitta stilla men det är ju ingen absolut 

regel, men det är ju också en sak man vill uppmuntra till [...]. Men det är väl mest det här att man inte 

ska störa varandra. Sitta och sparka på kompisen, det är väl en regel då. (Förskollärare 6) 

Det som dock framkom under intervjuerna var att det hos alla fanns bestämda bord där 

samma grupp barn satt varje dag och en del förskollärare hade även bestämda platser åt 

barnen vid matbordet. En annan uttalad regel som kom fram i intervjuerna är att alla satt 

kvar vid bordet tills alla barn ätit färdigt. 

Vi har diskuterat att vi ska sitta kvar vid bordet tills alla ätit färdigt. En regel vi inte har diskuterat men 

som liksom är given är att man sitter när man äter. Behöver man stå så absolut att man får göra det men 

just att vi vid måltiden sitter vi vid bordet, så. Vi sitter kvar tills vi har ätit, eller alla har ätit färdigt. 

(Förskollärare 4) 

Svårigheten att berätta vilka explicita regler som finns på förskolorna och hos förskollärarna 

kan förstås som att många normer och regler är så inpräntade i måltidssituationen att de ofta 

inte funderar över detta. Precis som barnen socialiseras in i en måltidskultur har även 

förskollärarna över tid socialiserats in i en måltidskultur som de nu för vidare till barnen vid 

sitt matbord. De normer som finns hos förskollärarna medierar och förmedlar 

måltidskulturen till barnen oavsett om det är genom uttalade regler, som förskollärarna 

kommit fram till själva eller i samråd med resten av arbetslaget, eller om de är osynliga och 

bundna till situationen.  

Föra sig vid matbordet 

Normer och regler som kopplas till temat att föra sig vid matbordet kommer till uttryck 

genom förskollärares beskrivningar av att sitta på sin stol, äta med bestick och inte röra sig 

fram och tillbaka i rummet. Förskollärarna beskrev även en förhoppning att kunna 

konversera med barnen under måltiden. Även en norm av att hjälpa varandra vid bordet och 

skicka vidare maten framkom under detta tema. Så här svarar en förskollärare på frågan om 

hur en perfekt lunch kan se ut:  

På en perfekt lunch, att man sitter på sin plats, pratar, tar mat, konverserar med kompisar och varandra. 

Jag tänker att en perfekt lunch är inte att alla sitter stilla och bara äter utan det handlar ju om att det ska 

vara lite rörelse, det ska vara lite dialog. Att vi hjälper varandra att skicka maten. Om jag ser att 

kompisen vill ha något, att jag kan hjälpa till. (Förskollärare 4) 

Under detta tema visas det att regeln att sitta stilla på sin stol och äta mat på ett sätt krockar 

med normen av rörelse vid matbordet där alla hjälps åt, samtalar med varandra och har det 

trevligt. För att visa barnen vilken form av rörelse som är acceptabel eller inte använder 

förskollärarna språket som får mediera deras regler och normer för barnen. Barnen behöver 

lära sig och socialiseras in i vad som är acceptabelt beteende vid ett matbord och inte. Där 

är förskollärarna förebilder och barnen får lära sig i interaktion med varandra och 

förskolläraren hur man bör föra sig vid ett matbord.  

Att smaka 

Alla förskollärarna delade regeln att inga barn ska tvingas att äta och att det är barnen själva 

som väljer vad de vill stoppa i munnen. Alla försökte däremot på olika sätt uppmuntra barnen 

att smaka, bland annat genom att ta sin egen mat först och att vara en förebild, prata positivt 
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om maten eller lägga lite mat vid sidan om. Normen är att våga smaka. Förskollärarna hade 

även olika regler om vem som lade mat på tallriken och vilken mat som lades på. Vissa 

förskollärare lät barnen ta exakt vad de ville medan andra förskollärare lade på lite av allt. 

