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Sammanfattning 

Fokus i denna studie har legat på två mobila förskolors görande av måltid. Den mobila förskolans 

avdelning består av en buss som dagligen rör sig mellan olika platser.  Vi har genom 

observationer, där vårt främsta verktyg varit videokamera, under fyra dagar undersökt den 

praktiska organiseringen av lunch- måltiden samt hur pedagoger och barn handlar och interagerar 

inom de specifika förutsättningar som den mobila förskolan ger.  Som komplement till denna 

metod har vi även genomfört samtalsintervjuer. Genom transkripter av våra videofilmade 

datasamlingar analyserades resultatet i relation till organisering och interaktion under 

måltidssituationen. Våra slutsatser är att måltiden på de två mobila förskolorna trots till synes 

likadana förutsättningar utformades på olika sätt gällande organisering och deltagarnas 

möjligheter till interaktion. Pedagogerna på de mobila förskolorna väljer själva hur och var 

måltiden utformas. Organisering i termer av placeringar av pedagoger och barn och i vilken miljö 

måltiden genomfördes i visade sig i hög grad ha betydelse för interaktionsmönstren mellan barn 

och barn samt pedagog och barn. En annan central slutsats av vår studie är att samtliga 

pedagoger på dessa två mobila förskolor vittnar om att själva bussen inte utgör en optimal plats 

att genomföra måltiden i. Därför föredrar samtliga att genomföra måltiden ute i naturen.   
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Inledning 

Vårt samhälle likväl som förskolan är i konstant förändring och utveckling. Valet av pedagogisk 

verksamhetsform är idag också större än någonsin för familjer med förskolebarn genom det fria 

valet av förskolor som profilerar sig med olika pedagogiska inriktningar. En förskoleform som 

växer i både Danmark och Sverige är den mobila förskolan. Detta är en alternativ 

förskoleavdelning i form av en buss där rörelse, hälsa, natur och hållbar utveckling står som 

ledord för den pedagogiska verksamheten. Trots att det är en växande verksamhet är 

allmänhetens kunskap om den mycket liten. Mobil förskola har heller aldrig lyfts under vår 

utbildning på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Detta har resulterat i att vi finner denna 

speciella förskolebuss mycket intressant.  

En dag i förskolan innehåller en mängd aktivitet samt rutin- och omsorgssituationer men vi 

har framförallt intresserat oss för hur måltiden görs i denna verksamhet. Vi vill undersöka hur en 

måltid genomförs i en förskoleverksamhet som till största delen av dagen befinner sig utomhus.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de pedagoger, barn och föräldrar på de två mobila 

förskolorna som valt att delta i vår studie. Ett särskilt tack vill vi även rikta till vår handledare 

Katarina Gustafson vid Uppsala Universitet.  
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Bakgrund 

Idag vistas en stor del av befolkningens barn under 6 år på förskolor runt om i landet. De flesta 

är inskrivna på traditionellt stationära förskolor vilka också är väl studerade verksamheter. En 

förskoleform som däremot saknar forskning är den mobila förskolan som är ett relativt nytt 

fenomen i Sverige. Verksamheten innebär att en förskola har en mobil avdelning i form av en 

förskolebuss. Idén grundades i Danmark för 15 år sedan. Till Sverige kom den första mobila 

förskolan i mars 2007 som en nödlösning på akut brist av förskoleplatser (Gustafson & van der 

Burgt, 2013; Hellman & Sunnebo, 2009, s. 6). I nuläget har ett flertal kommuner i Sverige mobila 

förskolenheter. Trots detta finns som tidigare nämnts ytterst lite forskning om dess pedagogiska 

verksamhet, rutiner, möjligheter och begränsningar. Inte heller har fenomenet någon gång berörts 

eller uppmärksammats under vår lärarutbildning vid Uppsala Universitet. I och med detta kom vi 

att fundera över allmänhetens insyn och kunskap om verksamheten och anser att det är ytterst 

relevant att belysa den i vidare forskning. Det är betydelsefullt då debatten kring bussen också 

varit livlig i media och förskolebussens verksamhet har varit omstridd. När bussarna först skulle 

etableras i den aktuella kommunen för vår studie fanns ett stort motstånd. En pedagog på en av 

de mobila förskolorna beskrev för oss hur föräldrar skrev långa brev till kommunen och att detta 

kunde liknas vid ett föräldraupplopp. De var bland annat oroliga för barnens säkerhet och 

kritiska till denna annorlunda verksamhet. Med tiden och när väl verksamhetsformen etablerats 

ändrade dock många uppfattningen om fenomenet och anser idag att det är en väl fungerande 

verksamhetsform. Ett dokument sammanställt av pedagoger på en av de mobila förskolorna i vår 

studie vars syfte var att marknadsföra verksamheten för Skolriksdagen visade på de ekonomiska 

vinster som en mobil förskola medför 1. Det framgick att den aktuella kommunen kunde undvika 

investering i nya kostsamma lokaler där det långsiktiga förskoleplatsbehovet var osäkert. Således 

visades att en satsning på föskolebussar inte enbart bidrog till kortare förskoleköer utan även 

medförde ekonomiska vinster. Därmed finns en ekonomisk relevans, som i sin tur kan påverka 

samhället i stort, gällande etableringen av mobila förskolor inom kommuner.  

Samtliga förskolebussar ger plats för upp till 22 barn i åldrarna 3-5 år och tre pedagoger. 

Bussarna är utrustade på samma sätt med exempelvis bilstolar, mottagningskök, kylskåp, WC, 

bord och sittplatser för samtliga passagerare. Den mobila verksamheten bedrivs mellan klockan 

9:00 och 15:00. Dessförinnan och därefter vistas barnen på deras stationära hemförskola 

                                                 

1 Referens utelämnas på grund utav konfidentialitetsprincipen 
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(Helianthus mobila förskolor, 2009). Det är pedagogerna själva som kör bussen och i samband 

med att mobil förskoleverksamhet införs i en kommun brukar därför pedagoger i kommunen 

erbjudas att utbilda sig till busschaufförer. I UR:s (Sveriges utbildningsradio AB, 2013) reportage 

om den mobila förskolan beskrivs den av pedagogerna skapa möjlighet till en ny pedagogik inom 

natur, rörelse, lek och kultur. Trots den mobila förskolans möjlighet att erbjuda en ny pedagogisk 

verksamhet finns det rutiner som är lika betydelsefulla som i en traditionell förskola. En av dessa 

är måltiden. Detta till trots så lyfts inte måltiden någonstans i förskolans läroplan vilket medför 

att ansvaret för utformningen av den pedagogiska måltiden åläggs pedagogerna själva (Munck, 

2013, s.18). Livsmedelsverkets (2010, s. 20) har däremot formulerat rekommendationer för 

förskolans måltid och uttrycker bland annat att vuxna bör äta tillsammans med barn i en lugn 

miljö och att barn skall ges möjlighet att öva självständighet samt socialt samspel. Niss och 

Söderström (2006, s. 99) talar även om vikten av kontinuitet i förskolans måltid, exempelvis 

genom bestämda platser för vuxna och barn samt att pedagoger individuellt bemöter varje barn 

för att skapa en trygg ram runt måltiden. Måltiden i den omstridda mobila förskolan ser olika ut 

beroende på dag, plats, väder och årstid. Den kan äga rum på bussen, ute i naturen eller på andra 

lämpliga platser. Detta medför att kontinuitet och bestämda platser inte blir möjligt i olika 

naturmiljöer som matsal. Vår erfarenhet av måltiden inom förskolans väggar är att måltiden ses 

som en central del av verksamheten. I samtal med pedagoger har de även berättat att föräldrar 

lägger allt större vikt vid både mat och måltid än tidigare samt att förskolor numera marknadsför 

sig genom att erbjuda goda och hälsosamma måltider. Pedagogerna menar även att föräldrar idag 

är mer medvetna om förskolans värld och ställer större krav på den pedagogiska verksamheten 

och rutiner, därmed även måltiden. Detta leder oss till att fundera över hur pedagogerna väljer att 

praktiskt utforma måltiden i den speciella verksamhetsform som den mobila förskolan utgör. Vi 

finner det intressant att studera hur lunchen, som vi vidare i studien kommer att benämna som 

måltid, görs både gällande praktisk organisering men även genom deltagarnas interaktion. Detta 

speciellt då den mobila förskolans verksamhet i sin mobila karaktär gör att måltidens 

förutsättningar skiljer sig från den traditionella förskolans måltid. Vår förhoppning är att genom 

denna studie kunna bidra med kunskap till allmänheten om en av de rutinaktiviteter som dagligen 

förekommer i den mobila förskolans verksamhet. 
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Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten kommer vi inleda med att presentera tidigare förskoleforskning. Därefter 

följer en redogörelse för tidigare forskning kring måltid och interaktion på förskolan. Slutligen 

presenteras även det teoretiska perspektiv som denna studie har som utgångspunkt.  

Tidigare forskning 

Förskoleforskning 

Det finns en mängd forskning om barn i förskolan med olika perspektiv och fokus. En av de 

främsta forskarna som studerat interaktion och kamratkulturer inom förskolan är Corsaro (1993, 

2003, 2011). I Sverige har bland många andra till exempel Löfdahl (2004) och Ivarsson (2003) 

inspirerats av Corsaros forskning när de studerat barns interaktion inom förskolans väggar. 

Löfdahls (2004) fokus har legat på att studera barns meningsskapande genom lek. Ivarsson (2003) 

i sin tur har inriktat sig på hur barn skapar gemenskap tillsammans i förskolan. Det finns även 

mycket forskning om barns tidiga lärande samt didaktiska och pedagogiska frågor i förskolan, där 

till exempel Pramling Samuelssons har bidragit med mycket kunskap (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003; Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007; Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2010). Sheridan, Pramling & Johansson (2010) betonar förskolans 

centrala roll för barnets livslånga lärande och utveckling (s. 9). De lyfter fram samspelet med 

andra barn och framförallt med pedagoger som en väsentlig utgångspunkt i barns lärande och 

utveckling (s. 99, 146, 147).  

Måltidsforskning  

På förskolan är måltiden en av de rutinaktiviteter som återkommer varje dag, ett så kallat 

ritualiserat fenomen (Munck, 2013, s. 19).  Norman (2003) har genomfört en studie om språkspel 

i förskolan och bland annat studerat måltidssituationer. Hon observerade ett flertal barngrupper 

med barn i åldrarna 1-6 år genom att använda sig av videoinspelning. Fokus i hennes studie har 

legat på att undersöka den icke- verbala samt verbala kommunikationen för att synliggöra om det 

finns några uppfostrande aspekter i interaktionen från pedagoger till barn. I resultatet visades att 

pedagoger till stor del använder måltidssituationen som ett tillfälle att uppfostra barn i önskvärt 

beteende. De strävade bland annat efter ordning och tystnad (s. 153). Detta resultat 
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överensstämmer med Harding, Wade & Harrison (2013) studie om kommunikation mellan 

förskolebarn och deras vårdnadshavare. Måltidssituationer videofilmades i barnens hemmiljö och 

resultatet visade i likhet med Norman (2003) att den vuxnes fokus låg i att uppfostra barnen vett 

och etikett. Sepp (2013) har skrivit en metodbok riktad till verksamma förskollärare om hur man 

kan tänka kring måltider i förskolan. Hon belyser bland annat att måltidssituationen tyvärr inte är 

jämlik mellan vuxna och barn utan måltidens organisering styrs främst av pedagoger och 

interaktionen är i huvudsak monologisk (s. 20-21).  Munck (2013, s. 63) menar i sin tur att barns 

chanser när det handlar om att kunna påverka måltiden varierat historiskt men att vuxna så gott 

som alltid varit överordnade barnen. Dock belyser samma författare att vuxna idag tar barns 

tankar, uttryck och viljor på större allvar än tidigare. Detta lyser även igenom på förskolan där 

barn ska ses som aktiva individer vilka också ges möjlighet att påverka rutiner, regler och 

deltagande. Aronsson & Forsberg (2010, s. 23) betonar att måltidskontexten utgör en socialt 

minerad plats eftersom samtal och frågor ofta behandlar smak samt vuxenauktoritet. Runt 

måltiden ligger således ett oskrivet ramverk som består av regler. Dessa regler kan förstås som 

mat moral eller social samspelsordning som vi belyser längre fram i detta kapitel. Munck (2013, 

s.48) uttrycker att vi redan tidigt i barndomen socialiseras in i hur vi bör agera under 

måltidssituationen och hur man gör måltid i gemenskap med familjen. Då ett barn senare tar en 

aktiv del av livet utanför hemmet breddas lärdomarna gällande förväntningar av exempelvis 

pedagoger på förskolan kring hur barnet ska agera under måltiden.  

Interaktion 

Interaktion sker hela tiden i mötet mellan människor. Redan när barn är små skapas 

grundläggande kommunikativa förmågor samt en känsla för deltagande och delaktighet genom att 

ingå i interaktiva processer tillsammans med sina föräldrar (Tellgren, 2004, s. 21). När barn sedan 

börjar ta del av världen utanför den närmaste familjekretsen skapas också insikter om att de kan 

interagera med andra individer och dessutom välja vilka de vill interagera med (Corsaro 1993, s. 

121). I förskolan möter barn pedagoger vars uppdrag bland annat är att möjliggöra barns 

kommunikativa färdigheter med andra barn samt vuxna. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, 

s. 137, 138) beskriver hur en pedagog bör interagera med barn för att främja deras utveckling. 

Författarna menar att pedagoger måste klara av att använda kommunikationen på ett sådant sätt 

att de kan möta och utmana barnen samtidigt som de ska kunna skapa förutsättningar för att 

barnen själva ska vilja kommunicera, vilket förutsätter att barnen känner sig sedda och 

bekräftade. 
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Corsaro (2011, s. 119) belyser barn till barn interaktionen och talar om kamratkulturer som 

uppstår och skapas när barnet tar klivet in i en gemensam daglig verksamhet med jämnåriga på 

förskolan. Kamratkulturer består av aktiviteter, rutiner, artefakter, värderingar och problem som 

barn skapar och delar ansikte mot ansikte i interaktion (s. 120). Barns egna aktiviteter och 

skapande av kamratkulturer är enligt Corsaro (s. 121) lika viktigt som barns möjlighet till 

interaktion med vuxna. Löfdahl (2004, s. 42) använder sig av Corsaros begrepp kamratkulturer 

när hon beskriver lek och dess möjlighet för barn att vara tillsammans med andra och vara just 

barn. Där utvecklar de en känsla och förståelse för den sociala strukturen i samspelet. I leken 

skapas möjligheter till meningsskapande kring barnens omvärld.  

Bliding (2004) har i likhet med Corsaro forskat om barns relationer och menar att mycket tid 

åläggs av barn att utveckla relationer med andra barn2. Det finns en ihärdighet att skapa, 

upprätthålla samt avsluta relationer. Denna tidskrävande process är något Bliding (s. 22) 

benämner som relationsarbete. Detta relationsarbete synliggörs i barns oavbrutna interaktion med 

varandra och ses som en viktig del för att barn ska kunna ordna och hantera det sociala livet. 

Corsaro (1993, s. 122) understryker att det finns ett konstant sökande efter tillträde till lek och 

samspel med andra jämnåriga. Detta återkommer hos Ivarsson (2003, s. 21) som menar att 

ensamhet är underordnad interaktionen med jämnåriga.  

Kommunikativa resurser 

För barn i förskoleåldern är kroppsspråk genom ögonkontakt, ansiktsuttryck, beröring och gester 

en central del i deras uttrycksförmåga då det verbala språket inte är lika välutvecklat som hos en 

vuxen (Ivarsson, 2003, s. 57). Heikkilä (2006, s.9) menar att de verbala och icke- verbala uttrycken 

tillsammans skapar en helhet och kompletterar varandra i interaktion och meningsskapande 

mellan människor.  

Kommunikativa resurser beskrivs av Risberg (2014, s. 11) som sociala handlingar vilka 

fungerar som ordnande för den vardagliga aktiviteten de är en del av. De kommunikativa resurser 

eller handlingar som blir observerbara inom den vardagliga interaktionen mellan en specifik 

grupp människor är begripliga och meningsfulla för dess deltagare och bidrar således till att 

ordningen upprätthålls och att en gemensam förståelse skapas. I Muncks (2013, s. 76, 77, 79) 

studie blev det synligt att individer använder sig av olika kommunikativa resurser i samtal och 

ordningsskapande kring måltidssituationen. Barnen använde såväl ljud för att förstärka yttranden 

som dramatiska yttryck, tonläge och pekningar. I interaktionen mellan barn och barn används 

                                                 

2 Bliding har studerat skolbarn men vi ser att relationsarbete även är relevant för förskolebarn 



11 

 

olika kommunikativa resurser för att exempelvis skapa pakter, använda sig av hot, ropa på fröken 

med mera för att få kamraterna dit de vill och uppfylla egna önskningar (Ivarsson, 2003, s. 128; 

Munck, 2013, s. 89).  

