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Den pedagogiska måltiden 

- en jämförande studie av olika pedagogiska inriktningar 

Andreas Lindström och Maria Ståbi 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur lunchmåltiden ser ut på 
förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Detta får vi genom att undersöka om man 
kan se spår av dessa under måltidssituationen. I studien tar vi även reda på vilka spår av 
Lpfö 98 som framkom under lunchsituationen. Inriktningarna som ingår i arbetet är 
Montessori, Reggio Emilia och ”I ur och skur”. 

Vi använder oss av en kvalitativ metod där vi besöker tre förskolor med olika 
pedagogiska inriktningar för att observera hur deras måltid går till. Under 
observationstillfällena använder vi oss av videokameror, mp3-spelare och 
fältanteckningar. Från det inspelade materialet väljer vi sedan ut ”critical incidents”, 
kritiska händelser, som vi sedan analyserar.  

Resultatet visar att man kan se spår av den specifika inriktningen i måltidssituationen. 
Det förekommer även händelser som går emot det som inriktningen föreskriver. I 
resultatet ser vi dessutom flera händelser hos de olika inriktningarna som stämmer väl 
överens med det som står i Lpfö 98.  
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The pedagogic meal 
-a comparison study between different educational designs 

Andreas Lindström and Maria Ståbi 

 

Abstract  
The purpose of the study is to get a deeper understanding how the lunch functions at 
preschools with different educational designs. This by examining meal situations to see 
if we can discover traces of these designs. In the study we also find out which traces of 
Lpfö 98 (the curriculum for the Swedish preschool) that appear during the lunch 
situation. The designs that are included in this study are Montessori, Reggio Emilia and 
“I ur och skur” (any weather).  

We use a qualitative method, where we visit three preschools with different educational 
designs and observe their meals and how they are carried out. During the observations 
we use video camera, mp3 (digital recorder) and field notes. From the recorded material 
we then find “critical incidents” to analyze further.  

The results show us that you can find traces of the specific designs during the meal 
situations. We can also find events that go against what the designs prescribe. In 
addition, we can also find several incidents within the different designs that agree with 
Lpfö 98. 
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1. Inledning 
Antalet barn inom barnomsorgen har ökat och idag går merparten av alla barn mellan 1-
5 år i förskolan i Sverige. Barnomsorgen har inte heller samma utformning som den 
tidigare haft. Vi ser att privatiseringen har brett ut sig och att de kommunala alternativen 
börjar profilera sig allt mer. Detta har till följd av att vi idag ser en större utbredning av 
olika pedagogiska inriktningar inom förskolan. Måltiden är en central situation i 
förskolans vardag. Där möts pedagogerna och barnen under något som kallas 
”pedagogisk måltid”. 

1.1 Den pedagogiska måltiden  
1836 grundades den första småbarnsskolan i Sverige. I och med införandet av 
folkskolan kom småbarnsskolan senare att göras om till barnkrubbor och 
folkbarnträdgårdar. Den första barnkrubban öppnades 1854 i Stockholm (Johansson, 
1994). 

De barn som gick på barnkrubborna kom ifrån fattiga förhållanden där modern (ofta 
ensamstående) var tvungen att förvärvsarbeta. Småbarnsskolans och senare 
barnkrubbans primära uppgift var att uppfostra barnen så att de inte i vuxen ålder kom 
att hamna i kriminalitet. Men barnkrubborna hade även ett annat syfte. 
Barnadödligheten var i de lägre samhällsklasserna hög och i och med den sjunkande 
befolkningsmängden kom detta att bli en samhällsekonomisk fråga. Barnkrubban skulle 
förhindra denna utveckling genom att tillgodose barnen mat. Detta var den första 
formen av ”pedagogisk måltid”. Då hygien (lära barnen renlighet) och etikett är det som 
i övrigt framhålls i barnkrubbans pedagogik så kan vi bara antaga att så även var fallet i 
måltidssituationen (ibid.). 

Måltidens primära funktion på förskolan är även idag av vårdande karaktär, barn ska få 
mat men inom situationen finns även ett pedagogiskt perspektiv - därav begreppet 
”pedagogisk måltid”. För att reda ut begreppet får vi gå tillbaka till SOU (Statens 
offentliga utredningar) 1972 års betänkande som kom av barnstugeutredningen 1968. 
Under rubriken ”rutinsituationer” klargörs det att även om måltiden har med vård att 
göra finns där även utrymme för en pedagogisk dimension. Måltiden beskrivs här som 
en situation som är ett bra tillfälle till inlärning och personlighetsutveckling. Ett tillfälle 
som pedagogerna ska ta tillvara på.  Pedagogerna ska inför situationen tänka på att det 
är av stor vikt att barnen ska få lära sig att äta själva då det betonas att detta är en 
förutsättning för barnens jagutveckling. Det beskrivs även olika strategier som 
pedagogerna kan använda sig av för att nå sitt mål. Det tas även upp att det är viktigt att 
personalen äter tillsammans med barnen. Detta då man menar att barnen lär sig genom 
imitation. Måltidens utformning beskrivs som att den ska vara fri från tvång eller jäkt 
men inte heller allt för utdragen. De barn som inte vill äta behöver inte heller vara med. 

Den pedagogiska måltiden skulle idag kunna kopplas till olika innehållsmässiga mål i 
läroplanen för förskolan 1998 (Lpfö 98). Samtidigt finns det inga specifika mål för just 
måltidssituationen. Måltiden i sig behöver inte genomföras med pedagogiska 
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undertoner. Det betyder att den enskilda förskolan får tolka situationen utifrån deras 
pedagogiska synsätt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
1.2.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att vi vill fördjupa oss i hur lunchsituationen kan se ut på 
förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Då begreppet "pedagogisk måltid" åsyftar 
att måltiden är en pedagogisk verksamhet så vill vi undersöka om de olika 
inriktningarna framkommer under lunchen. Detta för att få djupare kunskap om hur 
måltiden fungerar som en pedagogisk aktivitet. 

1.2.2 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte ställde vi följande frågor:   

• Kan man se spår av förskolans uttalade metodik i lunchsituationen? 

• Vilka spår av Lpfö 98 kan man se i lunchsituationen?    
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2. Tidigare forskning 

2.1 Pedagogens attityder till måltidssituationen 
och “den pedagogiska måltiden” 
Hanna Sepp, Lillemor Abrahamsson och Christina Fjellström (2006) skriver om en 
undersökning vars mål var att undersöka förskolepersonalens attityder till mat och 
måltider som en del av den dagliga verksamheten på förskolorna. De ville även 
undersöka om ”den pedagogiska måltiden” var ett etablerat fenomen och i så fall vad 
den betydde för personalen. Undersökningen gjordes 1998 och var en del av en större, 
som handlade om att undersöka förskolebarns matvanor.  

I denna studie intervjuades 34 förskolepersonal från tolv olika förskolor inom 
Stockholmsområdet. Det var 11 rektorer, 15 förskollärare och 8 barnskötare. De flesta 
som intervjuades var kvinnor som har arbetat inom barnomsorgen i 12-36 år. Av de 34 
intervjuerna valde man sedan ut sex från varje yrkesgrupp som man analyserade.  

I undersökningen framkom det att de flesta av personalen hade en klar bild över vad de 
anser med en pedagogisk måltid. Pedagogen ska vara en bra förebild genom att visa 
vilka normer som gäller vid måltiden samt stödja och hjälpa barnen. Detta för att de så 
småningom ska klara sig själva. Det ansågs också att pedagogerna ska visa att maten är 
ätbar och god genom att uppmuntra barnen att smaka och förhoppningsvis äta maten 
som serveras.  

Måltiden ansågs inte av pedagogerna som en pedagogisk verksamhet. Istället 
uppfattades måltiden som ett avbrott av den övriga verksamheten. Med andra ord, 
personalen accepterade inte måltiden som en pedagogisk aktivitet, vilket de gjorde med 
de andra aktiviteterna under dagen. 

Personalen som intervjuades tror att attityderna om hur man ska lära barn bra matvanor 
har ändrats. För tio-femton år sedan var det vanligt att man tjatade och tvingade barnen 
att testa all mat som serverades vid lunch. Speciellt rektorerna tyckte att detta var ett 
otillfredsställande beteende medan den övriga personalen tyckte att det fortfarande var 
viktigt att smaka maten och detta borde påpekas för barnen.  

I undersökningen ingick även videoinspelningar av måltidssituationerna. I dessa 
framgick det att skapa meningsfulla konversationer mellan pedagog och barn inte var 
lika betydelsefullt för personalen som att träna barnens praktiska färdigheter.  

Den ideala måltidssituationen var enligt de flesta av personalen "trevlig och mysig", en 
situation där de kunde konversera med barnen runt bordet, vilket ansågs vara en viktig 
aktivitet. Så här såg det, enligt förskollärare och barnskötare, inte alltid ut i 
verkligheten. De upplevde att måltiden tog mycket tid av den övriga pedagogiska 
verksamheten och dessutom var mycket stressig. Under måltiden ville alla barn bli 
hörda och sedda. De talade och avbröt varandra vilket resulterade i en alldeles för hög 
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ljudnivå. Rektorerna, däremot, uttryckte inga negativa erfarenheter av den dagliga 
måltiden. Deras bild av måltidssituationen var snarlikt den ideala. 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström menar att den ideala måltiden kan ses som identisk 
till den pedagogiska måltiden. Barn och vuxna samlas runt bordet för att njuta av maten 
i en lugn och stilla miljö. En situation där barn kan lära sig av vuxna genom att tala med 
dem. Detta är enligt flera studier det bästa sättet att utveckla en positiv måltidssituation. 

