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Ni får göra vad ni vill bara ni äter!

Ontoförhandlingar i den pedagogiska måltiden som nätverk

Elin Borg Olofsson & Sara Frodin

Sammanfattning

Syftet med studien är att undersöka hur måltiden kan förstås genom posthumanistisk teoribildning. 
Denna studie är en kvalitativ etnografisk fältstudie där observationerna har utförts på en förskola i 
Stockholm med hjälp av en filmkamera. Syftet med den pedagogiska måltiden står delvis utan uttalat 
mål men är samtidigt till brädden fylld med intentionen att äta. Vid första anblick är det som om ”bara 
man får i sig mat så är det bra” men vår analys visar att måltiden är mer invecklad än så. Måltiden är 
komplex och fylld av motsägelser. När man tittar på måltiden med våra teoretiska utgångspunkter 
framträder mellanmänskliga förhandlingar. Vi menar också att de krispiga nachochipsen, den halvätna 
broccolin, det kladdiga, rapar – allt kan tolkas som medförhandlande till vad som blir måltiden. 
Sammanfattningsvis visar vår studie att en pedagogisk måltid kan förstås som ett nätverk där normer, 
pedagoger, barn och ting tillsammans skapar måltiden i förskolan.

Nyckelord
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Förord
För snart tre och ett halvt år sedan påbörjade vi vår utbildning på förskollärarprogrammet på 
Stockholms universitet. Det har varit en resa där vi lärt oss mycket om oss själva och om den förskola 
vi vill vara med och driva i framtiden. Vi avslutar vår tid på universitet med den här uppsatsen som 
inte hade gått att genomföra utan medverkandes hjälp, tack till våran informantförskola. Utan er 

hade denna studie inte kunnat genomföras. Speciellt tack till det otroligt tålmodiga och toleranta 
barnen som köpte att det var två konstiga vuxna med vi måltiden som inte åt med dem.

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare Karin Hultman som genom givande 
handledningssamtal gett oss nya tankar och idéer men framför allt fyllt oss med positiv energi.

Tack våra stöttande och påhejande familjer och vänner för att ni trott på oss även de dagar vi inte velat
eller orkar möta uppsatsen, oss själva eller er. 

Utan dig Sara hade jag aldrig orkat dessa intensiva månader mellan hopp och förtvivlan, du är så lugn 
och trygg vilket har känts fantastiskt att jag har haft dig att luta mig mot.

Tack Elin för att du funnits där som min klippa, medskribent och som stöd under denna intensiva 
period av uppsatsskrivande där livet händer men framför allt, tack för att du är Elin! 

Slutligen vill vi tacka maten, den goda, äckliga, väldoftande, stinkande, familjära, främmande, 
provokativa maten som drabbar oss och påverkar oss. Maten som varit ett bränsle, en belöning, en 
återhämtning, ett konstant samtals ämne. För vem kan leva utan mat?

Beskrivning av författarnas insatser i studien

Vi har i största möjliga mån arbetat tillsammans för att kunna diskutera idéer, formuleringar och 
frågor. Vi har genom tekniken - det vill säga Google docs - kunnat utveckla och bygga denna uppsats 
gemensamt även när vi inte haft möjlighet att träffas IRL.
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Inledning

På förskolan ”Larven” sitter en morgon Joline (pedagog), Molly och Aisha vid 
frukostbordet med varsin smörgås. Molly börjar slicka bort smöret från 
smörgåsen. Aisha vänder sig till Joline och säger “Molly slickar på mackan”. 
Joline svarar: ”Okej, men det kan man väl göra? Eller får man inte det?”. Aisha 
skakar på huvudet, skrynklar ihop ansiktet och säger “nää, det känns inte bra 
här” och lägger handflatan mot bröstkorgen. (uppdiktad situation).

Varje dag serveras frukost, lunch och mellan mål på förskolor i Sverige, detta kallas oftast för 
pedagogisk måltid. Till grund för den pedagogiska måltiden finns ett historiskt idéarv av vad barn 
behöver för att bli starka och bra samhällsmedborgare (Vallberg Roth 2011, s. 26; Holmlund 1996, s. 
45). I vad själva pedagogiken i måltiden ska vara har förändrats under åren till följd av rådande 
vetenskapliga teorier och politiska influenser. Vad dessa influenser har gjort med den pedagogiska 
måltiden är relativt beforskat (Vallberg Roth 2011; Holmlund 1996; Johansson & Pramling 
Samuelsson 2001; Norman 2003; Gullberg 2004; Kärrby 2000), det gäller även vilka förutsättningar 
pedagogerna skapar för måltiden och hur (Johansson & Pramling Samuelsson 2001; Sepp, Andersson 
& Fjellström 2006; Norman 2003; Hellman 2010). 

Vid måltiden möts barn och vuxna, men är de ensamma vid bordet? Finns det fler aktörer med i 
förhandlingen som uppstår vid måltiderna? Vi har under vår utbildning bekantat oss med 
posthumanistiska teorier som innefattar idéer om hur fler aktörer än bara  människor möts och 
tillsammans förhandlar fram situationer. Dessa teoribildningar motsätter sig en antropocentrisk 
idévärld där människan överordnas tingen (Lenz Taguchi 2012, s. 15). En posthumanistisk 
teoribildning handlar om att människor och ickemänniskor (tingen och normer) möts på lika villkor i 
en utplattad hierarki. Utifrån dessa teorier kan man säga att inte bara barn och vuxna möts och gör 
måltid tillsammans utan att också ickemänniskor (bord, bestick, kladdig mat, svåräten mat, diskurser 
om bordsskick, luftbubblor som bildar rapar) är med och bestämmer vad som händer under måltiden. 
Det är en inte så enkel uppdelning: Är de fysiska reaktionerna en del av mig eller besitter även 
luftbubblorna agens? Är en luftbubbla i min strupe en del av mig eller är det en rap? Måltiden 
inkluderar hur kroppen, människor, känslor, tingen, normer, regler osv samhandlar och förhandlar det 
som sker. Vi vill med vår studie belysa just dessa invecklade förhandlingar som uppstår under 
måltiden mellan barnen/pedagogerna och det icke-mänskliga. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006, ss. 87-88) menar att måltiden ges generellt lite 
planeringstid. Samtidigt finns det få andra aktiviteter som har ett så tydligt syfte, under måltiden är den
huvudsakliga meningen att man ska äta. Vi vill därför rikta blicken mot förhandlingar som uppstår vid 
måltiden i mötena mellan måltidens aktörer. Precis som den fiktiva frukostsituationen i inledningen så 
sker det inte bara något mellan Joline, Molly och Aisha utan smörgåsen och Mollys tunga gör något 
fysiskt med Aisha. Aishas äckelkänslor är också med och förhandlar tillsammans med Mollys tunga, 
smörgåsen och smöret. 

Vi kommer med vår studie försöka belysa hur måltiden skulle kunna förstås som ett nätverk av 
förhandlingar där både människor och ickemänniskor är med och förhandlar. För att bredda insikten 

6



av föränderligheten i den pedagogiska måltidens syfte, kommer vi att ge en sammanfattad, förenklad 
historisk bakgrund till den pedagogiska måltidens framväxt. 

Historisk bakgrund
Vår studie handlar om den pedagogiska måltiden, men vad innebär just pedagogiken i måltiden? Den 
pedagogiska måltiden i förskolan är inte född ur intet. Att barn äter i verksamhet lagd utanför hemmet 
är en idé som vuxit fram och förändrats under inverkan från olika politiska och vetenskapliga idéer. 
Varför finns det “pedagogiska måltider” i förskolan? Vilka spår går det att se i hur man äter på 
förskolan idag?

“Äta bör man annars dör man”, fattigvård och samhällsutveckling

Under mitten av 1800-talet fram till början av 1900-talet importerar rika män och kvinnor från övre 
medelklassen idéerna om barnomsorg/”förskola” i en filantropisk och kristen anda, en verksamhet som
kom att kallas ”barnkrubba” (Vallberg Roth 2011 s. 26; Holmlund 1996 s. 51; Vallberg Roth 2011 s. 
29). I barnkrubbans omsorg ingick näringsriktig och “bra” mat (Holmlund 1996 s. 54), dels för att 
stärka och skapa förutsättningar för ett idealiskt folkslag och ”rensa ut” det dåliga (Sundin 2005, s. 
408). Men måltiden innebar också ett tillfälle att lära sig bordsskick och måltidsetikett (Johansson & 
Pramling Samuelsson 2001, s.88). För att kunna uppfostra de mindre belevade barnen blev måltiden 
ett tillfälle till att bryta negativa familjemönster. Historikern Yvonne Hirdman menar att soppköken 
och skolbespisningens matsedel utformades för att ”förhindra framtida supande” (Hirdman 1983 se 
Gullberg 2004, s. 54). I Sverige  under 1800-talet var föräldrars supande och barns tidiga debut in i 
alkoholens värld en konsekvens av socioekonomiska brister (Gullberg 2004, s. 54). Genom att se 
måltiden som mer än bara föda, blev den ett tillfälle att angripa socioekonomiska klyftor som 
fattigdom och svält samt att förhindra kriminalitet (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 88). 

Att fostra en befolkning, att äta rätt för att göra rätt!

Urbaniseringen och en allt starkare arbetarrörelse gör avtryck i synen på barnuppfostran och en 
socialdemokratisk politik växer fram kanske just som ett svar på den filantropiska rörelsen och 
kritiken mot den (Sundin 2005, s. 408). Vilket resulterar i att barns kost och näringsproblem ses som 
ett nationellt och statligt problem. Det leder till att fattigvårdsinspektionen grundas, för att bland annat 
se över problematiken kring näringsbristen bland befolkningen. Under 1910-talet och framåt utreder 
och dokumenterar fattigvårdsinspektionen näringsbrister bland barnen i storstäderna, men man 
ifrågasätter samtidigt om detta är något som går under fattigvård eller om detta egentligen är en 
skolangelägenhet (Gullberg 2004, s. 49).  

1934 skriver politikerna och forskarna Alva & Gunnar Myrdal debattboken Kris i befolkningsfrågan. 
Där förklarar paret att barns näringsbrist har sitt ursprung i familjens (i första hand mödrarnas) 
okunskap och i familjens bristfälliga, ekonomiska förutsättningar (Gullberg 2004, s.85). Något som 
skulle kunna överbyggas genom en statligt centraliserad barnomsorg. Barnen skulle nu uppfostras i 
gemenskap och solidaritet. Myrdal som studerat psykologi i USA anammade de nya 
utvecklingspsykologiska teorierna om att individen ska lära sig inifrån och ut (Kärrby 2000, s. 7), 
måltidssituationen blir då ett tillfälle att utbilda barnen kring hygien och näringslära. Måltiden blir ett 
socialpolitiskt instrumentsätt: en möjlighet för myndigheter att använda barnomsorgen till att jämna ut 
skillnader mellan familjer och ge alla barnen samma förutsättningar (Gullberg 2004, s. 52). Trots detta
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dröjer det ända till 1946 innan skolmåltiden blir statligt finansierad för alla elever (Persson Osowski 
2012, s. 10). 

Måltiden blir pedagogisk

Under 1950-talet ifrågasätts idén om barnomsorgen. Trots kritiska röster mot barnomsorgens 
utbredning så vinner till slut arbetsmarknadspolitiska krafter och kvinnorörelsen mark under 1960-
talet, vilket resulterar i en alltmer pedagogisk och utbredd barnomsorg. I barnstugeutredningens 
betänkande 1972 kan man utläsa hur den teoretiska och politiska förskjutningen av perspektiv även 
influerat synen på måltiden. Man lyfter i utredningen (1968 års barnstugeutredning 1972, s. 169) 
exempelvis fram hur rutinaktiviteter på förskolan, måltiderna inkluderade, bör tas till vara för 
inlärning och personlighetsutveckling. Vid måltiderna ges också tillfälle att uppmuntra barns initiativ 
till självständighet (1968 års barnstugeutredning 1972, s. 170). 

Beskrivningen av måltiden i barnstugeutredningen tolkar Sepp, Andersson och Fjellström (2006, s. 
225) som födelsen av begreppet pedagogisk måltid. 

Under 80-talet problematiseras den snabba framväxten av förskola: Kan man garantera en kvalitativ 
verksamhet eller ska det vara “barnpassning”? (Hammarström-Lewenhagen 2013, s. 110). Det gör att 
debatten kring förskolan kommer att handla om att det måste tydliggöras vad förskolans uppdrag ska 
vara samt om förskolan borde närma sig skolans värld med en tydligare pedagogisk agenda 
(Hammarström-Lewenhagen 2013, s.112). I förskola-skola-kommittén (1985) uttrycks tveksamheter 
mot en pedagogisering av måltiden (Hammarström-Lewenhagen, 2013, s. 224), ska måltiden inte bara 
få handla om att äta mat?

Den pedagogiska måltiden, ett mål utan mål

I pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987, s. 47) skrivs omvårdnaden (måltiden 
inräknad) fram som en viktig roll i barns identitetsutveckling och sociala utveckling. Vård och omsorg
likställs med lek, berättande och sång för att ge barnen de bästa av förutsättningar för att utveckla 
kunskaper om sig själva och sin omvärld.

Socialstyrelsen (1987, s. 47) lyfter här en utvecklad syn på barn och lärande, nu förespråkas ett 
lustbetonat lärande med fokus på att lära för att bli självständig (måltiden inkluderad). Under 90-talet 
förflyttas ansvaret för förskolan från Socialstyrelsen till Skolverket. Förskolan äntrar nu skolvärlden 
vilket innebär att förskolan så småningom får en egen läroplan 1998. Återigen lyfts oron för att 
”skolifiera” förskolan och att omsorgen inte får glömmas. Förskolan går dessutom från att vara 
regelstyrd till målstyrd, alltså man har strävansmål (Hammarström-Lewenhagen 2013, s. 272) till 
skillnad från övriga skolväsen som har uppnåendemål. Det vill säga mål som strävas mot istället för 
mål som skall uppfyllas 

I Läroplanen för förskola (Skolverket 2016) står inte mat, måltid eller äta som begrepp, men man 
skulle kunna mena att måltiden innefattas av alla eller flera mål i läroplanen (Johansson & Pramling 
Samuelsson 2001, s. 89; Munck-Sundman 2013, s. 18). På så sätt skulle man kunna hävda att likt 
andra delar av verksamheten i förskolan blir måltiden för barnen att lustfyllt utforska måltiden utefter 
eget intresse (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 89)

2007 ger Livsmedelsverket (Reviderad 2016) ut Bra mat i förskolan, där skriver man att den 
pedagogiska måltiden bör vara en del av förskolans uppdrag. I råden och uppmaningarna står det bland
annat om hur och varför de vuxna ska äta samma mat som barnen. Den pedagogiska måltiden ska ses 
som en självklar del av pedagogernas arbetsuppgifter och en lika självklar del av verksamheten som 
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alla andra ”mer” pedagogiska planerade aktiviteterna (Nyberg, Lennernäs, Sepp och Sollerhed 2010, s.
19). 

Måltiderna i förskolan ställer krav på sina deltagare och det finns goda skäl att anta att det leder till 
krockar och förhandlingar mellan dessa. Som förskollärare ska man följa barnens intressen, idéer och 
tankar samtidigt som matfrågan är hetare än någonsin. För många barn idag står måltiderna i förskolan
för det största näringsintaget, det gör att Livsmedelsverket (2016, s. 4) understryker att dessa måltider 
måste vara näringsriktiga.  