Att stoppa maten i munnen får de ju bestämma själva. Vad som ska ligga på tallriken får de inte alltid 

bestämma själva. Ibland lägger jag upp en grönsak fast jag vet att barnen inte vill ha det för att [de ska] 

vänja sig vid att se att den ligger där. Om de då protesterar och liksom förtydligar att ”nämen du behöver 

ju inte äta upp den, den kan bara ligga där så kan du titta på den och du [barnet] skulle kunna provsmaka 

lite”. (Förskollärare 6) 

En annan förskollärare beskriver att det även finns regler kring hur mycket mat barnen får 

ta: 

De [barnen] får bestämma nästan helt själva hur mycket de äter, men de kan ju absolut inte ta alla 

potatisar i skålen. Där måste vi vara med och styra lite. Ja vad får de inte bestämma över? Men det är 

liksom någonting som man inte heller ska kunna göra själv, att jag ska ha all mat själv. Det känns liksom 

inget sådär, som ett jättekonstigt förbud heller tycker jag. Utan det handlar ju om reglering på något sätt 

och är man hungrig så är det klart att man vill ha mycket mat men jag tror de har lite svårt att bedöma 

ibland också. (Förskollärare 3) 

En samsyn verkar finnas hos alla förskollärare att man inte kan eller ska tvinga barnen att 

äta. Men för att utmana barnen och få dem att komma längre i sin proximala utvecklingszon 

skapar förskollärarna olika strategier för att starta processen att komma längre i sitt lärande. 

Exempelvis kan en förskollärare lägga på en grönsak på ett barns tallrik för att barnet tillslut 

ska lägga grönsaken i munnen. Förskollärarna stöttar barnen i den proximala 

utvecklingszonen genom att agera förebilder, ta det steg för steg och låta att smaka vara en 

process. 

Samtalet 

Något som var viktigt att göra under måltiden mer än att äta var enligt förskollärarna att 

samtala. Inom detta tema visade sig vilka samtalsämnen som var acceptabla, exempelvis 

samtal som handlade om vad barnen gjort, vad barnen ska göra, förskolans projekt och 

maten. Samtalsämnen som inte var acceptabla enligt förskollärarna var kiss och bajs, att säga 

att maten är äcklig samt vad en förskollärare beskriver som fula ord:  

Jamen de får ju inte, jamen som du sa prata om ord - vissa ord - man vill inte höra att de sitter och säger 

massa fula ord. (Förskollärare 1) 

Nämen jag kan nog själv bli lite irriterad när de börjar komma in på bajs och kiss vid maten. Nu är ju 

inte jag liksom så, squeamish, alltså jag kan prata om det men det är inte så att jag tar åt mig, du vet 

man börjar känna sig illa men jag kan ändå känna att ”nae kan vi inte välja prata om något annat än det 

vid maten?”. (Förskollärare 2) 

Detta kan man se som en del i socialiseringen där förskollärarna vägleder barnen i vad som 

anses vara acceptabla samtalsämnen vid en måltid och vad som inte anses vara acceptabla 

samtalsämnen. Förskollärarna begränsar på ett sätt barnens möjlighet att använda språket 

som ett medierande verktyg samtidigt som det är med hjälp av språket som förskollärarna 

själva medierar vad som är acceptabelt och inte stämmer överens med de normer och regler 

som finns hos förskolläraren, på förskolan och i samhället.  
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7.2.2 Hur resonerar förskollärare kring syftet med normer och regler under 
måltiden? 

De fem teman som presenteras nedan kopplas till hur förskollärarna beskrev syftet med 

regler och normer. Dessa teman än praktiska anledningar, hur man beter sig under en måltid, 

lugn och trivsam miljö, att äta och att utveckla självständighet. 

Praktiska anledningar  

Under detta tema berättar förskollärarna att vissa regler har praktiska orsaker. Vilket rum 

barnen sitter i och vilken tidsram de har att förhålla sig till på förskolorna påverkar vilka 

regler och normer som finns. Förskola 2 hade 30 minuter på sig att äta eftersom köket 

behövde ha disken vid en speciell tid, medan Förskola 1 inte hade samma tidsram men 

behövde börja med pedagogers raster vid en speciell tid. På en förskola åt även vissa 

pedagoger och barn i en matsal vilket gjorde att det inte fanns personal för att låta barnen gå 

när de var klara utan behövde vänta på resterande vid deras bord. En förskollärare svarar på 

frågan varför de inte låter barn ta mat själva att de nu får för stora kantiner till maten vilket 

gör att det blir svårt att skicka runt.  

Men den saken hindras av att vi får för stora kantiner nu. Förut fick vi mindre, så det gick att skicka. 