2.2 Omsorg och samspel vid matbordet  
Eva Johansson och Inger Pramling (2001) har undersökt omsorgens betydelse och 
anseende inom förskolepedagogiken. Som en del av undersökningen har de studerat 
pedagogers förhållningssätt och samspelet mellan barn och pedagoger under måltiden. 
Underlaget från studien har de hämtat ifrån en studie varav 30 barngrupper från hela 
Sverige ingår (Johansson & Jansson, 1999: Johansson & Jansson, 2001). I studien 
ingick enkäter där ledningspersonal fick beskriva verksamhetens villkor och mål. De har 
även använt sig av intervjufrågor och enkäter riktade till pedagogerna där de fick skildra 
villkoren för deras arbete, vilka mål de strävar efter och vilka strategier de har använt 
sig av för att nå målen. De har förutom detta använt sig av observation med hjälp av 
videokamera. Här har man studerat samspelet under vardagliga situationer på 
förskolorna. Av de 30 barngrupperna har Eva Johansson och Inger Pramling valt ut två 
förskolor som grund för deras analys. Utgångspunkten har varit att förskolorna ska vara 
vanliga i den aspekten att de inte innehåller några ovanliga eller extrema händelser.    

Johansson och Pramling har inom studien kommit fram till att trots att pedagogerna vid 
de olika förskolorna uttrycker samma mål med måltiden gestaltade sig pedagogiken och 
uttrycket för omsorg på olika sätt.  

Den ena förskolans måltidssituation gick till stor del ut på att pedagogerna exempelvis 
avstyr barnens lek eller tillrättavisar barnen att använda bestick vid matbordet. Men 
detta behöver nödvändigtvis inte bara betyda att pedagogen ville visa vilka etikettregler 
som gäller vid situationen utan det kan mycket väl ha varit ett uttryck av omsorg menar 
författarna. Pedagogen handlade omsorgsfullt då hennes syfte var att hjälpa barnen. Hon 
ville genom detta agerande visa barnet måltidens primära funktion, barnen skall få mat 
så att de kan växa och orka med dagen, så att de kan leva.  

Man kan även se situationen från en annan synvinkel. Pedagogerna visade i sitt 
förhållningssätt att deras värld skiljer sig från barnets genom att ge barnen begränsade 
och fördömande korrigeringar. Även om syftet är att visa omsorg om barnen och även 
om situationen i övrigt innehåller glädje och har en vänlig samtalston så sker inte 
måltiden på barnens villkor. 

Detta visade sig från exemplet med den andra måltidssituationen som ingick i studien. 
Här menar Eva Johansson och Inger Pramling att pedagogerna istället deltog i barnens 
värld med ömsesidighet och respekt. Här låg inte pedagogens fokus på att visa barnen 
vilka regler som gällde för situationen. Pedagogen lade ingen större vikt av hur mycket 
mat barnen tog eller om de spillde på bordet. Begränsningarna från pedagogerna sida 
var i denna situation istället få och av stödjande karaktär, barnen skulle få möjlighet till 
överblick och kontroll. Pedagogerna handlade här omsorgsfullt genom att de inte tog 
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över kontrollen eller initiativen från barnen utan istället följde med i barnens upptäckter 
i ett gemensamt intressefokus.  

Något som kan vara avgörande för situationen vid det första exemplet kan ha varit att 
flera pedagoger satt vid samma bord. Då flera vuxna satt vid samma bord var det 
mycket lättare för de vuxna att samtala med varandra istället för barnen. Detta kan 
enligt författarna ha att göra med att personalen snarare såg måltiden som en vardaglig 
situation där pedagogiken inte blev framträdande. Det lärande som förmedlades här var 
att barnen fick lära sig bordsskick samt följa instruktioner. Barnen fick genom 
pedagogens förhållningssätt uppfattningen att de saknade kompetens att själva ta 
initiativ och klara av saker. Barnen gick emellertid utanför de ramar som pedagogerna 
hade satt upp. Barnen tog till sig rättigheter och utnyttjade situationen då de inte hade 
den vuxnes uppmärksamhet. Då barnen var medvetna om att de inte blev bekräftade av 
pedagogerna kan lärandet vara att de fick uppleva en frihetskänsla inom situationen. 

2.3 Hur pedagoger ser på måltiden  
Annika Nicklasson (2006) har i en C – uppsats försökt att ta reda på 
förskolepedagogernas syn på mat i förskolan. Uppsatsen vill belysa måltiden ur en 
hälsoaspekt, det kan gälla vilken kost som serveras men hon tar även upp hur 
pedagogens förhållningssätt kan påverka situationen.   

Metoden som Nicklasson har valt är att intervjua personalen på olika förskolor för att ta 
reda på förskolelärarnas personliga uppfattningar om vad som de tycker är viktigt under 
måltidssituationen. De frågor som diskuteras är måltiden som umgänge, måltiden som 
överlevnad, måltiden som träning, måltiden i förskolan – ett specifikt pedagogiskt 
projekt samt vad som av förskollärarna uppfattas som nyttigt/onyttigt. Frågorna tolkas 
helt olika av pedagogerna. När det gäller måltiden som umgänge ser vissa pedagoger det 
som ett tillfälle att umgås och samtala med barnen andra pedagoger ser tillfället som ett 
avbrott på dagen där man kan få uppleva ”lugn och ro”. Det uppkommer även 
variationer i hur pedagoger uppfattar måltiden som träning. Vissa pedagoger tolkar 
träning som att barnen ska lära sig vett och etikett regler medan andra menar att 
umgänget och samtalet under måltiden är det centrala. Här får pedagogerna tillfälle att 
ställa frågor till barnen som de kanske inte skulle ha möjlighet till annars.  
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3. Pedagogiska inriktningar och Lpfö 
98 

3.1 Montessoripedagogik  
Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris arbete. Hon blev 1896 
Italiens första kvinnliga läkare. Montessori sökte sig kort därefter till ett forskarlag som 
studerade mentalt handikappade barn som var placerade på ett sinnessjukhus för vuxna. 
Där menade hon att miljön inte gav barnen någon som helst stimulans. För att kunna 
hjälpa barnen studerade Montessori Jean Itard och Edouard Séguin. Itard och Séguin 
hade tidigare utarbetat material som skulle träna olika sinnesfunktioner. Senare 
inrättades ett pedagogiskt institut i Rom för mentalt handikappade barn där Montessori 
blev institutionschef. Vid institutet hölls även kurser för lärare, om hur de kunde arbeta 
vidare med Montessoris metoder. Montessori hade under tiden på institutet 
vidareutvecklat de idéer på sinnestränande och praktiska material som Itard och Séguin 
framställt. Arbetet hade gått över förväntan och idén föddes om att föra över arbetet från 
institutet till barnomsorgen.  

Den första Montessoriförskolan öppnades 1907 i Italien, Casa dei Bambini (Barnens 
hus). Montessoripedagogiken fick sitt internationella genombrott 1912 med boken 
Montessorimetoden (2004). Till Sverige startade den första Montessori förskolan under 
1920-talet.  

3.1.1 Miljö och material   

Miljön är något som speciellt kännetecknar en Montessoriförskola. Den omfattar 
alltifrån möbler anpassade till barnens nivå till speciella Montessorimaterial. 
Montessorimaterialet indelas i praktisk materiel (vardagsövningar), sensorisk material 
(är tänkta att barnen ska få möjligheten till att träna sina sinnen), språkmaterial, 
matematikmateriel och kulturmateriel. Montessorimaterialet är en del utav 
Montessoripedagogiken. Montessori ansåg att miljön var grundläggande för barnets 
utveckling. Den måste vara utformad så att den underlättar barnets utveckling och 
reducerar de hinder som uppstår för barnet (Montessori, 1998). Montessorimaterialet är 
utformat så att varje enskilt materiel har ett direkt och ett indirekt syfte. Det indirekta 
syftet är tänkt som en förberedande övning för något som ska komma senare. Med tanke 
på att det enbart ska finnas ett exemplar av varje material får barnen också träna sig att 
vänta på sin tur. Materialen är aldrig för svåra för barnen. Tanken här är att materialet 
ska fungera som en bekräftelse för barnet. Då barnet klarar av övningen ger det barnet 
en ökad självkänsla och ska fungera som en drivkraft för barnet att vilja lära sig mer 
saker (Skjöld- Wennerström & Bröderman- Smeds, 2004).  

3.1.2 Syn på lärande 

Montessori ansåg att barnen genomgår olika utvecklingsstadier och är extra mottagliga 
för inlärning under olika perioder. Det första stadiet som enligt Montessori var 
betydande för utvecklingen var mellan 1-6 år ("absorbent mind"). Stadiet kom senare att 
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delas upp i två ålderskategorier, det första från 1-3 år och det senare från 3-6 år. I det 
första stadiet (1-3år) inhämtar barnet omedvetet kunskap genom att interagera med och 
iaktta sin omgivning. Under det andra stadiet ("absorbent mind") behöver barnet hitta 
uppgifter som stimulerar barnets behov och intresse av att lära (Montessori, 2004). 
Montessori ansåg att barnen lär sig genom att först se helheten och sedan detaljerna. 
Hon menade även att praktiskt arbete bör föregå teoretisk kunskap. Motivationen till att 
lära ska komma ifrån barnet själv. Processen under kunskapsinhämtandet är det som är 
viktigt (Skjöld- Wennerström & Bröderman- Smeds, 2004).  

3.1.3 Syn på barn  

Montessoripedagogiken ser ”barnet i centrum”. Montessoripedagogiken bygger på att 
barnet har en inre livskraft och lust att lära. Denna inre kraft är enligt Montessori något 
barnen redan har med sig från födseln (Montessori, 2004). Hon ansåg att barnet inte kan 
växa eftersom den vuxne hämmar barnet och menade på att man först måste se till 
barnets inre behov. Montessori menade på att den vuxne måste inse att barnet inte är ett 
objekt som måste lyda och efterlikna den vuxne. Den vuxne måste istället sträva efter 
att förstå barnet på bästa möjliga sätt och hjälpa och understödja barnet i dess 
utveckling (Montessori, 1998). Vidare måste det tas i beaktning att barnet kommer till 
ett lärandetillfälle med egna erfarenheter och egna referensramar och måste alltid få 
utvecklas efter sin nivå och sin egen förmåga. Montessori ansåg även att barnen vill 
veta hur de ska ”uppträda korrekt” men att det sedan är upp till barnet när man vill 
använda sig av kunskaperna. Man ska exempelvis visa barnet hur man gör när man 
hälsar, så att barnen ska veta hur de ska bete sig i en situation när de ska hälsa. När 
barnen vet hur man gör ska de däremot få välja själva hur de vill göra (Skjöld –
Wennerström & Bröderman –Smeds, 2004).  