Den historiska genomgången visar alltså sammanfattningsvis att vetenskapens syn på vad som gäller 
vid matbordet i förskolan är föränderlig. Pedagogens roll vid måltiden kan i dag beskrivas som 
multipel: att samla barnen, lära ut om näringsriktig kost, kulturella regler (bordsskick) men samtidigt 
vara lyhörd, uppmuntrande och medutforskande (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 88). Ett 
historiskt idéarv gör sig samtidigt påmint och historiken kring matens betydelse i 
barnomsorgen/förskolan visar att detta idéarv hör till det som gör att rollen som pedagog, barn, norm, 
mat, ting blir så komplex.  

Tidigare forskning

Den pedagogiska måltiden som ett tillfälle att lära ut

Måltider på dagens förskola präglas av förskolemåltidens historiska arv (Johansson & Pramling 
Samuelsson 2001; Norman 2003). Måltiden ses dels som ett tillfälle för socialt samspel samtidigt ett 
tillfälle för att ge barn goda matvanor och lära sig bordsskick. 

Måltidsforskarna Hanna Sepp, Lillemor Andersson & Christina Fjellström (2006, s. 224) har 
genomfört en intervjustudie med pedagoger i förskolan för att få fatt i de attityder som finns gentemot 
den pedagogiska måltiden. Studien är genomförd i ett medicinskt-sociologiskt perspektiv (Sepp et al. 
2006, s. 226).  Sepp et. al. (2006, ss. 224,231) kan sammanfattningsvis påvisa att det finns en 
ambivalens bland pedagogerna kring lärarrollen vid måltiden. De intervjuade pedagogerna uttrycker 
att de inte känner sig tillräckligt kunniga i näringslära för att vara en utlärande pedagog, de uppger att 
de inte heller vet hur man ska vara medutforskande pedagog under måltiden (Sepp et al. 2006, s. 231). 
Detta gör att Sepp et. al. (2006, s. 227) hävdar att det krävs att pedagogerna har bättre kunskap om 
nutrition och uppföljningsmatriser för att kunna agera förebild fullt ut. Sepp et al. (2006, s. 231) 
framhåller att de intervjuade pedagogerna uttrycker att det är en ”utopi” för dem är att få äta i lugn och
ro utan störande barn. Sepp et al. (2006 s. 227) menar att en del av pedagogiken i måltiden är att vara 
en förebild för barnen vid måltiden, det innebär att pedagogerna bör sitta med barnen och äta samma 
sak som barnen. Det pedagogerna “gör” ger avtryck i vad den pedagogiska måltiden blir. 

Jenny Norman (2003, ss. 1, 4) har genom sin studie bland annat undersökt hur de vuxna språkligt 
uppfostrar barnen vid måltiden. Norman (2003, ss. 37,150), som har analyserat sin empiri med hjälp 
av en språkfilosofisk teoribildning där hon tagit spjärn mot Foucault och Wittgenstein, delar upp de 
pedagogiska tankefigurerna hon stött på i tre olika kategorier; konservativ genusuppfostran, 
pragmatisk uppfostran och utforskande kontextuppfostran. Norman (2003, s. 150) gör dessa 
kategoriseringar för att särskilja de olika sätt pedagogerna möter barnen vid måltiden i förskolan. I den
konservativa genusuppfostran har pedagogen ett uppfordrande och kravställande förhållningssätt mot 
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barnen, det ska vara tyst och lugnt vid matbordet. Den pragmatisk uppfostrande pedagogen visar 
barnen större förståelse och är uppmuntrande, vid matbordet uppmuntras dialog och att barnen ska 
kommunicera. Utforskande kontextuppfostran skedde bland de pedagoger som upplever att barn inte 
skulle uppfostras vid matbordet, man tar tydligt avstånd från meningsbärande ritualer och pratar inte 
om det man får och inte får vid matbordet. Norman (2003, s. 158) kan genom sina kategoriseringar 
påvisa att barnens måltid alltid hamnar i någon av dessa tre fostransidéer. Det förhållningssätt 
pedagogerna väljer att ha vid måltiden får därför konsekvenser för vad barnens handlingsutrymme blir 
och vad måltiden på så sätt får för mening. 

Att vara lärare i förskolan är fyllt av dilemman och tvetydigheter, måltiden är fullt av avvägningar att 
följa barnens lekfulla nycker men samtidigt hålla fokus på att barnen ska avsluta måltiden menar Eva 
Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2001, s. 97). Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv vill 
Johansson & Pramling Samuelsson (2001, s. 82) i sin artikel undersöka hur och om omsorgen får plats
i pedagogiken i förskolan, och väljer att rikta blicken mot just den pedagogiska måltiden. De 
reflekterar över att det kan finnas omsorgsaspekter i den uppfostrande och styrande pedagogens 
görande (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 96). Men samtidigt påbjuds att pedagogerna 
reflekterar och analyserar vad omsorg är och kan vara för att bedriva educare (ibid, s. 99). Detta 
begrepp kan förstås som en kombination av omsorg och lärande, ett arbetssätt som innebär att lärandet
inte kan ske utan omsorg och att omsorgen skapar lärande (ibid, s. 85). Vilken typ av måltid och 
vilken typ av lärande vill pedagogerna premiera (ibid, s. 86)?

Sammanfattningen av dessa studier är att pedagogernas görande får direkt och indirekt konsekvenser 
för vad måltiden blir. Måltiden i förskolan är inte helt enkel, utan blir ett område som måste 
förhandlas. Barn och vuxna ska få i sig näringsrik mat, det ska vara “trevligt”, ett tillfälle för barnen 
och vuxna att mötas (socialisera) och lära sig. Synen på den pedagogiska måltidens syfte gör alltså 
något med lärarrollen. Är syftet att mätta hungriga munnar och lära barn bordsskick så blir lärarrollen 
att instruera och korrigera. Om syftet istället är att barnen ska lära sig sociala koder och socialt 
samspel blir lärarrollen vid måltiden att vara en förebild att lyssna och samspela med barnen. Om 
måltidens syfte är att barnen ska få utforska och vara med och influera den blir lärarrollen 
medutforskande, dvs att som pedagog följa barnens intressen och frågor. Hur kan man förstå barnens 
agens i den pedagogiska måltiden.

Den pedagogiska måltiden som tillfälle för barnen att agera

Den danska barndomsantropologen Pia Haudrup Christensens (2003, s. 119) undersöker i sin studie 
hur barn skapar en meningsfull relation till mat, vilka val barnen gör och hur det kommer sig att barn 
väljer mat i vardagen som de gör. Haudrup Christensen (2003, s. 129) som genomfört studien i ett 
sociokulturellt perspektiv har kunnat påvisa att vuxna riskerar att missa det meningsskapande som 
barn gör kring måltiden i fall fokus i måltiden ligger på nutrition och hälsosam kost. Haudrup 
Christensen (2003, ss. 133-134) har i sin studie, om hur danska barn och ungdomar gör måltiden, 
kunnat påvisa att barnen skapar individuella och gemensamma rutiner kring mat och ätande om 
tillfälle ges. Att barnen själva gör sig uppfattningar om vad som är kvalitativ och hälsosam mat, att 
barnen måste få chansen att utforska och skapa egna förutsättningar för en långsiktigt hälsosam 
relation till maten är andra slutsatser i studien. (Haudrup Christensen 2003, s. 133). 

Ann-Marie Markström & Gunilla Halldén (2009, s. 11) undersöker barns aktörskap i den svenska 
förskolan. Med hjälp av en sociokulturell begreppsapparat kan de konstatera att barnen i deras studie 
skapar olika strategier för att utmana regler och normer (Markström & Halldén 2009, s. 121). Till 
exempel så använde barnen “fel” leksaker i “fel” rum, de förhandlade reglerna och svarade inte på 
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tilltal (Markström & Halldén 2009, s. 116). Barnen för sig inte i en riktning som förväntas av dem i det
ramverk som blir i förskolan, utan utmanar och tillsammans med andra barn och pedagoger skapar de 
nya ramverk och normer (ibid, s. 120).

De amerikanska omvårdnadsvetenskapsforskarna Mary Cathey och Nan Gaylord (2004, s. 101) kan 
genom sin forskning framhålla barnet som en blandning mellan biologisk och social varelse. Med en 
bio-kulturell teoretisk utgångspunkt kan de (Cathey & Gaylord, 2004 s. 102) konstatera att det skapas 
förutsättningar för hur barnet formar sina matvanor men att ätandet i sig kommer med förutsättningar. 
Att vara kräsen och neofobisk (rädslan för det nya och okända) i förhållande till mat kan förstås utifrån
tre aspekter; en del som inbyggd försvarsmekanism, en del som ens personliga preferenser och en del 
som ett kulturarv (familjens matvanor) (Cathey & Gaylord, 2004 s. 102). 

Förskoledidaktikern Ulrika Munck Sundman (2013) vill i sin avhandling belysa hur barnen i förskolan
”gör” måltiden. Hon har i sin studie utforskat vad som sker i måltiden när barnen gör den, det vill säga
hur barnen skapar måltiden utan deltagande vuxna (Munck Sundman 2013, s. 84). Genom ett 
sociokulturellt perspektiv kan hon konstatera att barnen gör måltiden med fokus på maten, ordningen 
och det sociala samspelet. Munck Sundman menar att barnen utan att ha en given ”ordningsman” eller 
tilldelat ansvar från de vuxna själva ser till att lokala regler bibehålls/omvärderas/diskuteras och att 
alla barn får möjligheten att delta i måltidskonversationerna (Munck Sundman 2013, ss. 85-86). 

De fyra refererade studierna får liknande resultat där de menar att barnens måltidsskapande sker 
tillsammans, parallellt och självständigt i relation till de vuxna och regler som finns kring måltiden. 
Cathey och Gaylord (2004) visar att maten och barnet gör något med varandra. På så sätt skulle man 
kunna tolka det som att maten gör barnet kräsen och barnets kräsenhet gör något med maten. När 
maten är familjär blir barnet matglad, när maten är främmande, ny och skrämmande blir barnet kräsen.
Haudrup Christensen (2003) menar att detta sker speciellt när barnen är i grupper med andra barn och 
kan utmana vuxnas föreställningar om vad barnet behöver och hur barnet själv är kapabel att äta 
nyttigt på eget bevåg. Munck Sundman (2013) och Markström & Halldén (2009) påvisar hur barnen 
återskapar, omskapar och nyskapar regler i förskolan. Barnen gör det själva vid matbordet (Munck 
Sundman 2013, s. 85) men också i relation till pedagogerna (Markström & Halldén 2009). 
Sammanfattningsvis skulle man kunna se det som att barnen, i studierna nämnda ovan, tillsammans 
med och utan varandra, pedagogerna och reglerna agerar med varandra. Reglerna får på så sätt även 
agens och är inte bara en produkt utan själva producerar något vid måltiden.

Den pedagogiska måltiden som en produkt och producent av normer och
diskurser

Den brittiska kulturantroplogen Mary Douglas publicerar 1966 (1997 översatt till svenska) boken 
Renhet och fara, där hon redogör för begreppen heligt, rent och orent. Hon menar att definitionen av 
begreppen är i relation till sin tid och “plats” (Douglas 1997, s. 12). På så sätt finns det ingen entydig 
definition av smuts, utan begreppet blir till i betraktarens ögon (Douglas 1997, s. 10). Douglas (1997, 
ss. 53-54) beskriver den orena maten och tabustämplad mathållning om “våra” förhållningssätt till 
maten som en följd av våra föreställningar kring mathållning:

Skor är i sig själva inte smutsiga, men det är stötande att ställa dem på matbordet.
Mat är heller inte i sig själv smutsig, men det är stötande lämna hushållsredskap i 
sovrummet eller matrester på kläder (Douglas 1997, s. 56)

I likhet med Douglas menar den brittiska barndomsforskaren Jo Pike (2008, s. 419) att man inte kan se
på skolmåltiden som verkligheten utan snarare som en verklighet. Pike (2008, s. 413-414) har med 
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hjälp av Foucaults maktdiskursiva idébild om styrningsmentalitet presenterat ett sätt att granska 
måltider i skolan. Skolmåltiden skulle kunna ses som en verklighet som skapar förutsättningar för vad 
som är som normalt och det rätta sättet att äta på och vilken typ av mat som är bättre än annan (Pike 
2008, s. 420). Skolmatsalens utformning är direkt kopplad till diskursiva teorier om “rätt” mat och 
“rätt” sätt att äta den menar Pike (2008 s.419). Diskursen om att lära barn i skolan om näringsriktig 
mat är så starkt etablerad att det enligt Pike (2008, s. 420) blir omöjligt att tänka kring 
måltiden/matsalen utan att associera till att barn uppmuntras till hälsosamt ätande. Pike (2008, s. 420) 
förklarar att man inte kan se måltiden och matsalen som ett åtskilt utrymme i skolan som existerar 
oberoende av omgivande verksamhet. Verksamheten i sin helhet dikterar barnens vardagliga uttryck 
och kommer att sätta sin prägel även i måltidsutrymmet. 

Foucault opens up new perspectives on children’s relationships with their peers 
and with other adults, bringing new light to bear on children’s agency and the 
ways in which children are able to accept, modify and resist specific subjective 
positions (Pike, 2008, s. 420). 

I sin studie om hur barn i australiska familjer använder måltiden för att utmana maktpositioner kan 
barndomsforskaren Susan Grieshaber (1997, s. 649) synliggöra vilka normativa strukturer som binder 
barnen och hur de utmanar normativa maktförhållanden som uppstår vid måltiden. Grieshaber som har
genomfört studien med en poststrukturalistiskt-makt-diskursivt teoribildning (1997, s. 664) drar 
slutsatsen att reglerna och normerna kring matbordet är förhandlingsbara och föränderliga då barnen 
positioneras och positionerar sig i varierande maktpositioner som subjekt. 

I sjätte kapitlet i genusvetaren Anette Hellmans (2010) avhandling belyser hon vilka diskurser om kön 
som skapas, och efterlevs vid måltiden på förskolan. Hellmans (2010, ss. 36-37) studie som utgår från 
ett poststrukturellt feministiskt perspektiv har syftet att redogöra hur barn gör kön i förskolan. Hellman
(2010, ss. 126-131) skriver om hur normer kring måltiden skapar förutsättningar för barnen och de 
vuxnas handlande (hur rummet är möblerat, hur barn och vuxna talar, positionerar sig o.s.v.). Hellman 
(2010, ss. 125-126) förklarar också att vuxna använder barnkulturella referenser för att förstärka sina 
ståndpunkter, till exempel är det bra att äta spenat så att man kan bli ”stor och stark som Karl Alfred”. 
Vid måltiden sker ständiga maktkamper, inte minst om vem som bestämmer över barns kroppar 
(Hellman 2010, s. 127).  Hellman (2010, s. 130) att hela relationen mellan barn och pedagoger 
påverkas negativt i form av förtroende/tilltro i och med att barn “tvingas” att smaka på alla delar av 
maten, även de som barnen uttrycker obehag eller “äckel” för. I avhandlingen (Hellman, 2010 s. 131) 
skildras exempelvis hur pedagogerna gör föräldrarna “närvarande” i måltiden, då de används som en 
påtryckning för att införliva pedagogernas vilja vid måltiden. Pedagoger använder andra barn som 
påtryckningsmetoder och ”goda exempel” men även barn emellan uppfordrar varandra till att smaka 
(Hellman 2010, ss. 131, 137).