För nu är det värmen också, det blir farligt att skicka de här stora. Det är liksom inte hanterbart för 

barnen. Inte ens jag kan ju hålla i dem. Och då kan ju absolut inte barnen. (Förskollärare 6) 

Att yttre omständigheter påverkar vilka regler och normer som finns blir tydligt under detta 

tema. Förskollärarna begränsar vad barnen får och inte får göra. I exemplet med för stora 

kantiner medierar dessa världen men på ett begränsande sätt till skillnad från vad små 

kantiner skulle göra. Mediering utgår från att man använder redskap för att klara av saker 

som annars skulle vara omöjliga. I och med att kantinerna är stora blir dessa inte fullgoda 

redskap för mediering då de hindrar barnens möjlighet till självständighet. Med de små 

kantinerna skulle möjligheterna vara annorlunda och regeln att förskolläraren häller upp 

maten skulle kanske inte finnas längre utan regeln skulle bli att barnen själva häller upp sin 

mat. Att ha 30 minuter på sig för att gå ned till matsalen, hälla upp maten, äta, duka av och 

gå tillsammans upp igen är rutiner som också påverkar de regler och normer som finns under 

måltidssituationen. Barnen socialiseras och förväntas ta till sig, appropriera, dessa regler och 

normer utefter yttre förhållanden.  

Hur man beter sig under en måltid 

Inom detta tema beskriver förskollärare att syftet med normer och regler runt måltiden är att 

lära barnen hur man agerar under en måltid. Inom detta tema finns beskrivningar av att lära 

barnen vett och etikett, gott bordsskick samt att undvika vissa ämnen som kiss och bajs och 

att säga fula ord. Sådant som istället uppmuntras är att konversera med varandra på ett 

trevligt sätt och hjälpas åt genom att skicka vidare mat till varandra. En förskollärare 

beskriver sina tankar runt måltidssituationen på följande sätt: 

Vi vuxna tänker lite så här, inte restaurang så men att man ändå försöker liksom lära sig att man sitter 

inte och skriker till varandra över borden, så. Att man får tänka lite långsiktigt där [...] hur lär man sig 

det då? Jo där måste vi också vara förebilder. Att man, vi sitter vid vårt bord och vi pratar med vårat 

bord, så. Och det här är något som är bra att ha med sig för livet tänker jag. För om du sitter i en matsal 
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i skolan då ska ju du inte sitta och skrika där heller, eller på en restaurang. Att man lär sig lite sociala, 

sociala kompetenser. (Förskollärare 3) 

Synen på att ge barnen sociala kompetenser och lära dem hur man beter sig runt måltiden 

kan kopplas till socialisation. Förskollärarna har vissa normer och regler som finns både vid 

det specifika matbordet och förskolan men även runt om i samhället som de vill att barnen 

ska göra till en del av de själva, socialiseras in i. Det går även att se en förhoppning att barnen 

ska appropriera, lära sig, det enlig förskollärarna korrekta sättet att agera under en måltid.  

Lugn och trivsam miljö 

Ett av syftena med reglerna och normerna på förskolorna beskrev förskollärarna var att skapa 

ett lugn kring måltidssituationen. Förskollärarna ville dels inte att barnen skulle störa borden 

bredvid men inte heller sitt eget bord. Att kunna samtala kring bordet sågs även som en 

viktig del av måltiden men för att kunna göra det beskrev förskollärarna hur ljudnivån 

behövde vara på en rimlig nivå och att det inte fick vara för mycket spring vid borden. Regler 

som att sitta stilla eller inte sparka på kompisarna fanns för att skapa ett lugn och ge matro 

till barnen. Även regler för att skapa en trygghet kommer in under detta tema. En 

förskollärare beskriver syftet med regler så här: 

Att man sitter och äter och att man har en lugn, har en sån lugn stund som man kan vara vid. Och att vi 

försöker bara prata vid det bordet man sitter vid. Så det inte blir det här, du där borta ungefär, utan då 

blir det de här höga ljuden. (Förskollärare 3) 

En annan förskollärare beskriver att syftet med reglerna så här: 

Det skapar ett lugn med lite regler. (Förskollärare 5) 

Här märks tankar om hur en måltid bör vara. Bakom denna önskan kan man även tänka att 

det finns en förhoppning att barnen ska ta till sig, appropriera, önskan att ha lugn och ro vid 

måltiden och göra dessa regler och normer till sina egna. En möjlig tolkning är att 

förskollärarna har en förhoppning om att barnen genom dessa regler och normer ska 

socialiseras in i att tänka på måltiden som en lugn och trivsam stund där skrik och spring 

inte hör till. 