3.1.4 Pedagogens förhållningssätt  

Montessori ansåg att pedagogen måste inta en passiv roll för att på så sätt inte hindra 
barnet från att handla själv. Vidare menade hon att ett ingripande från den vuxne kan 
vara avgörande för barnets tillväxt och utveckling. Barnet ska få möjlighet att undervisa 
sig själv, fritt få välja sysselsättning och röra sig som de själva vill (Montessori, 1998).  

Montessori menar att om pedagogen tillrättavisar barnet inför andra så är det en 
kränkning mot barnet. Man ska istället tala med barnet om saken vid ett annat tillfälle 
(Skjöld –Wennerström & Bröderman –Smeds, 2004).  

3.1.5 Samspel 

För att pedagogen lättare ska kunna se var barnet befinner sig och understödja barnet i 
dess utveckling är det vanligt förekommande inom Montessoripedagogiken att 
pedagogen för dialog med barnet, för att på så sätt förstå barnet bättre (Reimer-
Eriksson, 1995). 

Samspel mellan pedagog och barn sker bland annat under enskilda genomgångar då 
pedagogen hjälper barnet att komma vidare i sin utveckling. Det sker vanligtvis då 
pedagogen introducerar Montessorimaterialet för ett eller två barn. Det finns också en 
del material som kräver att barnen arbetar i grupp och då sker introduktionen gruppvis. 
Annars har pedagogen ofta en mer handledande roll där hon ska observera barnet och se 
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var barnet befinner sig. Arbetet med Montessorimaterialet sker genom specifika 
övningar. De övningar som vi väljer att beskriva lite närmare är övningar som används i 
samband med det praktiska Montessorimaterialet.  

3.1.5.1 Övningar med praktiska Montessorimaterial:  
• Förberedande övningar, kan exempelvis vara en övning där barnet får lära sig 

att hälla/ösa först med ett fast material (bönor) och sedan med flytande (vatten). 
Övningarna syftar till att barnet ska få öva sin öga -hand – koordination och 
utveckla sin rumsuppfattning. 

• Personrelaterade övningar är tänkta att få barnen att lära sig att ta hand om sig 
själva. Övningarna kan exempelvis vara att barnen får lära sig att knäppa 
knappar. Först på tygstycken och senare på sig själva. 

•  Miljörelaterade övningar, barnen får här lära sig att tvätta, damma, sopa mm. 
• Grace och artighetsövningar, är tänkta som en social träning för barnen. 

Övningarna som sker i grupp kan exempelvis vara att barnen ska lära sig att 
hälsa, ta emot besökare eller att knacka på en dörr innan man öppnar den. Maria 
Montessori ansåg att övningarna var viktiga då barnen enligt henne har en 
sensitiv period för socialt beteende. 

• Motorisk kontroll, här ingår två övningar Att gå på linjen och Tysta leken. Att gå 
på linjen är en balansövning där barnen även får lära sig att bära saker. Det kan 
vara ett glas med vatten, där vattnet inte får spillas ut eller en bjällra som inte får 
plinga. Tysta leken går ut på att barnen ska uppfatta ljud som de vanligtvis inte 
hör, exempelvis en klocka eller deras eget hjärtas slag.  

 (Skjöld- Wennerström & Bröderman- Smeds, 2004)  

3.2 Reggio Emilia    
Efter andra världskriget formades det i Reggio Emilia, i norra Italien, en pedagogisk 
filosofi på en vision om att barn kan tänka och handla själva. Det hela började med att 
några föräldrar i byn Cella, som låg en mil från stadskärnan, sålde tanks och järnskrot 
som tyskarna lämnat kvar. För pengarna finansierade de ett daghem som de själva 
byggde upp på kvällar och lördagar. När Loris Malaguzzi, som var en ung 
folkskollärare, fick höra talas om detta så tog han sig dit och han inbjöds att vara med i 
byggandet. Föräldrarna ville ha en ny pedagogik där barn ska ha lika rättigheter som 
vuxna och målet med barnomsorgen blev: 

”att ge alla barn kunskap, självkänsla och styrka att försvara sig för att slippa ett liv under 

förtryck” (Gedin & Sjöblom, 1995, s.102)  

De var präglade av det som hände under andra världskriget och ville ge sina barn ett 
bättre liv. Så småningom byggdes det fler förskolor som hade samma mål. Malaguzzi 
var mycket fängslad av de nya idéerna och byggde upp den nya barnomsorgen i Reggio 
Emilia genom diskussioner med föräldrarna, pedagoger och andra människor i 
området. 1963 blev daghemmen kommunala och Malaguzzi blev till slut 
barnomsorgschef (Gedin & Sjöblom, 1995). 

Malaguzzi skrev medvetet aldrig någon bok om sin barnsyn eller den syn på pedagogisk 
verksamhet som man borde bedriva. Anledningen till detta var att han var rädd att den 
då skulle bli fastlåst och enligt honom så kan en pedagogisk idé endast hållas levande i 
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en konkret, praktisk verksamhet som är i ständig utveckling. Därför är ett kännetecken 
för Reggio Emilia dess förmåga till ständig förändring, omprövning och 
förnyelse. (Grut, 2005).  

1981 gjordes en utställning om Reggio Emilia på Moderna Muséet i Stockholm och 
sedan dess har intresset i Sverige ökat. Det är många svenskar som har besökt Reggio 
Emilia för att själva se hur de har det och få inspiration. Under 1990-talet blev flera 
förskolor i Sverige Reggio Emilia-inspirerade (Gedin & Sjöblom, 1995). 

3.2.1 Miljö och material   

Inom Reggio Emilia pedagogiken brukar man tala om tre pedagoger; förskollärarna, 
barngruppen och miljön. Miljön är alltså en viktig del i denna pedagogiska inriktning. 
På väggarna i förskolorna kan man se bilder, fotografier, texter och annat som barnen 
har tillverkat. Miljön ska vara något som väcker barnens fantasi och stimulerar deras 
nyfikenhet. Det som ska göra miljön lustfylld och spännande brukar lärarna och 
föräldrarna tillverka själva. Detta kan t.ex. vara mobiler som hänger i taket, speglar i 
olika former och vackra föremål. Miljön sänder ut budskap om vad som väntas ske i 
olika rum. Om man ändrar på miljön ändrar man också budskapet. 

”Miljön skall uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande.” (s.109) (Gedin & 

Sjöblom, 1995)  

Det finns inget speciellt material inom Reggio Emilia utan man varierar sig mycket 
beroende på vad det är för temaarbete som man jobbar med.   

3.2.2 Syn på lärande   

Malaguzzi ansåg att det inte finns någon färdig mall för barnets utveckling utan den är 
lika oregelbunden som samhället runtomkring oss. Alla barn lär sig på olika sätt och 
genom dokumentation så synliggör man hur det går till när barnet skaffar sig nya 
kunskaper. Barnen erövrar makt över sina egna läroprocesser genom att de ges 
möjlighet att tänka och handla både själva och tillsammans med andra. Kunskap är 
något som vi konstruerar tillsammans, antingen som medforskare eller som 
medkonstuktörer. Kunskap är inte något som man kan kopiera (Gedin & Sjöblom, 
1995). 

”Genom att använda och öva sig i så många uttryckssätt som möjligt (bildspråk, drama, 

musikspråk, matematik, talspråk, skriftspråk m m) får barnet tillgång till hela sin person och 

därmed också till sin egen förmåga.” (Dahlberg & Åsén, 2005, s.199)   

Enligt Dahlberg och Åsén är ett av de mest grundläggande dragen i Reggio Emilias 
filosofi att man ser förskolan som ett rum där man för ett offentligt samtal och en dialog 
med andra. Man för dialoger och konfrontationer med olika pedagogiska inriktningar 
som t.ex. Montessori samtidigt som man inspireras av tankar från olika vetenskaper. 
Den pedagogiska praktiken bygger på reflektion, dialog och lärande samtal. Man 
jobbar med ett utforskande arbetssätt där delaktighet är viktig. Med stöd i den moderna 
hjärnforskningen menade Malaguzzi att utforskande är det naturliga tillståndet för vår 
hjärna (Dahlberg & Åsén, 2005).  
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3.2.3 Syn på barn  

Malaguzzi såg varje barn som en utmaning, ett frågetecken. Med det menade han att 
barnet i princip kan gå i tusen olika riktningar och bli vuxen på flera olika sätt. Inom 
barnet finns möjligheten att bli någonting annorlunda än de barn vi känner till. Han 
betonade i flera föreläsningar att:  

"Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från 

kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, 

verkligenheten och fantasin görs till varandras motsatser. (s.13 Grut, 2005)  

Detta ville han ändra på.  

Inom Reggio Emilia ser man barnet som ett "rikt" och kompetent barn (Dahlberg & 
Åsén, 2005: Jonstoij & Tolgraven, 2001). Med detta menas att barnet redan från 
födelsen har kraft och resurser inom sig själv. Det vill växa, lära sig, utforska och är på 
jakt efter mening. Barnet kan konstruera sin egen kunskap och är kompetent i sitt 
samspel med andra och i sitt skapande av hypoteser. Malaguzzi betonade i en av sina 
föreläsningar från 1992 för svenska pedagoger också det starka barnet som är så nyfiket, 
intresserat och förmöget att tränga sig in i saker och händelser. Han ville att man skulle 
välja detta barn istället för det barn som antropologin målade ut. Enligt Malaguzzi 
koncentrerade sig antropologin mer på skillnaderna än det som man hade gemensamt. 
Istället ska man försöka se ett ständigt forskande barn framför sig (Barsotti, 2005).  