Sammanfattningsvis är det inte bara barnen och pedagogen som skapar förutsättningar för måltiden, 
utan det verkar även som att normerna är med och skapar måltiden. Normbärande tabun (Douglas 
1997), diskurser om näringsrik mat (Pike 2008), hur man förväntas bete sig (Grieshaber 1997) och 
vems intressen som bevakas (Hellman 2010) är med vid måltiden och förhandlar och influerar hur den 
kommer till uttryck. Man får inte fatt i måltiden om man inte analyserar vilka strukturer som influerar 
måltidens tillblivelse menar Pike (2008, s. 420). De regler, normer och strukturer 
(lokala/nationella/internationella) kan alltså betraktas som en deltagare vid måltiden som är med och 
skapar förutsättningar för barnens och pedagogernas handlingsmöjligheter. Men finns det ytterligare 
aktörer som skapar måltiden?
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Den pedagogiska måltiden som en plats för mer än människor

Förskoledidaktikern Karin Hultman (2011) tar i sin avhandling stöd av posthumanistisk teori för att 
försöka greppa barns subjektskapande i relation till tingen. Hultman (2011, s. 80) konstatera i sin 
studie att om man underordnar och negligerar tingens agens avgränsas även möjligheten för de 
mänskliga aktörerna. Hultman (2011, s. 75) beskriver hur idén om det kompetenta barnet, istället 
borde handla om det kompetenta samarbetet då människan inte agerar själv utan är och blir i relation 
till tingen. Det är i komplexa och sammanflätade ögonblick som materialiteten lockar och lockas av 
barnen i förskolan, mellan aktörerna sker det fantastiska, meningslösa, roliga och obehagliga 
tillblivelser (Hultman 2011, ss. 76-77). 

Hultmans resonemang blir intressant i relation till vår studies syfte och frågeställningar, hur resonerar 
dessa idéer i ett måltidssammanhang, hur samhandlar dessa med varandra och vilka realiteter görs 
synliga om man observerar mer än mänskliga aktörer i måltiden? Vad gör besticken, maten, tallrikarna
och andra materialiteter med barn, vuxna och regler vid måltiden? 

Den pedagogiska måltiden som “ett” nätverk

I sin avhandling om barns och ungdomars psykiska ohälsa beskriver Karin Gunnarsson (2015) hur hon
med stöd i post-strukturella teorier kunnat få fatt i fyra figurationer av hälsa; hälsa som plats, hälsa 
som kompetens, hälsa som känslor och hälsa som könad kropp (ibid, s. 70). Gunnarsson (2015, s. 54) 
kan på så sätt se hur barnens hälsa blir till något, att det är som i apparatur ett begrepp hon förbinder 
med assemblage av nätverk. Gunnarsson (2015, s. 54) beskriver assemblage som ansamlingar av 
viljor, åsikter, tankar, idéer, begär, intentioner som möts. Hon kan på följande vis lyfta hur aktörernas 
görande bildar nätverk (ibid 2015 s.55). Nätverk av hälsa kan på så sätt förstås som ett fenomen, där 
många aktörer och nätverk samhandlar till realiteter (Gunnarsson 2015, s. 55).

Den nederländska kostantropologen Ann-Marie Mol (2012), utreder hur man med filosofiska 
“verktyg” i ett aktör-nätverks teoretiskt perspektiv kan synliggöra hur bantningsmetoder, maten och 
kroppen influerar och påverkar varandra. En av Mols slutsatser är att styrkorna och svagheterna i en 
bantningsmetod kanske inte ska ses som realitet utan snarare som en del av en realitet, delarna i 
bantningsmetoderna är med och skapar förutsättningar till vad metoden blir (Mol 2012, s. 380). Mol 
(2012, s. 380) menar att val av bantningsmetod ändrar matens mening och materialitet. Kaloriräkning 
till exempel gör att maten dels ses som bränsle men om man måste räkna kalorierna så menar Mol 
(2012, s. 383) att maten också kan ses som en njutning. Om man istället ser till bantning där man 
kategoriserar mat blir maten nyttig/onyttig och ett begär (ibid s.384). Det tredje metoden Mol 
analyserar är tallriksmodellen där maten ses som ett kulturellt instrument och/eller en vana (ibid 
s.386). Hon myntar termen ontonorm (Mol 2012, s. 381) som åsyftar en kombination av normativitet 
och ontologi. Ontonorm ska dock inte förstås som ett begrepp utan snarare som ett metodologiskt 
verktyg. Mol (2012, s. 386) menar att tallriksmodellens ontonorm signalerar: tänk på vad du äter 
(mind your plate), den kognitiva kontrollen över vad man äter blir då essentiell för att “äta rätt”. Mol 
(2012, s. 390) analyserat vad kroppen och maten blir i relation till de råd och normer som inbäddas i 
bantingsråden. 

What they lightly skip over, though, is that matter never is ‘itself’ all by itself. Even
when it is not being interpreted, matter is never alone. For it may well be that 
matter acts, but what it is able to do inevitably depends on adjacent matter that it 
may do something with. (Mol 2012, s. 380)
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Kroppen och maten blir till i relation till bantningsråden, på samma sätt skulle vi vilja belysa hur 
maten, reglerna, barnen och pedagogerna inte agerar själva vid måltiden i förskolan, att agerandet inte 
sker utan att ha någon att agera med. Intra-aktionen som sker mellan aktörerna är alltid flytande och 
tillfällig, det vill säga att det sker i termer av “här och nu” (Mol 2012, s. 380). Det handlar inte om att 
kategorisera och tänka bra och dåligt kring de vuxnas och barnens görande. Det handlar snarare om 
vad som sker efter vissa förutsättningar. Att motverka det “dåliga” kan även skapa förutsättningar för 
det “dåliga” (Mol 2012, s. 387).

Med Mols (2012) metodologiska verktyg ontonorm skulle man kunna se varje måltid som en tillfällig 
diskursiv normbärande faktor, där maten, barnen, pedagoger, tingen och reglerna förändras vid varje 
tillfälle. Men varje måltid är även fylld av förhandlingar, stora som små. Dessa förhandlingar kan 
aldrig bli likadana eftersom måltiden kan uppfattas som en tillblivelseprocess. Så i likhet med Mols 
ontonorm, har vi valt att kalla alla dessa förhandlingar som vi stött på i våra observationer av måltiden 
för ontoförhandlingar. Vi vill därför mynta begreppet ontoförhandling. Vi menar att med hjälp av detta
begrepp kan vi förtydliga att det som uppstår under måltiden har framförhandlats i ett “här och nu” av 
flera aktörer. Det som uppstår har uppstått just i relation till sin kontext och sitt sammanhang. Exempel
på ontoförhandlingar skulle kunna vara lokala kulturer, förståelser, relationer och ord som förhandlas 
under varje möte mellan aktörerna. På så sätt kan man förstå varje möte som skapande av nya 
ontoförhandlingar. Det betyder emellertid inte att var och en av dessa framförhandlade måltider med 
ett annat teoretiskt perspektiv inte skulle kunna gå att beskrivas som delar i större helheter. Men det är 
i den här studien inte detta som undersöks. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det har gjorts tidigare forskning kring den pedagogiska 
måltiden i den svenska förskolan (Munck Sundman (2013), Johansson & Pramling Samuelsson 
(2001), Sepp et. al. (2006), Hellman (2010) och Norman (2003). Studierna diskuterar hur pedagoger 
och barn gör måltid och vad som kan påverka de mänskliga aktörernas agerande, men vi vill också 
diskutera om och i så fall hur icke mänskliga och mänskliga aktörer intra-agerar med varandra. Med 
avstamp i tidigare forskning och ur det valda teoretiska perspektivet kan måltiden ses som ett invecklat
nätverk, där kunskap produceras och reproduceras. Måltiden kan förstås i termer av intra-aktiviteter 
där den samproduceras av såväl mänskliga som ickemänskliga aktörer där förhandlingarna mellan 
måltidens aktörer är tillfälliga och flyktiga. I det ständigt pågående flödet som sker mellan aktörerna 
sker förhandlingar mellan människor, normer, regler och tingen som blir en kontext, detta kallar vi för 
ontoförhandlingar. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån posthumanistiska teorier undersöka den pedagogiska måltiden 
som en mängd pågående förhandlingar i vilka många aktörer deltar. För att närma oss vårt syfte har vi 
utgått ifrån följande forskningsfrågor:

 Vad synliggörs om man studerar den pedagogiska måltiden med hjälp av posthumanistiska 
glasögon? 
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 Vilka förhandlingar pågår mellan deltagarna och hur kan det förstås i termer av nätverk och 
assemblage?

 Hur kan den pedagogiska måltiden förstås i termer av ontoförhandlingar?

Teoretiskt perspektiv

Denna studie kommer att utgå från posthumanistisk teori med ett agent-realistiskt perspektiv. Studien 
tar stöd av den teoretiska fysikern Karen Barads begrepp och teoribildningar om aktörernas 
(mänskliga och icke mänskliga) agens, med andra ord aktörernas förmåga att agera och tillsammans 
bilda verklighet. Barad (2007, s. 49) använder sig av begreppet performativa agenter, alltså att allt 
materiellt är bidragande och besitter en potentialitet att påverka det som sker mellan aktörerna. 

Enligt Barad (2003, s. 821) finns inte människan som subjekt oberoende av det ickemänskliga, 
människan ses därför varken som orsak till eller effekt av skeenden. Barad (2003, s. 821) menar istället
att människan, likt allt annat, är en del av världen i gemensam och ständig tillblivelse (Barad, 2003, s. 
821). Inom agentisk-realism ser man inte materiella ting som statiska objekt, de är aktörer i ständig 
tillblivelse (Barad 2003, ss. 822, 827), detta innebär att ting snarare ses som ett görande, ett agentskap,
som deltagare i intra-aktion.

Tingens agens 

Barad (2003, s. 815) vill med begreppet intra-aktion utmana förståelsen av människan som ensam 
aktör. Intra-aktivitet innebär att ta interaktion (samspelet mellan individer) ett steg längre. Det är alltså
inte enbart det som sker i möten mellan människor som är i fokus, intra-aktivitet innefattar alla aktörer
och de möten som uppstår däremellan (Lenz Taguchi 2012, s. 14). Dessa aktörer samhandlar (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 9) och bildar nätverk av kunskap i en kontinuerlig tillblivelseprocess. 

Barad (2007, s. ix) beskriver denna process som entanglement (förveckling) där enskilda aktörer inte 
kan existera och agera ensam. Det sker ständiga förhandlingar i ansamlingar av agenter, så kallade 
assemblage (Barad 2007, s. 23). Assemblage kan beskrivas som kugghjul där ansamlingar av aktörer 
existerar i möten (Barad 2007, s. 239), en ständig pågående process av görande. 

Kunskap och subjektskapande i rörelse, att bli till på nytt i varje möte 

Det går att likna detta samhandlande vid nätverk där intra-aktionen går mellan aktörerna utan bestämd 
riktning. Det som förhandlas fram ses som en effekt (Lenz Taguchi 2012, s. 9) av den agens som 
uppstår i sammanhanget, en effekt av normer, tankar, idéer, rummet, subjekt osv. 

Aktörer i sammanhanget bidrar till ett diskursivt meningsskapande. Intra-aktioner är både materiella 
och diskursiva, detta betyder att diskurser påverkar skeendet men denna sam konstitution innebär även
en påverkan på tankar och diskurser (Lenz Taguchi 2012, s. 16). Barad (2003, s. 922) förklarar att 
gränsskapande praktiker så som diskursiva praktiker är helt och hållet präglade av intra-aktivitet. Man 
skulle kunna förstå detta som en upplösning mellan det som ses som materialitet och diskursivt, då det 
materiella kan förstås som diskursiva fenomen och det diskursiva som materiella fenomen (Barad, 
2003, s. 822). 
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To be is to be related 

Den ontologiska uppfattningen inom agentisk-realism innebär att världen är/blir till genom intra-
aktivitet där allt uppstår i ett flöde av agens menar Barad (2003, s. 817). På så sätt kan man inte förstå 
sig som oberoende observatör av världen utanför världen, vi är delar av världens tillblivelse i det intra-
aktiva flödet (Barad 2003, s. 828). Ontologiskt kan detta sammanfattas med att vår bild av 
verkligheten uppstår och förhandlas i varje nytt möte (Lenz Taguchi, 2012, s. 12). Den 
epistemologiska utgångspunkten innebär att kunskap inte finns i form av att observera eller att vara 
observerad, det handlar snarare om att fenomen är ontologiskt omöjliga att särskilja från intra-
agerande aktörer förklarar Barad (2003, s. 815). Detta fenomen beskriver Barad (Lenz Taguchi 2012, 
s. 13) onto-epistemologi (Lenz Taguchi 2012, s.13), där kunskap uppstår i varandet. Onto-
epistemologi är ett centralt begrepp inom agentisk-realism (Lenz Taguchi 2012, s. 14) som beskriver 
det ömsesidiga beroendet mellan varandet och kunskapsskapandet. 

Hur vald teori tillämpats i vår studie

Med detta synsätt skulle man kunna förstå måltiden som en del av världen, inte som ett fristående 
fenomen. Detta är något vi hoppas kunna belysa med vår studie som syftar till att få fatt i de 
förhandlingar som sker under måltiden i förskolan. Att använda ett agent-realistiskt perspektiv 
möjliggör att utforska måltiden som ett nätverk där vi kan få fatt i de förhandlingar som sker både 
interaktivt (människa till människa) och intra-aktivt (människa/ting/normer). Med hjälp av 
posthumanistiska begrepp, så som intra-aktion, assemblage och agens hoppas vi kunna synliggöra vad 
som sker mellan måltidens alla aktörer. 

Metod

Studiens syfte är att med posthumanistiskt teoribildning närma sig den pedagogiska måltiden och dess 
många aktörer. För att kunna genomföra detta har vi valt att göra en kvalitativ studie med etnografiskt 
inspirerade observationer som datainsamlingsmetod och på så sätt vara med där empirin produceras 
(Ahrne & Svensson 2011, s. 88). I posthumanistisk teori undviker man att göra generaliseringar, då 
man påvisar det fenomen som uppstår i just det specifika tillfället (Svensson 2015, s. 217). 

För att söka svar posthumanistiska frågeställningar menar Ahn (2015, s. 125) att man bör vara där 
empirin produceras. Fokus bör läggas på deltagarnas görande som ska utgöra den data som ska 
analyseras menar Ahn (2015, s. 122). I och med att vi är intresserade av att studera de förhandlingar 
mellan aktörer som uppstår i och kring den pedagogiska måltiden, gäller det att vara där informanterna
är. 

Genom intervjuer (Bengtsson & Hägglund 2015, s. 130; Löfgren, 2015, s. 102) hade vi kunnat 
synliggöra pedagogernas eller barnens bild av måltiden, medan en textanalys (Widén, 2015, s. 180) 
hade kunnat ge bilden av den pedagogiska måltiden i t.ex. styrdokument eller barnböcker. Men det 
hade varit svårt om ens möjligt att beskriva vad aktörerna gör med varandra. Hur får man fatt i de 
mänskliga och ickemänskliga intra-aktionerna om man inte är där dessa intra-agerar? 

I och med att vi valt att genomföra studien i posthumanistiskt teori innebär det att vi inte kan se vår 
roll som observatörer som annat än deltagande. I en teoribildning som denna, där kunskap och varande
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är i samvaro med varandra så blir även observatören en del av observationen (Emilsson 2014, s. 88). 
Att beträda det rum där tillblivelsen av empirin sker gör det möjligt att svara på frågor inom 
posthumanistisk teoribildning (Lalander 2015, ss. 91-92). Således har vi valt att genomföra 
observationer utifrån ett etnografiskt perspektiv (Lalander 2015, s. 85), där forskaren ses som 
deltagande i sina observationer.