Att äta  

Under intervjuerna ställdes en fråga om vad som är syftet med måltiden enligt förskollärarna. 

Majoriteten av informanterna svarade att huvudsyftet under förskolans måltider är att få i sig 

näring och energi för att orka med dagen.  

Jag brukar försöka liksom - vi sitter ner, vi ålar inte liksom ner under borden - börjar en så dras det 

igång och så liksom tappar de fokus på att de behöver äta också. (Förskollärare 2) 

Vissa normer och regler finns för att skapa matro, utveckla barnens matpreferenser samt att 

de ska få i sig mat. En regel som fanns hos alla förskollärare var att inte tvinga i barnen 

någon mat men alla hade olika sätt att försöka uppmuntra barnen till att själva börja smaka 

maten. Här beskrev förskollärarna olika sätt där några hade som regel att lägga upp något av 

varje på tallriken, ha en smaksked på sidan av tallriken eller att vara en förebild. 

Vi försöker få dem att testa någonting men min erfarenhet är att tvång inte leder till nått bra alls, så att 

jag visar maten, min strategi där att, att jag faktiskt själv börjar ta, jag tar maten först, visar. ”Åh vad 

gott med lite morötter!”, så. Lägger på min tallrik så skickar jag vidare. Ibland kan det vara så att barnen 
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”nej jag vill inte ha”. Nej okej, men många gånger kommer det efter ett tag att de vill testa ändå. 

(Förskollärare 5) 

Förskollärare visar här på en norm att smaka men inte en regel då det till slut är barnen själva 

som bestämmer vilken mat de stoppar i munnen och inte. Att se att förskolläraren själv tycker 

det är gott eller att andra barn äter och vågar smaka ses om en styrka och barnen lär sig här 

i interaktion med andra att utvidga vilken mat de stoppar i munnen. Förskollärarna stöttar 

även barnen på olika sätt att komma längre i sin proximala utvecklingszon när det gäller 

maten. Att smaka beskrivs som en process där förskollärarna stöttar barnen att komma längre 

och utvecklas i sina smakpreferenser.  

Att utveckla självständighet 

I detta tema finns tankar om måltiden som ett lärandetillfälle där barnen får möjlighet att 

utveckla sin självständighet och öva på saker själva. Normer och regler som att barnen tar 

maten själva, dukar av och lär sig äta med bestick kopplas till detta tema. Nedan beskriver 

en förskollärare de gemensamma riktlinjer förskolan har kring måltiden och målet att barnen 

ska bli självständiga. 

De [barnen] ska få träna på att ta själva, de ska bli självständiga. Dryck, smörgåsar uppmuntrar vi i tidig 

ålder liksom att träna - träna på att bre mackor och träna på att hälla dryck. Man kan ställa fram lite 

mindre kannor som man häller över så att de själva liksom kan ta för sig. De dukar av själva, tränar på 

det, så liksom tar lite ansvar för sig. (Förskollärare 2) 

Detta tolkas som en vilja att hjälpa barnen att utveckla sin självständighet och förmåga att 

kunna klara av saker själv. Utifrån det sociokulturella perspektivet försöker förskollärarna 

genom dessa normer och regler utmana barnen att komma längre i den proximala 

utvecklingszonen, genom att hjälpa barnen där de är och stötta dem vidare. Exempelvis kan 

detta göras genom att låta barnen använda mindre kannor att hälla dryck ur som ett steg 

innan de kan hälla ur mjölkpaketet. På så sätt kan förskollärare hjälpa barnen bli 

självständiga individer. 
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8. Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka och synliggöra barns och förskollärares egna 

beskrivningar av förskolans måltidskultur. I detta kapitel diskuteras resultat och analys i 

relation till tidigare forskning. 

I resultatet har både förskollärare och barn fått uttrycka sina tankar och erfarenheter om 

den måltidskultur som finns i deras kontext. Resultatet i vår studie stämmer överens med 

Munck Sundmans användning av begreppet måltidskultur. I en måltidskultur menar Munck 

Sundman (2013) att det finns regler, normer och rutiner som skapar en lokal kultur, dessa 

regler både upprätthålls och utmanas av pedagoger och barn. Vi ser i resultatet att barnen 

kan ge exempel på normer och regler under måltiden som stämmer överens med de normer 

och regler förskollärarna ger uttryck för, exempelvis när Anna beskriver regeln om att inte 

prata med mat i munnen (se lyssna på vuxna under avsnitt 7.1.2). Anna säger till och med 

att det är ”tokigt” att prata med mat i munnen, vilket väcker en fundering kring huruvida 

Anna har kommit fram till den värderingen själv eller om det är någonting som hon har 

approprierat från en vuxen i sin närhet (Säljö, 2015, s. 95).  

