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Sammanfattning 

I detta arbete kommer man kunna läsa om måltidssituationer och hur pedagogerna ska arbeta 

just under lunchen på förskolan. Studien kommer bidra till en ökad förståelse för vad olika 

författare har skrivit i sina artiklar, avhandlingar, böcker med mera om måltidssituationer och 

hur pedagogerna arbetar. Man kommer också genom observationer och intervjuer av 

författaren av detta arbete få en större förståelse över hur pedagogerna arbetar för att få en 

lugn och stressfri lunch. Det har tyvärr inte gått att göra mer än två observationer eftersom 

tiden inte funnits, men man kommer i alla fall få en större förståelse av hur några pedagoger 

tänker och arbetar. Även hur pedagogerna tänker för att det ska bli stressfritt och ett tillfälle 

för barnen att lära sig hur man ska behandla varandra kommer tas upp. Är man intresserad av 

att höra hur pedagoger tänker kring lunchen och hur man ska behandla barnen ska man 

således läsa detta arbete. Läsaren kommer få en större förståelse över hur man som arbetslag 

rent konkret kan handla för att göra lunchen till ett tillfälle där barnen lär sig bordsskick, hur 

man behandlar andra, när man ska lyssna och vara tyst med mera. Framför allt fokuserar 

denna studie på hur pedagogerna arbetar för att öka barnens delaktighet, ett fokus som baseras 
på en teoretisk utgångspunkt vilken betraktar barnen som egna, självständiga individer. Helt 

enkelt, är man intresserad av hur man gör måltiden till en stressfri och lugn tillvaro där man 

har tid att umgås med barnen och som dessutom bidrar till deras utökade självkänsla är detta 

ett arbete du ska läsa. 

nyckelord: Måltidssituation, Pedagog, Social samvaro, Delaktighet 
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1. Inledning/Bakgrund 

Jag valde att skriva om hur pedagogerna arbetar för att få en lugn och stressfri matsituation 

med barnen. Med lugn tänker jag att man kan sitta och prata, skratta tillsammans med barnen, 

men att det inte blir jobbigt för barnen eller de vuxna, till exempel att något barn skriker och 

att pedagogen inte visar ett stressfritt kroppsspråk. Detta fält är av intresse då jag med stöd i 

tidigare forskning hävdar att pedagoger tillsammans med barnen kan få en trevlig matstund 

om de är lugna och låter barnen få ha matstunden som sin egen tid då man kan prata om lite 

allt möjligt och att det blir en social samvaro mellan alla barnen och pedagogerna. Som 

pedagog kan jag tycka att man ska låta barnen få skratta och ha trevligt vid bordet, man ska 

inte bara ha i tanken att de ska äta upp under den tiden. Forskning har visat att under alla de 

olika arbetsplatser man varit på blir det ofta så att barnen inte hinner äta klart, eller att de 

måste sluta mitt i en diskussion för att det är dags för läsvila, vilket är ett stressmoment. 

Under lunchen ska barnen få känna att de får utrymme att berätta om sin familj, allt som hänt 

under morgonen med mera. Läroplanen (98/10) för förskolan tar upp att förskolan ska sträva 

efter att ”varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde”(sid. 8).  Detta syfte passar in på det jag har tagit upp, under lunchen har barnen vissa 

behov, som att vilja berätta om vad som händer hemma. Om pedagogen försöker följa detta 

syfte uppstår en god social samvaro vid bordet och därmed blir det en stressfri matsituation. 

 

Detta är något som jag vill lyfta upp i mitt självständiga arbete då det är viktigt för både 

barnen och pedagogerna. Jag tror att om man har en stressfri och lugn lunch där det finns en 

gynnsam diskussion, där både pedagoger och barn är delaktiga, kan man strunta i klockan för 

tillfället och avsluta på ett skickligt sätt och låta barnen duka av och gå från bordet. Varför jag 

anser att allt jag tagit upp är viktigt att lyfta är just för att jag har sett många gånger att 

matsituationen inte fungerar så som jag tänker att jag vill det ska vara och vill forska om. Jag 

personligen tycker att matstunden är ett trevligt ställe där man kan få en annan sorts kontakt 

med barnen, än när man går efter läroplanen. Eftersom det inte står något om matsituationen i 

läroplanen kan man som pedagog vara ganska fri i sin tolkning av den och känna att man kan 

ta upp rätt mycket vid matbordet. I läroplanen (98/10) för förskolan står det inget om hur man 

som pedagog/arbetslag ska arbeta kring mat/matsituationen i förskolan. Jag tycker personligen 

att det är väldigt synd att det inte står något i läroplanen om matsituationen då den är viktig 

och jag tror att man som pedagog kan behöva något mål att följa; det kan vara en trygghet att 

veta att det står någonstans i läroplanen. 

 

Det finns många sätt som gör att man lär ut när man sitter kring matbordet, men många 

gånger blir det dock en dold läroplan vilket kan vara problematiskt. Denna dolda läroplan 

existerar oftast på ett undermedvetet plan och är således inte något pedagogerna lägger märke 

till förrän den redan lärts ut. Broady (1998) tar emellertid upp i sin bok att den dolda 

läroplanen inte alltid har varit dold, utan kring 50-100 år sedan var den väldigt tydlig. Då var 

det självklart att pedagogen, eller folkskolläraren som det hette då, enligt en tydligt utarbetad 

plan skulle fostra barnen till att veta hur de skulle hålla sig rena och hela, väluppfostrade med 

mera (s. 8). Den dolda läroplanen blev dold först då progressivismen kom till och många av 

de borgerliga fostringsidealen frångicks. Fostran, som tidigare varit en familjeangelägenhet, 

institutionaliserades alltmer vilket distanserade magistern eller lärarinnan från de mest 

centrala läroplansbesluten. I och med denna utveckling menar Broady att läroplanen blev mer 

”dold”, det vill säga undanskymd från lärarna själva (s. 13). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på hur pedagogerna arbetar i enlighet med läroplanen för att få en lugn 

och stressfri miljö tillsammans med barnen. Det existerande forskningsläget framhäver att det 

är av stor vikt att barnen behandlas med respekt och ser sig som delaktiga i olika situationer, 

vilket skapar en trygg miljö i vilken barnen kan växa upp till självsäkra individer. Med detta 

som utgångspunkt ämnar jag undersöka huruvida pedagogerna kan öka barnens delaktighet i 

sociala situationer i en förskolemiljö och på så vis bidra till en större självkänsla hos dessa. 

För att ta reda på detta har jag valt att studera måltiden – en social situation som är ständigt 

återkommande och därmed utgör en central del i barnens sociala verksamhet. Följande är 

mina frågeställningar: 

 

 På vilket sätt möjliggör pedagogerna barns delaktighet under matsituationen i 
förskolan? 

 

 Hur bidrar denna delaktighet till en ökad självkänsla hos barnen? 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta självständiga arbete kommer den teoretiska utgångspunkten vara barns delaktighet. 

Delaktighet är ett centralt begrepp i existerande forskning som syftar på att barnen ska 

behandlas som jämbördiga individer – alltså med respekt och tillit – och själva få ta aktiv del 

av sociala situationer. För att möjliggöra barnens deltagande krävs att miljön de vistas i är 

trygg och lugn, så att de därmed får utrymme att yttra sig. Att skapa en trygg förskolemiljö 

rimmar vidare väl med den moderna synen på fostran där barnen ska skolas omgivna av 

kärlek och trygghet för att utvecklas till självständiga och självsäkra individer. Ett konkret sätt 

att låta barnen känna på denna självsäkerhet är att låta dem vara delaktiga i förskolans sociala 

situationer, exempelvis måltiden. Hur pedagoger kan arbeta för att skapa denna anda i 

förskolans vardag är emellertid ett relativt outforskat område, något denna studie ämnar göra 

något åt. 