Vi har använt videokamera och fältanteckningar för att samla in empiri till vår studie. 
Videoinspelningen möjliggör att se materialet både där och då och sedan i nya tillblivelser i efterhand 
(Eidevald 2015, s. 122). Tillsammans med videokameran fick vi totalt två timmar inspelat material. 
Videokameran fick fatt i annat än det vi såg vid första anblick, den möjliggjorde återbesök in i 
observationen. På så sätt kan två timmar inspelat material om och om igen ses som nya tillfällen. 
Empirin blev till med oss, filmkameran, videofilmen, fältanteckningar och våra frågeställningar. Det 
skulle kunna förklaras genom Barads (2007, s. 3) beskrivning av att det inte går att särskilja mening 
och materialitet utan dessa är starkt förbundna till varandra. På samma sätt går det inte att särskilja 
observatören och det man observerar (Lenz Taguchi, 2012 s. 62).

Urval och avgränsningar
Vår observation har utförts på en förskola i Stockholms som arbetar specifikt med den pedagogiska 
måltiden. Det innebär att förskolan strävar efter att måltiden ska ges planeringsutrymme i 
verksamheten. Rent praktiskt så har vila och raster schemamässigt lagts innan lunchen klockan 13 och 
inget mellanmål serveras. I vår studie kommer denna förskola att benämnas som “Ankdammen”. Vi 
hörde talas om denna förskola genom bekanta och blev intresserade av att de hade gjort en storsatsning
på den pedagogiska måltiden. 

Vid en förskola som inte medvetet hade satsat på måltiden hade det kunnat se annorlunda ut. I en del 
verksamheter kan måltiden ses som en aktivitet som enbart är för att äta, och därmed egentligen ett 
störningsmoment från den planerade verksamheten (Sepp et al 2006, s. 227). I alla förskolor vi arbetat 
på, besökt, praktiserat på är vilan lagd efter måltiden vilket innebär att barnen ska samlas efter 
måltiden för att vila. Men innan man kommer dit ska det ätas upp, dukas av, händer ska tvättas och 
bord ska torkas. Från att måltiden serveras till att man sedan befinner sig runt en bok eller sovandes på
en madrass är det många moment som ska klaras av inom en tidsram så att alla pedagoger hinner ta sin
rast samt att barnen som ska sova helst somnar innan det är dags för mellanmål. Återigen vill vi lyfta 
att den observerade förskolan inte serverar mellanmål, vilket vanligtvis serveras klockan 14 på de 
flesta förskolor i Stockholm. I och med att det är vad som händer i den pedagogiska måltiden som 
intresserar oss anser vi att det finns en vinning i att göra våra observationer där man just tänkt på att ge
måltiden plats i verksamheten. Att måltiden ges stort utrymme i verksamheten på den observerade 
förskolan kan vara en bidragande faktor till att måltiderna varade länge. Barnen får sitta tills de känner
sig färdiga. 

Trots få observationstillfällen blev materialet rikt och mångfacetterat. Planen var att utföra sex 
observationer under ca två veckors tid, inriktat på lunchen, före, under och efter, men på grund av 
olika omständigheter har detta blivit begränsat till två observationstillfällen. Med facit i hand har vi 
insett att dessa båda tillfällen är mer än tillräckligt eftersom empirin vi fått in blev så rikt på 
analyserbart material. 
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Genom posthumanistisk teoribildning blir avvägning av data en stark aktör i hur måltiden framställs, 

alltså hur studien blir. Vi har med analys av vår empiri försökt problematisera hur de olika aktörerna 

har likvärdigt agentskap i vad som uppstår i måltiden.

Genomförande
Vi upprättade en kontakt med förskolan via mail för att så småningom skicka ut information och 
samtyckesenkät till deltagare och vårdnadshavare. Vår första tanke var (som sagt) att observera sex 
stycken måltider på förskolan och att filma dessa. Observationerna utfördes med hjälp av en 
handhållen digitalkamera där den ena av oss filmade och den andra förde fältanteckningar. Vi satt i 
varsin ände av bordet för att få med olika vinklar där och då. Det var själva lunchen som stod i fokus 
vid de två tillfällena. Att sitta med vid lunchen som luktade och såg lockande ut gjorde oss hungriga. 
Barnen frågade pedagogerna flera gånger varför vi inte också skulle äta, en fråga våra magsäckar och 
smaklökar också ställde sig. 

Den av oss som filmade upplevde det som Emilsson (2014 s.88) beskriver om hur man som forskare 
och kamera blir i ett, hur blicken föll på kameran och inte så mycket på barnen i sig, vilket 
tydliggjordes i mötena med det inspelade materialet. 

Efter genomförda observationer satt vi ned med data och transkriberade empirin samma eftermiddag. 
Samtliga namn i studien har fingerats. Den första observationen utfördes på en avdelning som i denna 
studie kommer att kallas Gräsanden. Där benämner vi pedagogen Jaquline med barnen Theo, Alex, 
Ricky och Kim. På den andra på avdelningen, som vi kallar Näckrosen benämner vi pedagogen Jessica
med barnen Chanel, Leo, Vera, Melina och Lovisa. 

Databearbetning och analysmetod

Databearbetning

I och med att vi hade totalt två timmar filmat material valde vi att sätta oss och tala om de tillfällen där
vi hade upplevt att det “brann till”. Vi analyserade dessa genom att skriva, pausa och titta på samma 
tillfällen flera gånger för att hitta nya infallsvinklar. Vid transkriberingstillfällena fick vi syn på hur 
våra positioner blivit färgande och hur vi med hjälp av kameran kunde se andra saker än det vi upplevt
själva under måltiden. Barn som suttit närmast oss hade upplevts som mest aktiva men genom det 
filmade materialet blev det synligt att vår upplevelse och kamerans var helt olika. Det erbjöd 
möjligheter till revisit (Elfström 2013, s. 117), att kunna sakta ned och återbesöka processen. Det 
inspelade materialet, efter transkriberingen gav på så sätt många gånger en djupare inblick i det vi 
hade sett och de aktörer som ”faktiskt” agerade. Vi har valt att kategorisera vår empiri i pedagogernas,
barnens, normernas och tingens agens för att få en tydligare struktur, både för läsaren och för vår egen 
skull. 

Analysmetod

I och med att vi valt en posthumanistisk teoribildning färgar det även hur vi kommer analysera 
empirin. Att analysera empirin med hjälp av teori som inte gör skillnad mellan människor och 
ickemänniskor gör att man som forskare måste se och beskriva alla aktörer med samma förutsättningar
(Ahn 2015, s. 124). Det som aktörerna gör i empirin är i relation, ingen av aktörerna agerar ensamt 
(Ahn 2015, s. 123), därför har vi valt att närma oss det Diana Masny (2014, s. 359) benämner som 
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rhizoanalys. Det är ett begrepp byggt kring rhizom som lånats från biologin, en beskrivning av 
rotsystem som sker huller om buller utan givna riktningar. En analys som liknas vid ett rhizom har 
varken en början eller ett slut och på så sätt hamnar man mitt i en pågående process som tar oväntade 
riktningar, där analysen tillsammans med både skribent och läsare hamnar i processer av tillblivelse 
(Masny 2014, s. 349).

Att använda sig av en rhizoanalys innebär att man vid varje analystillfälle kommer att analysera en ny 
situation. Man kan inte gå tillbaka utan varje gång blir som om man möts på nytt (Masny, 2014, s. 
359). Masny (2014, s. 345) beskriver rhizoanalys som ett slags verktyg att analysera med där empirin 
ses som fler bottnad, komplex och stökig. Rhizoanalys är ett sätt att försöka förstå en verklighet, det 
skapas på så sätt inga generella sanningar om verkligheten. 

Moreover, rhizoanalysis is anti-representational and it refers to a stance against a present world out 

there that is re-presented (St. Pierre, 2013 se Masny 2014, s. 351).

Rhizoanalys (Masny 2014, s. 347) innebär att man deterritorialiserar (Lenz Taguchi 2012, ss, 61-62), 
ett begrepp som används för att beskriva förhandling och förvandlingen mellan de aktörer som 
medverkar och därmed genererar nya sätt att förstå något. Vår studie kan förstås som ett rhizom som 
flyter ut mitt i. Studien kommer att föra läsaren i oförutsägbara riktningar, vi hoppas att vår studie 
bjuder in läsaren till reflektion kring den pedagogiska måltiden. 

Forskningsetiska överväganden 
I och med att vi är två personer som formar denna studie har det varit viktigt att upprätthålla ett etiskt 
-klimat oss emellan som medforskare. Det har exempelvis inneburit att båda har tagit ansvar för att 
bidra till ett givande samarbete (Vetenskapsrådet 2011, ss. 72-73) samt att båda har kunnat vara 
tillåtande för om man av olika omständigheter inte kunnat arbeta på uppsatsen varje dag.

Under studien har vi fått förbereda oss för rollen att vara forskare. Det handlar om att närma sig ett 
professionellt förhållningssätt till sina informanter där lyhördhet och respekt är A och O (Munck 
Sundman 2013, s. 33).  Detta blir extra viktigt när vi använt oss av videokamera för att samla vår 
empiri. Dolk (2013, s. 60) diskuterar hur en videokamera kan påverka informanterna och deras känsla 
av att bli observerade. I vårt fall uppfattade vi att kameran blev en påtaglig aktör. Barnen intra-agerade
med kameran, de pratade om och med kameran vid flera tillfällen. En del barn verkade lite osäkra på 
hur de skulle bete sig samtidigt som de tycktes vara nyfikna och intresserade av vilka vi var bakom 
kameralins och skrivblock.  

Informerat samtycke är essentiellt för att kunna utföra en studie med informanter (Löfdahl 2014, s. 
38). Vi mailade förskolan vår samtyckesenkät innan vi skulle komma till förskolan för observationer. I
enlighet med riktlinjer av Löfdahl (2014, s. 36) tydliggjorde vi att det var helt ok att avböja eller 
avbryta om man av någon anledning inte ville fortsätta delta i studien. Det gällde förstås både barn, 
vårdnadshavare, pedagoger och förskolechef. Vi informerade även om hur genomförandet skulle gå 
till, vilka dokumentationsverktyg vi skulle använda. Att delge informanterna med hela studieprocessen
innebär en risk enligt Lalander (2015, s. 90). Om de som ska observeras är medvetna vad som är syftet
med studien finns en risk att de anpassar sitt handlande därefter. Vi var tydliga med att vi gärna 
använder filmkamera men om det inte finns tillräckligt med samtyckesunderskrifter för det kan vi 
utföra observation med fältanteckningar. 
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Löfdahl (2014, ss. 38-39) beskriver svårigheter kring barnens frivilliga deltagande. Det kan vara svårt 
som deltagare att säga ifrån och meddela att man inte längre vill delta. Därför har man som observatör 
ett ansvar över att deltagarna är bekväma i situationen och det gäller att vara lyhörd för om deltagarna 
på något sätt signalerar något annat. Skånfors (2009 se Löfdahl 2014, s. 41) beskriver detta med 
begreppet etisk radar. Vi försökte konstant känna in och tolka deltagarna agerande för att vara 
uppmärksamma på tecken på obehag. 

Lenz Taguchi (2012, s. 69) förklarar att man genom observation inte kan förenkla och återge generella
sanningar. Det vi påstår oss se och återger av våra observationer är inte objektiva sanningar, vi gör 
urval som kommer att påverka hur sekvenserna återges och uppfattas, vi uppger endast fragment av 
observationerna som har färgats av våra uppfattningar, vårt syfte och våra frågeställningar.  

I enlighet med nyttjandekrav och anonymitetskrav har vi varit tydliga med att det empiriska material 
vi använt oss av kommer att förstöras efter att vi färdigställt vår studie, samt att endast vi som 
skribenter har haft tillgång till den empiri vi samlat in.  Utöver detta framgår i enkäten att namn på 
personer och platser kommer att fingeras i studien (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 9, 12, 14). 

Studiens kvalitet
En del av vårt syfte har varit just att synliggöra agenternas intra-aktion. Med hjälp av de inspelade 
sekvenserna, alltså med hjälp av videokameran har vi kunnat göra återbesök i fragment av 
måltidssituationen. Även om kameran med sin statiska vinkel och sina begränsade möjligheter till 
tydlig ljudupptagning erbjudit en halvdan återblick så har den samtidigt möjliggjort för oss att se saker
som vi inte såg när vi själva befann oss i måltidssituationen. Att göra upprepade återbesök har lett till 
att vi kontinuerligt sett nya saker som har bidragit till nya frågor. 

Under den första observationen var kameran placerad med ryggen mot de barn i rummet som inte 
deltog i studien för att de inte skulle råka komma med i bild. Detta ledde dock till att ljudupptagningen
blev bristfällig eftersom det var mycket ljud från alla håll i rummet. Vid andra observationen 
placerades kameran istället närmare ett hörn men fortfarande vinklad så att den inte av misstag skulle 
få med andra barn än de som ingick i studien. 

Kunskapsanspråk

Med utgångspunkt i vår teori vill vi vara tydliga med att vår studie endast återger vår tolkning av de 
måltidssituationer vi har observerat. Studien syftar inte till att fastslå någon slags sanning kring de 
måltidssituationer som observerats, inte heller någon generell sanning över hur en måltid på förskolan 
går till. Vi har gjort ett urval ur vår empiri i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Det vi rimligtvis kan uttala oss om efter utförd studie är att olika aktörer skulle kunna förstås agera 
tillsammans till det som blir måltiden i de observerade situationerna. Med studien kan vi 
förhoppningsvis belysa hur invecklad och ”trasslig” måltiden är i alla förhandlingar som uppstår i 
möten mellan aktörer. Vi vill med de olika sekvenserna synliggöra hur både ting, rum, människor och 
normer agerar i ett rhizomatiskt möte där det som sker är situerat. Skulle samma personer mötas igen 
för ytterligare en måltid på samma plats nästa dag skulle det aldrig kunna bli detsamma.
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Resultat och analys

Vi har delat upp resultat och analys i olika kategorier av agentskap. På så sätt kan vi närma oss vårt 
syfte; hur den pedagogiska måltiden kan förstås med posthumanistiska glasögon och mer bestämt hur 
måltiden kan förstås i termer av nätverk, assemblage och ontoförhandlingar. 

Att vi valt att dela in analysen i fyra kategorier där vi fokuserar på pedagogens, barnens, normers 
respektive tingens agens, kan framstå som en icke-representativ verklighetsbeskrivning. Vi är väl 
medvetna om att det är en konstlad uppdelning då inget agerar ensam och vi menar på intet sätt att 
någon av dessa själv gör måltiden. Med uppdelningen vill vi belysa hur måltiden kan förstås som sam 
konstituerad med infallsvinkel från olika aktörer. Uppdelningen har gjorts för att synliggöra att alla 
aktörer i den pedagogiska måltiden har potential att påverka, forma och ontoförhandla måltiden. 
Analys och diskussion syftar därmed till att synliggöra potentiella förhandlingsprocesser som uppstår 
som situerade, tillfälliga och flyktiga. 