Rutinaktiviteter 

Idag vistas 84 % av alla Sveriges barn under 6 år på förskolan dagligen (Skolverket, 2014) och 

förskoledagarna är fyllda av aktiviteter och vardagsrutiner. I läroplanen för förskolan (Lpfö98, 

reviderad 2010, s. 7, 11) framgår att förskolans verksamhet ska erbjuda barnen en avvägd 

dygnsrytm där omsorg, rutiner och andra aktiviteter vävs samman på ett välbalanserat sätt. 

Rutiner fastställs därmed som en viktig del av förskolans verksamhet. En återkommande 

vardaglig rutin på förskolan är måltiden som tidigare nämnts är den centrala utgångspunkten för 

vår studie. Ivarsson (2003, s. 84) använder sig av hålltider som begrepp för att definiera vardagligt 

återkommande rutiner på förskolan. Vidare menar Ivarsson att dessa ordnas av pedagoger samt 

styrs av klockslag. Mellan dessa hålltider skapas mellanrum inom vilka barn interagerar med 

varandra i fri aktivitet. Grunditz (2013) har studerat vilan vilket är en annan återkommande 

rutinaktivitet på förskolan. Genom videoinspelning och fältanteckningar (s. 28, 35) tittade hon 

närmare på hur de yngsta barnens deltagande i ordningsskapandet under vilan såg ut. Resultatet 

visade att barnen likväl som pedagogerna initierade och ordnade denna väl inarbetade rutin. 

Tillsammans med pedagogerna arbetade de gemensamt för att rutinerna och ordningen vid vilan 

upprätthölls (s.107). Grunditz menar att det finns en tradition inom förskoleverksamheten att 

skilja mellan de vardagliga rutinerna, även kallade omsorgsaktiviteter, och lärandeaktiviteter. Det 

finns en viss hierarkisk ordning mellan dessa två där lärandeaktiviteter står över rutin- och 

omsorgsaktiviteter (2013, s. 19). Halldén (2007, s. 69) vill i sin tur lyfta fram omsorgsbegreppet 

som ett självständigt begrepp vid sidan av lärandebegreppet. Hon menar att ett synsätt där 

omsorg är överordnat lärande skulle ge bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande. 

Detta kan liknas vid Corsaros (2011, s.163) filosofiska synsätt på rutiner som ”ankare vilka håller 

oss på plats i ovissheten”. Rutiner skapar därmed en trygghet genom dess kontinuitet i barnens 

vardagsliv.  

Social samspelsordning 

Måltiden har sedan lång tid tillbaka sammankopplats med etik, moral samt social ordning 

(Munck, 2013, s. 19). Goffman (1983, s. 3) definierar social ordning som det som sker i mötet 

mellan människor i vardagen. Genom kropp, tal och tankar talar människan om vem hon är och 
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skapar en uppfattning av vilka andra är i olika sociala situationer. Den sociala ordningen bidrar 

alltså till att vi positionerar oss själva och andra människor. Risberg (2014, s. 8) använder sig av 

Goffmans teorier när han beskriver social interaktion som både ordnad och ordnande i sig då den 

ligger till grunden för en människas livsvärld. Social ordning sker kontinuerligt på ett naturligt sätt 

i vardagen och är vanligtvis taget-för-givet. Det vill säga inte något vi reflekterar över utan som 

bara sker och som omedvetet lärs in vid tidig ålder. Den sociala ordningen innebär även att 

människor har både rättigheter och skyldigheter i olika sociala situationer. Om vi kopplar detta till 

vår studie av måltiden i den mobila förskolan kan det gälla exempelvis att barnen förväntas veta 

att de är skyldiga att vänta med att äta tills alla fått sin mat, men det kan även handla om 

rättigheten till talutrymme och skyldigheten att lyssna på andra. I denna studie har vi valt att 

benämna begreppet sociala ordningen för social samspelsordning i likhet med Goffman (1983) då 

vi vill titta på just det sociala samspelet mellan barn och vuxna samt barn och barn.  

Munck (2013) har i sin studie om hur barn gör måltid undersökt på vilket sätt den sociala 

ordningen skapas och upprätthålls mellan barn under måltiden. Hon beskriver hur de individer 

som deltar i måltidssituationen på förskolan gemensamt formar en lokal måltidskultur (s. 84, 85).  

I denna måltidskultur konstruerar också individerna en lokal måltidsordning och barnen är 

angelägna om att denna sociala samspelsordning följs av alla deltagare. Resultatet i Munks studie 

visade att barnen själva kunde ta ansvar för regler och den sociala samspelsordningen genom att 

bland annat se till så att maten räckte till alla barn. En slutsats enligt författaren är således att om 

barn ges möjlighet att själva ta ansvar för måltidsorganisationen blir resultatet positivt och barnen 

visar på ett aktivt deltagande (Munck, 2013, s.87). 

Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett etnometodologiskt perspektiv då vi har som syfte att 

studera handlingar i den vardagliga interaktionen i samband med måltider i den mobila förskolan. 

Inom etnometodologin ligger fokus på just individens handlingar snarare än dennes världsbild. 

Med detta menas att en människas yttranden påverkar det sociala samspelet (Fangen, 2005, s. 19). 

Garfinkel (1967, s. 1) beskriver etnometodologi som möjligheten att studera och få en 

uppfattning om hur människors vardagliga handlingar under vardagliga omständigheter innehåller 

metoder för att skapa mening, ordning och sociala strukturer. Risberg (2014, s. 9) beskriver detta 

som individers metodiska tillvägagångssätt för att göra världen begriplig. Vidare menar Risberg 

att ordning, handlingar och mening är situationsbundet för de människor som ingår i det 

sammanhang som studeras. Detta innebär att yttranden eller handlingar som sker i en viss 

kontext blir begripliga och är konstruerade av och för just de människor som ingår i den. Således 
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är ett etnometodologiskt antagande inför vår studie att de barn och pedagoger som är en del av 

verksamheten har gemensamma och för dem igenkännbara principer som styr ordningen under 

den vardagliga situation som måltiden utgör på den mobila förskolan.  

Enligt Goffman (1983) kan social interaktion endast ske och synliggöras i sociala situationer 

och han myntade begreppen face-to-face och interaction order (s. 2) för att beskriva hur socialt 

samspel och ordning görs i ansikte-mot-ansikte interaktion. Individer, stora som små, fungerar i 

samhället genom att känna till den sociala ordningen i vardagliga situationer. Att exempelvis stå i 

kö för att betala i kassan, inte ställa sig för nära någon okänd, hur man hälsar, att inte avbryta 

någon som talar osv. Goffman menar således att det finns oskrivna regler för den sociala 

ordningen som ser likadana ut oavsett i vilket sammanhang deltagarna befinner sig. En individs 

kroppsliga handlingar blir synliga och läses av, av andra likväl som denne läser av andra individer. 

De handlingar en individ gör är oftast inte reflekterade över utan ”bara” sker och har lärts in 

redan i småbarnsåldern. Vidare anser Goffman att olika faktorer i omgivningen styr hur den 

sociala samspelsordningen görs. Exempelvis kan yttre faktorer så som tid och rum påverka 

(Goffman, 1983, s. 3). Då måltidssituationen är ett vardagligt återkommande inslag på förskolan 

där individer möts och interagerar med varandra är det intressant att studera hur den sociala 

samspelsordningen görs och påverkas i enlighet med Goffmans resonemang. 

Då måltiden på förskolan kan beskrivas som en återkommande vardaglig rutin med 

förutsägbara aktiviteter som tas för givet är den grundläggande i en social gemenskap på 

förskolan (Corsaro, 2011, s. 163). Corsaro menar att rutiner genererar en upplevelse av trygghet 

och delad förståelse för de individer som deltar. Rutiner ger ramar för inom vilka ett socialt och 

kulturellt lärande kan ske, förstås och bli synligt för andra (s.163).  

I en etnometodologisk studie talar Aronsson och Forsberg (2010, s. 23) om hur mat moral 

under måltidssituationen inte enbart handlar om att göra ”rätt” utan det handlar lika mycket om 

att detta ”görande” ska ske frivilligt och vara självklart. När barn lär sig att göra rätt vid måltiden 

menar Aronsson och Forsberg att detta sker genom en tvåsidig process mellan barn och vuxen 

eller barn och barn. Med andra ord är barnet lika delaktig som den vuxne i detta ”görande” av 

social samspelsordning. Aronsson och Forsberg belyser hur den sociala samspelsordningen 

ständigt omförhandlas, positioner och allianser förändras eller byts ut, barnet kan växla mellan att 

inta en barn- eller vuxenposition genom att ”göra måltid på rätt sätt” (s. 25, 32). 

Även Munck (2013, s. 84, 85) skriver om den sociala samspelsordningen i sin studie om att 

göra måltid och menar att barn också på eget initiativ tar ansvar för att den sociala ordningen 

upprätthålls. De värnar om varandra, ser till att alla närvarar vid måltiden, har det som behövs för 

att kunna äta så som tallrik, bestick med mera. Samtalen är även inriktade på måltidsrutiner och 
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de uttrycker sina uppfattningar gällande ordning, måltidens arrangemang och dess regelverk. Det 

kan till exempel handla om i vilken tur barnen ska ta mat, om det är tillåtet att sjunga när man 

sitter och äter samt hur mycket mat som är accepterat att ta. Författaren menar att barnen är 

lyhörda inför sina kamraters åsikter men säger även sin egen mening. Det sker därmed ett 

kollektivt ansvarstagande angående lösningar på de problem som uppstår. Således uttrycker 

barnen att de har insikt i hur regler fungerar samt hur de ska användas för att organisera måltiden. 

Munck (2013, s. 84, 85) beskriver även att de individer som deltar i måltidssituationen på 

förskolan formar en lokal måltidskultur. Inom denna kultur har de deltagande konstruerat en 

lokal måltidsordning inom vilken deltagarna socialiserar varandra i. Risberg (2014, s.11) belyser 

att deltagarna inom den situationsbundna sociala samspelsordningen använder sig av 

kommunikativa resurserna för att ordna och upprätthålla denna ordning.  

Denna bakgrund kring tidigare etnometodologisk forskning av mänskligt interaktionsmönster 

i vardagen leder oss till att fundera över hur organisering och det sociala samspelet görs under 

måltiden i den mobila förskolan.  
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur måltiden görs på den mobila 

förskolan.  

 

 Hur organiseras måltiden praktiskt av pedagogerna på den mobila förskolan? 

 Hur organiseras interaktionen mellan pedagog och barn samt barn och barn under 

måltiden på den mobila förskolan? 

 Vilka kommunikativa resurser används i interaktionen mellan pedagoger och barn 

samt barn och barn under måltidssituationen på den mobila förskolan? 
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Metod 

I denna studie ingår två separata mobila förskolor. Vi har valt att studera två mobila förskolor då 

vi ville få en vidare förståelse av hur måltidssituationerna kan gå till väga inom mobil 

förskoleverksamhet. Studien består av två delstudier där Emily ansvarar för datainsamling och 

analys i delstudie 1: Mobil förskolebuss 1 och Therese ansvarar för datainsamling och analys i 

delstudie 2: Mobil förskolebuss 2.  

Val av datainsamlingsmetod 

De datainsamlingsmetoder vi valt att använda oss av i studien var observationer i form av 

videoinspelning, fotografering, fältanteckningar samt samtalsintervju. Måltidssituationen 

observerades genom videoinspelning i kombination med fotografering och fältanteckningar då vi 

ansåg att dessa metoder tillsammans skapade förutsättningar för oss att genomföra en analys av 

hur måltiden görs. Dock hade vi endast en videokamera till vårt förfogande vilket medförde att vi 

enbart kunde uppmärksamma den interaktion vi valde att rikta kameran mot. Detta skapade i sin 

tur begränsningar för studien då det påverkade vårt urval ur empirin. Trots detta ansåg vi i likhet 

med Bradbury m.fl. (2006, s. 387-388) att videoinspelning, även om det endast skedde med en 

kamera, skulle ge oss bra möjligheter att fånga upp gester, ansiktsuttryck, tystnader, 

konversationer osv. Videoinspelningarna samt fältanteckningarna bidrog även till att vi kunde 

återvända till olika sekvenser i analysen vid flera tillfällen. Detta ligger i linje med Bjørndal (2005, 

s.72) som liknar ljud- och videoupptagning vid att forskaren ”konserverar sina observationer” 

vilket för människans begränsade minne blir ett betydelsefullt verktyg. Även Risberg (2014, s. 18) 

lyfter i sin studie fram att videoinspelning är ett betydelsefullt verktyg för att studera interaktion 

samt de kommunikativa resurser som används av deltagarna i interaktion. Valet att använda 

videoinspelning som verktyg medförde även vissa hinder vilket vi var medvetna om, framförallt 

genom kamerans möjlighet att ta upp bild och ljud (Heikkilä & Sahlström, 2003, s. 31). Trots 

detta ansåg vi att vinsten skulle vara större än förlusten genom vårt val av observationsverktyg. 

Fördelar och nackdelar med att använda videokamera som observationsverktyg i förhållande till 

vår studie kommer vi att reflektera vidare kring i diskussionskapitlet. 

Under observationerna intog vi rollen som deltagande observatörer vilket innebar att vi valde 

att inte involveras i samspelet mellan måltidens deltagare utan istället endast betrakta vad 

individerna gjorde (Fangen (2011, s. 30). Således tog vi inte en aktiv roll i verksamheten utan 
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befann oss vid sidan av och studerade händelseförloppen som de var utan att styra eller påverka 

(Esaiasson, m.fl. 2012, s. 306). Vi genomförde även en varsin samtalsintervju med pedagogerna 

som förberedde måltidssituationen på vardera buss. Detta gjorde vi för att tillföra även 

pedagogernas perspektiv på måltidsorganiseringen och vilka ambitioner de hade med görandet av 

måltiden. Argument för vårt val av samtalsintervju fann vi i Björndahls (2005, s. 91) beskrivning 

av samtalsintervjuer som kan liknas vid informella samtal där syftet ligger i att fånga upp 

information angående ett specifikt ämne eller tema. Samtalsintervjuernas teman i denna studie var 

organisering, interaktion, måltidsregler- samt vilka vinster och förluster som den mobila 

förskolans måltid ger. Vi utförde intervjuer med låg struktur som även benämn som 

ostrukturerade intervjuer. Denna intervjuform har stor flexibilitet mellan den som intervjuar och 

den intervjuade och Esaiasson m.fl. (2012, s. 251, 259) menar att den skapar möjlighet till en 

breddad förståelse för den intervjuades intentioner och hur denne själv uppfattar sin tillvaro 

vilket även Björndahl lyfter (2005, s. 90). 

Urval av verksamhet och studieobjekt 

Då vi valt att studera måltiden i en specifik verksamhetsform i förskolan ansåg vi det nödvändigt 

för vår studie att vistas i denna verksamhet och på plats observera görande av måltiden. Vi hade 

sedan tidigare under utbildningen kommit i kontakt med två mobila förskolor vilka vi därmed 

valde ut som studieobjekt.  

Genomförande av datainsamling 

Vi deltog båda två under de fyra dagar som vi utförde observationer på bussarna. Vi befann oss 

två dagar på buss 1 och två dagar på buss 2. Inför observationerna utformade vi 

samtyckesblanketter som sedan delades ut till alla föräldrar på de två mobila förskolorna. Dessa 

bestod av information om undersökningen samt en förfrågan om föräldrars samtycke till deras 

barns medverkan i studien (se bilaga 1). Insamling av underskrifter ägde rum genom att vi en 

varsin morgon stod på förskola 1 respektive förskola 2 och samtalade med föräldrar i anslutning 

till att de lämnade sitt barn på deras mobila förskolas hemvist.  

Inför observationerna hade vi i förväg kommit överens om vem som skulle ansvara för 

videoinspelning respektive fältanteckningar. Vi hade även bestämt teman som skulle utgöra 

grunden för samtalsintervjun. Detta för att vara så förberedda och strukturerade som möjligt.  

Samtliga av de fyra dagarna inleddes med att vi slöt upp med den mobila förskolan vid 8.30 på 

morgonen för att observera förberedelserna med mathanteringen innan avfärd. Vi valde dock att 
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inte åka med i bussen utan istället ta egen bil och åka till destinationen för dagen. På så sätt ville 

vi behålla vår objektiva roll som forskare och inte ses som en del i arbetslaget. Då vi vid ett flertal 

tillfällen tidigare varit med i den mobila verksamheten under hela dagar hade vi kännedom om 

bussresan och ansåg att vi inte skulle gå miste om väsentliga aspekter gällande måltiden trots att 

vi inte deltog på själva resan. Väl framme vid dagens mål fortsatte våra observationer kring 

organiseringen av måltiden. I samband med att en pedagog förberedde måltiden utfördes 

samtalsintervjuerna och måltidssituationen videofilmades från det att barnen kommit till 

matplatsen tills att det sista barnet ätit klart och lämnat matplatsen. 

Observation 

Inför observationerna gjorde vi ingen större presentation av oss själva för barnen utan 

pedagogerna på respektive buss hade i förväg berättat att det skulle finnas två extra personer med 

i verksamheten. Eftersom vi spenderat en del tid på hemvistförskolorna tidigare var vi inte heller 

obekanta ansikten för barnen. Vi valde att inte på eget initiativ interagera med barnen. Däremot 

svarade vi på barnens frågor om varför vi skulle filma dem under måltiden när dessa vid några 

tillfällen ställdes under observationerna.  