 

Barns delaktighet 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) tar i sin forskning upp att barnen ska bli 

respekterade och behandlade på samma sätt som vuxna. De vuxna ska ha en tillit till barnen 

och förvänta sig att de kommer klara av olika handlingar och saker förutsatt att de får 

handledning och rätt stöd från de vuxna (s. 71).  Forskarna tar också upp att det finns en 

hypotes för att få barnen att bli delaktiga, nämligen att de vuxna ökar sin kunskap genom att 

sätta sig in i barnens perspektiv och deras egna tankesätt. (s. 71). Pramling Samuelsson & 

Sheridan redogör även för vad barnkonventionen säger när det gäller barnens rättigheter. De 

ska bli respekterade och behandlade som individer. Barnen ska få uttrycka sina åsikter i 

sammanhang som har en betydelse för dem och ska även få ha en delaktighet i sitt eget 

lärande (s. 72). 

 

Melin (2009) skriver i sin bok att delaktighet har blivit en norm i det demokratiska samhället 

som kopplas till social rättvisa (s. 3). Melin menar att den delaktigheten är något som sker 

som ett samspel mellan både grupp och individ eller samhälle och individ. Delaktigheten kan 

även ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv och får då ytterligare en dimension; för att 

personen ska kunna bli delaktig i ett socialt sammanhang måste hen bli accepterad av de andra 

i gruppen (s.3). Melin hänvisar även till Eriksson (2007), som hävdar att förskollärarna anser 

att då barnen är delaktiga i förskolan har de en självkänsla, god kontaktförmåga, kan behärska 

vardagen och en har känsla av tillhörighet (s.5).    
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4. Tidigare forskning 

4.1 Den pedagogiska måltiden 

Sepp (2013) nämner i sin bok att den pedagogiska måltiden är ett svenskt begrepp som 

uppkom i anknytning till beskattningen av förmåner, vilken innebar att pedagogen skulle 

kunna äta gratis eller till en mindre kostnad tillsammans med barnen på förskolan. Det har 

varit en hel del diskussion om just det ekonomiska förhållandet mellan lärare, 

kommunpolitiker och förskollärarutbildningen, liksom om maten ska kosta eller inte. I dessa 

diskussioner kom parterna slutligen fram till att lunchen bör betraktas som arbetstid och att 

det därför inte är rimligt att ta betalt för att pedagogerna ska äta med barnen. Denna 

diskussion har lyfts i flera olika kommuner och deras beslut blev att man som lärare/pedagog 

inte ska behöva betala (s. 19). 

 

Livsmedelsverket (2012) tar upp att syftet med lunchen är att det ska vara ett tillfälle för barn 

och vuxna att skapa en gemenskap. Tillsammans kan lunchen ge tillfälle till ett gott samtal 

och träning på samarbete. 

 

Under åren har måltidernas betydelse skiftat, hävdar Sepp (2013). Den har alltid haft en 

central roll för förskolans verksamhet, fast den inte alltid varit ”pedagogisk”. Vi har en annan 

problematik med matvanorna nu än för 100 år sedan, men trots detta är rekommendationen 

den samma som den var förr. Med detta menar Sepp att det har blivit som en ”regel” att 

pedagogerna ska äta tillsammans med barnen vid bordet. Således är måltiden nu mer 

pedagogisk än för ett århundrade sedan (ibid, sid. 24). 

 

En studie som är gjord av Sepp, Abrahansson och Fjellström (2006) tar upp att tidigare 

forskning, exempelvis Birch, oftast sett att barnen har ett större överseende vad gäller maten 

på förskolan jämfört med i hemmet. Barnen ser maten i förskolan som mer intressant, vilket 

kan bero på att på förskolan har barnen kamratskapet runt omkring sig och att de inte vill 

avskilja sig från gruppen barn som sitter vid bordet (sid. 224). Att pedagogerna har en stor 

entusiasm, alltså att de ska visa med uttryck att de gillar maten och att den är god, kan också 

vara bidragande. Det ger då en större effekt på barnen att de vill prova på nya maträtter. 

 

Barbara Freytag-Leyer, (2012) tar upp i hennes resultat att under måltiderna hade förskolan en 

regel. Barnen skulle smaka varje maträtt som fanns på bordet och även förklara smaken på 

maten de åt (sid, 6). Pedagogerna märkte även att barnen tyckte maten var mer lockande om 

den var skivad i små bitar. Det visade sig att pedagogerna visste att barnen hade en positiv 

kunskap om hälsosam kost, men att de blev påverkade av föräldrarnas val av mat i hemmet 

(sid, 6). 

 

En krönika på lararnasnyheter.se som är skriven av Malin Jönsson (2011) tar upp hur viktig 

matsituationen är och hur man som pedagog ska göra för att den ska bli en pedagogisk 

situation. Dessa ska ta sig tid att lyssna på barnen, reflektera över hur matsituationen kan 

gynna utvecklingen för barnen liksom hur miljön ska bli så trivsam som möjligt. För att uppnå 

detta ska pedagogerna känna att de har tid och tillfälle att lyssna på vad barnen har att säga 

och kan avsätta tid för varje enskilt barn. 

 

Ellneby (2008) säger att under barnets tidigaste ålder är hen väldigt mottaglig för nya 

smaksensationer, men den håller sig kvar i en period på två månader, alltså att under de två 

månaderna är barnet mest mottaglig för nya smaksensationer men att det därefter är svårare 
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att få barnen att smaka nya maträtter. Omgivningen påverkas av hur barn upplever ny mat. 

Förskolebarn lär sig att uppleva och smaka ny mat genom att tillsammans med andra äta god 

mat. Det är väldigt vanligt att barn behöver många smakportioner innan de anpassar sig till 

maten, vilket gör att pedagoger/vuxna kan ge upp för tidigt innan de bedömt att barnen 

accepterat smaken. Under måltiden är samspelet mellan barnen och de vuxna väldigt viktigt, 

Pedagogen bör sitta med vid matbordet och äta i lugn och ro. Just de minsta barnen behöver 

lugn och ro när de äter, ifall det blir för stressigt och rörigt får barnen svårt att koncentrera sig 

på deras mat (ibid, s. 41-42). 

 

Hanna Sepp tar i sin avhandling (2002) upp att nationella kommissionen för barnomsorg 

sedan 1968 har betecknat måltidsituationen och maten som en pedagogisk verksamhet istället 

för att fastställa det som en pedagogisk måltid. Detta har varit upp till de olika kommunerna 

hur de vill definiera begreppet. Livsmedelsverket, centret för tillämpad näringslära, och 

Stockholm svensk kommunförbundet har tillsammans samarbetat för att ta fram en 

vägledning till förskolan måltider. De har gjort rekommendationer på vilka typer av livsmedel 

som ska serveras och hur mycket och när (Wållberg et.el., 1996) (sid. 9). Sepp tar upp om vad 

kommunerna säger, men hon själv menar att måltiden är något som många familjer ser som en 

hög prioritering. Sepp (2002) menar att det inte är maten som är fokus under måltiden på 

förskolan, utan gemenskapen som tillkommer när man är en familj, eller en grupp barn på 

förskolan som äter tillsammans. Gemenskapen är något som symboliserar hur det ideellt ska 

vara (Sepp, 2002, sid, 34). 

 

Nina Rossholt(2012) undersöker behovet av att äta socialt och biologiskt i en förskola i 

Norge. Avhandlingen visar att det är annorlunda i Sverige än i Norge, där barnen tar med sig 

egen lunchlåda. Under lunchen äter barnen denna, som föräldrarna har packat ihop hemma. 

Oftast är lunchen korv, sylt med bröd. Föräldrarna har packat ner sådan mat som barnen gillar, 

vissa barn har också frukt, kakor, med mera. Under eftermiddagen får barnen varm mat som 

serveras av förskolan och där får då barnen smaka olika rätter som de aldrig tidigare smakat 

(s. 325). 