Figur 1. Schematisk bild av måltidssituationerna

Vi

har observerat två 

måltidssituationer på förskolan
Ankdammen. När måltiderna inletts har
pedagogerna dukat fram tallrikar, bestick, vattenkaraff och glas på de platser där barn och 
vuxna sedan ska sitta. När barnen satt sig dukas maten fram av pedagogen. Nästa del i proceduren är 
att pedagogen presenterar maten och diskuterar färger, smaker och dofter tillsammans med barnen. 
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Barnen dukar själva av sina tallrikar, bestick och glas. Pedagogen städar undan resterande karotter, 
karaff och skålar.  

Pedagogrollens agens
Som vi inledningsvis beskrev så är den pedagogiska måltiden sällan mer utvecklad i planering än att 
den ska syfta just till att äta, som om måltiden vore en paus från övrig pedagogisk verksamhet i 
förskolan. Uppfattningen kring brist i pedagogisk planering kring måltiden skulle kunna jämföras med 
det planeringsutrymme som den fria leken har, det vill säga mycket begränsad (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2006 s. 88). Men samtidigt så finns det få aktiviteter som har lika tydligt syfte som 
måltiden, syftet som är att äta och få i sig näringsriktig mat. Måltidens “mål” tycks påverka vad och 
hur måltiden framförhandlas. På så sätt skulle man kunna se på måltiden som mer än ett 
mellanmänskligt möte, med andra ord att det finns flera verksamma aktörer som har förmåga att 
influera. Barad (2003, s. 814) vill med begreppet intra-aktion hävda den centrala tanken i agentisk-
realism, man kan inte positionera något som ett objekt, inget är bara ord eller bara en sak, allting är i 
ständig rörelse av agentisk intra-aktion. Allt som är med och skapar en verklighet, om än situerad, är 
aktörer och där vill Barad (2003, 2007) lyfta tingens agens som minst lika viktig som den mänskliga 
agensen. 

Nedan följer exempel på hur pedagogrollen och måltidsreglerna tillsammans kan ses som agentiska i 
de ramverk som de verkar i och tillsammans med. 

Att hålla på regler, ett måste?

Ricky tar tag om sin näsa och säger “Jag fick vatten i näässaaan“. Sedan tar han 
upp vattenglaset och för det mot ansiktet, samtidigt som han ler och säger “Då ska
jag pröva att fylla vatten i näsan.” Kim och Theo börjar skratta och Ricky ler och 
skrattar tillbaka. Jaquline säger “Nej gör inte det” och hjälper Ricky att ställa ned
glaset på bordet. Sedan räcker hon papper till Ricky och säger “Ricky, är du 
klar?” Ricky svarar “Näääe.” och skakar på huvudet, Jaquline pekar menande på
hans tallrik och säger “Ska du äta då?”.

Jaquline använder både frågor och kroppen, hennes hand agerar i relation med lärarrollen. Kanske kan 
frågorna och de “mjuka” tillrättavisningarna ses som ett närmande av en utforskande pedagogroll. Om 
man förstår pedagogrollen som agentisk skulle denna situation kunna tolkas som att rollen som 
pedagog är med vid måltiden som tillsammans med Jaquline förhandlar fram hennes handlande som 
pedagog. På så sätt går det att förstå situationen som att Jaquline påverkar vad lärarrollen blir men 
samtidigt så är det som att lärarrollen i sig gör något med Jaqulines agerande. Rollen att vara den 
utforskade pedagogen i “den moderna” förskolan innebär enligt Norman (2003, ss. 149-150) att vara 
lyhörd för barnens frågor och idéer och att bjuda in och locka mer än att utbilda och fostra. Man skulle
kunna se det som att det finns en önskan att barnen ska självreglera (Gunnarsson, 2015, s. 119), med 
andra ord en önskan om att barnen själva ska anpassa sig utan påtryck från pedagogen. Detta kan 
förstås som ontonormer (Mol 2012 s. 380), normer om normer som just inte pådyvlas utan efterlevs 
ändå. En osynlig styrning. Man skulle därmed kunna säga att man i rollen som lärare är man mer än i 
egenskap av sig själv, pedagogen är i relation till barnen, styrdokument, utbildning, barnsyn, 
huvudman, chefer, föräldrar m.m. På så sätt blir lärarrollen med vid matbordet och påverkar de vuxnas
och barnens handlingsmöjligheter. Det gör att man kan se lärarrollen som en performativ agent (Lenz 
Taguchi, 2012, s. 15).  Lärarrollen kan därmed ses som agentisk, den “deltar” vid måltiden och 
förhandlar med de vuxna, barnen, maten, reglerna osv.  
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Men samtidigt som den utforskande pedagogrollen innebär att följa barnens görande går det att tolka 
dessa frågor som avgränsade i flykten från måltidens syfte och att fånga in barnens intresse till det 
primära, att äta. Även om man skulle kunna se det som en gammal idébild så går det inte att undvika 
det faktum att många barn idag äter mer mat i förskolan än i hemmet (Livsmedelsverket, 2016, s. 4), 
barnets matvanor blir därför lika väl förskolans som hemmets ansvar. Kan detta också vara ett spår av 
förskolemåltidens ursprungliga syfte?

Rollen som pedagog blir ytterligare något annat när måltidens mål knackar på dörren. Diskursen om 
näringsriktig mat gör sig påmind. Måltidens syfte om att äta. Måltiden styrs alltså av ansamlingar av 
påverkande faktorer som vi med hjälp av posthumanistisk teoribildning kallar aktörer. Måltiden kan på
så sätt förstås som ett assemblage av aktörer, där idén att få i sig näringsrik mat samt tidsramen för 
måltiden är agentiska. 

Den komplexiteten som det innebär att vara lärare i förskolan påverkar och influerar de val som den 
vuxne gör vid måltiden. Gunnarssons (2015 s. 150) beskrivning av begreppet assemblage kan 
användas för att förklara detta fenomen. Där hela måltiden består av agenter som likt kugghjul 
tillsammans bildar det måltiden blir. Där varje tillfälle och möte skapar nya delar och nya kugghjul. 
Det innebär att lärarrollen vid måltiden inte är fast utan blir till i varje möte, den vuxne agerar inte 
konsekvent likadant utan varje tillfälle blir en avvägning i relation till den potentiella meningen som 
önskas. Den ordning som Jaqulines händer, röst och ord tycks skapa då hon ingriper mot Rickys lek 
med vattnet kan knappast vara resultat av att hon stoppar något som hon bedömer som farligt. Att leka 
med eller att utforska vattnet med näsan är i sig inget som skulle kunna skada honom. Däremot är det 
tydligt att de andra barnens skratt verkar kunna förtäta situationen och skapa en bristande 
koncentration eller i vart fall en viss oordning som skulle kunna störa aktiviteten att äta mat. 
Ontoförhandlingar mellan agenterna i den här situationen definieras genom Jaqulines ingripande. Vi 
uppfattar det som om pedagogrollens agens samtidigt blir till i denna handling. Jaqulines blir pedagog 
genom att ta fasta på måltidens mål, att ge barnen mat. 

Pedagogrollens komplexitet

Alex som har ätit upp skjuter bort sin tallrik och säger ”Jag är klar!” Jaquline 
vänder sig till honom och säger “Vi väntar på en kompis”. Alex sjunker ihop på 
stolen i nästan liggande ställning.

Alex har ätit upp och har på så sätt avklarat måltidens primära syfte, att äta. Men att Jaquline 
uppmanar honom att sitta kvar skulle kunna förstås som att det finns en idé om att barnen som 
fortfarande äter skulle kunna bli stressade om Alex lämnar bordet. Men Jaqulines fordran gör något 
fysiskt med Alex, stolen och bordet, som innan varit med och skapat en måltidssituation. Dessa tycks, 
efter Jaqulines fordran skapa ett klimat som är nästintill fysisk outhärdligt för Alex. Måltidens syfte är 
nu omvandlat för Alex, nu blir måltiden ett väntrum. Stolen och bordet blir likt en cell i ett fängelse. 
Ingen eller inget agerar självt utan det är i relation till andra aktörer. Tillsammans med andra aktörer 
skapas en flyktig essens (Mol 2012 s. 380). Likt Mols (2012) slutsats om den meningsinnebörden 
dieterna har för vad maten och kroppen blir, blir de vuxnas och barnens agerande meningsbärande för 
måltidsbegreppet. Detta kan förstås som intra-aktivitet där meningsinnebörden förskjuts beroende vem
som ser på den, och hur man tolkar agerandet vid måltiden.

Men samtidigt som Jaqulines önskan om att ge de andra barnen en rofylld måltid, skulle den kunna 
generera stress hos såväl de barnen som sitter kvar som hos Alex och henne själv. Barnet som kan 
känna sig stressad för att det tar tid för en att äta upp medan kompisarna ska behöva vänta på en eller 
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att kompisarna får lämna bordet som kan innebära att man ensam kvar blir stressad över att kanske 
missa det som de andra kompisarna börjar göra efter måltiden. I detta synliggörs den otroliga 
komplexiteten som regler och avvägningar innebär för måltidens syfte och dess aktörer. 

Pedagogrollens flexibilitet

Lärarrollens maktposition innebär möjlighet till föränderlighet för pedagogen. Detta betyder att 

pedagogerna själva kan utmana måltidens regler och bjuda in till en lekfullhet vid matbordet. Det finns

ett flöde i lärarrollen vid måltiden i förskolan som gör att det blir en flexibel rörelse där regler ibland 

följs, omförhandlas eller helt byts ut. 

Vid måltiden som det serveras tacos har barnen tilldelats hemgjorda tortillabröd, 
bröden är grövre och ihåliga likt pitabröd. Ricky lägger ost i sitt bröd och frågar 
”får jag stoppa ost här?” Jaquline tittar på medan han öser i ost ”Jag tycker att 
det kanske är lite sent att fråga nu?” Ricky tittar frågande på Jaquline som 
fortsätter tala till honom ”Brukar ni inte få det?” Ricky ser ner på sin tallrik. 
Jaquline vänder sig till honom och säger ”Ni får göra vad ni vill, bara ni äter!”

När Ricky ställer frågan om han får ösa ost i brödet verkar det som att han förväntar sig ett annat svar 
än den respons han får från Jaquline. Han fryser till i kroppen och verkar bli ställd. Brödets hålighet 
tycks locka Ricky till att fylla det med ost, men så verkar det som om han blir osäker när normerna om
bordsskick gör sig påminda. När Jaquline ger Ricky ett svar som vi tolkar att han inte väntar sig 
hamnar Rickys och brödets intra-aktion i en ny förhandling. Först svarar Jaquline med en kommentar 
som han tycks tolka som att han har gjort något han inte får, sedan är det plötsligt tillåtet att göra vad 
han vill. Likt detta tillfälle rör sig hela tiden pedagogen mellan olika roller. Pedagogrollen, som den 
uppfostrande, som den tillåtande och som den utforskande, allt i sig skapas i en önskan att behålla 
fokus på måltiden (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 93). Man skulle kunna se det som att 
pedagogen är lekfull och ger sig hän så länge barnen äter eller har fokus på måltiden. På så sätt kan 
man förstå måltiden som ett nätverk av ontoförhandlingar. Att som pedagog tillåtas att ge sig hän och 
vara flexibel, men samtidigt bära vuxenrollen, att fatta beslut och avbryta för att leda tillbaka till 
måltidens fokus. Att leka med maten eller vid maten, ges tiden att få leka, skapa och känna gör något 
med vad måltiden blir. Att som vuxen tillåta sig att ryckas med och ge sig hän, det skapar nya vägar 
som måltiden kan ta om man som pedagog tillåter sig vara härvarande (närvarande i ögonblicken av 
tillblivelse) och på så sätt verkligen vara i den stunden som uppstår där och då.  Genom att som vuxen 
inte alltid handla på samma sätt innebär det att man inte alltid handlar efter förväntningar, att låta 
förhandlingarna som sker vara tillfälliga och möta varje situation som nya gör det möjligt att se 
måltiden som en ett fält av ontoförhandlingar, alltså en arena av förhandlingar i situerad tillblivelse. 

Barnens agens

Barn som återskapar, omskapar och nyskapar regler

Vuxna som inte gör som barnen förväntar sig gör något med måltiden i förskolan då den primära 
makten som innehas av de vuxna införlivar reglerna om hur man ska föra sig i verksamheten 
(Grieshaber 1997; Hellman, 2010). Både i tillfället med Jaquline, Ricky och i den inledande frukosten 
verkar det som om det händer något med barnen när de vuxna utmanar reglerna. Detta kan tolkas som 
att pedagogens flexibilitet kring regler är oväntad och det tycks uppstå någon slags känsla av att 
situationen blir surrealistisk för barnen.

24



Jessica får upp en broccoli på sin gaffel, lyfter upp och tittar på den och sedan på 
Vera och säger ”har du sett Vera”(vänder sig mot alla barn) ”har ni sett, det ser 
ut som ett träd, broccolin, nu ska jag äta träd” Jessica skrattar samtidigt som hon 
stoppar broccolin i munnen. Vera och Lovisa utbrister ”NEEEEEEJ” och 
skrattar. Lovisa slutar skratta och ser allvarlig ut och säger ”det är ju broccoli”. 
Jessica svarar skrockande ”mmm broccoli”. 

Jessicas liknelse mellan broccolin och träd skulle kunna förstås som en slags inbjudan till lek eller det 
oväntade. Men i hennes görande av det “ovuxna”, att leka och busa vid bordet skapas allvar. Det är ju 
faktiskt inte ett träd det är ju broccoli. Normer och regler om bordsskick, att man inte leker med maten
lyfter fram orimligheten i Jessicas påstående om att hon äter träd.  

Reglerna tycks vara med och agera tillsammans med barnen som meningsbärande för måltidens 
skeenden. Reglerna som är upprättade i förskolan verkar skapa “verklighet” för barnen, det är så det 
ska vara. Att dessa regler plötsligt inte gäller längre tycks orsaka “kaos” för barnets världsuppfattning. 
Reglerna förkroppsligas och agerar genom och tillsammans med barnen för att återställa ordningen.

Barnen vid måltiden i deras protester mot det mönsterbrytande kan förstås som att reglerna skapar 
fysiska reaktioner hos barnen. Kanske krävs det mer energi att tänka om reglerna än att fullfölja? 
Reglerna tycks intra-agera med barnen i deras görande och uttryck. I dessa regler skapas barns 
förutsättningar till subjektskapande (Lenz Taguchi, 2012, s. 42).  Man kan förstå det som att barnens 
skapar sig som subjekt i relation till dessa regler. Vem blir jag när reglerna inte är som jag förväntar 
mig? Den snabba omvandlingen från broccoli till träd och från träd till broccoli blir en sekundsnabb 
uppvisning på en arena där Jessicas tal om sin mat står för både tänjande av gränser och återetablering 
av dessa. Barnens reaktioner på Jessicas tal återskapar ordningen. Måltiden blir återigen en måltid. 

Omskapar regler

Jessica räcker fram skålen med broccoli till Chanel som svarar ”min mamma 
säger äta en!” samtidigt som hon håller upp ett finger. Jessica gör likadant som 
Chanel samtidigt som hon nickar. Sedan sträcker Jessica skålen med broccolin till
Lovisa som tar en broccoli ur skålen och säger ”jag vill bara känna” Jessica 
svarar med ett ”mm”. Lovisa känner på broccolins alla delar med fingrarna och 
säger ”jag vill inte ha den här” och sträcker broccolin mot Jessica som svarar 
henne genom att peka på bordet. Lovisa lägger broccolin där Jessica har pekat. 