3.2.4 Pedagogens förhållningssätt  

Malaguzzi brukade betona att rika barn behöver också rika vuxna. Barnen behöver 
vuxna som ser dem och som lyssnar på dem. De kan inte bygga upp sin värld ensamma 
(Wallin, 1996) 

Som pedagog inom Reggio Emilia är det viktigt att lära sig behärska lyssnandets och 
frågandets konst. Man ska inte ge barnen svaren innan de själva ställt frågorna. Istället 
så ska man skapa situationer där man kan utmana barnens teorier och hypoteser. Under 
arbetet så dokumenterar pedagogen barnens tankar och handlingar vilket blir ett sätt att 
synliggöra barns förmågor (Dahlberg & Åsén, 2005). Om vi varje dag lämnar arbetet 
med barnen med förundran så är det, enligt Malaguzzi, ett tecken på att vi står öppna för 
att ta emot varje barn som ett unikt bidrag till mänskligheten (Grut, 2005).  

3.2.5 Samspel  

”De viktiga är att arbetet bygger på ett samspel mellan barnen och lärarna. Ett viktigt mål är att 

hjälpa barnen till en stark jag-känsla och en stark självkänsla samtidigt som man betonar vikten 

av relationer och känslan av tillhörighet med hela daghemmet. (Gedin & Sjöholm,    

s.105)   

I Reggio Emilia så betonar man vikten av att lyssna på barnen och respektera 
dem. Arbetet är organiserat på så att barnen samarbetar för att komma fram till egna 
lösningar. Pedagogen är "medforskande" genom att utmana, uppmuntra och se till att 
temats röda tråd följs. Hon måste, liksom barnen, genomsyras av en undersökande 
hållning till arbetet. Pedagogen ska utmana barnen att lära sig själva. Malaguzzi brukade 
betona att barn inte klarar av att bygga upp sin värld alldeles ensamma utan de behöver 
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vuxna som ser dem och som lyssnar. De behöver vuxna som utmanar dem och får dem 
att ompröva sina uppfattningar (Dahlberg & Åsén, 2005).    

3.3 I ur och skur     
”I ur och skur” skiljer sig från de övriga pedagogiska inriktningarna som vi tidigare 
nämnt. Detta beror på att inriktningen saknar en vetenskaplig grund. ”I ur och skur” har 
istället hämtat sin metodik ifrån Friluftsfrämjandets friluftsverksamheter; Skogsknytte, 
Skogsmulle, Strövarna, Barnskridskor och Barnskidor. Utifrån dessa aktiviteter har man 
skapat en verksamhet inom barnomsorgen på heltid som inriktar sig på 
utomhuspedagogik (Drougge, 1999). Friluftsfrämjandet är en folkrörelse och ideell 
organisation som verkar för ökad folkhälsa och livsglädje genom aktivt friluftsliv. 
Skogsknytte (2-4 år), Skogsmulle (5-6 år) och Strövaren (7-9 år) är tre aktiviteter som 
går ut på att barnen får vara tillsammans med vuxna i skogen1.  

Grundidén i denna pedagogik är att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap 
tillfredställs genom vistelse i naturen. Målet är att ge barnen en större kunskap om 
naturen. Barnen ska i slutändan ha större uppfattning om sambanden som sker i naturen. 
För att nå målen arbetar ”i ur och skur” för att barnen ska ha roligt och trivas i naturen. 
Detta förmedlas genom lek, ett undersökande arbetssätt, genom att använda sig av 
naturen och/eller naturmaterial samt att studera årstiderna (Drougge, 2001). 

”I ur och skur” lägger stor vikt vid miljöuppfostran. Detta sker med hjälp av friluftsliv 
och att naturen ska vara en naturlig plats för barnen att vistas i. Barnen ska få kunskap 
om naturen, i naturen. Drougge (ibid.) menar att barnen utifrån sin vistelse i naturen ska 
förstå att det lilla och det nära har betydelse för det globala.  

Alla barn och alla som arbetar på en ”I ur och skur” förskola måste vara medlemmar i 
Friluftsfrämjandet. ”I ur och skur” ställer inga krav på att föräldrarna ska vara 
medlemmar i föreningen även om det förekommer på vissa förskolor. För att stärka 
föräldrarnas engagemang använder sig i ur och skur av föräldrasamverkan. 
Föräldrasamverkan innebär att föräldern får ta ett större ansvar för förskolans situation 
exempelvis bli inkallad som vikarie (vanligtvis schemalagd). Det innebär även att 
föräldern får större insyn av förskolans arbete. Susanne Drougge menar att föräldrarna 
får känna sig behövda och att de delar barnens förskolevärd till fördel för barnet. 
Föräldrarna ges även möjligheten att påverka, ifrågasätta, berömma och att utvecklas i 
sin egen föräldraroll. Från pedagogernas sida ger föräldrasamverkan en bättre 
helhetssyn på barnet och på så vis lär pedagogerna känna barnet bättre (Drougge, 1999). 
Den första i ur och skur förskolan startade 1985 i Sverige.  

3.3.1 Miljö och material   

Barnen och pedagogen tillbringar stor del av tiden på förskolan ute i naturen. Naturen 
blir på så vis en del av förskolans miljö. Man arbetar även mycket med hjälp av natur 
material. Kottar, stenar, pinnar mm används för att exempelvis tillverka egna spel eller 
föregå i matematiska övningar. När det gäller övriga leksaker på förskolan försöker man 

                                                 
1 1. http://www2.frilufts.se/flf/flf.Index 
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tänka miljömässigt och undviker helst leksaker tillverkade i plast. Ur miljöaspekt menar 
man även att det inte ska förekomma leksaker i överflöd, utan hellre få, genomtänkta 
leksaker.  

3.3.2 Syn på lärande   

Lärande förmedlas genom barnens upplevelser i naturen och på förskolan. Genom att 
pedagogen ställer öppna frågor till barnen får hon syn på barnens förförståelse. Utifrån 
var barnet befinner sig i sin kunskapsutveckling kan hon sedan anpassa sin planering. 
Alla barn har olika förutsättningar för lärande. Det är upp till pedagogen att hitta vägar 
för att nå barnet.    

3.3.3 Syn på barn  

”I ur och skur” talar för att de ser ”barnet i centrum”. Med ”barnet i centrum” menar 
man här att det är viktigt att se hela barnet och dess utvecklingsstadier, och därmed sätta 
ett individuellt arbetssätt anpassat efter barnet. (jfr Montessori).  

3.3.4 Pedagogens förhållningssätt 

 ”I ur och skur” arbetar efter ett undersökande arbetssätt. Arbetssättet går ut på att 
pedagogen ska ställa öppna och stimulerande frågor till barnen. Pedagogen upptäcker, 
upplever, undersöker och agerar tillsammans med barnen. Pedagogen ska även förmedla 
en naturkänsla till barnen vilket ska ge ökad kunskap om naturen och leda till 
miljömedvetenhet i vuxen ålder (Drougge, 1999).  

3.3.5 Samspel  

Pedagogerna ska eftersträva att lära känna varje barn och stödja barnen i olika 
utvecklingsåldrar. Detta sker genom att arbeta tillsammans med barnen hela dagen där 
det ges flera tillfällen till samtal och umgänge i olika miljöer och vid skilda situationer 
(Drougge, 2001).  

(Drougge, 2001, s.10) 
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3.4 LPFÖ98 
Skolverket blev 1998 tillsynsmyndighet för förskolans verksamhet och samma år kom 
förskolans första läroplan ut. Tidigare har det funnits riktlinjer, råd och förslag, men i 
och med Lpfö98 innebar det en lagstiftning för förskolan. Lpfö är nu det första steget i 
utbildningssystemet för barn och ungdomar.   

”I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer 
för verksamheten. Däremot anger inte läroplanen hur målen skall nås.” (s.3) 

3.4.1 Miljö och material 

I Lpfö 98 står det att miljön på förskolan ska vara trygg och stimulera barnen att ta 
initiativ, att den ska utmana och locka till lek. Man bör ta hänsyn till barnen när man 
utformar miljön och betonar särskilt att förskolan även ska ha en väl planerad 
utomhusmiljö, vilken även den ska vara utformad efter barnens behov. 
Miljön ska dessutom vara utformad så att barnen under dagen skall kunna växla mellan 
olika aktiviteter. På ett balanserat sätt ska omsorg som vila och andra aktiviteter vägas 
samman.  

3.4.2 Syn på lärande 

Med tanke på att det står i Lpfö 98 att barn har olika förutsättningar och behov kan inte 
verksamheten utformas på samma sätt överallt. Förskolorna ska anpassa den 
pedagogiska verksamheten till alla barn som deltar. Arbetslaget ska ha en aktiv 
diskussion om innebörden i begreppen kunskap och lärande för att kunna främja 
lärandet. Dessa begrepp är mångfacetterade och därför viktiga att diskutera.  

”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

– som förutsätter och samspelar med varandra.” (s.6) 

För att skapa mångfald i lärandet så skall barnens tankar och idéer tas till vara. Barn lär 
sig i samspelet med vuxna men också av varandra. Därför så ska barngruppen: ”ses som 
en viktig och aktiv del i utveckling och lärande”. (s.6) 
Lpfö 98 betonar också hur viktig leken är i barns utveckling och lärande vilket leder till 
att man på förskolorna medvetet ska använda sig av den för att främja lärandet. 