 

 

4.2 Pedagogerna och deras samspel med barnen 

Pedagogens roll allmänt är att man måste förstå hur barnen tänker. I en homogen barngrupp 

finns det alltid olika sätt att tänka, och man ska som pedagog förstå detta. Utifrån en pedagogs 

syn är alltid ett sätt att tänka rätt, men ser man till barnets perspektiv finns det aldrig något rätt 

och fel, utan alla sätt att tänka är logiska och självklara (Dovenborg & Pramling Samuelsson, 

2000, sid, 81). Forskarna visar att barnen har en fantasi och att allt de tänker och gör är logiskt 

för dem. Forssell (2005) tar också upp hur pedagogerna ska se på barnen, liksom Reggio 

Emilias teori om att man ska utgå från alla idéer och tankar som barnen har och skapa en 

verksamhet utifrån det. Barnet ses som en människa som har samma rättigheter och ska 

accepteras på lika sätt som de vuxna. Reggio Emilia menar att barnen har kompetens. 

Pedagogen ska vara nyfiken och lyssna på barnens frågor och idéer, de ska bli inspirerade av 

barnens frågor. Via kommunikation och samspel med andra utvecklas jaget, vilket också utgör 

en del av Reggio Emilias teori (s. 190-207). 

 

Knutsdotter Olofsson (2002) menar att pedagogernas uppgift är att visa barnen att de är 

intresserade av det barnen är intresserade av, och på så vis ge barnen det stöd de kan behöva 

vid vissa tillfällen (s, 42). På så vis behandlar pedagogerna barnen med respekt och tillit, och 

gör dem mer delaktiga i situationen.  
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Johansson (2005) tar upp att den samspelta atmosfären är något som präglas av att pedagogen 

ska ha intresset för att lyssna och vara intresserade av barns erfarenheter i olika situationer. 

Pedagogen ska vara närvarande och lyhörd för barnen i alla situationer som uppstår 

(Johansson, 2005, s. 51). Det är även av relevans att undersöka om pedagogerna tycker det är 

viktigt att vara närvarande under måltiden för att på så vis öka känslan av att de och barnen 

gemensamt delar en stund – att båda med andra ord är delaktiga. Pedagogerna ska se och vara 

lyhörd för alla barnen, liksom skapa en samvaro som är trivsam. Johansson & Jansson(2001) 

tar upp att i dagens förskola ser pedagoger måltiderna som ett tillfälle för barn och pedagoger 

ska uppnå denna trivsamma samvaro då barnen även får tillfälle att lära sig om bordsskick och 

goda matvanor (ibid, s.88). 

 

Det har visats att i en studie skriven av Sara Dahlgren (2014) att samspelet mellan 

pedagogerna och barnen är en del av förskolornas processkvalitet. Processen består av 

skeendet i förskolans ”inre arbete”, relationernas kvalitet, och att man ska fokusera på både 

pedagogernas förhållnings- och arbetssätt. Det är konstaterat i forskningen att 

förskolekvaliteten har en tydlig koppling till pedagogerna och barnens samspel. Dock har det 

under åren 1980-2008 inte forskats specifikt om just interaktionen mellan pedagoger och 

barn; vad som har skrivits rör framför allt frågan om huruvida samspelet är en betydelsefull 

faktor för förskolornas pedagogiska kvalitet (s, 8). 

 

Campner & Persson (2000) tar upp att man som pedagog måste ha lusten till att lära själv. Att 

de som vuxna har ett förhållningssätt till ett livslångt lärande gör att barnen ser pedagogerna 

som en inspiration och gör barnen nyfikna med en vilja att lära sig. För att man ska få en 

förskola som står för lärande, omsorg och fostran måste man som pedagog ständigt vara 

närvarande för barnen och lyssna på vad de har att säga, lyssna på deras idéer och ha ett 

intresse för hur barnen tänker. Varför pedagogerna ska ha intresset för att lyssna på barnens 

tankar är just för att utmana barnen till att utvecklas. Campner & Persson tar också upp den 

nya lärarrollen, liksom vikten av att man utifrån barnens perspektiv ska kunna ifrågasätta den. 

Istället för att man som pedagog ska tänka att man ska få de rätta svaren av barnen ska man 

ställa öppna frågor, som då ger barnen en större chans att utvecklas och tänka fram lösningar 

på egen hand (s. 156-157). 
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5. Metod 

Jag har genomfört min studie på en förskola i Uppsala kommun och en i Håbo kommun. Jag 

har kommit i kontakt med dessa genom min handledare och en kursare. De båda 

förskollärarna på de olika ställena hade en positiv attityd till att jag skulle komma och 

observera och intervjua dem. 

Jag har genomfört både observationer och intervjuer. Jag inledde med att observera två 

matsituationer, en på vardera förskola för att sedan intervjua de båda pedagogerna som jag 

hade observerat. 

Vetenskapsrådet (forskningsetiska principer)1990 tar upp de etiska kraven som man ska 

informera den som blir intervjuad; samtyckekravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa olika krav innebär att man ska informera 

om att man som intervjuad får avbryta intervjun om man vill, att intervjun är frivillig och inte 

bindande, liksom att man själv har rätt att bestämma om man vill medverka i intervjun eller 

inte. Intervjuaren ska vara tydlig om att den som blir intervjuad kommer vara anonym, ingen 

förutom intervjuaren kommer veta vem hen är. Det sistnämnda kravet, nyttjandekravet, 

betyder att alla uppgifter som uppkommit bara är till för forskningsändamålet och ingenting 

annat (sid, 7-14). 

 

5.1 Observation 

Jag har genomfört två observationer på två olika kommunala förskolor. Båda ligger en bit 

utanför Uppsala. Jag har observerat två pedagoger som hade tre respektive fem barn vid sitt 

matbord. Under observationerna valde jag att fokusera på fem aspekter: 

 

- Hur beter sig pedagogen under måltiden? 

- Hur löser pedagogen en stökig situation, om den uppstår? 

- Ser pedagogen varje barn vid matbordet? 

- Är pedagogen lugn eller stressad? 

- Pratar pedagogen mest, eller låter pedagogen barnen prata och föra diskussionerna? 

 

Björndal (2005) tar upp att observationer är en metod som är ganska krävande och för att 

observationen ska bli av den bästa kvalitet måste man vara mentalt och fysiskt förberedd. 

Liksom Bell (2006), menar också Björndal (2005) att man måste ha fattat olika beslut innan 

observationen ska göras, såsom vad som ska observeras, vad jag är ute efter i observationen 

och vad jag ska använda mig av för material (s. 41). 

 

Judith Bell (2006) tar upp i sin bok att det finns olika val av material man kan använda sig av 

när man observerar, vilket kallas observationsschema. Man kan använda sig av checklista, 

tabell, loggbok eller dagbok (s. 191). Jag valde att föra anteckningar med penna och papper 

under tiden jag observerade pedagogen vid matbordet. Bell nämner även några forskare 

(däribland Bowling (2002) och Spradley (1980) ) vilka ger exempel på idéer man kan 

använda vid observation, men att det trots detta finns ett trist faktum att fast forskare har 

använt sig av olika utprövade scheman verkar det inte finnas något observationsschema som 

passar till en bestämd uppgift inom observation (s. 191-192). Till viss del har de rätt i att man 

kanske inte vet hur observationen kommer gå, men för min observation passade penna och 

papper galant för mig då jag hade bara två och de var under lunchen, vilket gjorde att 

observationen inte var jättelång. Efter observationen intervjuade jag pedagogen och utifrån 

mina anteckningar formade jag några öppna frågor som jag sedan använde i mina intervjuer 

för att samla in mer information till min forskning. Jag hade även frågor till intervjun klara 
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innan jag observerade. Frågorna blev inte alltid som jag tänkt mig, men jag hade i alla fall en 

tanke över vad jag kunde fråga under intervjun som var lätt att agera efter under själva 

frågestunden. Efter observationen hade jag ungefär en timme på mig att kolla igenom vad jag 

skrev ner och hinna överväga om mina förberedda frågor funkade. 