Chanel vet att man förväntas äta eller åtminstone smaka på maten, men hon använder sin mamma för 
att förstärka sin önskan att tillåtas äta bara en broccoli. Genom att använda sin mamma kan Chanel 
utmana förskolans regler och omskapa regler. Detta skulle det kunna förstås som att Chanels 
mamma på så sätt blir närvarande vid måltiden, hon blir en maktfaktor och agerar som 
regelförhandlare. Reglerna blir flexibla i relation till andra aktörer som Chanel och hennes mamma. 
Hellman (2010, s. 130) förklarar att föräldrar oftast används som påtryckning av regler i förskolan. Det
går att se det som att barnens och pedagogernas användande av andra personer förkroppsligar dessa 
och de blir aktörer vid måltiden. Det verkar som att aktörerna tillsammans med andra aktörer kan rikta 
motstånd mot, eller införliva normer och regler. 

Lovisa verkar också vilja kompromissa angående broccolin, hon kan ta en men bara för att känna på. 
Lovisa spänner om ramarna i vad hennes möte med broccolin kan bli, när hon säger att hon bara vill 
känna. När Lovisa sedan känt på broccolin vill hon inte ha den. Men hon får möjligheten att närma sig 
maten med andra sinnen än smaken. Man skulle kunna förstå det som att Lovisas möjlighet att skapa 
en känsla av vad hon vill och föredrar vid måltiden möts i relation till broccolin och tiden att få känna. 
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Hon blir inte tvingad till något utan tillåts att utmana och omförhandla regeln om att möta maten på 
sina egna villkor. Lovisa och hennes personliga preferens gör snarare regeln till att utforska maten än 
att smaka på den. På så sätt blir mötet mellan kroppen och maten ett tillfälle där nya regler skapas. 
Detta kan associeras till deterritorialisering (Lenz Taguchi 2012, ss. 61-62) där man i möten förändras 
och nya förståelser förhandlas fram. Likt vår analys av lärarrollen hamnar barnet ständigt i ständigt 
nya sammanhang och skapar sig själva i relation till sin omvärld. 

Nyskapar regler

Framför Lovisa står en skål med broccoli. Lovisa tar tag i skålen och säger ”jag 
gillar inte broccoli” och skjuter den ifrån sig. Jessica nickar och mimar ”du kan 
skicka vidare då” och gör en pekande rörelse mot Melina. Lovisa svarar ”oj, ja 
skicka till nån annan” och ställer skålen framför sin bordsgranne Melina. Melina 
tar tag i skål kanten och säger ”jag gillar inte såna där” och skjuter skålen mot 
Lovisa igen.  Jessica ber Melina ”Skicka till nästa kompis då.” Vera sträcker 
handen som ett stopp (med knuten näve) mot skålen när Melina håller fram den 
mot henne och säger ”jag älskar inte såna”. Melina drar till sig skålen igen och 
håller den i luften. Jessica viskar till Vera” ta emot den och så skickar du den till 
mig”. Vera tittar bort mot de andra matskålarna, lägger handflatorna mot 
varandra och drar armarna närmare kroppen medan hon spänner händerna hårt i
varandra. Hon säger sedan tyst ”näääe”. Jessica sträcker handen mot Melina och
säger ”ge den till mig”. Hon tar emot skålen och vänder sig mot Leo. Melina 
utbrister ”men han gillar inte såna”. Jessica ställer skålen mellan Chanel och Leo
på bordet.

Barnen på förskolan verkar använda “jag gillar/älskar inte” för att manifestera vad de inte vill äta. 
Lovisa avvisar det hon inte vill ha genom att både verbalisera det och fysisk skjuta det ifrån sig. 
Melina gör likadant, även Vera reagerar med starka fysiska uttryck mot broccolin. Melina “skyddar” 
även Leo från broccolin genom att förklara för Jessica att Leo inte tycker om broccoli när han erbjuds. 
Det kan förklaras med att barnen strävar efter att upprätta och upprätthålla en “vi-känsla” där de 
allierar sig för att skapa och försvara en gemensam autonomi (Markström och Halldén 2009, s. 120). 
Melina skyddar sin kamrat mot broccolin som nu tycks symbolisera något mer än broccoli. Broccolins 
utseende, smak samt barnens reaktioner kring broccolin och kamratkulturen intra-agerar och på så vis 
tycks broccolin uppstå som något som inte går att äta. Barnens agerande skulle kunna förstås som att 
broccoli, genom kamratkulturen och barnen blir “en skål med äckligt”. Broccolin i sig själv är inte 
äcklig men i intra-aktionen med de andra aktörerna verkar det som att den blir oätlig. Cathey och 
Gaylord (2004, ss. 101-102) hävdar att barnet hela tiden styrs av sina förutsättningar, och hur också 
ätandet kan skapa förutsättningar. Att vara kräsen styrs av biologiska aspekter samtidigt som 
personliga preferenser präglas av kulturarv. Man kan därmed tolka detta som att barnet och maten inte 
går att särskilja, de sammanfogas i ett kontinuerligt omskapande där de blir till i relation till varandra 
och gör något med varandra.

Både barn och vuxna vid bordet upprätthåller regler som att skicka vidare, bordsskick m.m.  När man 
försöker förstå världen kan det finnas lite utrymme för att vara flexibel med de regler man lärt sig. 
Barnen verkar utmana regler när känslan av obehag manifesterar sig och när de vill markera sin 
maktposition.  Barnens görande kan förstås som att vara i en kultur (förskolan) och på så sätt vara en 
produkt samtidigt som de producerar kultur (Gunnarsson 2015 s. 121). Att vara kultiverad är en 
komplexitet, det sker ständiga intra-aktiva mötena mellan olika aktörer. Likt en dragkamp slits 
aktörerna mellan olika förväntningar, viljor och mål. 
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Normers agens

Äckelkänslor, kulturellt eller inneboende eller både och?

Äckelkänslor kan uppstå i situationer där man fysiskt och psykiskt känner ett kraftigt obehag och en 
avsky. Att bli äcklad. Äckelkänsla skulle kunna ses som kulturellt betingat eller som biologiskt (ett 
skydd mot fara) (Douglas 1997, s. 61) men vi menar på att man inte kan särskilja dessa. Likt “hönan 
och ägget” så kan man förstå det som något som varken är en början eller slut likt ett rhizom. Även om
man kan urskilja kulturella tendenser så innebär detta att det inte sker utan biologiskt-fysiska 
reaktioner (Douglas 1997, s. 61). 

*rap* Ricky tittar runt bordet och frågar “vem rapa?” Alex svarar leende “jag!”, 
han vänder sig sedan mot Jaquline och säger “ursäkta” samtidigt som han gungar
med benen på stolen. Ricky tittar uppmanande på Alex och säger “man kan gå på 
toaletten och rapa istället, det brukar jag göra.”. Senare rapar Alex igen och 
säger snabbt “ursäkta”. Ricky stirrar på Alex och säger bestämt “jag sa ju att du 
skulle gå bort och rapa!” Alex börjar resa sig från stolen samtidigt säger Jaquline
vänd mot Ricky “Men nu har han ju redan rapat, han har ju bett om ursäkt 
också”.

Att Ricky verbalt och fysiskt uttrycker äckelkänslor inför Alex rapande skulle kunna förstås som att 
Ricky upplever det som att Alex stör ordningen under måltiden. Upprepade gånger reagerar Ricky på 
kamratens rapande. Han reagerar genom uppmaningarna om att det inte är ett korrekt beteende vid 
matbordet, men Ricky tycks även reagera med fysisk avsky. Han rynkar på näsan, mungiporna går 
nedåt och vid ett tillfälle ryggar han till och med tillbaka. Blir det viktigt för Ricky att upprätthålla 
regler på grund av äckelkänslorna, eller uppstår äckelkänslorna för att Ricky lärt sig att man inte rapar 
vid bordet? Det är som om normerna agerar tillsammans med äckelkänslorna. Aktörerna blir på så sätt 
aldrig ensamma i sitt agerande (Hultman 2011, s. 76), utan i relation till andra aktörer. Upplevelsen av 
ett beteende vid matbordet blir bio-kulturell, det sker något fysiskt (äckelkänslor) därav kulturella 
regler (tabun) och det finns kulturella regler därav en fysisk reaktion (Douglas 1997, s. 61). Rickys 
föreställningar och känslan av äckel och tabu positionerar tillsammans Alexs rapande som ett oönskat 
beteende. Kan man kanske se det som att Ricky tillsammans med Alex i sitt intra-agerande med 
reglerna spelar upp en ”scen” där dessa regler hamnar i fokus? Samtidigt som en regel skulle kunna 
komma i konflikt med syftet att äta; vad skulle hända om alla som ville rapa skulle springa från 
bordet? 

Mitt kladd

Chanel tar korvstroganoff på sin tallrik, lite sås droppar från skeden och ner på 
bordet Chanel säger ”oj”. Det har även droppat lite sås på kanten av hennes 
tallrik, Chanel drar bort såsen med fingret och tittar upp på de andra och slickar 
bort såsen. Sedan rör hon den avslickade handen mot skeden som man tar 
korvstroganoff med, men stoppar sig och sätter handen på sidan av karotten och 
skjuter bort den mot bordets mitt. Chanel ber om papper att torka sig på. När hon 
torkat händerna färdigt lägger hon pappret på bordet så det hamnar över skålen 
med broccoli. Chanel säger “akta maten hörrudu” och trycker ner pappret mellan
risskålen och broccoliskålen.

När Chanel stoppar sig själv från att ta mer verkar det som om hon kommer på sig själv, om kladdet 
från hennes kropp. På förskolan pratar pedagogerna om vikten av handhygien, men samtidigt är det så 
att Chanel hindrar sig själv att sprida sina “bakterier”. Kan känslan av att slippa tillsägningar vinna 
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förhandlingen med hennes begär att få ta mera mat? Eller är det så att den fysiska reaktionen av att 
vara smittspridare och inte kladda som gör att hon hindrar sig? Det verkar som om det pågår en intra-
aktiv förhandling mellan Chanel, normer, regler, hennes egna begär (hunger/att inte vara äcklig) som 
tillsammans skapar nätverk av göranden.

Pappret erbjuder något annat till Chanel, det tycks som om pappret kan ge Chanel en möjlighet att inte
bli ”kladdspridare”. När sedan pappret med hennes avtorkade kladd nästan hamnar i matkarotterna 
tilltalar hon pappret om att den skall akta maten. Pappret tycks ha övertagit rollen som 
kladd/smittspridare. 

Chanel reagerar tillsammans med normerna, pappret, de kladdiga fingrarna hennes känsla av tabu och 
äckel intra-aktivt. Chanels görande kan förstås som en effekt av hennes känslor, tankar och idéer som 
uppstår i mötet med de andra aktörerna. Samtidigt blir hennes känslor, tankar och idéer en effekt av 
hennes görande. Lenz Taguchi (2012, s. 54) beskriver detta fenomen som samhandling, där Chanel, 
pappret, kladdet, bakterierna på fingrarna tillsammans blir annorlunda i sig själv i relation till 
varandra. Det tycks finnas en medvetenhet kring att mina ”bakterier” inte får hamna någon annanstans,
att slicka sig om fingret för att sedan ta i en slev som alla ska använda är klassat som tabu. Kanske är 
det i rädsla för att överskrida en norm om renlighet som Chanel ser sig om runt bordet innan hon 
slickar rent fingret.  

Ditt kladd

Vera lägger sin avbitna broccolistam på Jessicas tallrik och säger ”här är bara ...
(ohörbart)”. Jessica vänder sig till Vera och frågar ”fick jag den nu?” och pekar 
på broccolin på sin tallrik. Vera tar biten från Jessicas tallrik och lägger den 
bredvid sin istället och säger ”Jag glömde att det inte var min tallrik”. Jessica 
skjuter bort sin tallrik åt sidan. 

När Veras tuggade broccoli hamnar på Jessicas tallrik ryggar Jessica tillbaka. Hennes fråga till Vera är
som en påminnelse om att broccolin hamnat fel. Jessica som upp till detta ögonblick småätit 
grönsaker, skjuter nu bort tallriken. Tallriken tycks bli fysisk motbjudande för Jessica. Detta kan 
förstås som att Jessicas äckelkänslor agerar tillsammans med henne och förhandlar om vad som gör 
situationen hållbar. Genom att tolka det som sker med agentisk-realism synliggörs att det är mer än 
Jessica och Vera som agerar. Tolkningen låter broccolin, fysiska reaktioner, tabun och regler 
förkroppsligas och tillåts besitta agens (Barad 2007, s. 136).

Kulturella tabun och fysiska äckelkänslor kring kroppsvätskor påverkar såväl barnen som pedagogerna
i sitt görande. Att kroppen händer är något vi inte vill bli påminda om vid måltiden (Douglas 1997, s. 
173). Känslan av “ditt kladd som du sprider till mig” väcker fysiska äckelkänslor och verkar samtidigt 
med det normbärande tabut om fel sak på fel plats. Det verkar som att normen eller den medfödda 
reaktion för sådant som kan vara farligt sam konstituerar realiteter tillsammans med barnen och 
pedagogerna. Att vara en del av världen, men samtidigt vara en producent av världen, att 
genomensamt samhandla med andra för att få grepp om och bilda verkligheter (Lenz Taguchi 2012, s. 
56).

Känsla av fel, känsla av obehag

Kim (med matallergi har fått egna skålar för ost och gräddfil) tar gräddfil med 
ostskeden, skeden blir då kladdig och han säger “nej nu blev det fel. Den skeden 
ska ju va i den” och pekar på ostskålen. Jaquline tittar på honom och säger “men 
det gör ju inget, det blandas ju ändå på din tallrik, du kan ju lägga i den skålen 
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ändå”. Kim tittar länge på Jaquline och säger med viss tvekan “nej”. Jaquline 
frågar då “vill du att jag ska hämta en ny (sked)?“ Samtidigt som hon går iväg 
och hämtar ny sked. Kim är på väg att lägga ned den kladdiga skeden på bordet, 
när Ricky utbrister “lägg den inte på bordet.”  

När Kim av misstag använder “ostskeden” för att ta gräddfil blir det fel säger han. När Jaquline 
förklarar att det inte gör något så stelnar kroppen till hos Kim och han tittar på pedagogen utan att 
lägga ned skeden i skålen igen. När Kim inväntar en ny sked flyttar han skeden mot bordet och Ricky 
rycker till och utbrister “lägg den inte på bordet”. Här synliggörs kladd som tabu och fysiska 
reaktioner på äckel hos flera aktörer. 

I och med att Jaquline svarar att det inte gör något för det blandas ju ändå, blir en förnimmelse om att 
reglerna förkroppsligas i barnen. Tidigare under måltiden har Kim, som är allergiker och därför har 
egna skålar för ost och gräddfil, noggrant poängterat att han kan bli sjuk om han äter fel. Skulle det 
kunna vara så att rädslan för att bli sjuk förstärker hans protest mot den kladdiga skeden? Inte bara 
som tabu utan att det blir en fysisk omöjlighet. Det oacceptabla kladdet på skeden kan förstås som en 
ontoförhandling. Kladdet på just den skeden är oacceptabelt för den känsla av äckel som väcks av att 
osten kommer bli kladdig där i skålen, Kims matallergi som gör maten farlig (biologiskt skydd), 
(Cathey och Gaylord 2004, s. 101), tabun om fel sak på fel plats (Douglas 1966, s. 56), Jaqulines 
avvaktande samt Kims och Rickys protester. Detta kan förstås som ett assemblage av aktörer som i 
nätverk förhandlar fram och påverkar måltidens riktning.