Barnen beskriver också hur normer och regler kring samtalsämnen utmanas genom att 

vissa barn exempelvis pratar om kiss och bajs vid matbordet, trots förskollärarnas tydliga 

beskrivningar av kiss och bajs som ett normbrytande eller förbjudet samtalsämne (se hur 

göra måltid? under avsnitt 7.1.1 & samtalet under avsnitt 7.2.1). Detta resultat har likheter 

med Ryberg (2019, s. 99) som menar att det under måltiden finns normer över vad som är 

godtagbara samtalsämnen, vilka bestäms av förskollärare och pedagoger, de vuxna. Genom 

sin respons visar pedagoger vad som är acceptabla samtalsämnen att diskutera vid måltiden, 

även i vår studie ger förskollärarna exempel på vad de anser är acceptabla samtalsämnen (se 

samtalet under avsnitt 7.2.1). En annan regel som barnen och förskollärarna nämner i 

intervjuerna är att under måltiden inte gå ifrån matbordet innan alla är färdiga (se negativa 

konsekvenser under avsnitt 7.1.2 & uttalade regler under avsnitt 7.2.1). Barnet Denise 

beskriver däremot hur hon har sett Katja lämna matbordet, vilket skulle kunna kopplas till 

Albon och Hellman (2019, s. 161) och deras beskrivningar om hur barn skapar strategier för 

att undvika väntan. Precis som i samtalsämnen så försöker barnen utmana de normer och 

regler som finns.  

Det är de vuxna som har makten att bestämma vilka normer och regler som får fäste inom 

måltidskulturen (Ryberg, 2019, s. 63) Barnen beskriver i våra intervjuer normer och regler 

som någonting som kommer från vuxna, bland annat vårdnadshavare och pedagoger (se 

lyssna på vuxna under avsnitt 7.1.2). I intervjuerna med förskollärare framkom det även där 

att det var de vuxna som hade bestämmande makt över normer och regler. Det man däremot 

kan se är att vissa anpassningar av normer och regler görs utifrån barnens behov (se regler 

kan förändras under avsnitt 7.1.1 & uttalade regler under avsnitt 7.2.1). Att de vuxna har 

makten över normer och regler är någonting Wesslén, Sepp och Fjellström också tar upp. 

Resultatet i deras studie visar på att barnen förknippar måltiden med normer och regler 

bestämda av vuxna (2002, s. 266).   

Om man jämför förskollärarnas utsagor i vår studie med de lärarroller som Persson 

Osowski et.al. beskriver kan man konstatera att förskollärarna främst intar den undervisande- 

och sociala lärarrollen (2013, s. 423). Förskollärarna i vår studie verkar inta en undervisande 
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roll under måltiden baserat på barnens beskrivningar av syftet med normer och regler (se 

avsnitt 7.1.2). I sina beskrivningar ger barnen antingen praktiska anledningar till att en norm 

eller regel finns, eller hänvisar till en vuxen. Vår tolkning av barnens utsagor är att de 

praktiska anledningar barnen beskriver är någonting de kan ha fått förmedlade till sig från 

vuxna, exempelvis när Denise förklarar att pedagogerna vill att barnen ska vara lugna vid 

maten för att minska ljudnivån (se praktiska förklaringar under avsnitt 7.1.2). Förskollärarna 

beskriver även måltiden som ett lärandetillfälle där de kan föra barnen vidare i sin 

utveckling. Den sociala lärarrollen blir synlig i förskollärarnas utsagor om att samspela vid 

matbordet samt en vilja att ha en måltid fylld av konversation (se hur man beter sig under 

en måltid under avsnitt 7.2.2 & samtalet under 7.2.1). Både den undervisande- och sociala 

lärarrollen menar vi skapar och befäster normer och regler utifrån hur förskollärarna vill att 

en måltid ska se ut.  

Det framkom i resultatet att förskollärarna har skapat ett antal rutiner för 

måltidssituationen på förskolan (se praktiska anledningar under avsnitt 7.2.2). Dessa rutiner 

tillsammans med normer och regler är med och skapar strukturella villkor för måltiden. 