 

I vetenskapliga studier är det viktigt för forskaren att vara säker på att den teknik hen ämnar 

använda sig av fungerar. Forskaren måste vara förberedd och systematiskt veta vad hen ska 

leta efter då hen studerar en situation. Detta utgick jag ifrån i min studie; jag hade det 

bestämda utgångsläget att fokusera på beteendet hos pedagogen gentemot barnen. Vad som 

stod i fokus var således hur pedagogen handlade under måltiden, vad hen gjorde om det blev 

lite stökigt eller om hen såg varje barn vid bordet. Att jag innan observationen skulle veta hur 

ofta jag bör registrera vad som sker vid måltiden var också ett faktum jag hade i åtanke (denna 

”förutbestämdhet” är även något som tas upp hos Bell, 2006, s. 192). 

 

Innan jag startade observationen följde jag alltså vad Judith Bell (2006) tar upp i sin bok om 

förberedelser. Hon säger att förberedelserna väger en stor tyngd för arbetet. Man ska höra med 

den pedagog som sitter vid bordet vad jag ska observera, var lämpligaste platsen för mig 

finns, alltså var jag ska sitta för att jag ska få ut den bästa informationen. Innan lunchen 

startade tog jag därför reda på var pedagogen satt och vilka barn hen hade vid bordet (s. 192). 

Björndal (2005) diskuterar också observation och hur man ska förbereda sig inför en sådan. 

Man ska alltid tänka på att ha med sig dubbla kopior av exempelvis penna, papper. Dessa 

material är nödvändiga för observation, annars blir det svårt att få ner informationen man tar 

till sig. Emellertid kan man också använda sig av inspelningsutrustning som bandspelare eller 

videokamera (s. 41). Under tiden då jag observerade pedagogerna registrerade jag både under 

och efter observationen, vilket Björndal (2005) också nämner i sin bok. (ibid s. 46). 

 

 

 

5.2 Intervju 

De båda Intervjuerna skedde efter varje observationstillfälle. De frågor jag valde att ställa 

pedagogerna var: 

 

- Vad representerar en bra lunch för dig? 

- Hur tänker/gör du för att varje barn ska bli involverat? 

- Hur tror du att man löser en stökig situation på ett bra sätt? 

- Tror du det är viktigt att fortfarande ha en lugn ton fast än barnen börjar höja sin? 

 

 

Judith Bell (2006) tar upp att det finns för- och nackdelar med denna process, att det kan ta 

lång tid i anspråk med just intervjuer och att man därför väljer att ha färre intervjuer när man 

har kortare tid på sig (sid. 158). Just denna period är ganska kort och jag hann inte bearbeta 

fler än 1-2 intervjuer eftersom jag också har gjort observationer. Innan intervjun tog jag 

kontakt med pedagogen och frågade om hen godkände att jag spelade in. Judith Bell (2006) 

tar upp att det är bra att kunna få spela in då man kan dubbelkolla formuleringen av de man 

spelat in, framför allt om det är något man skulle vilja citera. Dessutom kan jag som 

intervjuare ha mer fokus på respondenten och verkligen lyssna på allt hen har att säga (sid. 

165). 
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Kvale & Brinkman (2009) tar också upp i sin bok hur man ska göra innan man startar en 

intervju. Man ska inleda med en så kallad orientering där intervjuaren fastställer för personen 

som blir intervjuad hur situationen ska se ut. Intervjuaren tar upp vad syftet med forskningen 

är och nämner även bandspelaren och dess användning. Vidare frågar intervjuaren om 

personen som blir intervjuad har några speciella frågor innan de börjar. All annan information 

väntar man med tills efter intervjun (s. 144). De tar också upp att man som intervjuare ska ha 

korta och enkla frågor och att det finns olika typer av intervjufrågor (s.150). Jag använde mig 

av sonderande frågor, vilket Kvale & Brinkman (2009) tar upp i sin bok. Det betyder att 

intervjuaren söker efter svaren. Eftersom jag innan intervjuerna hade utfört en observation, 

sökte jag svaren om vad som hände under observationen i intervjun. 

 

Efter att intervjuerna var klara skrev jag ut det som är viktigast för min forskning. Kvale & 

Brinkman tar upp att det kan för en erfaren skrivare ta fem timmar att skriva ut en timmes 

intervju (sid, 196). Denna process var därför omfattande. 

 

5.3 Bearbetning av materialet 

När jag gjort mina observationer och intervjuer, liksom transkriberat de senare, 

sammanställde jag den information jag samlat in om pedagogers och barns delaktighet i 

måltidssituationer. Då jag presenterade dessa i mina resultat valde jag att lägga fokus på de 

beteenden hos pedagogerna som bidrog till en lugnare miljö liksom en känsla av delaktighet 

hos barnen, hur pedagogerna aktivt jobbade för detta ändamål. 
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6. Resultat 

6.1 Observationer och intervjuer 

Observation nummer ett 

Jag observerade en pedagog som hade tre barn i åldrarna 3-5 vid sitt bord, i vanliga fall skulle 

de vara sex barn, men tre var borta. Pedagogen jag observerade var väldigt lugn och glad. 

Under lunchen fanns hen där för alla barnen. Hen pratade med barnen och hade ögonkontakt 

för att visa att hen lade märke till alla vid lunchen. Under observationen ställde pedagogen 

mycket öppna frågor till barnen och hen ville att barnen skulle fortsätta med diskussionen. 

Hen var den som ibland ledde in på en diskussion men barnen var de som fortsatte prata och 

pedagogen satt då och lyssnade och höll med barnen. Hen hade ett lugnt kroppsspråk och en 

lugn ton i rösten. Hen lät barnen göra mycket själv, exempelvis hämta mat själv, dela på 

pannkakan och hälla upp mjölk. Vid bordet visade pedagogen att det ändå är hen barnen ska 

lyssna på, fast barnen fick så klart titta ut på gården om det hände något spännande. Genom 

att skaffa ögonkontakt med varje individ vid bordet visade pedagogen att hen såg alla barnen 

och inte bara några. Hen pratade och ställde frågor till varje barn. 

 

Under lunchen var en person ute på gården som skulle blåsa bort löv från asfalten. Barnen 

blev väldigt intresserade av vad personen skulle göra. Pedagogen berättade för barnen att 

”personen skulle ta bort alla löven som låg på marken”. Barnen såg inte löven eftersom bordet 

var ganska lågt och fönstret var högre upp. Efter en stund märkte pedagogen att de tre barnen 

vid bordet ville se hen ute på gården, varför pedagogen sade ”Gå och ställ er vid fönstret och 

se vad hen gör”. Därefter ställer pedagogen frågor som ”Vad ser ni?”, ”Vart på gården är hen 

nu och när tror ni hen tar bort löven?”. Barnen började diskutera om vad hen ute på gården 

gjorde och pedagogen ställde många öppna frågor för att hålla diskussionen vid liv. Jag 

märkte att pedagogen tyckte det var roligt att barnen var så intresserade av personen ute på 

gården. 

När det hade gått några minuter och barnen och pedagogen hade kommit in på annat att prata 

om märkte jag att ett av barnen såg personen igen, lös upp i hela ansiktet och sa till pedago-

gen, ”Fröken, nu är hen här utanför igen”. Pedagogen flinade åt barnet och började prata om 

personen som skulle blåsa bort alla löven igen, och fick till en intensiv diskussion om hur hen 

skulle göra för att få bort löven. 

 

Efter denna händelse vid bordet blev barnen ganska exalterade, de hade ingen fokus på maten 

och pratade i munnen på varandra. Pedagogen sa med en lugn ton att nu ska vi försöka äta upp 

det vi har på tallriken så ska vi snart gå och ha lite läsvila. Barnen tittade på pedagogen, nick-

ade och åt klart, eller sa att ”Jag är mätt och orkar inte äta upp resten av maten”. 