3.4.3 Syn på barn   

Lpfö98 utgår från det individuella barnet som har en inre vilja och lust att lära. Det har 
även en vilja att ta ansvar vilket man kan utveckla genom att ge dem inflytande i 
verksamheten. Alla barn har olika behov och förutsättningar vilket förskolan ska ta 
hänsyn till. Barnet ska få känna tilltro till den egna förmågan genom att de själva får 
göra sina val. 

3.4.4 Pedagogens förhållningssätt 

Pedagogerna ska förmedla till barnen att alla människor är lika mycket värda oberoende 
om man är man eller kvinna, vilken bakgrund man har med mera. Detta sker genom att 
man utvecklar barnens förmåga till empati och omtanke om andra. 
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Lpfö 98 tar upp att pedagogerna ska förbereda barnen för ett samhälle som styrs på 
demokratisk grund.   

”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” 

(s.3) 

Omsorg om individens välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. 
Pedagogerna ska hjälpa barnen att få uppleva sitt eget värde och tilltro till sin egen 
förmåga. I lärandesituationer ska vuxna ge barnen stimulans och vägledning så att de 
kan ”genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” 
(s.6) 

Pedagogen ska även ställa barnen inför nya utmaningar som så småningom leder till ny 
kunskapsutveckling. 

3.4.5 Samspel   

Lpfö98 pekar på att ett ömsesidigt möte ska ske mellan barn och vuxna. Det är viktigt 
för pedagogen att upptäcka barnets individuella behov för att veta hur denne ska 
förhålla sig till barnet. Det framhålls även att pedagogen ska se till hela barngruppen 
och möta gruppens behov. Lpfö98 betonar vikten av barnens samspel till varandra, då är 
pedagogens roll mer stödjande och vägledande.  
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4. Metod 
Utifrån våra frågeställningar har vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Med studien vill 
vi undersöka vilka spår av de olika pedagogiska inriktningarna och Lpfö 98 som vi kan 
se under en fast situation i en specifik miljö, i vårt fall måltidssituationen. Pål Repstad 
(1998) menar att ”…om man vill se grunddragen och det säregna i en bestämd miljö så 
har en kvalitativ metod sina klara fördelar.” Vidare menar han att ett syfte med 
kvalitativa metoder genom observation, i en så naturlig situation som möjlig, är att 
forskaren får fylliga och detaljerade rapporter av dem som medverkar. Den 
observationsmetod vi har använt är ”direkt observation” vilket för oss menas att vi 
observerar måltidssituationen samtidigt som den utspelas framför oss. Fördelen med 
direkt observation gentemot enkäter och intervjuer är att man kan iaktta hur en 
människa beter sig i en viss situation istället för att få fram hur hon tror att hon skulle 
reagera i situationen. En nackdel med direkt observation är att i många fall ändras 
beteendet hos de människor som vet att de blir observerade (Bertil Carlsson, 1984).  

4.1 Urval  
Meningen var från början att de pedagogiska inriktningarna som har starkast fäste inom 
barnomsorgen i Sverige skulle ingå i studien: Reggio Emilia, Montessori, ”I ur och 
skur” och Waldorf. I det färdiga resultatet kommer däremot inte Waldorf att redovisas. 
Det beror på att de sex Waldorf förskolor som vi har varit i kontakt med inte hade 
möjlighet att ställa upp.  

Med tanke på examensarbetets omfattning och tidsplan så var vi var vi tvungna att 
begränsa oss. Därför fick en förskola stå som representant för respektive inriktning som 
ingår i studien. Då det är förskolans inriktning och inte läge som är av betydelse för vår 
studie utgick vi från två kranskommuner i Stockholm som ligger nära där en av oss bor. 
Anledningen till detta var att det var lättare att transportera sig till förskolorna. 

4.2 Genomförande 
Vi började med att söka efter litteratur på Stockholm statsbibliotek och i Libris-
sökmotor om de olika pedagogiska inriktningarna. Sökorden som vi använde oss av var: 
Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, ”I ur och skur”, utomhuspedagogik, Steiner och 
Malaguzzi. Därefter försökte vi få fram tidigare forskning om måltidssituationen på 
förskolan.  Sökorden vi använde oss av var: pedagog*, måltid*, förskol*, mat*, pree-
school, meal och pedagogic. Dessa ingick sedan i olika ordkombinationer som till 
exempel måltid* och förskol*. Vi använde oss denna gång av flera olika nätbaserade 
söksidor som Artikelsök, Libris, Google Scholar, E-Arkivet (Lärarhögskolan i 
Stockholm), Uppsök och EBSCO Host. Dessutom gick vi in på Skolverkets, 
Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds hemsidor och sökte efter pedagogisk måltid. 
Det var väldigt svårt att hitta något om ”pedagogisk måltid” och det har genomförts 
väldigt lite forskning om denna. De flesta undersökningar om förskolan och måltider 
handlar istället om barnens näringsintag och hälsa vilket inte är relevant för vår 
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undersökning. Den tidigare forskning som vi redovisar är den som vi funnit som berör 
det område som vi undersöker.   

För att hitta förskolor med de pedagogiska inriktningarna som vi sökte efter så gick vi in 
på två kommuners hemsidor. Där fick vi fram information om kommunens förskolor, 
bland annat om de hade någon speciell inriktning. Då det endast fanns två Waldorf-
förskolor inom kommunerna så sökte vi på google och fick fram en hemsida där 
samtliga Waldorf-förskolor finns med (www.waldorf.se). Vi skickade sedan ut mejl till 
omkring 20 förskolor (ungefär fem till varje inriktning) och undrade om de ville vara 
med i vår undersökning. Det var fem förskolor som svarade på vår förfrågan varav fyra 
var positiva och ville ställa upp. Tre av dessa var från Montessori och den fjärde var 
från Reggio Emilia. Vi valde ut den Montessori-förskolan som lät mest positiv och hade 
tid att ta emot oss så snabbt som möjligt. Sedan kontaktade vi genom telefon förskolor 
med de inriktningarna som vi saknade. Vi fick snabbt kontakt med en av varje men båda 
drog sig till slut ur. Då valde vi att kontakta en ”I ur och skur” som en av oss haft sin 
praktik på. Fördelen med detta var att de redan visste om vår studie och var tidigare 
intresserade av att medverka. Nackdelen var om det skulle påverka resultatet med tanke 
på att vi var helt obekanta med de andra förskolornas barn och personal. Med tanke på 
att vår roll var passiv vid samtliga observationstillfällen bestämde vi oss för att det 
troligen inte skulle ha så stor betydelse.  

Vi bestämde oss för att i vår studie rikta in oss på åldersgruppen 3-5 år. Anledningen till 
varför vi gjorde det är att de har ett mer utvecklat talspråk än de yngre vilket gör att man 
lättare kan analysera samtalet mellan barn och pedagog. På Reggio Emilia- förskolan 
har man inte åldersintegrerade barngrupper så där filmade vi två tillfällen, treåringar och 
femåringar. I och med detta fick vi sammanlagt fyra tillfällen att observera. 

Innan vi gjorde själva observationen så besökte vi de förskolor vi inte tidigare var 
bekanta med för att berätta hur undersökningen skulle gå till, få en bild av förskolans 
miljö samt delge information i form av ett brev till barnens föräldrar.  

Vid varje tillfälle observerade vi vad som skedde före, under och efter måltiden. I vår 
undersökning använde vi oss av två videokameror och en Mp3spelare. En av 
videokamerorna filmade den övergripande miljön kring matborden medan den andra 
videokameran fokuserade på ett bord. På det bordet var även Mp3spelaren placerad. 
Anledningen varför vi använder oss av den är att videokameran fångar in allt ljud i 
rummet medan Mp3spelaren mer koncentrerar sig på vad som sker runt bordet. 
Dessutom förde en av oss anteckningar under måltidssituationen. 

Det material som vi samlade in på förskolorna består av åtta videoinspelningar, fyra 
ljudupptagningar samt fältanteckningar från måltidssituationer på olika förskolor. Varje 
observationstillfälle varade under cirka 40 minuter vardera.  

4.3 Bearbetning 
När vi bearbetade vårt teoretiska perspektiv kom vi överens om några begrepp som vi 
skulle titta särskilt på när vi läste om inriktningarna och Lpfö 98. Dessa var;  

• miljö och material - Hur ser den typiska, fysiska miljö ut och finns det något 
vanligt förekommande material?  
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• syn på lärande - Hur beskrivs lärande?  
• syn på barn - Hur beskrivs barn?    
• pedagogens förhållningssätt - Hur ska pedagogen förhålla sig till barnen? Hur 

ska en bra pedagog vara? 
• samspel - Hur beskriver de samspelet mellan pedagoger och barn? 

 
En anledning varför vi har valt att kategorisera in inriktningarna och Lpfö 98 efter dessa 
begrepp är att vi tror att vi kan få syn på dem i måltidssituationen. Två andra 
anledningar är att genom dessa begrepp så får man en bra beskrivning av respektive 
inriktning samt att begreppen dessutom fungerar bra som analysredskap.  

När vi bearbetade det inspelade materialet från måltidssituationerna jämförde vi dem 
med den specifika inriktningen och med Lpfö 98 genom ovanstående begrepp. 
Begreppen låg även till grund när vi analyserade vårt inspelade material efter ”critical 
incidents”. Tripp (1994) menar att en critical incident är en specifik händelse som man 
själv väljer ut på grund av att den är betydelsefull för det forskaren undersöker. Vi 
utgick ifrån våra frågeställningar och för oss var en critical incident, eller kritisk 
händelse, när den stämmer överens eller när den går emot den pedagogiska inriktningen 
eller Lpfö 98. 