Samtliga fyra måltider videofilmades och fotograferades. Måltiderna utfördes vid tre av 

tillfällena i naturen och vid ett tillfälle inne på buss 2. Vid de måltidstillfällen som skedde i 

naturen befann vi oss vid sidan av barngruppen men ändå tillräckligt nära för att kunna 

dokumentera interaktionen mellan deltagarna. Vid ett flertal tillfällen böt vi placering då avståndet 

mellan hur barnen satt gjorde det omöjligt att få en bild av hur alla interagerade med varandra. En 

annan anledning till detta var att vi endast hade en videokamera önskade synliggöra olika 

individers interaktionsmönster.  Observationen som utfördes på bussen genomfördes med 

samma verktyg. Bussens begränsade utrymme medförde dock att vi inte hade möjlighet att röra 

oss mellan barnen utan vi fick på förhand bestämma var vi skulle placera oss för att på bästa sätt 

kunna observera samspelet och den praktiska organiseringen utan att vara i vägen.  På så sätt 

kunde vi i likhet med Munck (2013, s. 32) vara observatörer som vid sidan om studerade hur 

deltagarna genomförde måltiden. 

Samtalsintervju 

Samtalsintervjuer genomfördes med en pedagog på varje buss. Undertiden som pedagogen 

förberedde måltiden befann vi oss vid sidan om för att videofilma och fotografera hur den 

praktiska organiseringen gick till samtidigt som pedagogen svarade på våra frågor. Här tittade vi 
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inte specifikt på kommunikativa resurser utan det var de verbala yttrandena som stod i fokus. Vi 

bad även pedagogen att berätta vad hen gjorde och varför medan denne utförde sina sysslor. Vi 

ställde även vissa följdfrågor för att styra in samtalet på av oss förutbestämde teman så som 

organisation, interaktion, måltidsregler samt vinster och förluster med måltiden i den mobila 

förskolan. Utrymme lämnades likaså till pedagogen att fritt berätta om verksamheten och den 

praktiska organiseringen på den specifika bussen. Vårt mål var att skapa ett avslappnat klimat där 

den intervjuade kunde delge sin vardag i den mobila verksamheten. Samtalsintervjun är i 

resultatet omskriven som en berättande text för att underlätta för läsaren. 

Bearbetning och analys av insamlade data 

Efter datainsamlingen analyserades vår empiri var för sig för att genomföra de individuella 

delstudierna. Med detta menas att Emily tittade på empirin från mobil förskolebuss 1 och 

Therese på detsamma från mobil förskolebuss 2. Som tidigare nämnts utgick vi från samma 

frågeställningar gällande praktisk organisation och interaktion under måltiden i den mobila 

verksamheten.  

Organiseringen av hur måltiden genomfördes rent praktiskt redovisas i en berättande text 

utefter vad videofilmerna visade och är analyserad mot litteratur som tas upp under tidigare 

forskning. Interaktion och kommunikativa resurser mellan pedagog och barn samt barn och barn 

har utifrån våra videofilmer transkriberats i olika sekvenser. Dessa åtföljs av analyser kopplade till 

tidigare redovisad forskning. Analysarbetet med interaktionssekvenserna inleddes genom att vi 

individuellt studerade den videoinspelade empirin från början till slut på vardera buss. Därefter 

valdes olika delar av observationerna som ansågs vara relevanta för att kunna besvara denna 

studies syfte och frågeställningar. Vi valde att redovisa och analysera interaktionsmönster som 

främst var vanligt förekommande, exempelvis gällande uppfostrande aspekten, barns 

relationsskapande osv. Då detta var utmärkande drag i interaktionen mellan deltagarna i den 

specifika måltidskontexten. Möjligheten att kunna uppfatta vad deltagarna gjorde och sade i 

interaktionen påverkade även vårt urval av sekvenser. De delar av empirin där den verbala och 

icke verbala kommunikationen var otydlig på grund utav videokamerans begränsningar i ljud och 

bild valdes därmed bort. Detta var en nödvändighet då vår studie grundar sig i en 

etnometodologisk utgångspunkt där vi tittar på hur deltagarna handlar under måltiden. De 

sekvenser vi slutligen valde att presentera studerades flera gånger för att inte missa något i 

transkriptet gällande verbal och icke verbal kommunikation. Vi bearbetade vår empiri genom att 

titta på de utvalda sekvenserna på respektive dator samtidigt och skrev transskript i ett annat 

dokument. Transkripten utformades efter vår transkriptionsnyckel (se bilaga 4) som är inspirerad 
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av Munck (2013, s.36). Då vi sammanställt alla transskript analyserades dessa mot tidigare 

presenterad forskning. Sekvenserna gällande interaktionen har även tilldelats nummer och namn 

för att förtydliga vad det var i deltagarnas interaktion som vi ville belysa, exempelvis hur den 

sociala ordningen upprätthålls av deltagarna, barns kamratkulturer, måltidens regelverk osv. I 

sekvenserna har vi valt att skriva om talspråk till skriftspråk för att göra innehållet mer tydligt. 

Detta finner vi belägg för i Muncks (2013, s. 35) studie där även hon gjort egna modifieringar i 

sina transkriptioner. Syftet var att skapa vad hon kallar en mer läsvänlig men ändå så täckande 

beskrivning av interaktionen i studien som möjligt. I våra transkriptioner har alla uttryck, både 

verbala och icke verbala delgivits ett nummer. Detta för att empiriskt belägga vår analys genom 

att koppla tillbaka till transkriptet. Alla pedagoger har i studien benämnts för just pedagoger och 

tilldelas förkortningarna P1, P2 och P3. Barnen har tilldelats fingerade namn. Att barnen getts 

namn till skillnad från pedagogerna har gjorts för att tydliggöras när det är ett barn som uttrycker 

sig och när det är en vuxen.  

Samtalsintervjuerna har vi bearbetat genom att studera videofilmerna och transkriberat vad 

pedagogerna berättade. Det väsentliga i intervjun kopplat till vår studies syfte har skrivits om till 

en sammanfattad berättande text för att underlätta för läsaren. Vi valde bort de delar som berörde 

mobil förskoleverksamhet i allmänhet då de inte var relevant information för vår studie gällande 

måltiden. Därefter har vi analyserat det som pedagogerna delgav om måltiden i deras verksamhet 

och kopplat detta till vad som blev synligt i våra observationer samt tidigare forskning.  

Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) beskriver reliabilitet som resultatet i en studies tillförlitlighet. 

Det innebär huruvida det är möjligt för andra forskare att få fram samma resultat som tidigare 

studier vid ett annat tillfälle. För vår studie innebär det om andra forskare efter oss kan 

återkomma till samma mobila förskolor och genomföra observationer samt samtalsintervjuer 

gällande organisering, interaktion och kommunikativa resurser under måltiden och få fram 

samma utfall. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 264) att en studies validitet svarar för 

resultatets giltighet. Detta handlar om huruvida metoden undersöker vad den är avsedd att 

besvara. I vår studie handlar det om ifall de metoder vi använt oss av skapar möjlighet för oss att 

besvara våra frågeställningar gällande pedagoger och barns görande av måltid på den mobila 

förskolan. Under diskussionskapitlet återkommer vi med reflektioner om reliabilitets- och 

validitetsbegreppen kopplat till vår studie.  
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Etiska överväganden 

I denna studie har vi förhållit oss till de fyra huvudprinciper som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar i Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Principerna är 

följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda om studiens syfte samt vilka 

villkor som gäller för deras deltagande.  Det ska framgå att medverkan är frivillig samt att de 

berörda har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien. Eftersom barnen i vår studie 

är under 15 år krävdes föräldrars samtycke. Genom att berörda föräldrar och vårdnadshavare 

både skriftligt (se bilaga 1) men även muntligt gavs information om studiens syfte fick de 

möjlighet att ta ställning till deltagande för deras barn. Vi informerade om vilka vi var, vårt syfte 

med studien samt vilka metoder vi skulle använda oss av för att samla in empirin. Vi ville även 

motivera varför denna studie är viktig genom att informera om att det till stor del saknas tidigare 

forskning om den mobila förskolan. Samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien är frivillig. 

Vi har även poängterat de medverkandes rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter om de medverkande i studien eller 

uppgifter gällande platser skall ges största möjliga konfidentialitet. De deltagande delgavs 

information om att vi skulle avidentifiera kommun, förskolor, platser, pedagoger och barn i 

studien. Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin endast kommer att användas i vår 

studie. Det är endast vi två som kommer att studera empirin under vårt analysarbete. Därefter 

kommer den att raderas.  
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Resultat och analys 

I resultatet inleder vi med en gemensam presentation för de båda mobila förskolorna om hur 

måltidshanteringen organiseras av pedagogerna. Därefter följer en redovisning av den praktiska 

organiseringen och interaktionen under måltiderna på respektive buss. Som vi tidigare nämnt 

ansvarar Emily för resultat och analys för buss 1 och Therese ansvarar för buss 2.  

Mathantering på de mobila förskolorna 1 och 2 

På bussarna lagas ingen mat utan maten kommer från hemförskolans kök. Den hämtas i 

värmeskåp varje morgon precis innan avfärd klockan 9:00. Maten får sedan värmehållas i max två 

timmar vilket medför att måltiden måste äga rum senast klockan 11.00 varje dag. Temperaturen 

på maten tas två gånger om dagen av den matansvarige pedagogen, första gången när maten tas 

ut från köket på förskolan och andra gången precis innan servering. Temperaturen antecknas och 

dokumenteras för att vara säker på att maten håller god kvalitet vid servering. Skulle 

temperaturen på den varma maten vara under stipulerade 60 grader måste den kastas och 

förskolebussen återvända till förskolan för att få ny mat. Samtliga pedagoger på bussarna delger 

dock att detta än så länge aldrig inträffat.  

Från förskolans kök rullas värmeskåpet med maten och alla tillbehör på en vagn ut till bussen. 

Därefter packar pedagogen in allt i bussens lastutrymme (se bilaga 2, bild 1). Värmeskåpet måste 

direkt kopplas in i bussens eluttag i lastutrymmet för att bevara värmen medan den kalla maten 

förvaras i en kylbox. Även den kalla matens temperatur tas och dokumenteras när den tas ut från 

förskolan och precis innan servering. Temperatur över 8 grader innebär kassering av maten. När 

bussen väl är framme vid dagens destination sköter den matansvarige pedagogen övriga 

förberedelserna inför måltiden under tiden som barngruppen och de övriga pedagogerna lämnar 

bussen. Om måltiden äts utanför bussen så fraktas maten med hjälp av en kärra till dagens 

matplats (se bilaga 2, bild 2). Maten serveras maten i djupa kåsor. Vid kyla och regn genomförs 

måltiden på bussen eller andra lämpliga platser inomhus, exempelvis en värmestuga. Är vädret 

tillåtande äts måltiden ute i naturen.  
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Delstudie 1: Mobil förskolebuss 1 

Organisering av måltid dag 1  

Dag 1 åker bussen till ett friluftsområde utanför den centrala staden. Denna dag är det fyra 

pedagoger som arbetar på buss 1. P1 börjar med att dra ut bussens kärra med hjälp av en ramp. 

Därefter tas maten ut ur värmeskåpet och placeras i en frigolitbox för att hålla värmen tills den 

ska serveras. På kärran lastas sedan frigolitboxen med den varma maten och allt annat som 

behövs för att göra måltid (se bilaga 2, bild 2). Lastningen tar ca 5 minuter. P1 berättar att det är 

viktigt att lasta så det blir jämnvikt för att underlätta när hen ska dra den de 500 meter som är 

mellan bussen och den plats där de planerat att äta dagens måltid. Väl på plats lyfter P1 ut ett 

bord från värmestugan vid matplatsen som ska fungera som serveringsbord. På bordet dukas den 

varma maten, kåsor och muggar fram. Dukningen tar ca 10 minuter. När dukningen är klar säger 

P1 ”så nu kan de få komma!”. Därefter tar hen upp sin mobiltelefon och ringer till sin kollega för 

att berätta att allt är klart och barnen kan komma och äta. Klockan är då 11.00 på förmiddagen.  

Barnen kommer till matplatsen på led om två och två. P1 talar om vart barnen kan sitta. De 

äldsta barnen får sitta i en cirkel på en rund stenbrunn med ryggen mot varandra. De andra 

barnen får sitta på rad på trappsatsen till raststugan. P1 sätter på sig plasthandskar och ett 

plastförkläde inför servering av maten. Alla barn och vuxna blir tilldelade en varsin våtservett av 

P2 som de tvättar sina händer med. När detta är klart går P2 runt och samlar in våtservetterna 

och ger samtidigt alla en skvätt handsprit. P1 står kvar vid matstationen och kallar fram två barn i 

taget. Barnen står vid kåsorna och får berätta vad de vill ha i sin kåsa, vilka grönsaker de vill ha, 

om de vill ha mycket, lite eller lagom ris osv. Av hygieniska skäl får inte barnen ta sin mat själva. 

Barn fortsätter kallas fram av P1 i mindre grupper om två eller tre åt gången. P2 står vid sidan om 

bordet och serverar barnen ketchup om de vill ha. P3 går runt och skär barnens korv med en 

kniv. 13 minuter efter att det första barnet fått sin mat har samtliga barn serverats sin kåsa med 

mat. P1 initierar matramsan som signalerar att barnen nu får börja äta. Först då tar pedagogerna 

mat till sig själva och sätter sig sedan på olika ställen tillsammans med barnen och äter. Samtliga 

barn och pedagoger sitter tillsammans direkt på marken och äter under 7 minuter (se bilaga 3, 

bild 7). Dessförinnan och därefter är pedagogerna i konstant rörelse för att hjälpa barnen och 

organisera det praktiska kring måltiden. Barnen får gå fram och bli serverade sin andra portion 

först när samtliga pedagoger ätit upp sin mat. Vatten tillåts barnen däremot hämta själva när de 

vill. Efter 36 minuter från det att måltiden initierats får de som har ätit klart börja duka av. P1 

ställer fram den stora plastboxen för smutsig disk och en påse för matrester i mitten av 

matplatsen. Den totala längden på måltidssituationen blir 56 minuter. När barnen, P2, P3 och P4 
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lämnat matplatsen lastar P1 på allting på kärran igen. Bordet bärs tillbaka in i värmestugan och 

skräpet kastas. Först därefter ansluter P1 till barngruppen igen.  

Organisering av måltid dag 2 

Dag 2 åker den mobila förskolan till ett annat naturområde utanför staden. Denna dag är det 2 

pedagoger som arbetar på buss 1. När bussen är parkerad och barnen klivit av och gått iväg med 

P 2 börjar P1 samma procedur som föregående dag med lastning av kärran. P1 får flytta om 

bland sakerna i de stora plastboxarna flera gånger för att försöka skapa jämnvikt på kärran. 

Processen med att packa och göra iordning kärran tar denna dag ca 7 minuter. Därefter börjar P1 

rulla kärran den ca 120 meters långa stigen till dagens matplats uppe på en liten kulle omgiven av 

stora stenblock. Svårigheterna i framkomligheten som stenarna utgör tvingar P1 att bära alla 

boxar en och en den sista biten. När allt är framburet till dagens matplats erbjuder P1 ett av 

barnen ett ”jobb” som innebär att fylla alla barnens muggar med vatten. Innan P1 och barnet 

börjar förbereda måltiden så tvättar de händerna med varsin våtservett och handsprit. Under 

förberedelserna av måltiden får P1 vid ett flertal tillfällen påminna övriga barn att de inte får 

springa igenom ”matsalen”. Dukningen tar ca 11 minuter. Matsalen är denna dag en större 

gräsyta mellan stenblocken. I mitten av gräsytan placeras matstationen genom att de två stora 

plastboxarna får fungera som bord för mat och kåsor (se bilaga 2, bild 3). Vida matstationen finns 

en liten sten som P1 använder som pall när hen ska servera maten. P1 utbrister ”åh kan en mattant 

ha det bättre än så här?!” när hen slår sig ner. P1 meddelar att de övriga barnen och P2 nu kan 

komma till matsalen. Väl där får barnen fritt välja var och bredvid vem de vill sitta men de blir 

uppmanade att försöka bilda en cirkel runt matstationen. Barnet som fått vara med och förbereda 

måltiden får gå runt och ge alla andra barn en varsin våtservett att tvätta sig med. Vissa barn är 

inte nöjda med sin sittplats då de vill hitta ett stöd för ryggen. P2 uppmanar dem då att leta efter 

en ny plats mot en sten så de får stöd för kroppen. När barnen är klara med att tvätta sina händer 

går P2 runt med en plastpåse och samlar in våtservetterna samt ger alla barn en skvätt handsprit. 

Det sista P1 gör innan hen ropar fram de två barn som får börja komma och hämta sin mat är att 

sätta på sig plasthandskar och förkläde. De två barnen som börjar ställer sig i led efter varandra. 