Under tiden som barnen blev klara sa pedagogen att de fick duka av, hen tog ett barn i taget så 

alla inte skulle springa in i varandra. 

 

 

 

Intervju nummer ett 

Jag började med att tacka för att jag fick komma och observera och berättade att jag hade 

några frågor jag ville ställa för att få en större förståelse över vad jag såg på observationen. 

Hen nickade och sa att det går så bra så. 

Jag började med att fråga hur pedagogen definierar en bra lunchsituation. Pedagogen berät-

tade att hen tyckte det ”skulle vara en lugn miljö så att barnen får matro. Att barnen har och 
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får tid på sig att äta maten. Också att de strävar efter att barnen ska få vara delaktiga och 

själva få ta exempelvis mjölk ur de små kannorna som de har på bordet, bre smörgåsen, hämta 

mat från buffén och dela maten. Men om barnen inte klarar av det får de så klart hjälp av oss 

pedagoger”, berättade hen. ”Men att vi ger dem tid att få pröva på själva, att vi pushar lite”. 

Hen fortsatte med att berätta hur ”barnen inte tror att de kan själva, därför pushar vi och har 

dessa idéer med kannorna, buffén, med mera för att de ska känna att de kan själv. Oftast kan 

de mer än vad de tror.” 

 

Sedan gick vi vidare till nästa fråga som handlade om hur pedagogen tänker/gör för att barnen 

ska bli involverade. Hen berättade att ”jag namnger varje barn när hen pratar med någon, och 

ställer direkta frågor till just det barnet”. Hen låter inte de andra barnen ta över, om det är nå-

gon som småpratar hela tiden så ber hen denne att vara tyst och låta det barnet som pratar 

prata till punkt. Hen påminner barnen om att man ska lyssna på varandra. Efter att jag och 

pedagogen hade pratat om hur man ska lyssna på varandra, gick vi vidare till fråga tre som 

handlade om hur hen löser en lite stökigare situation om det skulle uppstå någon. Hen berät-

tade att ”Det beror på vad situationen handlar om”, men hen skulle försöka locka tillbaka dem 

och styra barnen på rätt spår igen. Jag undrade då hur hen skulle använda sitt kroppsspråk och 

tonen i rösten? Hen berättade att ”man får vara ganska bestämd och konsekvent, men ändå 

sitta ner på stolen”. Fungerar inte det menar pedagogen att hen får resa sig upp för att hjälpa 

dem och tydligt visa med sitt kroppsspråk hur man ska göra när man äter, att man ska sitta på 

stolen. Hen går aldrig upp så hen skriker, det tycker hen inte är nödvändigt. Hen menar att 

man ska ha den lugna tonen, är man själv lugn i rösten smittar det av sig på barnen och stäm-

ningen blir lugn automatiskt. Hen sa också att har man ett lugnt tempo och inte är stressad, 

oftast har de en tanke om att nu ska det vara klart till den tiden, men att man ska låta barnen få 

tid på sig och inte känna stressen. Detta gäller i alla situationer menar pedagogen, exempelvis 

ute när de ska klä på sig. 

 

Mot slutet berättade pedagogen att de har buffén och att barnen får gå och ta själva, hälla upp 

mjölken med mera just för att de ska få känna sig så delaktiga som möjligt. När vi var klara 

med intervjufrågorna pratade vi allmänt om hur det hade sett ut tidigare vid maten, de hade 

haft tre bord i samma rum tidigare, men hade ändrat på det och ställt ett av borden i ett annat 

rum. Det hade direkt blivit mycket bättre med bara två bord. Att de är inne i ett eget rum 

gjorde att det blev lugnare. Hen berättade att, är det så att det känns som att lugnet inte finns 

där en dag brukar de tända ljus eller dämpa belysningen. Har de ljus tända vet barnen att man 

måste vara lugn eftersom ljus inte är att leka med. 

 

Efter att intervjun var klar tackade jag hen för att jag fick komma och observera och intervjua 

hen. Hen tyckte det var väldigt roligt att få vara med om en observation. Hen menade att det 

inte är ofta man får den förfrågan. 

 

 

Observation nummer två 

Den andra observationen utfördes i en förort cirka fyra mil utanför Uppsala. Det var en peda-

gog och fem barn vid bordet. Innan alla barnen och pedagogen satte sig vid bordet fick barnen 

ta mat vid ett buffébord och sedan gå och sätta sig och börja dela maten och hälla upp mjölk. 

När alla hade satt sig ner vid bordet sa pedagogen varsågod och barnen började äta. 

Under tiden jag observerade började barnen att prata om stjärntecken, och ett av barnen kom 

in på täcken med stjärnor, och pedagogen var väldigt öppen till att fortsätta och prata om 

täcket. Hen sa aldrig till att det inte var sovtäcken de pratade om, utan hen fortsatte diskutera 
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med det barnet och alla andra barnen följde med på spåret och sa att de också hade ett sådant 

täcke. Hen hade ett tydligt intresserat ansiktsuttryck och visade att hen var engagerad i vad 

barnen hade att säga. Hen var öppen för nya idéer och lät barnen prata på om sina tankar fast 

det handlade om något helt annat. Hen gillade att barnen diskuterade och använde sin fantasi. 

Medan barnen pratade lyssnade pedagogen och höll med barnen, hen var ganska tyst för att 

låta barnen prata med varandra och till henne istället för att hen skulle prata till barnen. 

Efter att barnen hade pratat om täcket kom pedagogen in på vad som mer har stjärnor på sig. 

Pedagogen kollade på ett av barnen, fick ögonkontakt och sa, ” Du kanske vet? Jag tror flag-

gan som finns i ditt hemland har det på sig?” Barnet kollade på pedagogen, lös upp och sa att 

det hade den, det var Australiens flagga. Alla andra barnen var väldigt intresserade och pra-

tade om vilka mer flaggor det fanns stjärnor på. Pedagogen satt och lyssnade och hörde när 

barnen sa olika länder, exempelvis USA. När pedagogen märkte att barnen tyckte det var in-

tressant sa hen, ”Ska vi kolla upp olika flaggor efter vilan och sedan måla dem?” Alla barnen 

sade ”JA” i kör. Under hela lunchen var pedagogen väldigt lugn och hade en ton som gjorde 

att barnen också var lugna. Hen visade med tydligt kroppsspråk och röstläge hur man skulle 

bete sig runt matbordet och sa att man ska lyssna på alla och låta dem prata klart innan vi bör-

jar prata om annat. 

 

En till diskussion som uppkom under lunchen handlade om snowracers. Ett barn hade berättat 

för pedagogen att hen hade en sådan hemma och att den var jätterolig att åka på. Pedagogen 

frågade vad man gjorde med en sådan. Barnet berättade för pedagogen hur man gjorde och 

fler barn kom in i diskussionen och berättade att de också hade en snowracer. De flesta barnen 

gillade snowracer, men några sa att den kunde vara lite farlig ibland. Pedagogen frågade då 

barnen varför den var rolig eller farlig. Barnen var så ivriga på att svara att pedagogen fick lov 

att säga ”en i taget nu” och log lite. De berättade historier om hur de hade ramlat och åkt i 

snön med den, liksom ”att andra i familjen hade åkt och ramlat eller att de hade klarat sig och 

gjort olika coola trick eller kanske bara stått kvar på racern”. 

 

När det började bli dags att duka av sa pedagogen med en låg ton att ”Nu måste vi börja av-

runda, vi får fortsätta prata om stjärnorna och snowracerna efter vilan. Okej?” Alla barnen 

svarade ja och började duka av och tacka för maten. 