4.4 Analys 
Vi började med att se på det inspelade materialet ifrån videokameran och skrev ner de 
kritiska händelserna som vi såg. Därefter lyssnade vi på det inspelade materialet ifrån 
Mp3spelaren för att försöka få fram några fler händelser därifrån och dessutom 
komplettera de som vi redan hade. När vi började transkribera materialet antecknade vi 
ordagrant allt som sades men upptäckte efter ett tag att detta ledde till att vi även fick 
fram material som inte var relevant för vårt syfte. Vi koncentrerade oss därför efter att 
först hitta en kritisk händelse innan vi började transkribera på samma sätt som tidigare. 
Vid samtliga transkriptioner tog vi inte hänsyn till suckar eller pauser, däremot 
antecknade vi tonfall i de fall där det var relevant. Relevant var det till exempel när ett 
barn och en pedagog samspelade med varandra. Till slut tittade vi på våra egna 
anteckningar för att se om det var något som vi har missat. När detta var klart försökte 
vi sortera in de kritiska händelserna under våra egna begrepp för att sedan analysera 
dem utifrån både den specifika inriktningen och Lpfö 98. Några av de kritiska 
händelserna passade in både på inriktningen och Lpfö 98 medan några andra enbart 
passade in på en av dem. Efter det att vi hade analyserat händelserna märkte vi att flera 
av dem fick samma resultat. Därför valde vi medvetet att ta bort några av dem. Detta 
resulterade i att vi fick fram 7 syn på lärande, 6 syn på barn, 12 pedagogens 
förhållningssätt och 15 samspel som är fördelade på de olika måltidssituationerna där vi 
såg dem. Det var svårt att skriva miljö och material som en händelse så därför valde vi 
att istället bara jämföra den med vad som står i vår teoridel.  
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4.5 Tillförlitlighetsfrågor 
Vi har gett vår studie högre tillförlitlighet genom att vi dels är två personer som 
observerar varav en också för anteckningar, dels att vi spelar in det som sker på tre olika 
sätt. Detta leder till att vi i studien har tre olika delar, bild, ljud och egna anteckningar, 
att förlita oss på. 

Vi är väl medvetna om att det även inom de olika pedagogiska inriktningarna 
förekommer variationer mellan förskolorna och att man på grund av detta inte kan dra 
slutsatser att det ser ut så här på alla förskolor med den inriktningen. Om vi hade haft 
längre tid på oss kunde fler förskolor från respektive inriktning ha ingått i 
undersökningen och därigenom gett studien en större tillförlitlighet.  

En nackdel med att använda observation som metod är att vi genom vår närvaro 
påverkar situationen. Genom att inta en passiv roll och varit vid sidan av när vi 
observerade så försökte vi att påverka situationen så lite som möjligt. Vi märkte ingen 
skillnad i ”I ur och skur”-förskolan trots att de var mer bekanta med en av oss. En annan 
nackdel med metoden är att man inte kan registrera allt som sker och olika människor 
lägger märke till olika saker i sin omgivning. Om en person med en annan bakgrund än 
den som vi har hade gjort vår undersökning hade kanske denne valt ut och analyserat 
andra kritiska händelser och genom detta fått fram ett annat resultat. 

4.6 Etiska principer 
De nedanstående kraven har vi tagit ifrån de etiska reglerna för humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning2.  

4.6.1 Informationskravet 

Innan vi utförde vår undersökning fick de olika förskolorna information om vilka vi var, 
hur undersökningen skulle gå till och vad syftet med vårt examensarbete var. Vi 
berättade även att ingen av förskolornas skulle nämnas med namn, det vill säga vara 
anonyma. Dessutom informerade vi dem om att det är enbart vi som tittar på det 
inspelade materialet som endast kommer att användas i detta syfte och att när vi är klara 
med det kommer det att förstöras.  

4.6.2 Samtyckeskravet 

Alla förskolor gav sitt samtycke att vi fick komma och spela in dem i 
måltidssituationen. På två förskolor skickade vi även med ett brev hem till barnens 
föräldrar där vi gav samma information som vi gett förskolorna (bilaga 1). På den tredje 
förskolan informerades föräldrarna av en pedagog. Med tanke på att inga föräldrar har 
kontaktat oss gav de också sitt tysta samtycke till undersökningen.  

4.6.3 Konfidentialitetskravet 

I arbetet förblir så väl kommun, förskola som pedagogerna anonyma.  

                                                 
2 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
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4.6.4 Nyttjandekravet 

Materialet som vi har insamlat kommer vi endast att använda till arbetet. Det är enbart 
vi som tittar och lyssnar på det inspelade materialet. När vi är klara med det kommer det 
att förstöras. 
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5. Resultat 
Detta kapitel är upplagt på ett liknande sätt som det teoretiska perspektivet genom att vi 
använder oss av samma begrepp. Under alla begrepp, utom ”miljö och material”, 
beskriver vi först en händelse som vi sedan analyserar utifrån våra två frågeställningar. 
Dessa frågeställningar är: Kan man se spår av förskolans uttalade metodik i 
lunchsituationen? och Vilka spår av Lpfö 98 kan man se i lunchsituationen? I vissa 
analyser av händelser nämner vi både Lpfö 98 och den specifika inriktningen och ibland 
är det bara en av dem som nämns. Vi börjar med Montessoriförskolan, sedan Reggio 
Emilia-förskolan och tar sist ”I ur och skur”-förskolan. 

5.1 Montessoriförskolan 
5.1.1 Miljö och material 

Montessoriförskolan vi besökte följer de ramar som Montessoripedagogiken talar för 
gällande miljön. Borden barnen och personalen sitter vid är låga, anpassade efter barnen 
snarare än de vuxna. Stolarna som finns placerade runt varje bord är även de låga, där 
ska barnen sitta. Personalen har speciella pallar i samma höjd som stolarna som de sitter 
på under lunchen. 

Förskolan som vi besökte hade gående bord. Barnen fick själva gå och hämta sin mat 
från bordet, även detta bord var lågt. Personalen hämtade sin mat från en matvagn, 
främst av hygieniska skäl. Den vagnen var högre. 

På varje bord stod det en liten glaskanna med vatten, även den anpassad efter barnen. 
Kannan skulle kunna översättas till de Förberedande övningar som beskrivs i samband 
med Montessorimaterialet. Barnen fick själva hälla upp vattnet. Eftersom kannan var 
liten underlättade det processen för barnet. Kannan fyllde ytterligare en dimension. 
Tack vare att den var så liten tog även vattnet slut fortare. Detta ledde till ytterligare en 
övning, att gå på linjen. Barnen fick själva gå ut till köket för att hämta mera vatten och 
sedan ställa tillbaka kannan på bordet. Detta fungerade utan turordning, den som inte 
hade något vatten kvar när kannan var tom var även den som hämtade vatten. Detta var 
ett naturligt inslag för barnen och inget de bråkade om.   

Både Lpfö 98 och Montessori talar för att man bör ta hänsyn till barnen när man 
utformar miljön. Detta har man gjort här när man anpassat möblerna efter barnen. 
Montessori menar att man inte ska sätta några hinder för barnen när man utformar 
miljön, vilket inte heller sker här.  

Efter det att barnen har ätit klart får de duka av bordet. Först och främst dukar de av vid 
sin egen plats och sedan hjälper de till att duka av maten som blev över. Disken ställer 
de sedan på en matvagn. Denna följer inte det mönster vi tidigare har sett utan är något 
hög för vissa barn. 
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5.1.2 Syn på lärande 
 
Beskrivning av händelse A 
Barnen har precis satt sig vid bordet. Pedagogen berättar att ett av barnen ska få säga 
”var så goda” efter det att alla har hämtat mat. Pedagogen vänder sig sedan till ett barn: 
”Vill du säga var så goda idag?” Barnet svarar med att säga ”var så goda” flera gånger. 
Barnen går sedan och hämtar mat. När barnen har kommit tillbaka till bordet har 
pedagogen ännu inte satt sig. En pojke vill börja äta, men hejdas av de andra barnen. 
”Man får inte börja äta än, ingen har sagt varsågoda.” Barnet hävdar, lite försiktigt att 
han visst hört någon säga ”var så goda”. Alla andra barn runt bordet hävdar att man inte 
får börja äta än, varpå det börjar en diskussion bland barnen om när man får börja äta, 
pojken är tyst. Skålen med morötter, från samlingen står på bordet. Morötter får man äta 
innan någon har sagt ”var så goda”. Skålen skickas runt bordet. Efter ett tag blir barnen 
tysta, pedagogen kommer och sätter sig vid bordet. Barnet som skulle få säga ”var så 
goda” frågar pedagogen om hon får säga det idag, vilket hon får. Efter det att barnet sagt 
”var så goda” säger pedagogen ” smaklig måltid.” 
Analys av händelse A 
Barnen har lärt sig de normer som gäller vid måltiden. Barnen förmedlar sina kunskaper 
om detta till varandra. Intressant i sammanhanget blir ordet man. Barnen pekar aldrig ut 
pojken som gör ”fel” utan betonar istället de regler som gäller runt matbordet vilket kan 
vara ett tecken på att barnen vet om det förhållningssätt som framhävs av 
Montessoripedagogiken, att inte tillrättavisa.  

Montessoripedagogiken likt Lpfö 98 betonar att barn lär sig i samspelet med vuxna men 
också av varandra. I den här situationen är inte pedagogen med, här får istället barnen 
lära varandra. Pojken har mycket riktigt hört ett av barnen säga ”var så goda”, men detta 
vid fel sammanhang. Därför börjar en diskussion om vad man får och inte får göra.  

 

5.1.3 Syn på barn 
 
Beskrivning av händelse B 
Före måltiden har barnen samling. Samlingen kretsar denna gång mycket kring 
måltiden. En pojke får vid tillfället dela ut morötter som ligger i en skål till övriga barn. 
Barnen sitter på golvet i en ring, pojken får gå runt i ringen med skålen och bjuda sina 
kamrater. Pedagogen sitter på en stol och övervakar händelseförloppet. När alla barn fått 
sina morötter börjar pedagogen tala. Samtalet kom att handla om situationen barnen 
stod inför. Pedagogen berättar för barnen i vilken ordning de ska ta maten - grönsaker 
först. Sedan berättar hon även om andra etikettregler som gäller vid måltiden. Att 
måltiden ska vara en lugn, rofylld stund och var barnen ska ha sina servetter (alla barn 
har sina egna servetter och sina egna servettringar). Det senare sker i form av en fråga: 
”var ska servetterna ligga”? Då inget barn svarar följer en ironisk följdfråga från 
pedagogen: ”Ska den ligga på huvudet?” Varpå barnen ropar, - nej! 