Pedagogen säger till barnen att de inte måste stå i led utan kan komma fram båda två bredvid 

varandra och ta en kåsa. P2 ansluter till matstationen och kan ta över utdelningen av sallad 

bredvid P1 och fler barn kan kallas fram. Barnen återgår på eget outtalat initiativ att ställa sig på 

led för att vänta först på mat och sedan på sallad. Utdelningen av mat tar ca 8 minuter. Återigen 

initierar P1 matramsan som innebär att barnen får äta.  Först då tar pedagogerna mat till sig 

själva. P2 sätter sig sedan bredvid två barn för att medans P1 sitter kvar vid matstationen och 
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äter. Ett barn påpekar att de inte fått något vatten varpå P1 säger att de först får äta upp sin 

portion med mat innan de får gå och hämta vatten. Under 7 minuter sitter samtliga vuxna och 

barn ner tillsammans och äter direkt på marken eller stenblock (se bilaga 3, bild 8). Därefter 

börjar de vuxna cirkulera för att hjälpa med toalettbesök, servera mer mat osv. Efter 39 minuter 

från det att måltidssituationen inleddes börjar det första barnet duka av i den uppställda 

plastboxen för smutsig disk. En del barn börjar röra på sig mellan platserna och P1 ställer sig då 

upp och säger ”när ni har dukat av får ni sitta ner igen på er plats, har ni en dålig plats för ryggen får ni byta 

men ni får inte stå upp. Varsågod och sitt allihopa”. När de flesta barn är klara går de med P1 till en 

annan del av hagen de ätit i. P2 stannar denna dag kvar vid matplatsen med de som fortfarande 

äter och börjar sakta plocka ihop allt och organisera kärran. Hela måltidssituationen tar totalt 49 

minuter från att barnen sätter sig ner till det att de sista två barnen dukat av.  

 

Analys av organisering av måltid dag 1 och 2 

 

Efter bearbetningen av observationerna kring pedagogernas praktiska organisering och görande 

av måltiden på buss 1 under både dag 1 och 2 kan slutsatsen dras att den mobila verksamheten 

kräver flexibla, fysiskt starka och drivna pedagoger. Pedagogernas uppgifter består till stor del av 

organisatoriska arbetsuppgifter inför, under och efter måltiden. Att organisera en förskolemåltid 

för ett 20-tal barn ute i naturen kräver organisering kring hur maten med tillbehör flyttas från 

bussen till matplatsen. Därefter måste den matansvarige pedagogen duka fram och förbereda 

inför måltiden. Dessa arbetsuppgifter visade sig kräva tunga lyft av pedagogen för att flytta 

värmeskåp, vattentermosar, matkantiner osv. När måltiden väl är avslutad ingår även att 

pedagogen ser till att allting kommer tillbaka och lastas in igen på bussen vilket kräver ytterligare 

tunga lyft. Genom att pedagog 1 under dag 2 ger sig själv titeln ”mattant” synliggörs att 

pedagogerna på den mobila förskolan har andra arbetsuppgifter gällande mathantering bortsett 

från endast det pedagogiska uppdraget med barnen. De är även matbespisningspersonal på den 

mobila förskolan.  

Under dag 1 och 2 satt pedagogerna ner och åt i sammanlagt 7 minuter tillsammans med 

barnen. Denna stund karaktäriserades av interaktion och samtal mellan pedagog och barn samt 

barn och barn. Då görandet av måltid på den mobila förskolan är en rutinaktivitet som 

utformades på liknade sätt båda dagarna kan den beskrivas i enlighet med vad Ivarsson (2003, s. 

84) menar med hålltider. Det blev synligt att måltiden styrdes av klockslag då den initierades av 

pedagogen vid samma tidpunkt båda dagarna. De två måltidssituationerna genomfördes under i 

stort sätt lika lång tid och den del av måltidssituationen som bestod gemensamt ätande och 
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interaktion mellan pedagog och barn pågick under 7 minuter båda dagarna. Tidsaspekten var 

outtalad av både pedagoger och barn men följde trots detta samma mönster och hade i stort sett 

samma längd. Vilket kan liknas vid det gemensamma görande av den sociala samspelsordningen 

vilken enligt Goffman (1983, s. 3) påverkas av yttre faktorer så som tid och rum. Ivarsson (2003, 

s. 84) att hålltider så som den dagligt återkommande måltiden ordnas av pedagogerna vilket blev 

synligt på buss 1 där pedagogerna styr organisering av måltiden genom initieringen av att börja 

äta genom matramsan, när barnen tillåts ta en andra portion, när barnen tillåts ta vatten, hur långe 

barnen ska sitta kvar på sina platser och så vidare. Vilket överensstämmer med Sepp (2013) som 

menar att måltidsituationen mellan pedagog och barn är en rutinsituation som styrs av pedagoger 

där barn är underordnade att följa det som förutbestäms av den vuxne. När P1 under dag 2 

påpekar att de barn som har ätit klart inte får stå upp utan istället gå och sätta sig på sin plats eller 

hitta en ny bekvämare plats är detta ett tillrättavisande och en påminnelse av de regler som gäller 

under måltiden. Däremot visade det sig att upprätthållandet av de regler som måltiden innehåller 

sker gemensamt mellan pedagoger och barn för att följa av den sociala samspelsordningen 

(Aronsson & Forsberg, 2010; Goffman, 1983; Munck, 2013; Risberg, 2014). Barnen visar att de 

är väl insatta i vilka regler och rutiner som gäller i denna specifika kontext. Exempelvis genom att 

ett barn under dag 2 påpekar att ingen fått något att dricka till sin mat som visar att barnet värnar 

om att alla deltagare ska ha det de behöver under måltiden (Munck, 2013, s.84, 85). Barnen 

använde även måltidsregler så som att stå i kö på ett oreflekterat sätt. Detta blev speciellt tydligt 

under dag 2 då barnen på ett automatiserat sätt ställde sig i kö efter varandra när de väntade på 

sin mat. När pedagog 1 uppmärksammade detta och påpekade att de just denna dag inte blev 

tvungna att stå i kö utan kunde stå bredvid varandra dröjde det inte länge innan barnen outtalat 

återigen hade placerat sig i kö efter varandra. Därmed blir det synligt hur barnen positionerar sig 

själva och upprätthåller såldes den vid tidig ålder inlärda och outtalade sociala samspelsordningen 

som till synes ”bara sker” utan vidare reflektion.   

Interaktion och kommunikativa resurser dag 1 och 2 

Sekvens 1, dag 1: Interaktion mellan pedagog och barn 

Barnen sitter på trappsteget till raststugan och väntar på sin tur att få gå fram till P1 och 

matstationen för att hämta sin mat. P1 i sin tur befinner sig ca 4 meter från Anton och serverar 

mat vid matstationen. 

 

1: Anton - Ella? ((knackar på Ellas axel)) 

2: Ella   (Tittar åt ett annat håll) 
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3: Anton - Ella? ((knackar på Ellas arm)) 

4: Anton - Ella vet du, vet du vad min mamma och pappa håller på att bygga?  

5: Ella (Fortsätter titta bort) 

6: Anton  - Ella vet du vad min mamma och pappa gör?  

7: Ella (Vänder sitt ansikte mot Antons ansikte) 

8: Anton - Ella vet du vad de gör? De bygger en altan ((Spärrar upp ögonen)). De bygger en altan.  

9: Ella (Reser sig upp och går till kön vid matstationen) 

 

Sekvens 1: forts. Interaktion mellan pedagog och barn. 11 minuter efter tidigare del av 

sekvensen. 

Alla barn har fått mat och P1 sitter tillsammans med de barn som äter vid raststugan. 

 

10: P1 -Anton, jag tyckte jag hörde något om att ni skulle göra något med huset? Berättade du det för de andra 

när jag stod där med maten? Jag tyckte att jag hörde det, att pappa skulle göra något med huset? Eller 

hörde jag fel?  

Därefter börjar Anton berätta om bygget av altan och samtalet mellan P1 och Anton kring detta 

ämne varar i ca 2 minuter.  

 

Analys av sekvens 1  

 

Observationen i första delen av sekvens 1 ligger i likhet med Ivarssons (2003, s. 21) och Bliding 

(2004) teorier kring barns ihärdiga försök till gemenskap och interaktion med jämnåriga. Med stor 

entusiasm och användandet av kommunikativa resurser så som att betona orden och använda 

ansiktsuttryck försöker Anton få Ella intresserad av det han vill berätta (1, 3, 4, 6, 8). Ella i sin tur 

styr samspelet genom att först ignorera honom (2, 5) och sedan gå därifrån utan att säga något 

(9). De sitter så pass nära varandra att det är uppenbart att hon hör honom och inte minst känner 

hans försök att få kontakt med henne genom beröring (1, 3).  

I fortsättningen av sekvensen visar P1 att hen är lyhörd och har lagt på minnet Antons försök 

och behov att få berätta. Trots att P1 aldrig uttrycker det verbalt eller synligt så blir det tydlig hen 

uppfattat Antons försök till interaktion med Ella. P1 visar detta genom att återkomma till vad 

Anton försökte berätta när hen sitter ner i lugn och ro och har möjlighet att lyssna (10). Således 

blir Anton bekräftad av pedagogen. Vilket enligt Niss och Söderström (2006, s. 100) är en 

förutsättning för den pedagogiska måltiden i förskolan. P1 visar intresse för att samtala med och 

bekräfta Anton vilket är en central del i hur den professionelle pedagogen bör interagera med 

barn i enlighet med Pramling, Samuelsson och Sheridans (2006, s. 137, 138) forskning. De talar 
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om vikten av den kommunikativa kompetensen för att skapa de bästa förutsättningarna för 

barnet att själva klara av och framförallt finna glädje i interaktion med andra.  

 

Sekvens 2, dag 1: Kommunikativa resurser 

P1 och P2 står vid matstationen och serverar mat till barnen i kåsorna.  

 

11: Olle ((Pekar på kantinen med pastan och skakar på huvudet)) 

12: P1 - Då tror jag att du menar att du vill ha jätte lite pasta? 

13: Olle - Inget ((skakar på huvudet)) 

14: P1 - Men jag lägger lite bara så där så du får smaka. Du vet att man ska smaka. Du får tre stycken. 

15: Olle ((Mumlar något ohörbart och skakar på huvudet)) 

16: Olle ((Vänder sig om så han står med ryggen mot P1 och går iväg med små steg)) 

17: P1  - Olle! Olle, vill du ha en eller två korvar? (håller fram Olles kåsa)  

18: Olle ((Fortsätter gå med små steg bort från P1)) 

19: P1 - Du behöver inte ens äta pastan! 

20: Olle ((Vänder sig om mot P1 men håller huvudet lågt och putar med underläppen)) 

21: P1  (Sträcker fram kåsan i Olles riktning) 

22: Olle  ((Vänder sig om igen så han står med ryggen mot P1 och fortsätter gå med små steg 

därifrån)) 

23: P1 - <Det är inte värt det <(Räcker över Olles kåsa till P2 som står bredvid som i sin tur går 

efter Olle) 

24: P2 (Går ifatt Olle och försöker räcka kåsan till honom) 

25: P2 - Varsågod, ska du ha ketchup på korven? 

26: Olle  ((Pekar i kåsan)) 

27: Olle - < Jag gillar inte dem < 

28: P2 - Nej vi vet men du får lägga dem till maskarna istället.  

29: Olle  (Tar emot sin kåsa och går och sätter sig) 

 

Analys av sekvens 2 

 

Under sekvens 2 synliggörs Olles användande av kommunikativa icke verbala resurser. Olle 

använder förutom enstaka verbala uttryck (13, 27) framförallt icke verbala uttryck genom 

kroppslig positionering (16, 18, 20, 22), gester (11, 26) och ansiktsuttryck (20) för att komplettera 

och förtydliga sitt ställningstagande. Olles agerande står i likhet med Ivarssons (2003, s. 57) 

teorier kring förskolebarns interaktion genom till största del kroppsspråk då deras verbala 

interaktionsförmåga är begränsad i jämförelse med en vuxens. P1 försöker först att få Olle att 

acceptera makaronerna i sin kåsa genom att hänvisa till att han borde veta att ”man ska” faktiskt 

smaka på allt (14). I enlighet med resultat från tidigare nämnda måltidsstudier (Harding, Wade & 

Harrison, 2013; Munck, 2013; Norman, 2003; Persson Osowski, Göranzon och Fjellström, 2013; 

Sepp, 2013) ligger den fostrande aspekten och den vuxnes auktoritära i fokus under måltiden. 
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Trots försök till att få Olle att uppvisa ”rätt” beteende i denna sekvens blev det synligt att 

pedagogerna efter ett tag ”backar” i sin fostrande roll genom att P1 uttrycker till P2 att konflikten 

inte är värd att tas (23). Munck (2013, s.63) belyser i likhet med detta att den hierarkiska 

positioneringen mellan vuxen och barn på förskolan idag ser annorlunda ut än vad den har gjort 

ur ett historiskt perspektiv. Barn ges större utrymme att påverka och förändra sin situation 

gällande regler, rutiner och fostran. När P2 tillslut bekräftar Olles vilja att inte ha makaroner i 

kåsan genom att han istället får tillåtelse att ge dem till maskarna (28) accepterar Olle kåsan och 

går och sätter sig (29). Vilket visar att Olle här i likhet med Aronsson och Forsbergs (2010, s.23) 

resultat att barn likväl som vuxna är delaktiga i skapandet och upprätthållandet av den sociala 

samspelsordningen.  

 

Sekvens 3, dag 1: Rutin kring initiering av måltid 

Alla barn har fått sina kåsor och sitter och väntar på att få börja äta. 

 

30: P1 - Hörrni, fötterna på marken och händerna i knät – varsågod och ät! 

31: Sebastian … - har vi sagt ramsan? 

32: P1 - Ja vi har sagt ramsan.  

33: Sebastian - Det hörde inte jag… <Fötterna på bordet och händerna i knät – varsågod och ät< 

 

Analys av sekvens 3 

 

I denna sekvens blir det synligt i likhet med Grunditz (2013) studie om förskolebarns vila hur 

aktiva barnen är i ordningsskapandet under förskolans rutinaktiviteter. Sebastian talar om att han 

inte uppfattat att måltiden initierats genom den för varje måltid återkommande matramsan (30). 

Detta leder till att han säger matramsan med låg röst för sig själv innan han börjar äta(33). Det 

kan förstås som en metod för att återställa en för honom viktig kontinuitet och ordning kring 

görandet av måltid. Att människor genom handling använder sig av metodiska tillvägagångssätt 

för att skapa ordning och sociala strukturer är ett naturligt och viktigt skeende i mänskligt 

handlingsmönster (Garfinkel, 1967; Risberg, 2014).  

 

Sekvens 4, dag 2: Upprätthållande av måltidsregler 

P1 sitter tillsammans med barnen och äter. 

 

34: P1 - Var det gott? Smakade det bra? Vet du vad Marcus - ät inte så fort. Du vet, du får ändå ingen mer 

mat förens vi har ätit. 
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35: P1 - Hörrni kom ihåg det nu, ni kanske har glömt det när ni varit lite lediga allihopa, att det är ingen idé att 

ni äter fort. För vi vuxna måste ju hinna äta vår mat innan ni får mer. Ok? Ät lite långsamt. 

 

Analys av sekvens 4 

 

Här synliggörs hur en personlig påminnelse riktad till ett enskilt barn (34) blir en gemensam 

påminnelse till samtliga barn (35). P1 använder sig av verbala kommunikativa resurser genom att 

höja rösten och påminna samtliga barn om de regler som gäller vid måltidssituationen (35). 

Användandet av kommunikativa resurser fungerar här som socialt ordnande handlingar för den 

vardagliga rutin som måltiden i denna sekvens utgör (Risberg, 2014, s. 11). Munck (2013, s. 48) 

beskriver i sin måltidsstudie att matmoralen, det förväntade beteendet, är ett oskrivet ramverk 

som deltagarna förväntas upprätthålla gemensamt. P1 påminner här barnen om detta ramverk. 

Vilket visar i liknelse med tidigare genomförda måltidsstudier att pedagoger på förskolan strävar 

efter ordning och uppfostran under måltiden (Harding, Wade & Harrison, 2013; Munck, 2013; 

Norman, 2003; Sepp, 2013).  

 

Sekvens 5, dag 2: Kamratkulturer 

Tre barn sitter på rad bredvid varandra och äter. Ett av dem har hittat en vass liten träbit. 

 

36: Liv ((Sätter sig framför de två kamraterna så hon sitter ansikte mot ansikte med dem och visar 

upp en vass träbit)) 

37: Liv - Vi gör ett blodprov! ((tar Tildas hand och trycker pinnen mot hennes finger)) 

38: Idun - Nu kommer det komma blod. 

39: Tilda - Aj!  

40: Tilda ((skakar på sin hand)) 

41: Liv - Jag är blodprovdoktorn. Vem behöver blodprov? 

42: Idun - Jag! 

43: Liv - Först måste vi bara skölja det. Sen måste du ha plåster. 