Ryberg (2019, s. 92) menar att dessa strukturella villkor ramar in och begränsar barns 

aktörskap vilket gör att barns möjligheter till att vara med och påverka minskar. Några av de 

rutiner, normer och regler som förskollärarna beskrev i intervjuerna skapar väntan för 

barnen. Detta förknippar vi med civilisering av barns kroppar (Albon och Hellman, 2019, s. 

157) som innebär att barnen har ett kroppsligt beteende som är godkänt av de vuxna. I vår 

studie kan vi se att det finns en förväntan på att barnen ska klara av att vänta och inte springa 

ifrån matbordet, vilket blir en form av civilisering av barns kroppar där de måste anpassa sig 

efter de rutiner, normer och regler som är en del av förskolans måltidskultur.  

En skillnad vi kunde se i intervjuerna med barn och förskollärare var hur stor vikt de lade 

på att äta och smaka av maten. Barnen hade i intervjuerna skilda uppfattningar om huruvida 

man behövde äta upp den mat som låg på tallriken eller inte, medan förskollärarna i sina 

intervjuer istället lade fokus på olika strategier för att få barnen att smaka maten (se att smaka 

under avsnitt 7.2.1). Inget barn pratade om att smaka på mat. Ryberg (2019, s. 65) beskriver 

hur pedagogerna i hennes studie uppmuntrar barnen att smaka genom verbala uttalanden 

som att säga att barnen är ”duktiga” eller att påpeka att barnen missat att ta utav något. I vår 

studie gjordes ingen observation. Det är därför inte möjligt att säga exakt hur förskollärarna 

går tillväga under själva måltidssituationen. Däremot framkom det i intervjuerna tankar om 

att hitta nya vägar såsom att som pedagog ta maten först och prata positivt om maten som 

strategier för att få barnen att smaka utan tvång (se att smaka under avsnitt 7.2.1). Att barnen 

inte talar om att smaka maten skulle kunna bero på att de inte uppfattar detta som ett tvång 

på samma sätt som de andra normer och regler som bildar måltidskulturen på förskolorna. I 

intervjuerna talar barnen ibland om att man ”måste” göra någonting i förhållande till 

exempelvis regler (se exempelvis hälsa under avsnitt 7.1.2), men i och med att smakande 

enligt förskollärarna inte är ett måste kan det vara så att normen att smaka har etablerats på 

förskolan till den nivå att den inte uppfattas av barnen. Detta tyder på att barnen har 

civiliserats (Albon och Hellman, 2019, s. 157) och socialiserats (Säljö, 2015, s. 96) in i 

förskolans måltidskultur. 
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9. Konklusion 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån studiens resultat konstatera att de normer och regler som 

finns på förskolorna har rimliga förklaringar. Förskollärarnas beskrivningar av syftet med 

normer och regler vid måltiden kan tolkas som att de strävar efter att erbjuda barnen ett 

tillfälle för omsorg, lärande och utveckling. De beskriver omsorg genom att betona vikten 

av att barnen får i sig näring, samt att miljön vid matbordet ska vara lugn. Lärande och 

utveckling kan vi se i förskollärarnas beskrivningar av att vilja stötta och utmana barnen i 

att prova nya smaker, samtala med varandra och gott bordsskick. Något vi däremot lade 

märke till i både barnens och förskollärarnas utsagor är att förskollärarna, de vuxna, innehar 

makten att bestämma normer och regler. Sättet som barnen och förskollärare uppfattar regler 

och normer stämmer till stor del överens med varandra vilket tyder på att alla parter är väl 

integrerade i förskolans måltidskultur. Vi kan däremot se att dessa uppfattningar skiljer sig 

åt, exempelvis när det handlar om att smaka. 

Vi anser att vår studie kan bidra med att ge en inblick i hur normer och regler kring 

måltiden på förskolan uppfattas av såväl barn som förskollärare. Vår förhoppning är att 

studien ska bidra till reflektion hos verksamma i förskolan över vilka normer och regler som 

finns i deras måltidssituation och vad syftet med dessa normer och regler är. Genom att 

belysa barnens egna beskrivningar av dessa normer och regler vill vi även uppmuntra till 

reflektion kring hur de normer och regler som finns vid måltiden kan uppfattas av barnen. 