Maten blir ett begär, men just i stunden är maten inte fast i sin position utan blir till med andra aktörer 
(Mol 2012, s. 384). Maten blir både god och farlig på samma gång. Det går att förstå maten, de känslor
av hunger, det obehag och skeden som ett nätverk där de är med och påverkar varandra i agerandet. 
Ingen får fasta positioner, samma maträtt väcker känslor av både obehag och behag, där samma barn 
kan förstås som hungrigt och mättad samt där matkultur och äckelkänslor möts i ett virrvarr av 
förhandlingspositioner.

Tingens agens
Nedan vill vi analysera tingens agens i den pedagogiska måltiden, detta innebär att vi vill utgå från 
agentisk-realism (Barad 2003, s. 817; Barad 2007, s. 26; Lenz Taguchi 2012, s. 14). Agentisk-realism 
innebär att tingen inte är fasta i en specifik roll, ett ting är inte låst till ett användningsområde. Allt är i 
tillblivelse som förhandlas i möte mellan aktörer där man fokuserar på intra-aktionen mellan aktörerna
mänskliga som ickemänskliga. Hultman (2011, s. 9) förklarar att tingen bör tillskrivas lika stor agens 
som människan, att människan också är en förlängning av tingen för att öka tingens möjligheter till 
agens. Hultman (2011, s. 29) lyfter begreppet performativa agenter och belyser den potentialitet till 
agens som alla ickemänniskor besitter. 

Muggen till räddning!

Chanel försöker äta korvstroganoff med fingrarna, hon har bett om bestick men 
fått förklarat det för sig att hon får vänta tills alla kompisarna har fått mat. Chanel
testar olika bitar korv, men resultatet förblir detsamma hon blir kladdig om 
fingrarna. Hon tittar över bordet och får syn på sin tomma plastmugg och sätter 
den över munnen. Jessica skjuter skålen med broccoli framför Chanel och Chanel 
tittar på Jessica och säger ”men jag vill börja med vatten, MED vatten”. Senare 
ställer Jessica riskarotten framför Chanel. Chanel tittar på Jessica och säger ”jag
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vill inte ha, jag vill inte… jag älskar inte broccoli” och sätter snabbt den tomma 
muggen framför munnen. 

Vid första anblick kan det verka som att Chanel använder muggen som att vänta med att äta korven 
tills hon får bestick eller flykt från kraven att smaka. Men skulle man även kunna se det som om 
muggen erbjuder Chanel ett sätt att hindra sig från att äta kladdig korv eller en flykt från kraven, från 
det läskiga och främmande? Situationen kan förstås som att muggen erbjuder ett sätt att skydda sig och
en möjlighet för Chanel att ta makten över sin kropp. Muggen blir på så sätt inte bara något man 
dricker ur utan även något att skyla sig med. Muggen är inte konstant utan tillsammans med Chanel 
kan den skydda henne från begär av “kladdig” korv och ett skydd från “äcklig” broccoli. Muggens 
egenskaper är föränderliga under måltiden och tillsammans med Chanel utmanar den och protesterar 
mot de införstådda krav och vuxenmakten vid måltiden. Att Chanel sätter muggen framför munnen 
kan också vara i ett försök att låta muggen föra hennes talan över att inte vilja ha broccoli eller att den 
tomma muggen tryckt mot Chanels mun kan symbolisera att den är just tom och att hon vill ha vatten.

Ickemänniskor är oundvikliga förhandlingspartners, förklarar Hultman (2011, s. 74). Detta vill 
Hultman (2011, s. 76) benämna som kompetenta samarbeten, man kan inte handla ensam. Allt 
förändras kontinuerligt vilket innebär att ingenting har ett statiskt användningsområde och inte heller 
ett statiskt handlingsutrymme. Muggen tycks erbjuda en trygghet för Chanel, de har en trygg och 
därmed bekväm relation. En relation där Chanel lägger sin tillit till muggen som ett skydd. Situationen
skulle kunna ses i termer av intra-aktion där förväntningar på Chanel, Chanels vilja, normer runt 
matbordet och muggen tillsammans förhandlar fram måltiden och dess villkor. 

Den tomma tallriken

Alex tittar mot kameran, i kamerans riktning står även en tom tallrik (där det legat
bröd). För att Alex ska se den tomma tallriken extra tydligt sträcker han på sig. 
Alex frågar “vem sitter där?“ samtidigt som han pekar på den tomma tallriken. 
Jaquline svarar “ingen, det är våran brödtallrik.” Kim lyfter blicken och tittar på 
den tomma tallriken i ett par sekunder.

Att inte underordna tingen under människan ses som ett icke antropocentriskt antagande (Hultman 
2011, s. 6). Med en idébild lånad ur denna tanke där tingen gör något med människan skulle händelsen
med tallriken kunna förstås som agerande. Den tomma tallriken tycks pocka och locka på Alexs 
intresse. Det verkar som om tallriken säger någonting om måltiden och vad som ska ske vid bordet. En
tom tallrik verkar signalera att någon skall sitta vid den, att det är någon som saknas. Att tallriken blir 
viktig och lockar till intresse kan vara just för att den är tom, den tycks väcka frågor så som “vem har 
inte tagit mat?” eller “vem har redan ätit färdigt och inte spillt?” eller “vad fanns på tallriken som det 
nu inte finns mer av?”. Tallriken bidrar med stämning, frågor och lockar barnens uppmärksamhet och 
nyfikenhet. Kanske i relation till att det vanligtvis sitter någon vid den där stolen som idag kanske är 
sjuk eller att vi observatörer sitter vid bordet men inte äter. Det är inte bara människor som agerar 
tillsammans med normer och regler utan även föremålen är med och gör måltiden tillsammans med de 
andra aktörerna. Genom intra-aktion blir tallriken viktig, den gör sig viktig i relation till sin kontext. 
Tallrikens tomhet blir annorlunda i sig själv (Lenz Taguchi 2012, s. 54), den ställer frågor och lockar 
blickar till sig, det är som om den helt enkelt kräver uppmärksamhet.

Chips, ett ord som smakar gott?

Jessica håller på att berätta om olika grönsaker som finns på bordet då säger 
Chanel ”och chips” (hon syftar på en skål med tunt skivade gulbetor). Jessica tar 
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upp skålen (med gulbetorna), ”den här tyckte Chanel såg ut som chips” och visar 
på skålen, ”men det är inte chips”. Lovisa utbrister ”ÄCKLIGA chips”. Jessica 
fortsätter ”ni vet vad rödbetor är? Det här är gula rödbetor, gulbetor”. Skålarna 
skickas runt, Jessica tar tag i en av dem och säger ”och sen så var det de här 
chipsen, eller vad var det Guuuulbetor” Leo svarar ”chipsen” Chanel förklarar 
”jag gillar gulbetor, röda och rosa”. Maten skickas runt och skålen med gulbetor 
hamnar framför Leo som pekar ner i skålen” vad heter dom?” Jessica svarar 
honom ”gulbetor, vill du ha sådana?” Leo nickar och säger ”mmm”. Jessica 
frågar ”har alla fått det de vill ha?” Chanel utropar ”näääe”. Jessica frågar 
henne ”vad vill du ha?” Chanel svarar ”jag vill ha chips. Jessica förklarar 
”gulbetorna, de gula ...gula gulbetorna”. Chanel lägger upp gulbetor på sin 
tallrik skickar skålen till Lovisa och frågar ”ville du ha sånt?” Lovisa svarar 
”jaa” och tittar i skålen och sedan på sin tallrik, samtidigt som hon tar tag i 
skålen säger hon ”det är inte SCHIps, det är gulbetor”. Chanel säger” JA jag sa 
ju det” 

Skålen med tunt skurna gulbetor gör något med barnens ordval. Ordet chips gör något med gulbetorna.
Det gör att man kan se både gulbetorna och ordet chips som agentiska. Gulbetorna är därmed 
performativa agenter som har en potential att agera och intra-agera med andra aktörer. 

I rädslan för det nya finns även lockelsen av det familjära, gulbetorna som ser ut som chips kan 
associeras till chipsen under fredagsmyset. Det verkar uppstå ett kroppsligt begär som blir till i ett 
nätverk av aktörer. Gulbetornas utseende och att de benämns som chips verkar göra att de om och om 
igen väcker barnens intresse för dem. Även pedagogen benämner gulbetorna som “chips” när hon 
pratar med barnen om dem. Att pedagogen tar ordet “chips” i sin mun kan vara för att bemöta barnen 
och kanske locka till att de här gulbetorna inte är så farliga, de är ju faktiskt mer eller mindre chips. 

Barnen, kamratkulturen, matkulturen, barnens tidigare erfarenheter, pedagogen och gulbetorna 
förhandlar med varandra likt ett assemblage av aktörer för att skapa måltiden. Mol (2012, s. 380) kan 
med ontonormer beskriva hur förutsättningar skapar realiteter.  Kan man se det som att gulbetorna blir 
ätliga genom att de påminner om chips? Skulle man kunna se det som ordet chips gör gulbetorna till 
mer än en grönsak, där och då vid just denna måltid uppstår en förhandling i tillblivelse, en 
ontoförhandling.

Sammanfattningsvis 
Vi kommer nedan att sammanfatta resultat och analys för att närma oss en diskussion kring våra 
frågeställningar; Vad synliggörs om man studerar den pedagogiska måltiden med hjälp av 
posthumanistiska glasögon? Vilka förhandlingar pågår mellan deltagarna och hur kan det förstås i 
termer av nätverk/assemblage? Hur kan den pedagogiska måltiden förstås i termer av 
ontoförhandlingar? 

Vi skulle vilja se det som att i mötet vid måltiden blir maten, tingen, barnet, pedagogerna och reglerna 
något i relation till varandra, likt ett nätverk där tillblivelsen är tillfällig och förhandlingsbar. Reglerna 
är fasta, föränderliga och utbytbara. Pedagogerna är uppfostrande, flexibla och lekande. Barnen är 
uppfordrande, följsamma och utmanande. Maten är viktig, god och äcklig. Tingen är agerande, 
inbjudande, och skydd. Allt och inget på samma gång i möten av ontoförhandlingar. 

I och med att man ofta utgår ifrån de mellanmänskliga förhandlingarna, menar vi att man missar de 
tomma tallrikarna, den halvätna broccolin, det kladdiga, rapar och övriga aktörer som är med och 
förhandlar vad som är möjligt vid måltiden. Grundidén om måltiden tycks handla om att “bara man får
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i sig mat så är det bra” men vid närmare eftertanke är det inte så. Med stöd i vår studie och tidigare 
forskning kan vi se att måltiden är full av viljor, intentioner och regler som kan förstås som delar av ett
assemblage av aktörer vid måltiden. 

Diskussion 

Tanken med studien har varit att med posthumanistisk teoribildning möta den pedagogiska måltiden 
och dess många aktörer. Med hjälp av analys av empirin har vi gjort en ansats att besvara våra 
frågeställningar. Vi menar att vi på så sätt har fått syn på och kunnat tydliggöra de förhandlingar som 
uppstår mellan de ickemänskliga och mänskliga aktörerna. Vi menar också att vi fått fatt i hur dessa 
förhandlingar kan förstås som delar av assemblage och synliggjort förhandlingarnas flyktighet. Det 
innebär att förhandlingarnas essens och faktum är situerade och är i ett tillstånd av tillfällighet. Det har
vi valt att benämna som ontoförhandlingar. 

Att vi filmat våra observationer gjorde att analysarbetet kunde likna det Masny (2014) kallar för 
rhizoanalys, där vi kunde gå in i och ut ur studien, där inget hade en given plats i början. Det har också
inneburit att studien varit i konstanta skeenden av tillblivelse. Analysen har för oss breddat blicken för 
vad de posthumanistiska begreppen kan innebära likväl hur begreppen har hjälpt analysen att blomma 
ut.

Pedagogrollens agens

Sepp et al. (2006), Johansson & Pramling Samuelsson (2001) och Norman (2003) lägger ansvaret på 
måltidens syfte, innebörd och mening på pedagogen. Med utgångspunkt från vår analys tycks detta 
vara en alldeles förenklad verklighetsbeskrivning. Lärarrollen är i relation till de ramar som den verkar
i menar Pike (2008, s. 417). Vi har i vår studie stött på komplexiteten i att vara pedagog. 
Pedagogrollen verkar vara präglad av ramfaktorer som bland annat förväntningar, riktlinjer och lagar. 

En del av förskolans uppdrag beskrivs på följande sätt i förskolans läroplan: “Verksamheten ska utgå 
från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” (Skolverket 
2016, s. 6). Ur detta kan man förstå det som att pedagogens uppdrag bland annat är att vara 
medutforskande för att främja barnens lärande. samtidigt som en del av pedagogens uppdrag tycks 
vara att fostra (Skolverket 2016, s. 5), men ännu viktigare är att barnen får i sig mat. Detta kan man 
konstatera genom att se till Livsmedelsverket (2016, s. 4) som lyfter fram måltiden som en viktig del 
av förskolans vardag då förskolan ansvarar för att barnen får i sig näringsriktig mat när de är på 
förskolan. Samtidigt ingår det i förskolans uppdrag (Skolverket 2016, s. 5) att verksamheten ska vara 
rolig och lustfylld. 

I observationer har vi sett hur pedagogerna vädjar till barnen att hålla en trivsam måltid. Men blir det 
för stimmigt och stojigt blir barnen tillfrågade om de är färdiga eller om de inte ska äta lite? Här rör 
sig hela tiden måltiden i ett mellanrum mellan meningsskapanden. 

Att barnet tillfrågas och inte uppmanas kan vara ett sätt för pedagogen att ge barnet en chans till 
självreglering. Genom att kriterierna för att få delta i måltiden är att man inte stojar och busar blir 
måltiden inramad i normer och regler, detta trots att pedagogen kan erbjuda alternativ för barnet (att 
lämna eller att sköta sig) i ett försök att följa barnet och inte begränsa det. 
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Att pedagogerna i vår studie vandrar mellan att leka vid matbordet till att åter leda uppmärksamheten 
till måltiden målar upp en pedagog som inte tycks vara konstant i sin lärarroll. Matens utseende, vad 
barnen gör och säger, ljudnivån, tidsåtgången och att de är observerade påverkar hur den vuxne 
”faktiskt” agerar i varje tillblivelse av förhandling. Lärarrollen i sig kan på så sätt förstås som ett 
nätverk mellan pedagogen själv och dessa inre och yttre faktorer. 

Barnens agens 

I våra observationer rör sig barnen i måltiden mellan att återskapa, omskapa och nyskapa regler. På så 
sätt blir barnen olika i relation till det som sker vid måltiden. Hultman (2010, s. 73) skriver om barn 
som är i tillblivelse i relation till sin omvärld. Barnen blir med denna tankegång kräsna barn, 
utmanande barn, kulturskapande barn och normbrytande barn. 

I vår studie ser vi att barnen vid upprepade tillfällen uppmanar varandra till att inte kladda, att man ska
skicka vidare eller att inte bryta tabun som att rapa vid matbordet. Markström Halldén (2008, s. 115) 
och Hellman (2010 ss.136-137) konstaterar att barn granskar varandras handlande vid matbordet och 
upprätthåller regler och kultur genom att kritisera och tillrättavisa. Man skulle kunna se det som att 
kamratuppfostran är med barnen och påverkar deras egna och varandras görande under 
observationerna gjorda i denna studie. På så sätt skapas lokala kulturer på förskolan, där regler formas 
för hur man beter sig i den pedagogiska måltiden på just denna förskola. Hellman (2010, s. 138) lyfter 
hur den lokala kulturen har en smygande antydan att förskolans sätt är rätt. Att äta som man gör 
hemma är inte tillåtet om det strider emot de normer som sitter i väggarna under förskolans måltid. 
Men det är samtidigt inte en regel som är konstant, då barnen utmanar och omskapar dessa. 