44: Liv ((klappar på Iduns hand och sticker henne sedan med pinnen)) 

 

Barnen turas om att vara den som ger och får blodprov. Byten sker genom att det barn som är 

näst på tur säger ”nu är det min tur” direkt efter att något gett ett blodprov. Leken varar i ca 2 

minuter och avbryts av att barnen blir uppmanade att börja duka av.  

 

Analys av sekvens 5  

 

I denna sekvens synliggörs vad Corsaro (2011, s.120, 121) benämner som barns egen initierade 

aktiviteter och därmed skapande av kamratkulturer i gemenskap. Vidare menar Corsaro (1993, s. 
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122) att barn är i ett ständigt sökande efter tillträde till lek och socialt samspel med sina jämnåriga. 

Vidare visar sekvensen att måltiden på den mobila förskolan skapar utrymme för lek och 

kamratkulturer i vad Ivarsson (2003, s.84) väljer att benämna som mellanrum mellan hålltider. 

Mellanrummet skapas i denna sekvens mellan att barnen har ätit sin mat och innan de har börjat 

duka av. Ivarsson menar i likhet med Corsaros teorier om kamratkulturer att det är barns egna 

sysselsättningar i ansikte mot ansikte interaktion som ryms i mellanrummet mellan förskolans 

hålltider. Där hålltiderna är de aktiviteter och rutiner som initieras av pedagoger som i denna 

sekvens är att duka av efter måltiden. Liv initierar leken genom att sätta sig ansikte mot ansikte 

med sina kamrater och därmed ändra sin fysiska positionering (36) och genom ett verbalt utrop 

som snarare är ett konstaterande än en fråga (37). Tilda och Idun (38, 39) visar direkt sin vilja att 

delta i leken vilket styrks av Blidings (2004) studie kring barns relationsarbete där barn visar ett 

konstant skapande och upprätthållande av relationer till varandra. Tilda, Idun och Liv turas sedan 

om att få vara ”blodprovsdoktor” vilket visar på en social samspelsordning i leken där deltagarna 

har både rättigheter och skyldigheter att prova olika roller. Risbergs (2014, s. 8) teorier om den 

sociala ordningens ge- och ta funktion blir således synlig i sekvensen. Barnen visar att de är 

införstådda i lekens ”regelverk”.  Lekens betydelse för barn att skapa mening i sin tillvaro genom 

lust och ömsesidig interaktion, dela egna erfarenheter och ta del av andras blir synligt i denna 

lustfyllda aktivitet mellan de tre barnen (Löfdahl, 2004, s. 93; Sheridan, Pramling & Johansson, 

2010, s. 99, 146, 147). 

Samtalsintervju buss 1  

Pedagogen berättar att det inte alltid ges utrymme att sitta ner och samtala med barnen under 

måltiden. Det beror på hur många barn och vuxna som är närvarande. Således belyser hen vikten 

av ta chansen när den kommer att sitta ner med barnen och samtala och lyssna på vad de har att 

berätta. Förutom att barnen ska äta och bli mätta är målet med måltiden att skapa en lugn stund 

tillsammans där interaktionsmöjligheter skapas. Vilket även blev synligt i denna studie kring 

görandet av den mobila förskolans måltidssituation då mycket interaktion blev synligt mellan 

pedagog och barn samt barn och barn. 

När pedagogen blev tillfrågad om det fanns några nackdelar med måltiden på den mobila 

förskolan svarade hen bland annat att barnen inte fick möjlighet att äta med kniv och skära sin 

mat själva på grund av kåsornas utformande. Då kåsorna är djupa leder går en pedagog runt och 

skär upp barnens mat. De får heller inte ta mat själva på grund utav hygieniska skäl då de äter 

med ytterkläder på och inte har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten innan måltiden. 

Pedagogen anser att detta inte egentligen är ett problem då barnen kan öva dessa färdigheter 



32 

 

hemma och på andra ställen. Hen menar däremot att barnen vinner mycket i sin motoriska 

utveckling. Genom att de oftast sitter direkt på marken på ojämna underlag samt balanserar sina 

kåsor i knät utvecklas deras motorik och kontakt med kroppen på ett gynnsamt sätt. Pedagogen 

poängterar att måltiden inte kan intas eller organiseras på ett annat sätt då de bedriver en 

uteförskola. Hen menar att de gärna undviker att äta inne på bussen på grund av den höga 

ljudnivå och stress som det trånga utrymmet bidrar med. Barnen däremot tror inte pedagogen 

upplever måltiden på bussen som en stressig miljö utan anser att det främst är jäktigt ur ett 

vuxenperspektiv att springa fram och tillbaka i bussens trånga utrymme. Inte heller under någon 

av de två observerade dagarna vistades barnen på bussen annat än under resan och de uttryckte 

heller inte någon önskan om detta. På bussen äter de om det är minusgrader eller regn. Där sitter 

även pedagogerna tillsammans med barnen och samtliga har bestämda platser. En stor skillnad på 

bussen är att barnen inte får lämna sina platser och hämta mat utan det är pedagogerna som 

serverar allt barnen behöver.  

Pedagogen berättar att de relativt nyligen infört en ny regel som innebär att barnen får sin 

första portion och måste därefter vänta med sin andra portion tills det att pedagogerna ätit klart 

sin lunch. Vilket blev synligt under observationerna när pedagogerna påminde barnen om att inte 

äta för snabbt för att de då ändå kommer få vänta tills de andra är klara. Tidigare hade de serverat 

färdigupplagt mat i kåsor direkt i barnens händer även när de åt ute vilket de nu slutat med. 

Pedagogen beskriver hur barnen behandlade pedagogerna som flygvärdinnor som endast var där 

för att servera. Hen menar att det var deras eget fel som organiserade måltiden på detta sätt. 

Numera får barnen själva komma fram och hämta sin mat vilket enligt pedagogen resulterat i en 

mer trivsam stund då barnen inte blir lika uttråkade när de måste sitta och vänta på sin mat. En 

nackdel med detta menar pedagogen är att maten ofta hinner bli lite kall innan alla fått sin mat 

men det är något de får acceptera. Avslutningsvis berättar pedagogen om hur mycket de trivs i 

denna form av verksamhet och att hen aldrig skulle vilja gå tillbaks till att arbeta i en stationär 

förskola.  

 

Analys av samtalsintervju med pedagog 1  

 

Utifrån samtalsintervjun med pedagogen går det att dra slutsatsen av att de anser att den mobila 

verksamhetens måltider är gynnsam för barnens utveckling. Detta främst när den organiseras ute 

i naturen då barnen oftast får sitta ner direkt på ojämn mark och balansera sin mat och dryck. 

Pedagogen belyser även hur viktig måltiden är ur ett pedagogiskt syfte då den ger möjligheten till 

närmare interaktion med barnen. Livsmedelsverket (2010, s.20) menar att ett av kraven på en 
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pedagogisk måltid är att barnen ska utveckla sin självständighet. Det kan tänkas innebära att inom 

detta förväntas barnen själva klara av att skära med kniv och gaffel samt att portionera sin egen 

mat. Detta är något som barnen på denna mobila förskola inte får möjlighet att lära sig i 

verksamheten vilket också pedagogen lyfter fram som en nackdel hen är medveten om. Däremot 

anser hen att barnen vinner otroligt mycket i sin motoriska utveckling av att äta ute i naturen och 

att detta väger upp för dess nackdelar. Görandet av måltiden är i ständig förändring för att hitta 

nya sätt som fungerar bättre för både barngrupp och pedagoger. Ansvaret för att måltiden blir 

den lugna och trivsammas stund som de eftersträvar menar pedagogen alltid ligger på dem som 

vuxna och aldrig på barnen. Enligt bland andra Niss och Söderström (2006, s. 100) är 

förskolebarn i behov av kontinuitet och bestämda platser för att skapa trygga ramar kring 

måltiden på förskolan. Eftersom den mobila förskolan äter på olika ställen varje dag och ofta 

sitter direkt på marken är bestämda platser inte något som existerar i naturen som matsal. Vilket 

enligt pedagogerna inte är något bekymmer för barnen då de ofta får välja helt själva var och med 

vem de vill sitta. Något pedagogen fastställer är att hen inte föredrar att genomföra måltiden inne 

på bussen då det blir en stressig miljö med hög ljudnivå. Av detta kan jag dra en slutsats att 

bussen i sig inte är optimal för varken måltid eller verksamhet inomhus, vilket även befästs av 

pedagogerna när de kallar sig själva för en uteförskola. Pedagogen berättar om verksamhetsmålen 

som utformats på förskolebuss 1 som syftar just till att barnen ska vistas utomhus i naturen och 

att den mobila förskolan ska utveckla barnens välbefinnande och minska deras stress genom att 

skapa möjlighet till rekreation i naturen. 

Delstudie 2: Mobil förskolebuss 2 

Organisering av måltid dag 1 

Denna dag är det tre pedagoger som arbetar på bussen. När bussen kommit fram till dagens 

destination bärs allt som hör måltiden ut från bussen och lastas på en stor vagn (Bilaga 3, bild 2). 

När allt material kommit på plats kör/drar en pedagog vagnen till det ställe där måltiden ska äga 

rum. Detta omfattar en sträcka på mindre än fem minuter. Därefter blir vagnen blir stående i 

cirka 30 minuter innan P1 sätter igång med att ytterligare förbereda måltiden. P1 börjar med att 

lägga vaxdukar över de två bord som barnen ska sitta vid och äta. Därefter dukar hen fram gafflar 

och knivar. Barnen kommer sedan till matplatsen. P1 fortsätter att duka medan P2 placerar ut 

barnen vid två bord. 8 barn sitter vid det ena bordet och 9 barn vid det andra (se bilaga 3, bild 9). 

P3 står vid sidan av medan P2 och P1 hjälps åt att lasta av mat och material från vagnen. Allting 

lyfts upp på ett tredje bord som används som avlastningsbord. Barnen sitter nu själva på sina 
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platser och väntar. P3 tar fram handsprit och går runt till alla barnen och spritar deras händer. P1 

och P2 går mellan vagnen och avlastningsbordet där värmeskåpet med maten, sallad, bröd, mjölk, 

vatten, sås och sylt placerats ut. Maten lyfts ut från värmeskåpet och placeras på bordet. P1 börjar 

lägga upp mat i kåsorna. Kåsorna skickas sedan vidare till P2 som fortsätter med att lägga i sallad. 

När en kåsa är färdig ställs den på avlastningsbordet. Då alla kåsor är fyllda serveras de ut till 

barnen och de får nu börja äta. Totalt har det gått 14 minuter innan alla barn serverats sin mat 

från det att de satt sig vid borden.  

P1 går runt bland barnen med en låda som innehåller sås och barnen får säga hur mycket sås 

de vill ha på sin mat samtidigt som P2 lägger upp i respektive kåsa. P2 gör därefter samma sak 

men med sylt. När alla barn tilldelats det de vill ha hämtar pedagogerna mat till sig själva. P2 

sätter sig vid ett av borden tillsammans med barnen och äter.  P1 och P3 sitter vid 

avlastningsbordet och äter. Vid det tredje bordet sitter barnen själva. När ett av barnen ätit upp 

och vill ha mer mat uttrycker P1 att denne får vänta tills pedagogerna ätit färdigt sin första 

portion. Barnet sitter ner och väntar. Då P2 ätit upp går denne och hämtar barnens kåsor en och 

en för påfyllning. Efter 20 minuter in i måltiden delar P1 ut muggar till barnen och tillbringare 

fylls på med vatten. Vid det här laget sitter alla barnen själva och äter. P1 går runt till alla barnen 

och frågar om de vill ha vatten eller mjölk. P3 går mellan borden fram och tillbaka och frågar 

barnen om det går bra att äta. P2 återvänder till barnens bord och äter ytterligare en portion mat. 

Fortsättningsvis reser sig hen då och då för att ge barnen mer mat men kommer sedan tillbaka 

och sätter sig ned. Barnen vid det andra bordet har varit fri från vuxet sällskap under hela 

måltiden.  

Då barnen ätit färdigt går P2 runt och samlar in kåsorna och skrapar av överbliven mat i en 

hink samt lägger den smutsiga disken i en plastlåda medan P1 frågar barnen om de vill ha 

smörgåsar. Hen brer några stycken och delar ut dem till de barn som vill ha. När barnen uttrycker 

att de ätit färdigt samlas muggarna in och de får gå och leka i takt med att de är klara. Från det att 

det första barnet satt sig vid bordet tills det att det sista barnet lämnat bordet har det gått 57 

minuter. P1 fortsätter sedan med efterarbetet av måltiden. Det vill säga att kasta all överbliven 

mat i påsar, sätta tillbaka kantinerna i värmeskåpet, plocka ner mjölk, smör och bröd i lådor samt 

innan det sedan lastas på vagnen igen.   

 

Analys av organisering av måltiden dag 1 

 

Det går att konstatera att måltiden på den mobila förskolan omfattas av en mängd förberedelser. 

Måltiden blir en central del av verksamheten då den sätter ramar för hur själva verksamheten kan 
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utformas. Detta genom att en pedagog kan sägas försvinna ur barngrupp under måltidens 

förberedelser och efterarbete. Måltidens praktiska organisering styrs till mestadels av pedagogerna 

själva. De meddelar barnen vid viket bord de ska sitta men hur de väljer att placera sig runt 

bordet är upp till barnen själva. Vad gäller mathanteringen har pedagogerna dock det fulla 

ansvaret. Pedagogen belyser i samtalsintervjun att barnen inte ges lov att ta mat själva på grund 

praktiska och hygieniska skäl. Detta synliggör hur att den mobila förskolan omges av andra 

förutsättningar än en stationär förskola när det handlar om måltiden.  

När barnen sitter själva vid sina bord och väntar på maten klagar de inte någon gång på att det 

tar tid. Barnen gör helt enkelt det som de uppenbart är förväntade att göra - de väntar. Risberg 

(2014, s. 8) belyser att social samspelsordning förekommer ständigt på ett naturligt sätt i vardagen 

och är mestadels taget-för-givet, alltså är det inget vi vanligtvis reflekterar över utan något som 

sker spontant. Barnen handlar alltså i enlighet med den sociala samspelsordningen som här är att 

sitta och vänta på att maten ska serveras.  Goffman (1983, s. 3) menar att särskilda skeenden och 

strukturer påverkar hur den sociala samspelsordningen görs och styrs bland annat av yttre 

faktorer som tid och rum. Under tiden som barnen väntar samtalar de med varandra, en del sitter 

tysta andra leker med sina bestick. När alla barn fått sin mat sätter sig P2 tillsammans med barnen 

och äter. Enligt Livsmedelsverket (2010, s. 20) är en viktig aspekt av förskolans måltid att 

pedagoger sitter tillsammans med barnen. P2 och P3 sitter vid ett annat bord utan barn. Detta 

medför i sin tur att barnen vid det ena bordet sitter utan någon vuxen under hela måltiden. 

Då ett barn vill ha mera mat ombeds denne att vänta tills pedagogerna ätit upp. Då anpassar 

sig barnet till den i enlighet med Munck lokala måltidsordningen (2013, s. 47).  Samma författare 

menar att barn tidigt lär sig hur de ska agera utifrån andras förväntningar (s. 48). Måltiden är ett 

ritualiserat fenomen och eftersom måltiden är något som återkommer dagligen kan proceduren 

att vänta bli väl etablerad (s. 19). P2 som sitter med barnen måste lämna bordet för att hjälpa de 

andra pedagogerna med matbestyren och barnen blir sittande själva och äter. Efter en stund 

återvänder P2 till barnens bord. Detta tyder på att P2 ser det som viktigt att samspela och 

interagera med dem. När barnen ätit färdigt går P2 och samlar in alla kåsor. Barnen skrapar inte 

heller av sin egen mat eller ställer bort det material som används själva. Detta medför att barnen 

inte får ta ansvar för sina måltidssaker eller öva på sin självständighet i detta avseende. 

Livsmedelsverket som gett ut rekommendationer för hur förskolans måltid bör utformas menar 

däremot att barnen bör ges möjlighet att öva sin självständighet under måltidens gång.   
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Organisering av måltid dag 2 

Väl framme vid dagens destination sker inget organiserande av måltiden innan det är dags att äta. 

Alla deltagare är ute i skogen och leker tills det är dags för måltid inne på bussen. Även denna dag 

är det tre pedagoger som arbetar på buss 2. Innan måltiden ska utföras måste de barn som inte 

kissat i skogen gå på bussens toalett. Detta ses som en nödvändighet eftersom toalettdörren inte 

får öppnas av hygieniska skäl då maten hämtats från lastutrymmet. De barn som inte behöver 

kissa ätter sig ner på sina säten. P3 står i främre delen av bussen och samtalar med barnen medan 

P1 och P2 förbereder måltiden. Samtidigt hjälper P2 de barn som ska kissa. Barnen står på led 

efter varandra och väntar på sin tur att få gå in på toaletten. När de ombeds att gå in och kissa så 

gör de det. P3 hämtar handsprit och går mellan sätena delar ut lite till barnen. Under tiden tar P1 

fram sallad, mjölk och en stor vattentermos på diskbänken i bussens kök (se bilaga 2, bild 4). P2 

går ut till bussens lastutrymme för att hämta maten. Då maten kommit in i bussen tar P1 på sig 

plasthandskar och kontrollerar att maten har rätt temperatur. Maten läggs sedan upp i kåsor av 

P1. Kåsorna skickas därefter vidare till P2 som fortsätter med att lägga i sallad. De färdiga 

kåsorna ställs på ett bord ”i köket” tills alla är färdiga. Därefter serveras de till barnen som nu alla 

sitter på sina säten i bussen. Från det att det sista barnet satt sig på sitt säte tar det sju minuter 

innan maten serveras. De barn som suttit på sina säten hela tiden, alltså de barn som inte stått i 

toalettkön har suttit ner i 15 minuter. P1 och P2 serverar maten medan P3 som under tiden stått i 

främre delen av bussen får en ketchupflaska och en sojaflaska P3. Därefter går hen runt till alla 

barn en efter en och frågar om de vill ha ketchup eller soja på maten samt hur mycket de vill ha. 