För fortsatta studier hade det varit givande att genom observation studera vilket utrymme 

som lämnas till barn att vara med och forma normer och regler vid måltiden i förskolan. Det 

hade även varit intressant att utföra en studie som jämför förskollärarnas utsagor med 

observationer av måltiden för att se om det finns likheter och skillnader i hur förskollärarna 

tänker att de agerar och hur de faktiskt agerar i måltidssituationen. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 Informations- och medgivandeblankett 
vårdnadshavare och barn 

Information om en studie av måltider i förskolan  

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

  

Studien grundar sig i ett intresse för måltidens utformning på förskolan, då vi som studenter i våra 

möten med olika förskolor lagt märke till att måltiden kan se väldigt olika ut. Syftet med studien är 

att synliggöra och jämföra barns och pedagogers egna beskrivningar av de regler och 

förhållningssätt som finns vid matbordet. Inom ramen för vårt självständiga arbete kommer vi 

genomföra två stycken delstudier. Miranda genomför den första delstudien, som består av 

intervjuer med barn på förskolan, och Malin genomför den andra delstudien som består av 

intervjuer med förskollärare.   

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att möta ert barn under en dag på förskolan. Vi kommer 

att samla in data genom att intervjua barn i grupp om hur de ser på måltiden i förskolan en kortare 

stund under dagen, utan att på annat sätt medverka under eller påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi 

kommer att använda en lösenordskyddad mobiltelefon med ljudupptagning för att kunna 

dokumentera det barnen berättar. Vi kommer att transkribera barnens utsagor och behandla 

insamlade data så att inget barn kan identifieras.  

  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober 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. Data kommer förstöras efter att studien är färdigställd 

och kommer endast användas till denna studie. 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 om detta och fråga om barnet är villigt att delta. 

Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar in den till 

förskolan. 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: Lizbeth Engström  
Tel: XXX   e-post: XXX  

  

Uppsala den 13/10 2022  

  

Malin Danielsson, XXX@student.uu.se  

  

Miranda Johansson, XXX@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  

Studien, som kommer att handla om måltider i förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Malin Danielsson och Miranda Johansson 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 

intervjuas i grupp i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn 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)  

  

Blanketten lämnas in till förskolan  

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet Box 256, 751 05 

Uppsala  
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11.2 Bilaga 2 Informations- och medgivandeblankett förskollärare 

Information om en studie av måltider i förskolan  

  

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

  

Studien grundar sig i ett intresse för måltidens utformning på förskolan, då vi som studenter i våra 

möten med olika förskolor lagt märke till att måltiden kan se väldigt olika ut. Syftet med studien är 

att synliggöra och jämföra barns och pedagogers egna beskrivningar av de regler och 

förhållningssätt som finns vid matbordet. Inom ramen för vårt självständiga arbete kommer vi 

genomföra två stycken delstudier. Miranda genomför den första delstudien, som består av 

intervjuer med barn på förskolan, och Malin genomför den andra delstudien som består av 

intervjuer med förskollärare.   

  

Deltagandet i studien innebär att Malin Danielsson kommer att intervjua dig under 10–15 minuter 

vid ett tillfälle. Vi kommer att samla in data genom att intervjua flera förskollärare samt ha 

barnintervjuer i grupp vid olika tillfällen. Vi kommer att använda en lösenordskyddad mobiltelefon 

för att spela in intervjun och senare transkribera både förskollärares och barns svar så ingen deltagare 

i studien kan identifieras.  

  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober 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. Data kommer förstöras efter att studien är färdigställd 

och kommer endast användas till denna studie. 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 du är positiv till deltagande undertecknar du den medföljande blanketten om medgivande och 

lämnar den till förskolan. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss 

eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).   

  

Studiens handledare: Lizbeth Engström  
Tel: XXX   e-post: XXX  

  

Uppsala den 13/10–2022  

  

Malin Danielsson, XXX@student.uu.se  

  

Miranda Johansson, XXX@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  

  

Studien, som kommer att handla om måltider i förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Malin Danielsson och Miranda Johansson som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet.  

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.   

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas på 

min arbetsplats, samt att mina svar kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien innebär 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 min medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas av mig.   

  

  

  

1. Förskollärarens namn: ………………………………………………  

  

Adress: ……………………………………………………………………………..  

  

Telefon: …………………………………………………………………………….  

  

  

.......................................................................  

Ort och datum        

  

  

.......................................................................    