Pike (2008, s. 420) förklarar att barn ofta har begränsade möjligheter till inflytande och för att handla 
efter eget intresse, dessa begränsningar sätts oftast av de vuxna, men barn hittar sätt att förhandla även 
dessa ramar. Det går att se i hur Chanel använder sin mamma som referens för att sätta gränser för hur 
mycket broccoli hon måste äta eller hur Lovisa förhandlar sig till att bara känna på broccolin. 

Att barnen lockar kamraterna till skratt kan ses som ett omskapande av regler, de vrider och vänder på 
de regler som gäller, genom att gemensamt driva med reglerna och göra narr av och förlöjliga de 
ramar som präglar måltiden, de vill genom humor utmana de normer som sitter i väggarna.  Vi tolkar 
Cathey och Gaylord (2004, s.102) beskrivning om hur kräsenhet, mat och social kontext hänger 
samman, som att maten och barnen intra-agerar och gör i växelverkan något med varandra. Normerna 
förkroppsligas genom andra aktörer där människor stundtals kan förstås som kärl. Regler anpassas och
omförhandlas. 

Munck Sundman (2013, s. 25) förklarar att barnen tillsammans skapar en kamratkultur där de 
omförhandlar regler. I vår studie har vi valt benämnt detta som ett nyskapande av regler då en 
nyskapad regel, till skillnad från omskapad regel, helt bryter mot en redan befintlig regel. 

I förskolans verksamhet tycks det finnas en idé om att alla måste äta, men vad barnet faktiskt äter, vad 
barnet väljer att stoppa i sin mun är det bara barnet själv som kan bestämma. Hellman (2010, s. 130) 
skildrar exempel på hur barn gör motstånd och hävdar sin makt över sin egen kropp och vad de ska 
äta. Att barnen förhandlar makt runt matbordet påvisar även Grieshaber (1997, ss. 658-659), barnen i 
hennes studie utmanar de regler som de vuxna satt upp, dels i form av selektiv matvägran. I analysen 
av vår empiri har vi stött på hur barnen uttrycker att de inte älskar/gillar sådant som de inte vill äta. 
När något barn uttrycker ovilja för maten verkar det påverka hur maten tas emot av kamraterna. 
Markström och Halldén (2009, s. 121) menar på hur barnen använder varandra för att tillsammans 
utmana regler och normer i förskolan. Både Munck-Sundman (2009, s. 84) och Haudrup Christensen 
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(2003, ss. 133-134) menar på att barnen utan vuxna kan skapa egna förhållningssätt kring maten och 
måltiden. Barnen kan gemensamt skapa uppfattningar om gott och nyttigt. På så sätt kan den där 
skålen med broccoli som barnen vid bordet protesterar så bestämt förstås som en skål med äckligt. 
Pramling Samuelsson (2008, s. 118) skildrar exempel på hur barnen skyddar varandra och försvarar 
sitt kamratskap. Det lokala skyddsnät som detta innebär kan man se spår av i våra observationer där 
barnens enighet kring stoj och bus och vad som inte går att äta blir synligt. Just detta blir tydligt i den 
där skålen med den “oätliga” broccolin, när Melina varken trycker på att Vera ska ta emot skålen som 
hon räcker henne och sedan verbalt försvarar Leo. Pike (2008, s. 420) förklarar att barn, i stöd av 
andra barn har föränderliga möjligheter till agens, att de har möjlighet att utmana och motsätta sig 
subjektiva positioneringar.  På så sätt kan barnen ses som subjektskapande i måltiden där de i relation 
till de andra aktörerna maten, bestick, muggar, pedagogen, normer, regler blir till i de förhandlingar 
som uppstår. Barnen blir försvarsadvokater, poliser, förhandlare, kräsna, matvägrare, glupska och 
hungriga om och om vart annat måltiden igenom. 

Normers och reglers agens

Varför blir alltid den sista köttbullen kvar i uppläggningsfatet? Varför låter vi den där sista skvätten 
mjölk stå i kylen och surna? Då ingen vill ha det, vill man heller inte ha det. Den tydliga sanningen att 
ingen vill ha det ingen annan vill ha inger en känsla av äckel. Precis som den där skålen med broccoli 
som ratades av barnen vid måltiden, men känslan av äckel verkar inte vara konstant. Då samma barn 
som vägrat se åt broccolins håll senare åt broccolin när gruppkonstellationer blivit annorlunda. 
Douglas (1997, s. 59) hävdar att äckelkänslor, tabun och upplevelsen av rätt och fel är kulturellt 
betingat. Strikta regler kring vad som kan ätas med händerna och vad som inte bör ätas utan bestick 
kan kopplas till kulturella normer. Men samtidigt kan inte Douglas (1997, ss. 60-61) frångå hur äcklet 
uttrycker sig fysiskt och viss relation kan se sig som biologiskt i skyddet mot faror.  Vid de olika 
observationstillfällena serverades olika maträtter, den ena skulle kunna klassas som accepterad att äta 
med händerna (tacos) medan den andra inte är kulturellt accepterat att ätas med händerna 
(Korvstroganoff). Barnen som äter tacos har tilldelats bestick men använder dem enbart när de skopar 
upp ingredienser på sina tacos. Vid den andra måltiden bjuds det på korvstroganoff som leder till 
kladdiga fingrar om man äter med fingrarna. Chanel försöker kringgå denna kladdighet genom att 
pröva olika korvbitar, att hon inte tilldelats bestick tycks leda till att hennes mål med måltiden är att få 
besticken så att hon slipper bli kladdig. Att bli kladdig gör något med Chanels ätande. Vid måltiden är 
det som att tabuna förkroppsligas och fysiska känslor av äckel blir normbärande. När Ricky protesterar
mot kompisarnas rapar så uttrycker han sig som om att det är inte brukligt vid matbordet samtidigt 
som han tycks visa fysisk avsky emot det. 

Douglas (1997, s. 56) beskriver normers komplexitet genom att lyfta hur mat eller beteenden inte ses 
som smutsigt förrän det befinner sig på fel plats. Om man själv tänker på den där gott doftande och 
salivframkallande maten som ligger på tallriken som efter måltiden blir fylld med känsla av obehag 
och äckel när den som matrester ska skrapas ner i sophinken. Eller hur disktrasan som torkat av ytor i 
badrummet inte får beträda köket. På samma sätt går det att förstå hur barn och pedagoger reagerar på 
obehaget om skedar som är kladdiga, andras tuggade mat och kladdiga och avslickade fingrar. 

Men det är inte bara äckelkänslor och tabun som är normbärande i måltiden även rummet och tiden 
som måltiden finns i påverkar maten, tingen, barnen och pedagogernas handlingsmöjligheter. Pike 
(2008, s. 420) förklarar att man måste se på den måltiden i ett helhetsperspektiv, att se till alla de 
aktörer som sam konstituerar normer och strukturer. Tidsåtgången kan förstås som en aktör (var 
måltiden är placerad schemamässigt, hur pass mycket tid får den, vad skall göras efter) och påverkar 
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vad måltiden faktiskt kan bli. Vad måltiden faktiskt blir ligger alltså långt utanför att det endast skulle 
vara mänskliga faktorer som influerar den.  

Tingens agens

Douglas (1997, s. 59) beskriver hur ett möte med klibbiga substanser kan leda till att barnet upplever 
obehag då klibbigheten befinner sig mitt emellan fast och flytande form, klibbigheten blir en alldeles 
egen substans. Det är som om materialiteten i tingen gör något med de andra aktörerna såväl 
mänskliga som ickemänskliga. Matens materialitet får inverkan på hur man som barn och vuxen 
agerar samt hur normer och regler implementeras. Just det kan vi utläsa i vår empiri, hur kladdig 
korvstroganoff som fastnar på fingrarna “inte går” att äta med händerna medan torrt tortillabröd går 
alldeles utmärkt. Tänk dig ett litet barn äter köttbullar och pasta. Det kanske inte gör något om 
köttbullarna hamnar på golvet men den klibbiga pastan som är svår att sopa upp kan skapa och 
förverkliga regler om att inte kasta eller tappa mat. Samtidigt som dessa väcker materialiteten i 
köttbullar och makaroner olika känslor hos den som skall städa upp det. Dessa förhandlingar som hela 
tiden skiftar och byter riktning, det vi kommit att kalla ontoförhandlingar. Om man byter dag, tid, 
maträtt, barn, vuxna, porslin o.s.v. äger nya och andra förhandlingar rum. Förhandlingen blir på så sätt
normgivande i stunden, och det är i stunden som förhandlingen sker. På samma sätt kan vi se hur 
tallrikar, muggar, bestick, skålar och maten tycks vara med och förhandla med normer, regler och 
människorna vid måltiden. Det skapas kompetenta samarbeten (Hultman 2011, s. 74). Relationerna till
tingen är inte enkla, en stol och ett bord kan bli ett fängelse för den som tvingas sitta kvar, men 
samtidigt kan man fysiskt längta till besticken för att slippa möta den kladdiga korven med fingrarna. 

Tingens materialitet gör något med barnen och de vuxnas ordval, hur något ser ut verkar locka och 
väcka intressen hos aktörerna vid bordet. I rädslan för det nya finns även lockelsen av det familjära 
(Cathey & Gaylord 2001, s. 101). Formen som gör att gulbetorna påminner om chips tycks inge en 
trygghet för barnen, det påminner om något de är bekanta med. Hade gulbetorna ätits om de varit 
kuber eller om de vore skurna i tjocka skivor? Vi har i våra observationer sett hur aktörer i måltiden 
tillsammans har skapat goda chips och träd samtidigt som gulbetor och broccoli (för-)blivit äckliga. 
Hultman (2011, s. 76) beskriver det kompetenta samarbetet mellan aktörer, detta blir synligt i vår 
observation där barn, ting, normer, regler, rummet, tiden, pedagoger konstituerar vad som blir 
måltiden. Måltiden befinner sig ständigt i en rörelse där händelserna uppstår i en flyktighet som 
uppstår i sin kontext och sitt sammanhang. Orden, utseendet och färgen på maten erbjuder möjligheter 
till förändring hos tingen. Gulbetorna som genom sin materialitet förvandlas till chips och på så sätt 
ändrar villkoren för vad som kan ätas och hur. Tingens materialitet skapar möjligheter för en ständig 
förhandling, möjligheterna till agens tillsammans med andra aktörer är oändliga (Hultman 2011, s. 
74). 

Betydelse för praktiken och professionen
Vi vill återigen lyfta att vår studie inte syftar till att producera några generella sanningar om hur en 
pedagogisk måltid är eller borde vara. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har målet 
varit att belysa de olika aktörer som är med och förhandlar fram måltiden i förskolan. Vi har fått 
insikten om den otroliga komplexitet som är inbäddad i den pedagogiska måltiden. För att tydligare 
måla upp den flyktighet som förhandlingarna i måltiden besitter har vi utvecklat begreppet 
ontoförhandling. Med studien vill vi bädda för en reflektion kring måltidens tillblivelseprocess. 
Sådana reflektioner kan hjälpa den yrkesverksamma pedagogen att hantera måltiden likt andra 
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aktiviteter i förskolan. Vilka förhandlingar uppstår till exempel i hämtning/lämning. Hur ser 
förhandlingar mellan vårdnadshavarnas förväntningar på verksamheten kontra förskolepraktiken ut?

Slutsatser 
Målet med studien har varit att undersöka den pedagogiska måltiden i förskolan som ett assemblage av
förhandlingar mellan olika aktörer. Detta har vi gjort med stöd i posthumanistisk teoribildning. Med 
studien har vi också strävat efter att erbjuda en ökad förståelse för hur människor och ickemänniskor 
intra-agerar och tillsammans förhandlar fram måltiden. 

Genomgående i studien har vi försökt besvara våra forskningsfrågor som handlar om vad man kan få 
fatt i om man observerar måltiden med posthumanistiska glasögon med ett agent-realistiskt perspektiv.
En annan fråga vi sökt svar på har varit hur förhandlingarna under måltiden kan förstås i termer av 
nätverk, assemblage och ontoförhandlingar. För att försöka få fatt i hur aktörerna förhandlar under 
måltiden har vi valt att utföra en etnografisk fältstudie som vi dokumenterat med hjälp av videokamera
samt fältanteckningar. 

Genom mötet med vår empiri, posthumanistiska begrepp och ett agent-realistiskt perspektiv har vi 
närmat oss måltiden som ett nätverk. Nätverk fyllda med komplexiteter och motsägelser. Måltiden 
som vid första anblick bara är att äta men vid närmare eftertanke kan man se hur ord smakar gott, hur 
rapar drabbar en, hur stolar kan bli fängelser, att pedagogrollen inte är konstant. Mötet mellan 
förväntningar, utbildning, vårdnadshavare, barn, styrdokument, kladdig mat, huvudmän blir alla delar i
det nätverk som blir måltiden. Dessa nätverk som i sin tur kuggar samman med andra nätverk, lik 
kugghjul (assemblage), och tillsammans bildar nya nätverk. Det möjliggör för förståelsen av den 
pedagogiska måltiden som ett nätverk som består av ett assemblage av nätverk.

Vidare forskning
Vår studie har handlat om hur den pedagogiska måltiden sam konstitueras av flera aktörer utifrån en 
posthumanistisk teoribildning, det vore intressant att applicera vårt syfte och frågeställningar på en 
studie om till exempel på/avklädning i hallen, på samlingsmattan eller mellanmålet. Hur skulle det till 
exempel kunnat se ut om vi utfört en studie med samma frågeställningar och syfte på en förskola där 
lunchen är traditionellt schemalagd klockan 11, före vila och raster? Kan tidsaspekten förstås som en 
agent där den handlar tillsammans med normer, tingen, regler, pedagoger och barn? 

Vi tror det skulle kunna vara givande att pröva och ompröva nya och samma teorier i nya studier, då 
likt tillblivelseprocesserna i måltiden kan två studier som skriver om liknande/samma syfte och teori 
inte kan göra samma. Den grekiske filosofen Herakleitos har tillskrivits meningen “en man går inte ner
i samma flod två gånger ty mannen och floden är inte densamma”. På samma sätt skulle det bli en helt 
annan studie om vi valt att med samma syfte göra studien igen, då vi inte är samma Sara och Elin som 
vi var när uppsatsprocessen började och inte heller uppsatsen.
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Bilaga 1

Stockholm 2016-11-05

Hej Föräldrar på XXXX Förskola!
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 
förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om den pedagogiska 
måltiden.
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 15/11/2016– 
24/11/2016. Vid dessa tillfällen vill vi observera måltiden med hjälp av filmkamera. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och
förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer 
därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 
materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet 
kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar 
kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En 
förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen 
säger nej så kommer barnens beslut att respekteras. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 
universitet.

Vänliga hälsningar Elin Borg Olofsson & Sara Frodin

Elin Borg Olofsson & Sara Frodin
Tel.nr xx-xxxxxxxx / xx-xxxxxxx
Mailadress/er xxxxxxxxxxx

Karin Hultman (handledare)
Telefon: xx-xxxxxxx
Mailadress: xxxxxxxxxxx
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till personalen innan den 15/11-16. Om 
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