Samtidigt sätter sig P1 och P2 tillsammans och äter längst bak i bussen. Då alla barn tilldelats 

ketchup eller soja går även den P3 och äter tillsammans med de andra vuxna. Barnen sitter nu 

själva och äter. Då och då kommer P1 och P2 fram till barnen och frågar om de det smakar bra. 

P1 återkommer till barnen vid två tillfällen för att påminna om ljudvolymen. Då barnen så gott 

som ätit upp den första portionen kommer P1 och P2 med muggar och dryck. Muggarna delas ut 

av P1 samtidigt som P2 frågar varje barn om de vill ha mjölk eller vatten. Då denna procedur är 

slutförd ges de barn som vill ha mera mat. Därefter börjar P1 att bre knäckebröd vid diskbänken. 

Vid sidan av detta går P3 fram i bussen och frågar om något barn ätit klart. Kåsorna samlas in 

och överbliven mat skrapar P3 av i en hink längst bak. Den smutsiga disken läggs i en plastlåda. 

Smörgåsarna som nu är färdiga ligger placerade i hög på en bricka och delas ut till de barn som 

vill ha. De barn som inte vill ha någon smörgås väntar medan de andra äter. Efter en stund 

kommer P1 och frågar barnen i omgångar om de är färdiga. Muggar samlas in och barnen får i 
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takt med att de är klara ta på sig sina ytterkläder och gå ut från bussen för att leka. P2 och P3 går 

ut ur bussen tillsammans med barnen och P1 fortsätter med efterarbetet av måltiden.   

 

Analys av organisering av måltid dag 2 

 

En etablerad rutin på buss 2 innan måltiden är att alla barn måste kissa. De barn som inte kissat i 

skogen behöver därför gå på bussens toalett. Barnen ställer upp sig på ett led efter varandra och 

då de blir de ombedda att kissa gör de det direkt. Detta visar på den sociala samspelsordningen 

genom att barnen vet vad de ska göra och handlar också därefter. Det ingår alltså i den förgivet 

tagna sociala samspelsordningen (Risberg 2014, s. 8) som här betyder att det finns rutiner såväl 

innan som under själva måltiden vilka hör måltiden till.  Inget barn klagar heller på att de behöver 

kissa utan det verkar vara helt självklart för dem att det inte finns någon möjlighet att gå på 

toaletten under måltiden. I och med detta har denna rutin skapats som en lokal regel inför 

måltiden (Munck, 2013, s.47). Maten serveras till alla barn samtidigt i färdigupplagda kåsor. Vill 

något barn ha mera mat kommer en pedagog fram till barnet och hämtar dennes kåsa, fyller på 

den och kommer tillbaka. Detta visar att barnen är aktiva i att be om mat men de får inte hämta 

mat själva 

Under denna måltid sitter barnen utan vuxensällskap. De flesta barn sitter i grupper om fyra 

mitt emot varandra medan vissa barn sitter två bredvid varandra. Pedagogerna kommer några 

gånger fram i bussen för att kolla hur det går. Interaktionen mellan pedagoger och barn handlar 

främst om maten. P1 visar även genom sina verbala uttryck att hen vill upprätthålla matro. Att 

pedagoger ser detta som viktigt är inget ovanligt i sig utan något som både Norman (2003) och 

Harding, Wade & Harrison (2013) belyst som centralt.  

Interaktion och kommunikativa resurser dag 1 och 2 

Sekvens 1, dag 1: Social ordning och måltidens regelverk 

Lisa, Adam, Anna, Frida, Sofia och Rut sitter vid ett bord (se bilaga 3, bild 9) och väntar på maten. 

 

1: Lisa (Trummar med sina bestick) 

2: Adam  - Man får inte röra dem ((Pekar på Lisas bestick och tittar sedan upp på Lisa)) 

3: Lisa  - Nämen jag flyttar ju dem bara (Tittar ner i bordet) 

4: Adam  - Men man får inte göra (Tittar åt pedagogernas håll) - Fröööken 

5: Lisa  – Men jag gör bara lite. Okej? (Vänder sig och tittar mot pedagogerna).  

6: Adam  – Men man får inte! (Tittar på Lisa) 

7: Frida - Kolla Adam! Sofia gör också (Tittar på Adam och visar med armar och händer hur Sofia 

gjorde) 

8: Adam  ((Ställer sig upp och viftar med armarna)) - Fröööken 
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9: Frida  – ((Frida ställer sig upp)) - Fröken! Sofia krafsade med sina bestick.  

10: P1  (Kommer fram och sätter sig på huk vid bordet). – Besticken ska ligga på bordet Sofia.  

((Klappar på bordet med ena handen)) 

11: P1 (Vänder sig om och går) 

 

Analys sekvens 1 

 

I denna sekvens kan man se hur barn förhandlar och upprätthåller de regler som finns kopplat till 

måltiden. Adams arbete för att barnen vid bordet ska följa måltidsreglerna på förskolan görs 

tydligt i hans många tillsägelser i form av uttrycket - man inte får göra så (4, 6).  Enligt Munck 

(2013, s. 84, 85) är barnen själva aktiva och tar ansvar för upprätthållande av den sociala 

samspelsordningen och måltidens regelverk. Samma författare menar att barns samtal ofta 

handlar om just måltidsrutiner, social samspelsordning och vilka regler som finns kopplat till 

denna kontext. För att lägga betoning på sin första tillsägelse till Lisa använder sig Adam av en 

kommunikativ resurs i form av att han pekar mot Lisas bestick (2). Lisa tittar ner i bordet men är 

snabb på att försvara sina handlingar och uttrycker - men jag flyttar ju dem bara (3). Att Lisa bara 

flyttar på sina bestick spelar ingen roll för Adam som på nytt uttrycker att man inte får göra så (4) 

varpå Lisa svarar – men jag gör bara lite. Okej? (5). Lisa är ännu en gång snabb på att försvara sina 

handlingar. Att hon samtidigt tittar åt pedagogernas håll (5) visar på att hon troligtvis anser att 

även de skulle ge henne en tillsägelse ifall de såg henne. Att Lisa sedan avslutar meningen med - 

men okej? (5) visar på att hon nu vill förhandla om måltidsreglerna med Adam. Enligt Munck 

(2013, s. 50) försöker barn ofta att få olika regler anpassade i enlighet med hur de vill handla i en 

viss situation genom olika förhandlingar. Adam accepterar dock inte detta utan är fortfarande 

angelägen om att reglerna ska följas. För att se till att så blir fallet väljer Adam åter igen att 

hänvisa till den allmänna regel som han menar finns på förskolan genom att säga - men man får inte 

med ett högt tonläge samtidigt som han tittar på Lisa (6). Frida som också är angelägen om att 

ordningen ska upprätthållas skvallrar för Adam att även Sofia leker med besticken samtidigt som 

hon visar med sina händer hur Sofia gjorde (7). Bliding (2010, s. 63) menar att skvaller kan nyttjas 

som ett hjälpmedel till att skapa gemenskap och samhörighet med andra. Genom att skvallra 

stödjer också Frida Adam i sitt argument om att man inte ska leka med besticken. Adam och 

Frida ställer sig sedan kollektivt upp och ropar på fröken för att hen ska hjälpa dem att skapa 

ordning (8, 9). De använder således även P1 som resurs med syftet att försöka upprätthålla den 

givna sociala samspelsordningen. Ivarsson (2003, s. 128) uttrycker hur barn ofta använder olika 

resurser för att få andra barn att göra som dem vill, till exempel genom att hota med att säga till 

fröken. Adam och Frida är mycket angelägna av att få P1:s bekräftelse och deras enträgna försök 
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att kalla på fröken kan förstås utifrån att de vet att det är den vuxne som har det sista ordet som 

väger över barnens (Sepp, 2013). I sina försök att fånga P1 uppmärksamhet utnyttjar Frida och 

Adam flera olika kommunikativa resurser som förstärkning till sina verbala uttryck. Båda ställer 

sig upp på sina stolar, söker ögonkontakt och ropar med hög röst. Adam väljer dessutom att vifta 

med sina armar för att få respons (8, 9). Stenaasen & Slätta (1997, s. 230) menar att våra 

kommunikativa resurser fungerar som ett meningsskapande verktyg för grupper där fler än en 

människa ingår. Adam och Frida som bildat någon sorts pakt agerar nu med liknande 

kroppsspråk vilket för dem bidrar till ett meningsskapande i situationen.  P1 kommer fram till 

barnen och säger åt Sofia att besticken ska ligga på bordet samtidigt som P1 förstärker yttrandet 

genom att klappa på bordet (11). Därmed visar även P1 att måltidsreglerna är till för att följas och 

använder klappningar på bordet som en kommunikativ resurs för att förstärka tillsägelsen.  

 

Sekvens 2, dag 2: Matro  

Barnen sitter inne i bussen och äter. Sofia, Frida, Anders och Sven är placerade så att de alla kan 

se varandra. Måltiden har pågått i 11 minuter. 

 

18: Sofia (Ställer sig upp i sin bilstol för att prata med kompisen bakom).   

19: Frida - Sofia sätt dig ner. Du behöver inte skrika (Blänger på Sofia) 

20: P1  (Pedagogen går fram till Sofia och lägger handen på hennes axel) - Alldeles riktigt. Tänk på 

att inte skrika, vi vet att maten är lite starkt men vi får ta lite vatten eller mjölk sen. (Tittar på Sofia) 

21: Sofia  - Ja jag vill ha mjölk. (Tittar på P1)  

22: P1  (Håller upp sin handflata vänd mot Sofia samtidigt som hen tittar på henne) - Ät upp din 

mat så kommer vi med det sen. (Vänder sig om).  

23: P1 - Jag kan inte ta fram något nu men om en stund kan jag ta fram det. (Börjar gå) 

24: Sofia  (Ställer sig upp igen, pedagogen vänder och kommer tillbaka) 

25: P1  (Tittar på Sofia) Hörru! Nu vill vi ha matro. (Håller upp sitt pekfinger för munnen och 

hyschar). – Varsågod och sätt dig.  

26: Anders  - Jag vill ha mera mat, jag vill ha mat bönor och ketchup. (Sofia försöker hela tiden att avbryta 

samtalet och berätta vad hon vill ha. Pedagog håller hela tiden ögonkontakt med Anders 

och först när Anders har pratat klart så vänder hen sig till Sofia)  

27: P1  - Kommer du ihåg att vi har pratat om att vänta på sin tur med att prata. När jag pratar med någon 

annan så får du vänta och sen säger jag såhär, vad vill du ha Sofia och då får du prata. 

Någon ropar i bakgrunden.  

28: P1  - Tänk på volymen nu. (söker med blicken över barnen) 

 

Analys sekvens 2 

 

Här kan vi se hur P1 lägger stor vikt vid att upprätthålla en given social samspelsordning där de 

regler som finns för måltiden ska följas av alla deltagare. För att få barnen att handla i enlighet 
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med måltidens regelverk använder sig P1 av tillrättavisningar och tillsägelser genom att säga - tänk 

på att inte skrika, - nu vill vi ha matro, - varsågod och sätt dig (20, 21, 24). I och med dessa uttryck blir 

den uppfostrande aspekt som både Norman (2003) och Harding, Wade & Harrison (2013) 

belyser tydlig i P1:s interaktion med barnen. P1 använder flera olika kommunikativa resurser i sitt 

arbete med att skapa ett önskvärt beteende hos barnen. I sina tillsägelser till Sofia söker hen 

ögonkontakt och vid ett tillfälle lägger hen sin hand på Sofias axel (20). När Sofia sen ber om 

mjölk (21) visar P1 upp sin handflata vilket liknas vid ett stopptecken. När pedagogen vänder sig 

om och börjar gå från Lisas sittplats ställer sig Lisa återigen upp. P1 kommer då tillbaka (24) och 

tittar på Sofia samtidigt som hen med hög röst uttrycker – Hörru! Nu vill vi ha matro. På samma 

gång sätter hen upp sitt pekfinger över munnen och hyschar (25). P1 använder i och med detta 

två kommunikativa resurser som förstärkning till sitt verbala uttryck.  När samma pedagog sedan 

hänvisar till matro genom att säga – tänk på volymen nu (28) sker detta som en sorts kollektiv 

uppmaning till alla trots att flera sitter tysta i sina bussäten och äter. Detta kan kopplas till 

Norman (2003) som menar att pedagoger inte sällan använder måltidssituationen som en 

språngbräda för att utbilda barnen i hur de ska bete sig i denna situation.  

Att interaktionen mellan pedagoger och barn inriktar sig mot ordning och regler görs som sagt 

tydlig, men P1 är inte den enda som vill upprätthålla regler och den sociala samspelsordningen. 

När Frida blänger på Sofia som står upp i sin bilstol och tillrättavisar henne genom att säga - Sofia 

sätt dig ner. Du behöver inte skrika (18) visar även Frida på att detta är en viktig aspekt av måltiden. 

Aronsson och Forsberg (2019, s. 25) belyser den tvåsidiga processen om hur barn lär sig gör rätt 

vid måltiden. Detta lärande sker både mellan vuxen – barn samt barn – barn. På så sätt blir också 

barnen lika delaktiga när det handlar om att göra social samspelsordning.  

I konversationen med Ander försöker Sofia vid ett flertal tillfällen inflika i hur hon vill att 

hennes nästa portion ska se ut (26). Pedagogen har dock under hela denna sekvens fullt fokus på 

vad Anders vill uttrycka. När P1 sedan vänder sig mot Sofia tydliggörs hur denne vill få henne att 

anpassa sig till den sociala samspelsordningen genom att lära Sofia vänta på sin tur och när hon 

ges lov att prata (27).  

 

Sekvens 3, dag 1: Meningsskapande 

Linus, Sven och Anders sitter och äter vid samma bord. Sven och Anders sitter bredvid varandra 

och Linus sitter mittemot Sven. Måltiden har pågått i 16 minuter när följande sekvens utspelas. 

 

29: Linus  - Solen lyser. 

30: Linus  - Vet du att solen är den varmaste planeten? (Tittar upp på Sven) 
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31: Sven - Ja på solen finns det lava och lava är smält sten. Om du har ett stenhus (Tittar på Sven) och skulle 

smälta det då skulle ditt hus bli lava.  

32: Anders   - Det är varmt (Tittar på Sven) 

33: Linus  - Ja det är det  

34: Linus  ((Ställer sig upp på bänken och hoppar och klappar uppspelt i sina händer)) 

35: Sven  - Man kan inte gå på lava (Tittar på Linus sen Anders) 

36: Linus  - #Nej# (Slutar hoppa) 

37: Sven  - Jag har sett lava på tv (stoppar in en tugga mat) 

38: Linus - Jag med (Står fortfarande på bänken) 

39: Linus  - Vet du lava (Blir avbruten av P1 som kommer fram)  

40: P1  - Linus nu sätter du dig ner på rumpan. Jag tror inte att du står på stolen hemma heller. Eller? Man kan 

tänka… hur sitter jag när jag är hemma och äter?  Just ja, hemma sitter jag ju på stolen och då gör jag så 

här med. 

41: Linus  (Sätter sig ner)  

Samtalet om solen och lavan tas inte upp igen.  

 

Analys sekvens 3 

 

I ovanstående barn och barn interaktion kan vi se hur barnen använder interaktionen under 

måltiden för att diskutera lava och skapa mening och gemenskap. Samtalet initieras av Linus 

genom att säga – vet du att solen är den varmaste planeten? samtidigt som han tittar på Sven (30). 