 

 

 

Intervju nummer två 

Jag startade med att berätta att jag hade några frågor att ställa för att jag vill få mer kött på 

benen efter observationen. Därefter inledde jag intervjun och ställde frågan om hur en bra 

lunch ser ut för hen. Pedagogen anser att en bra lunch är när den är lugn och skön. En lugn 

stund där man kan sitta och äta och att alla känner att de får plats och sin taltid vid bordet. 

Lunchen är ändå en stund där man får sitta och äta i lugn och ro. Pedagogen berättade att den 

sociala samvaron är väldigt viktig, man ska kunna umgås vid bordet. Alla ska få vara med vid 

bordet, hen menade att alla barnen ska få känna att de är delaktiga i lunchen och att alla ska få 

prata. Eftersom det är en liten grupp kan man ge alla chansen att få vara med och kunna prata 

om de vill. 

När jag frågade hur hen gör för att få alla barnen involverade vid bordet berättade hen att de 

ibland använder sig av kort med bilder på. När barnen och pedagogen kommer till bordet med 

maten ligger det redan ett kort på bordet som de kan diskutera. Pedagogen tog exempelvis upp 

att det kunde vara en sol och att de då pratade om det under lunchen. Pedagogen ville försöka 

upprätthålla denna diskussion under hela lunchen. Hen sa att man då kunde ställa frågor till 
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barnen om solen, exempelvis: Vilken färg är solen? När var senaste gången solen lyste skönt 

på dig? Tycker du om solen? 

 

Ibland kunde de gissa djur och då fick alla barnen en rättvis samtalstid. Pedagogen berättade 

att ”när vi har gissa djuren får barnen beskriva djuret och de andra får gissa, och sedan turades 

de om och gick bordet runt. Annars brukar jag fråga lite hur det har varit under dagen, och om 

barnen har haft det roligt”. Exempelvis var de i skogen innan lunchen den dagen jag gjorde 

min observation, då tog hen upp det och frågade ”vad var roligast med skogen i dag?”.  Alla 

fick svara på frågan och lyssna på varandra. Även om majoriteten av barnen pratade om 

snowracer, som de hade nämnt vid lunchen vid ett tillfälle, frågade hen de barnen som satt 

tysta om de hade en racer, eller om de gillade snön. Hen ville få alla delaktiga i samtalen som 

var kring bordet. 

 

Om det skulle uppstå en lite stökigare situation skulle hen nog försöka att få det lugnt igen. 

Det ska vara en lugn och trevlig stund när man äter och alla vid bordet ska känna så. Man kan 

också under hela dagen prata om att man ska visa hänsyn och respektera varandra, när jag 

pratar lyssnar du, och tvärsom. Om man gör på det viset tror pedagogen att det inte blir så 

stökigt. Men genom att använda en lugn röst menar hen att det smittar av sig på barnen. Hen 

menar att höjer jag rösten lite måste barnen överrösta mig och då blir det automatiskt högre 

toner och lugnet försvinner. Hen sa att hen hellre har lite för låg röst än normalt. 

När intervjun var klar berättade pedagogen för mig att hen tyckte det var roligt att jag kom, 

hen tycker det är bra att man blir observerad ibland, själv blir man ganska hemblind och ser 

inte vad som händer vid bordet lika mycket som någon som observerar. 

 

 

 

Båda pedagogerna arbetar för att få en stressfri och lugn matsituation. De vill båda skapa ge-

menskap och sociala samvaro med barnen. Pedagogerna strävar också efter att alla barnen ska 

bli involverade och känna sig sedda. De ska inte känna att de ska sitta tysta och bli tillsagda 

för att få prata, utan barnen ska fritt få börja prata. Är det så att något annat barn pratar just då 

säger pedagogen stillsamt och med lugn röst att ”Kajsa pratar nu, vänta lite Oskar, det är snart 

din tur”. Varför jag nämner just detta exempel är för att båda pedagogerna tog upp att om alla 

barnen ska prata i munnen på varandra och inte lära sig att vänta på deras tur, blir det inte en 

lugn matstund. 

 

När jag läser igenom min observation och lyssnar på intervjuerna ser jag att båda pedagogerna 

har liknande tankemönster. De arbetar på samma sätt och ser barnen som individer vilka ska 

få sina röster hörda. Av frågorna jag ställde svarade de olika pedagogerna väldigt lika. När de 

svarade på vad som representerar en bra lunch sa båda att det ska vara en god gemenskap och 

en social samvaro mellan pedagogerna och barnen. De såg också att alla barnen ska vara in-

volverade. De söker ögonkontakt med alla barnen och pratar med alla för att få dem att känna 

sig lika mycket värda, och de ska känna att de får starta en diskussion och att det inte bara är 

pedagogen som ska starta den. Johansson & Jansson (2001) tar upp det här med den sociala 

samvaron och att dagens förskola ser måltiderna som ett tillfälle där pedagoger och barn ska 

få en trivsam stund tillsammans, vilket jag under observationerna märkte att båda förskollä-

rarna tänkte på. 
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6.2 Analys 

I mina observationer och intervjuer märkte jag att båda pedagogerna ansåg att barnens 

delaktighet var väldigt viktig. Pedagogerna ville att barnen skulle bli respekterade och 

behandlade som dem själva, som jämbördiga individer. Detta utgör min teoretiska 

utgångspunkt; Pramling Samuelsson & Sheridan tar upp att barnen ska bli respekterade och 

behandlas på samma sätt som vuxna. De tar även upp att vuxna ska ha förväntningen att 

barnen klarar av olika saker, dock genom deras hjälp (s.71). Detta är något som båda 

pedagogerna i min studie nämner under intervjun, exempelvis att man ska låta barnen försöka 

själva under lunchen (bre mackan, ta mat själv med mera). De menar att de finns där för 

barnen om de inte skulle klara det själva, men att pedagogerna har en tillit att barnen kan på 

egen hand. Pedagogerna menade att om de inte får testa själva kommer de aldrig att lära sig. 

Därför hade de båda som mål att få barnen så pass delaktiga som de ville vara, det ska vara på 

barnens villkor och de ska känna att vi pedagoger tror på dem, att de kan själv och att vi är 

intresserade av och respekterar dem. Pramling Samuelsson & Sheridan skriver också om vad 

barnkonventionen står för, närmare bestämt att barnen ska känna sig respekterade och få yttra 

sina åsikter i ett sammanhang som har en mening för dem (s.72). När jag observerade de två 

pedagogerna märkte jag att de tänkte mycket just på att barnen skulle behandlas som individer 

och respekteras, alla barn ska få sina åsikter hörda. Under intervjuerna tog båda pedagogerna 

upp att de försöker få alla barnen att bli hörda och om något barn pratar och ett annat börjar 

prata med dem tystar de ner hen och säger ”nu pratar din kompis, snart får du ta upp din 

åsikt”. 

 

Detta beteende hos pedagogerna är centralt för att öka känslan av delaktighet hos barnen och 
pedagogerna tycks således ha ett arbetssätt helt i linje med vad tidigare forskning sagt om 

detta. Samspelet mellan gruppen vid luncherna var bra, jag märkte tydligt att när det var ett 

barn som berättade något var den individen i fokus och de andra i gruppen lyssnade. 