Efter detta får en flicka i uppdrag att se efter vad det blir för mat. Flickan får då gå ifrån 
samlingen till köket som ligger i rummet bredvid och fråga personalen som arbetar i 
köket. När flickan kommer tillbaka meddelar hon att det blir fisk. Flera barn utropar: 
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”Fiskpinnar!” Pedagogen svarar: ”Nej, det är fisk, inte fiskpinnar, all fisk behöver inte 
vara fiskpinnar. Vet ni vad fiskpinnar är?” Barnen svarar att det är fisk. Efter det 
kommer det en förklaring från pedagogen vad fiskpinnar är. 

När samlingen senare avslutas får barnen lägga sig på golvet. Under tiden som barnen 
ligger där viskar pedagogen upp barnens efternamn, vilket betyder att barnen får gå och 
sätta sig. Att pedagogen viskar efternamnet resulterar till att vid några tillfällen så får 
fler än ett barn gå till bordet.  
Analys av händelse B 
Ser man följande händelse efter Montessoripedagogikens syn på barn så kan man se 
flera likheter. För det första: Maria Montessori ansåg att barnen vill veta hur de ska 
”uppträda korrekt” men att det sedan är upp till barnet när man vill använda sig av 
kunskaperna(se teoretiskt perspektiv Montessori). Förklaringen till hur barnen ska 
uppträda kommer före tillfället. Detta får vi även smak på redan i samlingen. Pedagogen 
talar om måltiden som lugn – före barnen får gå och sätta sig vid bordet ligger de ner på 
golvet och ”vilar”. Detta kan kopplas till: Maria Montessori menar att om pedagogen 
tillrättavisar barnet inför andra så är det en kränkning mot barnet. Man ska istället tala 
med barnet om saken vid ett annat tillfälle. Detta visar sig även vid flera tillfällen, (även 
om det kommer att förekomma händelser där så inte är fallet) påvisningen om ordning 
sker före maten inte under själva tillfället. Exempelvis påpekas inte bordsskick 
överhuvudtaget under situationens gång.   

Man skulle även kunna applicera Lpfö 98 syn på barnet som har en inre vilja och lust att 
lära. I detta fall främjar pedagogen barnets lärande gällande etikettregler. Gör man det 
måste man även ta nästkommande del i hur vi har lagt upp Lpfö 98 syn på barn. Det har 
även en vilja att ta ansvar vilket man kan utveckla genom att ge dem inflytande i 
verksamheten. Barnen får på ett sätt ta sitt ansvar inför situationen, men detta sker inte 
genom barnens inflytande. Etikettreglerna är redan satta, det är upp till barnen att följa 
dem. Här har barnen ett val, men alternativen kommer inte från barnen.  

 

5.1.4 Pedagogens förhållningssätt 
 
Beskrivning av händelse C 
Ett barn har hämtat mer mat och frågar pedagogen om det är ”lagom”. Pedagogen svarar 
att det kanske är lite mycket. Barnet svarar snabbt att hon orkar. Pedagogen ger inget 
svar tillbaka. Ett annat barn lägger till att han också vill hämta mer, men han vill bara ha 
oliver. Pedagogen svarar att han måste äta upp maten först. Barnet äter, sedan hämtar 
han bara oliver. Pedagogen verkar inte bry sig om detta.   
Analys av händelse C 
Montessoripedagogiken menar att barnet ska få möjlighet att undervisa sig själv. Detta 
sker här även när pedagogen påpekar att det kanske är för mycket. Men när sedan barnet 
själv gör sitt val – hon orkar, lämnar pedagogen diskussionen, barnet har gjort sitt val. I 
nästkommande del av händelse frågar en pojke om han får ta mer oliver. Han får inte 
samma svar. Här säger istället pedagogen åt honom vad han ska göra. Däremot får 
pojken efter det att han har ätit göra sitt egna val, i det här fallet hämta bara oliver. 
Pedagogen har under tiden en dialog med barnen där hon låter barnen förklara varför de 
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gör sina egna val. Pedagogens roll är passiv och stödjande, vilket även det faller under 
Montessoripedagogiken. 

Lpfö 98 menar att: Pedagogerna ska hjälpa barnen att få uppleva sitt eget värde och 
tilltro till sin egen förmåga. Detta stämmer också väl överens med situationen. Först 
frågar barnet pedagogen om det är lagom – här vill barnet ha en åsikt. När det sedan 
visar sig att barnet redan har en egen åsikt så släpper pedagogen sitt tidigare 
ställningstagande.  
 
Beskrivning av händelse D 
Barnen börjar bli klara. En flicka frågar pedagogen om hon får gå ifrån bordet. Hon får 
till svars att hon får vänta på att de andra barnen också ska få äta färdigt. Övriga barn 
runt bordet börjar förklara och säga att man måste vänta. Barnen upptäcker så 
småningom att det bara är en pojke som ännu inte är färdig, vilket de även påpekar. 
Flickan frågar då pedagogen om *pojkens namn* är klar. Pedagogen säger till flickan 
att det måste hon fråga honom om.   

Analys av händelse D 
Händelsen beskriver bra hur pedagogen förhåller sig till barnen och till situationen. 
Anledningen till att barnen får vänta är av omtanke till pojken som sitter kvar. 
Pedagogen visar även tydligt detta för barnen när de frågar pedagogen om pojken är 
klar. Pedagogen visar likt Lpfö 98 riktlinjer att hon vill utvecklar barnens förmåga till 
empati och omtanke om andra. 

 
Beskrivning av händelse E 
En pedagog och ett barn kommer gående tillsammans mot bordet där barnen tar sin mat. 
I händerna bär barnet sin tallrik. Pedagogen säger till barnet att ”man måste smaka allt”. 
Barnet tar lite av det han ännu inte tagit av. Pedagogen går tillbaka, barnet kommer 
strax därefter.   
Analys av händelse E 
Den här händelsen strider mot vad Montessoripedagogiken talar för: Maria Montessori 
menar att om pedagogen tillrättavisar barnet inför andra så är det en kränkning mot 
barnet. Man ska istället tala med barnet om saken vid ett annat tillfälle. Vidare menade 
Maria Montessori att ett ingripande från den vuxne kan vara avgörande för barnets 
tillväxt och utveckling. 

Ser man till Lpfö 98 går även händelsen i motsatt riktning då pedagogen klargör för 
barnet att dennes egen uppfattning i det här fallet är felaktig. 
 
Beskrivning av händelse F 
Innan barnen får hämta maten, som finns placerad på ett annat bord, har de satt sig ner 
på sina platser. I lokalen finns det sammanlagt tre bord. Medan barnen väntar kommer 
den pedagog som sedan även hon ska sitta vid bordet gående fram till barnen och säger 
barnens namn. Denna signal betyder att barnet får gå och hämta mat. När barnen sedan, 
en efter en hämtar mat går även pedagogen fram mot bordet där man hämtar mat. Strax 
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före det att hon är framme stannar hon däremot upp. Hon står nu och tittar på barnen när 
de tar mat, ingen ordväxling sker.  
Analys av händelse F 
Händelsen skildrar bra den passiva roll som pedagogen ska inte på en Montessori-
förskola. Pedagogen övervakar när barnen tar maten, hon observerar barnen. Hon 
ingriper heller aldrig vid tillfället.  
 

5.1.5 Samspel 
 
Beskrivning av händelse G 
Vi har placerat en Mp3 spelare på bordet, den blir upphovet till en diskussion bland 
barnen och pedagogerna. Barnen undrar vad det är för föremål som ligger på bordet 
varpå pedagogen svarar att hon tror att det är en mikrofon. Ett barn frågar igen: ”Är det 
en telefon?” Pedagogen ger då samma svar. Barnen ger sig inte utan fortsätter att fråga 
varpå pedagogen vänder sig till oss och frågar om det verkligen är en mikrofon, vilket 
det är. Barnen hör svaret men fortsätter ändå att fråga. Pedagogen ger nu svaret att det 
är en mikrofon. Ett barn frågar igen, men får inget svar. Ett annat barn börjar sjunga 
julsånger, vilket de övat på tidigare, fler barn stämmer in.  

Analys av händelse G 
Pedagogen fokuserar här på hennes egen osäkerhet inför det främmande objektet och på 
hennes ordval – tror respektive är. Detta resulterar i att hon inte hör vad barnen 
egentligen frågar om och att dialogen med barnet som framskrivs av 
Montessoripedagogiken uteblir.  
 
Beskrivning av händelse H 
Barnen sitter redan vid bordet när pedagogen sätter sig ner. Pedagogen försöker starta 
en konversation med barnen. Hon tar upp en händelse som hon vet att barnen tidigare på 
dagen varit med om. Barnen visar pedagogen mindre respons varpå pedagogen försöker 
igen. Denna gång vill barnen svara. Pedagogen följer då inte upp det barnen säger utan 
svarar istället kort ”mm, ja” på det barnen säger. Barnen börjar då prata med varandra. 
Ljudnivån ökar och tillslut ropar barnen till varandra. Pedagogen hyschar barnen. Det 
blir tyst runt bordet. 
Analys av händelse H 
Pedagogen åsyftar till en början att föra en dialog med barnen, vilket även faller under 
Montessoripedagogikens syn på samspel. Dialogen bryts däremot när barnen inte visar 
pedagogen något intresse. Efter det är det istället pedagogen som inte är med i samtalet. 
Detta kan om man ser efter Montessoripedagogiken bero på att hon drar sig tillbaka till 
sin passiva roll, då hon märker att barnen samspelar sinsemellan. Efter ett tag avbryter 
hon barnen då ljudnivån är för hög. Samspelet kring bordet uteblir.   