Genom att ställa en fråga till Sven bjuder han in honom i samtalet (30). Sven svarar på Linus 

fråga och bygger vidare på samtalet genom att berätta varför solen är den varmaste planeten 

samtidigt som han hela tiden håller ögonkontakt med Sven (31). Anders som lyssnat på samtalet 

tittar nu på Sven och inflikar med – Det är varmt, vilket tyder på att även han vill delta i 

konversationen (32). På detta konstaterande från Anders svarar Sven - Ja det är det (33). På så sätt 

bjuds också Anders in till deltagande. I denna barn – barn interaktion där ämnet om lava står som 

centralt uppstår en gemensam förståelse över vad lava egentligen är (31, 32, 33, 35).  Löfdahl, 

2004 skriver om meningsskapande men har fokus på barns meningsskapande i den gemensamma 

leken. Dock kan man applicera betydelsen av detta begrepp här för att definiera vad barnen gör. I 

barnens interaktion skapar de en gemensam förståelse över något som känns viktigt för dem 

genom det ömsesidiga samtalet. Enligt Löfdahl (2004, s. 21) sker ett meningsskapande då barn 

skapar förståelse för samt innebörd åt den kontexten de är i. Att föra dessa typer av samtal kan 

också vara ett uttryck för barnens egen kamratkultur Corsaro (2011, s. 19). Enligt Corsaro är 

barns möjlighet till gemenskap med andra barn samt dess skapande av kamratkulturer lika 

betydande som att barn ges möjlighet att interagera med vuxna (s. 121). 

Interaktionen ovan karaktäriseras av att barnen delar på talutrymmet då de uttrycker sina 

tankar samtidigt som de lyssnar på varandra. Då ett barn berättar något leder det till ett svar eller 
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ett konstaterande från ett annat barn. Detta omfattar också en social samspelsordning bland 

deltagarna som de rättar sig efter (Risberg, 2014, s. 8).  

Linus ställer sig plötsligt upp på bänken och klappar uppspelt i sina händer (34). Detta tyder 

på att han sannolikt upplever samtalsämnet som engagerande.  Linus använder sig således av 

kommunikativa resurser i interaktionen för att uttrycka sig. När Sven sedan meddelar att man inte 

kan gå på lava svarar Linus med hög röst nej och skrattar (35, 36). P1 som säkert inte är 

medveten om samtalets innehåll och barnens meningsskapande kommer fram till bordet vilket 

resulterar i att barnens samtal avbryts (39). P1 går direkt fram till Linus som fortfarande står upp 

på bänken och tillrättavisar honom genom att säga att han inte får stå där och att hen inte tror att 

han står på stolen hemma heller. Därefter berättar P1 för Linus hur han kan tänka när han ska 

sitta ner och äta (40). Detta visar på att P1:s intresse ligger i att se till att de måltidsregler som 

finns ska följas av barnen. Således tydliggörs ännu en gång att uppfostran ses som en central del i 

denna specifika kontext. (Norman, 2003; Harding, Wade & Harrison, 2013).  Linus väljer att inte 

svara pedagogen utan sätter sig bara ner (41). Samtalet tas heller inte upp igen efter att pedagogen 

gått sin väg vilket tyder på att interaktionen mellan pedagoger och barn under måltidssituationen 

till stor del är monologisk (Sepp, 2013).  

 

Sekvens 4, dag 1: Relationsarbete 

Frida, Lisa, Rut, Adam, Sofia och Ronja sitter vid samma bord och äter. Anna sitter vid det andra 

bordet.  Måltiden har pågått i 14 minuter när följande sekvens utspelas.  

  

42: Frida  - Vem vill komma hem till mig?  

((Alla barnen runt bordet utom Lisa ropar jaaaaag och räcker upp händerna i luften))  

43: Frida  ((Börjar ola samtidigt som hon pekar på barnen)) 

44: Frida  (Slutar att ola) - Jag väljer tre. Jag väljer Ronja och Anna. (Vänder sig sedan till Lisa). – Vill du 

komma hem till mig?  

45: Lisa  ((Ruskar på huvudet)) 

46: Frida  ((Tittar ner i bordet innan hon börjar ola igen)). 

47: Frida  - Det blev Sofia (( Pekar på Sofia)) 

48: Sofia  - Yes och ((knyter näven))  

49: Rut  - Vem vill komma hem till mig? (Tittar rakt fram) 

50: Frida  - Inte jag. Det vill ingen av tjejerna. Men alla vill komma hem till mig.  

(Alla barnen är tysta. Ingen tittar på Rut som ser ner i bordet) 

51: Adam  (Vänder sig mot Frida) - Jag vill också komma hem till dig.  

52: Frida   (Tittar på Adam) - Men jag kan bara ha tjejer den här gången. Sen killar. Fast jag har bara tjejsaker i 

mitt rum.  

53: Adam  - Inga killsaker? – Din storebror har det va? (Tittar på Frida)  

54: Frida  - Ja men han slår er. ((Spärrar upp ögonen när och tittar på Adam)) 

55: Erik  ((#skrattar#))  

56: Frida  - Det är inte roligt. Jag kommer hämta dom om du skrattar. ((Stirrar argt på Erik)). 
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57: Erik  (Tystnar) 

58: Frida  (* lalalalala*). (Pedagogen kommer fram till Frida) 

59: P1  - Ni får jättegärna sjunga, men inte nu. (Pedagogen vänder sig om och börjar gå) 

60: Frida  (*lalalalala*). 

61: P1  (Kommer tillbaka) - Men! – Titta på mig! ((Tar sin hand under Fridas haka och lyfter upp 

den för att få ögonkontakt)) - Vad sa jag till dig alldeles nyss Frida? Inte sjunga. Bra. Nu äter vi 

lunch och då pratar ni så får ni jätte gärna sjunga efter.   

 

Analys sekvens 4  

 

Här kan man se hur barn använder måltiden i sitt ständigt pågående relationsskapande (42, 44, 

49) som Bliding (2004; 2010) skriver om. Frida inleder samtalet med att fråga barnen runt 

matbordet vem som vill komma hem till henne (42). Alla barnen utom Lisa räcker upp sina 

händer i luften och ropar - jaaaaaag! Genom att barnen på denna fråga sträcker upp sina händer i 

luften och använder ett högt tonläge signalerar barnen genom sina kommunikativa resurser att de 

är väldigt angelägna om att få bli den som bjuds hem till Frida. Enligt Bliding (2010, s. 13) 

medför relationer till andra barn att man får bekräftelse och en upplevelse av samhörighet med 

andra. Kanske är det just detta barnen är ute efter här. Frida börjar ”ola” om vilka som ska få 

komma hem till henne (43). Efter ett tag slutar hon ola och säger – Jag väljer tre. Jag väljer Ronja och 

Anna (44). Därefter vänder hon sig mot Lisa, tittar på henne och frågar – vill du komma hem till 

mig?  (45). Detta trots att Lisa tidigare inte visat något intresse för detta. Lisa ruskar nu också 

huvudet (45).  Frida börjar återigen ”ola” (46).  Men innan hon ”olat” klart säger hon – det blev 

Sofia (47). Sofia säger - yes, knyter näven och ser nöjd ut (48). Sofia använder alltså här en 

kommunikativ resurs som berättar att hon är väldigt belåten. Rut som hela tiden suttit tyst frågar 

vem som vill komma hem till henne (49). Dock hinner ingen svara innan Frida uttrycker att 

varken hon eller någon annan tjej runt bordet vill det (50). Frida för därmed alla tjejers talan. Rut 

tittar nu ner i bordet och det uppstår en tystnad. Därmed kan man säga att alla barnen runt 

bordet markerar Rut uteslutande från gemenskap. Bliding (2010, s. 139) beskriver hur barnen i 

hennes studie kunde använda sig av uteslutande handlingar mot vissa barn trots att de varken 

störde eller inkräktade på andras relationsarbete. Men uteslutning kunde också nyttjas som resurs 

för att skapa större gemenskap mellan de andra barnen. Rut som sitter tyst under resten av 

konversationen bidrar således till den egna uteslutningen (Bliding, 2010, s. 178).   

Då Adam uttrycker att han vill komma hem till Frida (51) svarar hon med att det denna gång 

bara är tjejer som får komma hem till henne. Utöver detta menar Frida att hon bara har tjejsaker 

hemma (52). Adam som verkar veta att Frida har i alla fall en bror uttrycker – Din storebror har det 

va? (53). Adams strategi går till synes här ut på att använda Fridas storebrors leksaker som en 

resurs för att få komma hem till henne. Frida hotar dock med att hennes storebror kommer att 
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slå honom samtidigt som hon spärrar upp ögonen och tittar på Adam (54). Detta skulle kunna 

vara ett sätt för Frida att få Adam att utesluta sig själv. Erik skrattar åt Frida (55) vilket upprör 

henne som än en gång tar till ett hot (56). Denne gång att ”hämta dem” om han skrattar (55). 

Troligtvis menar Frida hennes syskon. Även här synliggörs att resurser i form av hot används 

(Ivarsson 2003, s. 128). Då Frida sedan börjar sjunga (58) är P1 snabbt framme. P1 menar att 

sång inte hör hemma vid matbordet utan är en aktivitet som får användas vid ett senare tillfälle 

(59). När P 1 vänder sig om och går fortsätter Frida att sjunga (60). P 1 kommer då tillbaka och 

säger med högre röst - Men! – Titta på mig! Samtidigt som hon lyfter upp Fridas haka för att få 

ögonkontakt med henne och för att förstärka sin tillsägelse. P 1 tittar in i Fridas ögon och säger 

ger henne en tillsägelse (61). Enligt Munck (2013, s. 63) har barn alltid haft relativt små chanser 

att påverka måltiden. För barnen handlar det istället om att handla enligt den lokalt upprättade 

måltidsordningen. Det skulle också kunna vara så att P1 hört barnens samtal och därmed 

använder måltidsreglerna för att avbryta de exkluderade handlingarna.  

Samtalsintervju Buss 2 

Den intervjuade pedagogen beskriver de positiva aspekterna som måltiden på den mobila 

förskolan medför. Hen uttrycker att barnen upplever en glädje av att vara ute i naturen, att få äta 

mat och samtidigt höra fågelkvitter utgör en måltidsmiljö som är oslagbar. Det svåra för barnen 

när det handlar om att äta ute kan dock vara att hålla ordning på sina kåsor, bestick och muggar. 

Att balansera dem i sina knän, ställa dem på ett ojämnt underlag eller till exempel sitta på en hal 

sten och äta är inte alltid lätt. Detta bidrar i sin tur till att barnen får träna sin motorik. Hen 

berättar att pedagogerna lägger upp maten och delar ut den i färdiga kåsor till alla barn. Detta på 

grund av praktiska och hygieniska skäl. Ibland placerar de också ut barnen var de ska sitta när de 

äter medan barnen ibland får välja själva. Detta skiftar från situation till situation. Sker måltiden 

inne på bussen sitter dock barnen på sin vanliga ”bussplats”. Att äta på bussen beskrivs som 

praktiskt då det är kallt ute, men det är inte optimalt att sitta ett 20-tal barn inne på bussen. 

Framförallt eftersom ljudnivån blir så hög. Hen lägger även till att det är väldigt trångt inne på 

bussen och så fort möjligheten finns menar hen att de sitter ute och äter.  

De regler som finns gällande måltiden på den mobila förskolan är att alla barn ska serveras 

mat samtidigt så att de kan blir färdiga ungefär vid samma tidpunkt. Barnen ska också sitta ner 

när de äter. De ges lov att samtala med varandra under måltiden men inte sjunga eller skrika. 

Pedagogerna vill med detta skapa en lugn och trivsam stund. Vill ett barn ha mer mat sker detta 

efter att pedagogerna ätit upp sin första portion. När alla barn ätit färdigt maten serveras 
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smörgåsar och då man ätit färdigt sin smörgås kan man gå och leka. Allt detta blev även synligt i 

observationerna. 

 

Analys av samtalsintervju 

 

Den intervjuade pedagogen berättar att de måltider som utförs i naturen på den mobila förskolan 

skapar en lugn atmosfär där både barn och vuxna kan uppleva måltidsglädje. Vikten av att äta i en 

lugn och trivsam miljö är också något som Livsmedelsverket (2010, s. 20) trycker på i sina 

rekommendationer om hur man bör utforma måltiden i förskolan. När barn och pedagoger äter 

inne på bussen ser det dock annorlunda ut. Ljudnivån blir hög och det är trångt. Pedagogen 

menar att de därför äter utomhus så ofta de kan. Den intervjuade framhåller dock att det inte 

alltid är enkelt för barnen att äta i naturen. De måste till exempel ansvara för att hålla ordning på 

sina saker så som kåsor. Emellertid menar Livsmedelverket (2010, s. 20) att måltiden på förskolan 

bör medföra att barnen ges möjlighet att öva upp sin självständighet. Eftersom den praktiska 

måltidsorganiseringen på den mobila förskolan ser så annorlunda jämfört med en stationär 

förskolas måltider skapas också andra förutsättningar för måltiden på de mobila verksamheterna. 

Dessa omständigheter måste pedagogerna förhålla sig till vilket i sin tur gör att måltiderna måste 

utformas på ett annat sätt. Under intervjun framkom att barnen till exempel inte ges någon 

möjlighet att själva lägga upp sin mat eller hälla upp den dryck de önskar. Av både praktiska och 

organisatoriska skäl görs istället detta av pedagogerna.  

Niss & Söderström (2006, s. 99) skriver om vikten av kontinuitet vid måltiden för att skapa en 

trygg ram genom att exempelvis ha bestämda platser. Dock blir detta svårt genom att måltiden 

utförs på olika platser flera dagar i veckan. Då de äter utomhus berättar pedagogen att barnen 

ibland får välja plats och ibland blir de utplacerade av pedagogerna. Huruvida pedagogerna sitter 

tillsammans med barnen och äter eller inte skiftar också. Under våra observationer kunde vi 

konstatera att en pedagog satt tillsammans med barnen och åt vid ett tillfälle under en dag. Dock 

satt inte pedagogen ner med barnen under hela måltiden utan gick bland annat iväg för att servera 

ny mat eller utföra andra sysslor.  Niss & Söderström (2006, s. 100) som studerat måltider i 

stationära förskolor betonar att den pedagogiska måltiden kräver att barn och pedagoger sitter 

tillsammans, samtalar och äter.  

Munck (2013, s. 47) belyser att förskolans måltid alltid inramas av olika regler. Dessa regler 

kan dock se olika ut beroende på den enskilde förskolas måltidskultur. Den intervjuade 

pedagogen berättar om den mobila förskolans regelverk som består av att den färdigupplagda 

maten serveras vid samma tidpunkt till alla barn, barnen måste sitta ner på sina platser när de äter, 
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de får prata med varandra men inte sjunga. Vill barnen ha mera mat måste de vänta på att 

pedagogerna ätit upp sin mat. I och med detta kan man se att måltiden till stor del handlar om att 

barnen ska anpassa sig till en social samspelsordning och att pedagogerna vill uppfostra barnen i 

hur man gör måltid på ett lämpligt sätt (Norman, 2003; Harding, Wade & Harrison, 2013). 
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Diskussion 

Observation 

 

Då denna studie haft som syfte att studera hur görandet av måltid genom pedagogens praktiska 

organisering och interaktion mellan deltagarna i den mobila förskolan går till ansåg vi att 

observation var den mest gynnsamma metoden att använda. I och med vår etnometodologiska 

utgångspunkt som innebär att forskaren studerar görandet mellan individer i vardagliga situationer 

genom vardagliga handlingar och yttranden menar vi att detta ytterligare stärkte vårt val av metod 

(Garfinkel, 1967; Risberg, 2014). Vi finner även stöd för vårt metodval hos Esaiasson m.fl. (2012, 

s. 303) som menar att observation bör användas då syftet är att fånga upp interaktionen mellan 

individer. Björndahl (2005, s. 74) menar i likhet med Fangen (2011, s. 32, 33) att förutom 

möjligheten att studera verbala uttryck får forskaren möjlighet att även observera icke verbala 

handlingar i situationer som inte tillrättalagts av forskaren. Detta blev viktigt i vår studie då vi 

även hade som syfte att studera hur kommunikativa resurser används i interaktion mellan 

individer.  

De datainsamlingsverktyg vi valde för alla observationer var att videofilma, fotografera och 

göra fältanteckningar. Dessa verktyg bidrog med många fördelar för studiens resultat och 

analyser. Bland annat genom att vi kunde återgå till observationerna flera gånger under 

analysarbetet vilket resulterade i att vi upptäckte nya handlingar och verbala samt icke verbala 

uttryck hos deltagarna. I enlighet med Björndal (2005, s. 72) ansåg vi att vårt metodval gav oss 

möjligheten att på så vis konservera och spara våra observationer. Videoinspelning liksom andra 

metoder medför vissa begränsningar (s. 74). Detta blev synligt för oss i analysen av videofilmerna 

då vi insåg hur kamerans vinkling samt det faktum att vi endast hade en kamera påverkade vad vi 

kunde se och höra. Tekniken i sig medförde även vissa hinder genom att videokameran fångade 

upp störande ljud då vi filmade utomhus. Videokamerans mikrofon tog upp mycket vind vilket 

gjorde att det i vissa sekvenser var svårt att höra vad som sades. Även på bussen blev det ibland 

svårt att urskilja vad deltagarna sa då ljudnivån blev högre än utomhus. Barnen pratade ibland 

samtidigt och då skapades ett sorl som ledde till att vi hade svårt att uppfatta vem som sa vad. 

Denna kritiska aspekt synliggörs även av Heikkilä & Sahlström (2003, s. 31) som menar att 

videoinspelning av interaktion medför dessa svårigheter kring ljudupptagning.   