Pedagogen var tydlig med att alla som ville säga något fick det och behandlades då som en 

individ. Melin (2009) tar upp just delaktigheten, liksom att det samspelas mellan individ, 

grupp och samhälle (s.3). I detta tillfälle är inte samhällsaspekten särskilt framträdande, utan 

relationen som yttrade sig var snarare den mellan individ och grupp. Jag märkte tydligt att 

pedagogerna var ute efter att barnen skulle få en ”individkänsla” när de pratade eller ville ha 

hjälp med något. När diskussionen gick fritt utgjorde de en grupp vid bordet där alla kunde 

vara med och prata, men var det så att ett barn ville ta upp något speciellt var pedagogen 

tydlig och sa att ”nu vill hen ta upp något, och vi har diskuterat klart så nu ska jag höra vad 

hen säger”. Att en känsla av delaktighet, skapad i en lugn och trivsam atmosfär runt 

matbordet, var viktig för pedagogerna är alltså uppenbart utifrån mina observationer och 

intervjuer. Det står därför klart att de med hjälp av ökad delaktighet framkallar en trygg och 

respektfull miljö för barnen i samband med deras måltider, vilken i längden stärker deras 

självkänsla. 
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7. Diskussion 

Innan observationen kände jag mig säker på min teknik och att jag skulle få ut bra 

information, i enlighet med vad Judith Bell (2006) sagt om att man ska vara säker på sin 

teknik och ordentligt förberedd. Jag känner absolut att jag var säker och att den tekniken jag 

använde mig av funkade väldigt bra då jag fick all information jag behövde och lite till. Jag 

hälsade också på alla andra pedagoger så de såg och visste vem jag var. Pedagogen jag skulle 

observera hade berättat att jag skulle komma, men jag ville ändå visa hövlighet och hälsa på 

alla som jobbade på förskolan. 

 

Pedagogen jag observerade vid första tillfället berättade för mig när vi var klara med 

observationen att de ämnade ha kontakt med alla barnen vid bordet för att få dem involverade 

i lunchen och diskussionerna. Hen ville att alla skulle få chansen att känna sig viktiga. 

Allmänt gav denna pedagog intrycket av att vara en lugn och social människa, som lyssnade 

på alla barn och ville höra vad de tyckte om exempelvis maten, hur morgonen hade varit med 

mera. Hen lät barnen vara fria själar, de fick kolla ut genom fönstret och diskutera om 

händelsen ute på gården, till exempel om personen som var utanför på gården och blåste bort 

alla löven (barnen var så klart väldigt intresserade och ställde sig upp och ville se). Pedagogen 

lät barnen göra det, och hen startade en diskussion och en social samvaro med barnen. Men 

efter en stund visade hen att det är hen som måste ”bestämma” när man ska fortsätta att äta. 

Jag lade märke till att hen var tydlig med hur man skulle bete sig vid matbordet. Exempelvis 

med bordsskicket och att man ska våga smaka maten som finns. Barbara Freytag-Leyer, 

(2012) tar upp att det var en regel att alla barnen skulle smaka av maten; pedagogerna som jag 

observerade hade inte det som regel, men ambitionen var ändå att alla barnen skulle smaka av 

maten. Var det så att ett barn verkligen inte ville behövde de inte men pedagogerna menade att 

helst ska man smaka, så man lär sig fint bordsskick. 

 

När jag intervjuade den första pedagogen pratade vi mycket om hur hen skulle göra om det 

uppstod en stökig situation. Hen menade att man som pedagog ska ha ett lugnt kroppsspråk 

och ha en lugn ton fast barnens röster höjs. Med det menade hen att hen trodde att har man 

bara en lugn ton fast en situation uppstår så kan man lättare få tillbaka lugnet i barnen om man 

själv fortfarande är lugn. Pedagogen tog också upp att hen inte vill höja rösten, dels för att hen 

inte gillar att man höjer rösten, men också för att hen inte tror att det hjälper att man höjer sin 

röst när man ska prata allvar med något eller några barn. 

 

Bibehållet lugn ansågs således vara viktigt vid måltiderna, men något som betonades i lika 

hög grad var att barnen skulle betrakta sig själva som delaktiga i matsituationen. De skulle 

tilltalas som likvärdiga individer och ges en egen röst i sammanhanget, det vill säga tillåtas 

tycka och tänka. För att denna delaktighet skulle vara möjlig verkar ovan nämnda lugn vara 

en förutsättning – för att pedagogen ska ha tid och möjlighet att ge varje barn ett visst 

utrymme krävs ordning och struktur, vilket underlättas om måltiden utförs lugnt och 

metodiskt. När barnen så får tillfälle att själva aktivt ta del av måltiden på det sätt som 

beskrivits i observationerna, bidrar det till att stärka deras syn på deras egen förmåga och 

kapacitet. Med andra ord leder en större delaktighet till en ökad självkänsla hos barnen då de 

lär sig att lägga värde vid sina egna åsikter liksom deras rätt att yttra sig. Ytterligare en följd 

av pedagogernas arbete är att barnen inte bara lär sig värdera sig själva utan även sina 

medmänniskor. Pedagogerna betonade vikten av att alla skulle få göra sig hörda och att när 

någon pratade skulle de andra respektfullt lyssna på denne. 
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Dovenborg & Pramling Samuelsson(2000) säger att ser man till hur barnen tänker, och deras 

perspektiv så finns det inte något rätt och fel i vad man diskuterar, utan allt är logiskt. Detta 

höll sig den andra pedagogen galant till. Hen tänker inte på att det är ”fel” att ta upp täcket när 

barnen egentligen pratade om stjärntecken, utan hen fortsätter på den idén och sedan kommer 

alla barnen och hen tillsammans in på stjärntecken igen. Först då hintar hen att det var 

stjärntecken de pratade om först, ”vad roligt att vi kom in på täcken, och att alla hade ett täcke 

med stjärnor på”. Överlag var pedagogen öppen för nya diskussioner, hen visade med 

ansiktsuttryck att hen var intresserad av vad barnen sa. Johansson (2005) nämner just att 

pedagogen ska visa intresse och göra klart att hen lyssnar på vad barnen har att säga om sina 

olika händelser, en situation som präglas av den samspelta atmosfären vilken uppstår när 

pedagogen visar sitt intresse. Detta märkte jag tydligt när jag observerade pedagogerna. Båda 

två var väldigt öppna och ville höra på vad barnen hade att säga. Pedagogerna fortsatte på 

barnens tankar och ville hitta på olika aktiviteter utifrån vad barnen tog upp, exempelvis ville 

pedagog nummer två att de tillsammans skulle måla olika flaggor eftersom de hade kommit in 

på detta under lunchen när de inledningsvis pratade om stjärnor. Detta är något som visar på 

pedagogens medvetenhet om de aspekter som präglar det rådande forskningsläget (och som 

diskuterats ovan). Hen visade sitt intresse över vad barnen hade pratat om och utvecklade idén 

eftersom hen märkte hur mycket barnen gillade diskussionen de hade startat. 

 

Under intervjun med den andra pedagogen berättade hen vidare, att hen jobbade hårt för att 

det skulle vara en lugn och stressfri lunch – något som ytterligare vittnar om pedagogens 

medvetenhet om vikten av detta. Hen berättade i intervjun att om det skulle uppstå en 

situation där det blir stökigt, skulle hen fortfarande vara lugn och också visa det på 

kroppsspråket. Just för att hen märker att barnen blir lugna när hen är lugn i tonen och i sin 

kropp. Det är inte ofta hen höjer rösten, då hen tror att barnen automatiskt höjer sin eftersom 

att de inte hör sig själva om pedagogen höjer sin röst. Det var två bord i samma sal, och jag 

frågade om det då blev stökigare eller inte. Hen svarade mig att när de hade ändrat och ställde 

in ett till bord hade det blivit lugnare. Jag märkte tydligt att det fungerade bra mellan de två 

borden och att pedagogerna hjälpte varandra när det kanske blev lite stökigare. Dock är det 

tänkbart att om man har ett bord två pedagoger och några barn och sitter själva i ett rum blir 

det lugnare – av egna erfarenheter har jag upptäckt att det har fungerat bäst. Barnen har då 

inga andra barn än dem vid bordet att fokusera på, och i detta lugn blir det dessutom enklare 

att öppna upp för alla närvarandes delaktighet. 

 

Att bibehålla lugnet under lunchen var således något denna pedagog och hens arbetskamrater 

lyckades bra med. Fastän barnen hade många andra barn i samma rum och som inte satt vid 

pedagogens bord hade de fokus på de andra barnen vid deras bord. Jag märkte att pedagogen 

jag observerade verkligen hade fokus på just hens barn, hen pratade inte ens med det andra 

bordet. Det är högst troligt att barnen då känner av att pedagogen bryr sig om dem och inte det 

andra bordet, vilket jag också märkte tydligt att hen gjorde. Det i sin tur ledde till att barnen 

blev lugnare och visste att de hade en ”egen” pedagog de kunde prata med, och blev då inte 

intresserade av den andra som satt vid andra bordet. 