Underskrift förskollärare     

  

  

 

 

 

Blanketten lämnas in till förskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet Box 256, 751 05 

Uppsala  
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11.3 Bilaga 3 Intervjuguide barn 

Barnintervju 

− Presentation 

− Info: Jag skriver en uppsats om måltiden i förskolan... regler... 

− Det ni säger kommer användas till att skriva en uppsats tillsammans med min 

kompis Malin 

− Dokumentation: Spela in ljud, jag kommer ta bort inspelningen när jag har skrivit 

färdigt uppsatsen.  

− Anonymitet: ingen förutom jag och Malin kommer ta del av ljudinspelningarna. Vi 

kommer ta med det ni säger i uppsatsen men vem av er som har sagt det är hemligt 

så ingen annan kommer veta. Vi kommer inte berätta för någon fröken eller era 

föräldrar om vad ni säger under intervjun. 

− Ni måste inte vara med. Om ni inte vill fortsätta prata är det bara att säga till.  

− Vill ni att vi börjar med intervjun? Har ni några frågor innan vi börjar? 

 

Inledande frågor: 

− Hur många år är ni? 

− Vilken fröken sitter ni med vid maten? 

− Vad är eran favoritmat på förskolan? 

Frågor: 

Hur beskriver barn de uttalade och outtalade regler som finns vid matbordet? 

− Vad får man inte göra vid matbordet? 

− Vad får man göra vid matbordet?  

− Om jag var ny här på förskolan och ni skulle lära mig hur man gör vid maten, vad 

skulle ni lära mig då? 

Hur beskriver barn hur de utmanar eller följer regler vid matbordet? 

− Har ni gått iväg från bordet under maten? Vad hände då? 

− Har ni ätit maten med händerna istället för besticken? Vad hände då? 

− Kommer ni på något annat ni gjort som fröken inte tyckte var okej? Vad hände då? 

 

Extrafråga: 

− Vad tror ni fröken vill att ni gör vid maten? 

− Vad tror ni fröken inte vill att ni gör vid maten? 

Avslut:  

− Vill ni berätta något mer om maten? 

− Har ni något ni undrar över? 

− Tack för att ni ville vara med! 

Vad händer nu? 

Nu ska jag hem och skriva ned det ni har berättat för mig och sedan kommer det bli en del 

av uppsatsen som jag skriver tillsammans med Malin.  
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11.4 Bilaga 4 Intervjuguide förskollärare 

Förskollärarintervju 
Introduktion 

− Presentation 

− Info: Vi skriver en uppsats om måltiden i förskolan... regler... 

− Dokumentation: Spela in ljud, materialet förstörs när uppsatsen är färdig 

− Anonymitet: ingen förutom jag och min partner kommer ta del av ljudinspelningarna, 

vi kan komma att ta med citat av det du säger under intervjun i texten men det 

kommer inte gå att känna igen att det är du som har sagt det.  

− Du kan avbryta när du vill 

− Empirin kommer användas till att skriva en uppsats, du kan självklart få läsa den när 

den är färdig.  

− Vill du fortsätta med intervjun?/är detta okej? 

Inledande faktafrågor 

− Hur länge har du arbetat på förskolan? 

− Hur många barn brukar sitta vid ditt matbord? /har du ansvar för vid matbordet? 

- Vad tycker du är viktigast vid måltiden? 

- Hur ser förutsättningarna kring måltiden ut? Vad händer före och efter? Har ni någon 

tidsram? 

Huvudfrågor: 

- Kan du beskriva hur en vanlig måltid ser ut på förskolan?  

- Vad är syftet med måltiden enligt dig?  

- Har ni på förskolan några övergripande regler för måltiden? 

o Vad är syftet med dem?  

- Vilka regler har du vid ditt bord? 

o Vad är syftet med dem? 

- Hur beter sig barnen under en perfekt lunch? 

o Vad gör du? 

- Hur beter sig barnen under en misslyckad lunch? 

o Vad gör du? 

- Vad får barnen bestämma själva? 

- Ställer du några förväntningar på barnen under måltidssituationen?  

Avslut  

- Är det något mer du vill lägga till? 

- Är det ok om vi hör av oss om vi kommer på någon följdfråga eller behöver 

återkoppla? 

Vad händer nu? 

- Vi kommer transkribera svaren och försöka hitta teman som vi kan jämföra mot 

barnens utsagor. Vill du kunna ta del av uppsatsen när den är färdig? 
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