 



48 

 

 

Samtalsintervju 

 

Samtalsintervjuerna som utfördes tog avstamp i förutbestämda teman kopplat till måltiden på de 

mobila förskolorna. Intervjuerna genomfördes då vi ansåg det relevant för denna studie att 

presentera pedagogers uppfattningar om- och ambitioner med måltiden. Samtalsintervjuerna gav 

oss information om organiseringen genom att de två pedagogerna delade med sig av sina 

uppfattningar och erfarenheter om den mobila förskolans måltid. 

Datainsamlingsmetoden vi använde under samtalsintervjuerna var videoinspelning för att 

underlätta analysarbetet. Vi ansåg att vi inte skulle hinna anteckna allt det pedagogerna berättade 

och därmed inte kunna genomföra en sanningsenlig analys av vad som sades. Vi har därefter lyft 

fram de delar av samtalsintervjun i resultat och analys som vi ansåg kunde svara på våra 

frågeställningar på bästa sätt. Björndahl (2005, s. 90) menar att intervjusamtalet är en utmärkt 

metod för att sätta sig in i en annan individs tankar och upplevelser, att förstå till exempel varför 

individen handlar som den gör.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

För att återkoppla till hur Kvale och Brinkmann (2009) beskriver forskningsstudiers reliabilitet 

och validitet har vi kopplat dessa begrepp till vår egen studies resultat. Vi har sett hur den mobila 

förskolans måltider ser olika ut från dag till dag gällande praktisk organisering och deltagarnas 

interaktion och användande av kommunikativa resurser i två olika förskolebussar.  Måltiden 

utformas av pedagogerna på olika sätt beroende på väder och plats vilket i sin tur medförde olika 

interaktionsmönster mellan pedagoger och barn samt barn och barn. Vår studie har således en låg 

reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263) då möjligheten för andra forskare att vid andra 

tillfällen få samma utfall inte är sannolik eftersom måltiden på de två mobila förskolorna kan 

göras på olika sätt beroende på olika yttre faktorer. 

Gällande vår studies validitet anser vi att våra metoder kunnat besvara våra frågeställningar 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Vårt forskningsobjekt bestod i att studera hur görandet av 

måltid går till på den mobila förskolan. De metoder vi valde var som tidigare nämnts observation 

genom videoinspelning, fältanteckningar och samtalsintervjuer med en pedagog på vardera 
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förskolebuss. Vårt syfte var således att undersöka hur en specifik rutinaktivitet formades av 

deltagarna och vilka intentioner som låg bakom handlandet från pedagogernas sida. För att kunna 

besvara våra frågeställningar i analysarbetet återgick vi till vårt empiriska material så många gånger 

som det krävdes innan vi ansåg att vi kunde besvara våra frågeställningar på ett sanningsenligt 

sätt. Vi anser att vår studie har hög validitet då vi kunnat besvara våra frågeställningar kring hur 

den praktiska organiseringen genomfördes samt hur interaktion och kommunikativa resurser 

användes under de dagar studien är genomförd på.  

  

Organisering av måltid 

 

Trots att de mobila förskolorna 1 och 2 har samma praktiska förutsättningar organiserades 

måltiden på olika sätt av respektive pedagoger på bussarna. På buss 1 ansåg pedagogerna att 

bussen som måltidsarena inte gav bra förutsättningar för den pedagogiska måltiden och undvek 

att äta där såvida inte vädret ”tvingade dem”. Pedagogerna på buss 2 höll till viss del med om att 

bussen inte var optimal för detta ändamål. Dock poängterade en av pedagogerna att de inte åt ute 

bara för att äta ute. Vi tolkar detta som att pedagogerna på buss 2 inte hade lika stort motstånd 

mot att äta på bussen. Detta visade sig också då de vid ett av de observerade tillfällena åt inne på 

bussen trots vackers väder.  

Hur pedagogerna väljer att organisera måltiden gällande barnens sittplatser gav konsekvenser 

för möjlighet till interaktion under måltiden.  Exempelvis genom att sätta barnen vid sidan av 

varandra, med ryggarna mot varandra eller mittemot varandra. Hur pedagogerna placerade sig 

själva i relation till barnen påverkade även interaktionsmöjligheterna dem emellan. Genom att 

sitta nära barnen skapades möjligheter till interaktion mellan barn och pedagoger medan de barn 

som under måltiden satt utan vuxna fråntogs denna möjlighet. 

Stor del av den matansvarige pedagogens uppgift under dagen går ut på att förbereda, 

organisera och avsluta måltiden vilket medför att denna pedagog försvinner från arbete i 

barngrupp. Vi kan således anta att organiseringen av måltiden även sätter ramar för hur 

verksamheten i övrigt kan utföras. Mobiliteten i verksamheten sätter i sin tur ramar för hur 

måltiden kan göras då det finns vissa specifika tidsliga- och rumsliga begränsningar. Barn och 

pedagoger anländer heller inte till en plats som är förberedd för måltid. Exempelvis finns inte 

alltid bord eller stolar där måltiden ska utföras. I och med detta blir det pedagogens uppgift att 

utforma en måltidsmiljö som fungerar att äta i. Vår studie visar att denna uppgift kan vara en 
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både fysisk och praktiskt organisatoriskt ansträngande sådan.  Tunga kantiner ska lyftas och dras 

på kärror över stock och sten för att kunna göra måltid ute i naturen.  

 

Interaktion 

  

En slutsats vi kan dra av vår studie är att den mobila förskolans måltidsituation skapar möjlighet 

för både interaktion mellan pedagoger och barn samt barn och barn beroende på hur 

pedagogerna väljer att praktiskt organisera måltiden och barnens egna initiativ till interaktion. 

Således kan vi göra en koppling mellan våra frågeställningar gällande organisering, interaktion och 

kommunikativa resurser under måltiden på den mobila förskolan. Dessa tre områden påverkar 

alltså och förutsätter varandra. Vi kunde se att hur pedagogerna valde att organisera måltiden 

påverkade deltagarna möjlighet till interaktion, främst mellan pedagoger och barn. På buss 1 gav 

den praktiska organiseringen stora möjligheter för interaktion mellan pedagoger och barn genom 

att pedagogerna spred ut sig och satte sig tillsammans med barnen och åt. Samtidigt som 

organiseringen på buss 2 gav förutsättningar till interaktion främst mellan barn och barn då 

pedagogerna valde att till största del låta barnen sitta själva och interagera samtidigt som de åt. 

Interaktionen mellan barn och barn karaktäriserades av ett upprätthållande av måltidsregler, 

samtala om intressen, samtala om omgivning och mat, skapa gemenskap inom kamratkulturer 

genom lek samt utföra relationsarbete.  

Vi kan även fastställa att interaktionsmönstren på de mobila förskolorna, i likhet med tidigare 

måltidsstudiers resultat, gällande den vuxnes auktoritära roll och uppfostrande aspekt gentemot 

barnen överensstämde med våra resultat. Genom pedagogers verbala samt icke verbala uttryck 

fostras barnen in i det ramverk som ligger runt måltiden (Aronsson & Forsberg, 2010, Harding, 

Wade & Harrison, 2013; Munck, 2013; Norman, 2003; Sepp, 2013).  

 

Kommunikativa resurser 

 

Interaktion mellan människor består till stor del av användandet av kommunikativa resurser 

Genom observationerna kunde vi se att kommunikativa resurser användes i interaktionen av 

såväl barn som pedagoger.  På buss 1 synliggjordes att både pedagoger och barn använde 

kommunikativa resurser som socialt ordnande handlingar under måltiden (Risberg, 1014, s. 11). 
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Barnen på buss 1 använde framförallt sitt kroppsspråk genom ansiktsuttryck, kroppslig 

positionering och beröring för att uttrycka sig till andra. Studien av förskolebuss 1 visade även att 

pedagogerna i sin tur främst använde tonläge som kommunikativ resurs gällande upprätthållandet 

av den sociala samspelsordningen när pedagogerna talade om för barnen vad ”man ska” göra 

under måltiden.  

På förskolebuss 2 använde sig både barn och pedagoger till stor del av kommunikativa 

resurser i interaktionen. Kroppsspråket visade sig vara en central del av barnens kommunikation 

och de förstärkte sitt verbala språk genom att nyttja olika kommunikativa resurser. Bland annat 

användes dessa i barnens tillrättavisningar av varandra då de ville upprätthålla regelverket kring 

måltiden samt den givna sociala samspelsordningen. Men barnen i studien använde även sina 

kommunikativa resurser för att visa på entusiasm och glädje i interaktionen med jämnåriga. 

Pedagogerna nyttjade i sin tur kommunikativa resurser för att upprätthålla en given social 

samspelsordning samt i syfte att måltidens regelverk skulle följas av alla deltagare. Vid sina 

tillrättavisningar av barnens beteende använde de sig av höga tonlägen, hyschning och beröring 

av både barn och ting.  

I båda delstudierna kunde vi konstatera att barnen frekvent använde sig av kommunikativa 

resurser i sin interaktion med varandra samt med pedagogerna under görandet av måltiden. Både 

för att skapa ordning, mening och visa glädje. Ivarsson (2003, s.57) menar också att just 

kroppsspråket är de små barnens främsta uttrycksform eftersom de till viss del har en begränsad 

verbal uttrycksförmåga. I pedagogernas görande av måltiden användes främst kommunikativa 

resurser för att upprätthålla eller återställa en förlorad social samspelsordning. Dock vart 

upprätthållandet av den sociala samspelsordningen mer synligt på förskolebuss 2 vilket också var 

den buss i vilka barnen fick fler tillsägelser av pedagogerna. På buss 2 satt inte pedagogerna 

tillsammans med barnen och åt förutom vid ett kort observerbart tillfälle. Frånvaron av vuxna 

leder oss till att fundera kring huruvida detta påverkade barnens beteende som krävde enligt 

pedagogerna flera tillsägelser.  Till exempel så anser vi att sekvens 4 på förskolebuss 2 där en 

grupp barn utesluter ett annat barn genom att använda sig av verbala samt icke verbala uttryck 

förmodligen inte hade inträffat om en vuxen hade närvarat vid bordet. Det blir tydligt för oss att 

den praktiska organiseringen som utförts av pedagogerna även påverkar det Bliding (2004) 

benämner som relationsarbete i positiv men även i negativ bemärkelse.   
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Avslutande diskussion 

Som tidigare nämnts är den mobila förskolan ett relativt nytt fenomen i Sverige som till stor del 

saknar forskning. Trots att dessa förskoleavdelningar till en början var en nödlösning på 

förskoleplatser anser vi att de idag blivit väl etablerade verksamheter med inarbetad pedagogik 

och aktiviteter. Att den numera blivit en väl etablerad förskoleform visar i sin tur ytterligare på 

vikten av att synliggöra fenomenet och öka kunskapen om den mobila förskolan i samhället. Vi 

anser att anledningen till att debatten kring den varit livlig kan beror på att fenomenet upplevts 

som främmande och kunskapen om den varit mycket liten. Vår förhoppning är att vår studie tagit 

ett litet steg i att belysa en specifik del i den mobila förskolan. Genom denna studie har vi bidragit 

med kunskap till allmänheten om en av de rutin- och omsorgsaktiviteter som förekommer 

dagligen på de mobila förskolorna. Vår uppfattning om mobil förskola i stort är att det är yttre 

faktorer, så som själva bussen och dess förflyttningar som gör den ”annorlunda”. Det som sker 

inom verksamheten mellan deltagarna gällande interaktion skiljer sig dock inte från annan 

förskoleverksamhet.   
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Konklusion 

Denna studies syfte var att studera måltiden på två mobila förskolor. Hur den praktiska 

organiserades och hur interaktionen mellan pedagog och barn samt barn och barn såg ut i denna 

specifika kontext. Vi ville således studera görandet av måltiden i den mobila verksamheten. Vår 

slutsats av den övergripande organiseringen gällande mathantering samt vilka möjligheter och 

hinder bussen i sig gav för måltiden var snarlik på de båda mobila förskolorna som presenterades 

i vår studie. Hur pedagogerna sedan valde att organisera måltiden rent praktiskt gällande bland 

annat val av matplats och placering av barn och vuxna skilde sig åt mellan de två verksamheterna. 

Dock kunde vi se att samtliga pedagoger och barn visade ett aktivt deltagande i upprätthållandet 

av den sociala samspelsordningen genom exempelvis påminnelser om måltidsregler och 

tillrättavisande av beteende. Dock var den vuxnes roll och ord auktoritärt framför barnens. 

Genom att barnen vid vissa tillfällen påkallade pedagogernas uppmärksamhet när de ansåg att ett 

annat barn handlade på ett o accepterat sätt visade att barnen också var införstådda med detta. Vi 

kan konstatera att pedagogerna på den mobila förskolan kan främja eller sätta gränser för 

interaktion mellan deltagarna genom deras val att praktiskt organisera måltiden.  

Denna verksamhetsform kräver en hel del av pedagogerna gällande mathanteringen, 

förberedelse inför måltiden och efterarbete av måltid. Det är inte bara att kliva in till ett 

färdigdukat bord utan pedagogerna tvingas lägga ner en hel del resurser på denna specifika 

rutinaktivitet för att kunna utföra den. På båda bussarna är det i normalfall tre pedagoger som 

arbetar, även om detta varierade under de fyra observerade dagarna, vilket innebär att en pedagog 

försvinner från barngrupp varje dag för att sköta mathanteringen. Det medför att det är två 

pedagoger på ett 20-tal barn under större delen av dagen vilket enligt vår mening borde påverka 

det pedagogiska arbete och tillsyn av barnen. Även om pedagogerna aldrig uttalade detta som ett 

problem så är det en reflektion vi ändå gör kring resultatet i vår studie. Tydligt är för oss att den 

mobila förskolan är en verksamhetsform som inte många, förutom de som själva är eller har varit 

en del av den, vet särskilt mycket om. Bussen syns på stadens gator och i olika naturmiljöer men 

de möjligheter och hinder pedagoger och barn möter dagligen är ett relativt ostuderat fenomen. 

Forskning behövs både för att belysa men även för att utvärdera denna verksamhetsform som i 

första hand var en nödlösning på förskoleplatsbristen. Är den fortfarande en nödlösning eller är 

den en nytänkande pedagogisk verksamhet som är värd att behålla? Denna fråga förblir 

obesvarad tillsvidare.  
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Bilaga 1: Samtyckesblankett  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

 

Till föräldrar och barn på de mobila enheterna – en fråga om tillstånd för ert barns 

deltagande i en studie om den mobila förskolans måltider 

 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som i juni avslutar vår förskollärarutbildning efter 

fyra års studier. För närvarande håller vi på att skriva vårt examensarbete som handlar om 

måltiden på den mobila förskolan. Då det saknas tidigare forskning kring detta fenomen anser 

vi att vår studie kommer att fylla en viktig samhällsfunktion. Både för lärare, er föräldrar och 

era barn. För att vi ska kunna studera detta närmare kommer vi vid ett par tillfällen att följa 

med på förskolebussen för att videofilma, fota samt observera måltiden. Materialet som 

samlas in är konfidentiell och kommer enbart användas i denna studies analysarbete. Det 

kommer därefter att raderas. Alla namn på personer, platser och förskolor som ingår i studien 

kommer att fingeras. Era barns deltagande i studien är helt frivilligt. Väljer ni att delta kan ni 

när som helst välja att avbryta era barns medverkan.  Om ni har några övriga frågor får ni 

gärna kontakta oss eller vår handledare Katarina Gustafson vid Uppsala Universitet.  

 

Kontaktuppgifter:   therese_olsson@hotmail.com 

    Emily.Sawyer.6140@student.uu.se  

Kontaktuppgifter till handledare:  Katarina.gustafson@edu.uu.se 

 

Barnets namn: ____________________________________________________________ 

Förskola: ________________________________________________________________ 

Förälders namnteckning, ort och datum:________________________________________ 

mailto:therese_olsson@hotmail.com
mailto:Emily.Sawyer.6140@student.uu.se
mailto:Katarina.gustafson@edu.uu.se


 

 

 

Bilaga 2: Bilder från den mobila förskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

Bild 1: Förskolebussarnas lastutrymme 

där maten förvaras. 

 

Bild 2: Kärra som används för att 

förflytta mat och tillbehör från 

bussen till matplats. 

Bild 3: Mat serveras ute i naturen. Bild 4: Förskolebussarnas kök. 

Bild 5: Barnens sittplatser på 

förskolebussarna, där de även äter en 

del av sina luncher. 



 

 

 

Bilaga 3: Pedagogers och barns placeringar under den gemensamma 

måltiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Teckenförklaring för 

samtliga bilder. 

Bild 8: Förskolebuss 1, dag 2 

Bild 7: Förskolebuss 1, dag 1 
Bild 8: Förskolebuss 1, dag 2 

Bild 9: Förskolebuss 2, dag 1 

Bild 10: Förskolebuss 2, dag 2 

Bild 7: Förskolebuss 1, dag 1 



 

 

 

Bilaga 4: Transkriptnyckel 

verbala uttryck 

((kommunikativa resurser)) 

tal med stark betoning 

< talar lågt eller viskar < 

*sjunger* 

#tal med skratt i rösten# 

(handlingar i sekvensen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