 

Vid det första observationstillfället hade förskolan två bord i samma rum, där de åt 

tillsammans. Jag tänkte extra på det och frågade under intervjun om det funkade bra att ha två 

bord i samma rum eller om det blev stökigare då. Hen menade att det fungerade bättre när de 

hade två bord. De hade haft på ett annat sätt förut, men det hade inte fungerat som 

pedagogerna ville. Tillsammans kunde de tre pedagogerna samarbeta, om det skulle uppstå 

något kunde en av pedagogerna gå iväg och de andra kunde hjälpa det andra bordet. När de 

ändrade och ställde in ett till bord hade det blivit lugnare under lunchen. 
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På vilket sätt pedagogerna arbetade för att få en stressfri lunch visade sig vara lite olika. Båda 

två pratade mycket om att de sätter barnen i fokus, och att de ska få ta mat själv, och testa allt 

själv innan man som pedagog hjälpte till. Båda trodde att får barnen ta mat själv blir det en 

lugnare situation och bidrar till ökad delaktighet, och därmed en stärkt självkänsla. Eftersom 

barnen får göra saker själva känner de sig bra och blir lite stolta. Ena förskolan körde med 

olika teman vid bordet ibland, exempelvis att man skulle berätta vilket som var ens favoritdjur 

eller liknande. Detta exempel var dock inget som den första förskolan använde sig av. Den 

första arbetade mycket med att vara allmänt lugn vid maten och försöka få barnen att styra 

diskussionerna. Att ha olika teman vid ordet kan absolut vara roligt, man får barnens 

uppmärksamhet och barnen känner att de är delaktiga när de får säga vilket som är deras 

favoritdjur eller liknande. Vad som är viktigt är att ha en plan på hur man tänker att lunchen 

ska vara, är det exempelvis någon sjuk kan man byta lite platser och kanske sätta något barn 

vid någon de vet passar hen bra med. Ifall barnen ofta umgås skulle möjligen en diskussion 

uppstå när att de pratar om saker som hänt när de har lekt tillsammans. Att barnen ibland får 

byta plats kan därför ses som fördelaktigt, lämpligtvis vid tillfällen då någon är borta. Detta 

skulle vara en bra övning för barnens sociala kompetens och återigen bidra till att de uppfattar 

sig som mer delaktiga då de aktivt skapar en social situation mellan sig själva. Min personliga 

erfarenhet visar vidare att barnen tycker det är lite spännande att få sitta någon annanstans och 

då blir det kanske så att de pratar med ett annat barn vid bordet som de inte brukar prata med 

så mycket, vilket kan det bli en spännande diskussion. 

 

När jag hade intervjuat båda pedagogerna märkte jag att mina punkter som jag hade innan 

gick att finna under båda observationerna. Pedagogerna tänkte och arbetade på samma sätt. 

De ville att lunchen skulle vara ett tillfälle präglat av gemenskap. Det var inte maten som var i 

fokus utan hur man tillsammans skulle få en social samvaro. Sepp (2002) tar upp om att det är 

gemenskapen som är fokus, inte maten, vilket alltså överensstämmer med verkligheten. 

 

Av dessa observationer och intervjuer har jag fått ta del av värdefull information som 

bekräftar det forskare betonat som viktigt vid sociala situationer där vuxna och barn 

samspelar. Jag har betraktat hur pedagoger jobbar för en lugn och stressfri miljö för att 

därmed öka barnens delaktighet i måltidssituationen. Ett utmärkande drag hos båda 

pedagogerna är att gemenskapen sågs som central – ett större lugn och en ökad gemenskap 

går hand i hand och skapar tillsammans en stimulerande miljö i vilken barnen ges tillfälle att 

själva delta och därmed utveckla sin självkänsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

8. Diskussion om metod 

Min metod jag använde mig av var att observera och därefter göra en kort intervju för att få 

lite mer information över de aspekter jag funderade över under observationen. 

Jag tycker att det gick bra med observationerna – dock kunde jag ha frågat mer under 

intervjun så att pedagogen skulle få förklara lite mer ingående varför hen gör som hen gör 

under lunchen. Jag fick visserligen mycket bra information men kunde ha fått ännu mer. 

Björndal (2005) diskuterar just observation och menar att det kan vara väldigt krävande och 

för att det ska bli den bästa kvaliteten på en observation måste man vara förberedd både 

mentalt och fysiskt. Jag tycker att mina observationer gick väldigt bra, jag satt en bit ifrån i ett 

hörn för att inte göra barnen för nyfikna på varför jag satt där (pedagogen hade informerat 

barnen om att jag skulle komma) och jag hade ett stort block med mig och tre stycken pennor 

utifall en av pennorna skulle ta slut. Situationen var med andra ord väl förberedd. Jag 

personligen var lite nervös över observationerna, jag var rädd att jag inte skulle göra rätt eller 

att inte viste hur man skulle göra. Förvisso hade jag läst Judith Bell väldigt noggrant och 

visste därför hur jag i teorin skulle göra, men likväl var det ändå första gången och dessutom 

en ganska stor observation. Därför var jag ändå lite nervös och tankarna gick. 

 

När jag väl satt ner och förskolan inledde sin lunch, började jag emellertid skriva ner direkt 

och allt gick jättebra. Jag fokuserade på mina olika frågor jag hade. Jag hade gjort några 

påståenden som jag skulle fokusera på under observationen så jag inte skulle flyga iväg och 

tappa tråden.  Judith Bell (2006) tar upp registrering, vilket jag skriver lite kort i min metod. 

Det betyder att man ska veta ungefär hur ofta man ska skriva ner något på pappret, jag tänkte 

mycket på det när jag observerade och jag fokuserade på att lyssna på pedagogen i alla fall en 

minut och kanske ibland lite till innan jag skrev ner något. 

 

När lunchen var klar skulle jag och pedagogen sitta ner och göra en kort intervju av de frågor 

som hade kommit upp under observationen. Judith Bell (2006) skriver i sin bok om att man 

alltid ska fråga om man får spela in, vilket jag gjorde när jag pratade med de två olika 

pedagogerna innan observationen och intervjun. De båda pedagogerna hade inga problem 

med att jag spelade in. Deras reaktion var väldigt positiv. Bell menar att det är bra att spela in 

då man som intervjuare får mer fokus på att kunna diskutera med den som blir intervjuad 

eftersom man då slipper att skriva ner allt som sägs. Jag anser att mina två korta intervjuer 

gick bra, båda pedagogerna pratade på väldigt bra och förtydligade mina punkter så jag fick 

ännu mer kött på benen till mitt resultat. 

 

Detta resultat har sammanfattningsvis uppnåtts med hjälp av metoder från både Bell och 

Björndal, vilka dock anpassats för att passa in på denna specifika studie. Mina metoder jag 

använde mig av tycker jag har fungerat väldigt bra, jag har fått information som har varit av 

stor vikt för både detta arbete och de som intresserar sig för hur pedagogisk verksamhet kan 

bidra till att barnen utvecklas till självsäkra individer. Denna kunskap är viktig för blivande 

pedagoger att ta med sig ut i arbetslivet, och jag själv har fått många nya idéer som jag ämnar 

tillämpa i min yrkesroll. 
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Intervjufrågor 

- Vad representerar en bra lunch för dig? 

- Hur tänker/gör du för att varje barn ska bli involverat? 

- Hur tror du att man löser en stökig situation på ett bra sätt? 

- Tror du det är viktigt att fortfarande ha en lugn ton fast än barnen börjar höja sin? 

 

 

 

 

 

 