Lpfö 98 benämner att ett ömsesidigt möte ska ske mellan barn och vuxna då den 
beskriver samspel. Denna händelse går i motsatt riktning. Ser man till pedagogens val 
av samtalsämne så tolkar vi det som att det ömsesidiga mötet är pedagogens intention. 
När sedan inte barnen vill möta pedagogen så uppstår en kollision. Pedagogen drar sig 
tillbaka och mötet mellan pedagogen och barnen uteblir. Däremot har pedagogen fått 
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igång ett samtal mellan barnen. Vi kan tolka hennes korta svar som stödjande och 
vägledande, för att få igång barnens samspel till varandra vilket faller under det samspel 
som Lpfö98 betonar. Men detta stöd varar bara en kort stund. Efter det att pedagogen 
försöker tysta ner barnen uteblir samtalet helt. Eftersom det inte kommer någon 
förklaring till barnen att det är ljudnivån och inte samtalet som ska dämpas uteblir även 
pedagogens stödjande roll. 

5.2 Reggio Emilia-förskolan 2-3 år 
5.2.1 Miljö och material 

Det här var den enda förskolan i vår undersökning som hade en matsal. Matsalen låg 
mitt i förskolan. Med tanke på att Reggio Emilia för en dialog med andra inriktningar 
ser vi troligtvis lite ifrån Montessoripedagogiken här. I matsalen är bord och stolar 
anpassade för barnen och inte pedagogerna. Totalt sett finns det tio bord, fyra på ena 
sidan och sex på den andra. Även buffébordet med mat, som finns i mitten, är i barnens 
nivå men pedagogerna tar mat ifrån en egen matvagn istället. Mot en vägg står det två 
skåp där bestick och glas finns på en hylla så att barnen lätt ska kunna ta dem själva.  

I Lpfö 98 står det bland annat att miljön ska stimulera barnen att ta initiativ och att man 
ska ta hänsyn till barnen när man utformar miljön. På ett sätt kan man säga att matsalen 
stimulerar barnen att ta initiativ. Barnen får själva välja bestick och glas ifrån skåpet. De 
får också välja vad de vill äta ifrån buffébordet som är uppdukat med grönsaker, mat 
och bröd. Med tanke på att miljön är anpassad efter barnen så har man tagit hänsyn till 
barnen när man har utformat den.  

Miljön ska enligt Reggio Emilia-pedagogiken locka till lärande. I matsalen så är det nog 
mest de yngre som lär sig till exempel när de ska ta mat vid buffébordet. De äldre 
barnen går mest på rutin och de kanske istället lär sig när de samtalar med pedagogen 
eller de övriga barnen runt bordet. Oftast så finns det bara en pedagog och resten barn 
runt bordet.  

Både Lpfö 98 och Reggio Emilia pedagogiken menar att miljön också ska locka till 
utforskande och lek. Vi anser att detta inte stämmer angående matsalen. Det finns inte 
många öppna ytor och det är flera avdelningar som äter samtidigt. Det finns heller inga 
spännande eller nya saker som barnen kan utforska.  

 
5.2.2 Syn på lärande: 
 
Beskrivning av händelse A 
När barnen kommer in i matsalen så får de själva hämta bestick och glas ifrån ett skåp. 
Därefter berättar pedagogen vilket bord de får sätta sig vid. En flicka försöker sätta sig 
på en plats som en pojke redan har valt ut. Pedagogen förklarar detta för barnet och 
föreslår en annan plats till vänster om pojken. Flickan går istället till höger och sätter sig 
där vilket är okej för pedagogen. Sedan går både pedagog och barn till buffèbordet men 
pedagogen är mest där för att hjälpa de barn som vill ha hjälp. När barnen har tagit mat 
går de och sätter sig på sin plats runt bordet.  
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Analys av händelse A 
I den här händelsen ställs barnen inför flera valmöjligheter vilket stämmer överens med 
Reggio Emilias synsätt på lärande. Barn erövrar makt över sina läroprocesser genom att 
de ges möjlighet att tänka och handla själva. Därför föreslår pedagogen bara var barnet 
kan sitta och bryr sig inte om att barnet valde en annan plats. Hon hjälper även bara de 
barn som ber om det. De gångerna som hon hjälper barnen att ta mat uppstår ett samspel 
mellan pedagogen och barnet. Enligt Lpfö 98 lär sig barn bland annat när de samspelar 
med vuxna 

 
5.2.3 Syn på barn: 
 
Beskrivning av händelse A 
Se ovanstående.  
Analys av händelse A 
Barnen får i denna händelse göra tre egna val. En flicka visar också att hon inte behöver 
sätta sig där pedagogen föreslår utan att hon istället kan bestämma det själv. I Lpfö 98 
betonar man att det är viktigt att barn får göra egna val för att på detta sätt få känna 
tilltro till sin egen förmåga.  

Genom att pedagogen låter barnen välja saker själv så tolkar vi även att Reggio Emilias 
syn på barn framkommer. De ser ett rikt och kompetent barn framför sig som själv kan 
tänka och handla.  

 
Beskrivning av händelse B 
En flicka vill ha mera bröd men pedagogen tycker att hon ska äta lite mer korv först 
innan hon får hämta mera bröd. Flickan äter då upp sin korv och går sedan och hämtar 
mer bröd. En stund senare säger en pojke till pedagogen att han vill gå och ta mer mat 
(detta skulle då ha blivit hans 3:e gång som han tog mat). Pedagogen avråder honom 
och föreslår att han istället ska ta en smörgås om han vill ha mera mat på grund av att 
han redan ätit jättemycket mat. Pojken går då och hämtar en smörgås. 
Analys av händelse B 
I de här händelserna tolkar vi att pedagogen inte ser det kompetenta barnet, som Reggio 
Emilia förespråkar, framför sig. Hon bestämmer vad barnen får och inte får göra. 
Pedagogen litar inte på att barnen själva kan bestämma vad de ska äta. Det här går även 
emot visionen om att alla barn kan handla och tänka själva som fanns när Reggio Emilia 
pedagogiken formades.  

 
5.2.4 Pedagogens förhållningssätt: 
 
Beskrivning av händelse C 
En flicka sträcker fram händerna för att visa att hon är kladdig. Pedagogen frågar först 
om det gick bra och sedan om flickan behöver papper att torka händerna med. Flickan 
nickar och får då papper. 
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Analys av händelse C 
Enligt Reggio Emiliainriktningen är det viktigt för pedagogen att behärska lyssnandets 
och frågandets konst. Istället för att direkt ge flickan papper när pedagogen såg att hon 
var kladdig så frågade pedagogen om hon ville ha papper. På så vis fick flickan själv 
göra ett val om hon ville ha papper eller inte.  

 
Beskrivning av händelse D 
Pedagogen och barnen har just tagit mat vid bufféborden och ska nu sätta sig kring 
bordet där de ska äta. En flicka har fått korv istället för makaronilådan som serverades. 
Pedagogen säger till flickan att om hon sätter sig vid bordet så kan pedagogen hjälpa 
henne att dela korven. En pojke undrar varför hon har fått korv och inte han. Pedagogen 
förklarar att flickan inte kan äta den andra maten för då får hon ont i magen. Därför får 
hon istället korv. Pojken accepterar denna förklaring och börjar äta igen.  

Beskrivning av händelse E 
En flicka får syn på att ett annat barn runt bordet äter korv och vill då också ha korv. 
Pedagogen förklarar för flickan att om detta barn äter av den andra maten så får hon 
jätteont i magen. Därför så får det korv istället. Flickan säger då ”äta korv”. Pedagogen 
försöker då förklara ännu en gång att korven inte är till för flickan utan att den är till för 
dem som inte kan äta maten som de andra äter. Barnet säger ytterligare en gång korv. 
Pedagogen slutar då samtalet genom att säga att de får äta korv en annan dag istället.  

Analys händelse D & E 
I båda dessa händelser tolkar vi det som pedagogen försöker få barnen hon talar med att 
känna empati och omtanke till flickan som inte kan äta ifrån makaronilådan. Detta 
genom att hon berättar att flickan skulle få jätteont i magen om hon åt av korven. Enligt 
Lpfö 98 förmedlar man till barnen att alla människor är lika värda genom att man 
utvecklar barnens förmåga till empati och omtanke om andra. En baktanke är troligtvis 
att de ska acceptera att de själva inte får någon korv. 

 

5.2.5 Samspel 

 
Beskrivning av händelse F 
En flicka säger ”namnam” samtidigt som hon äter på en gurka. Pedagogen hör först inte 
vad flickan säger och vänder sig till henne. Flickan säger då ytterligare en gång 
”namnam”. Pedagogen härmar först vad barnet sade och lägger till ”Var det gott med 
gurka?” Barnet nickar som svar.  

Analys av händelse F 
Samtal mellan barn och pedagogen sker vid flera tillfällen under måltiden. Oftast 
handlar det om mat eller vad de ska göra senare. Det är både pedagogen och barnen som 
tar initiativ till samtal och samspel när till exempel ett barn vill ha mer mat. Den här 
gången var det flickan som ville ha uppmärksamhet av pedagogen.  

Att lyssna på barn och respektera dem är en sak som man betonar inom Reggio Emilia. 
Varje gång som ett barn talade koncentrerade sig pedagogen på barnet. Situationen 
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passar även in i Lpfö98 där det står att ett ömsesidigt möte ska ske mellan barn och 
vuxna. 

 
Beskrivning av händelse G 
Vid ett bord bredvid hjälper en pojke en flicka med att skjuta in stolen så att hon sitter 
närmare bordet. Pedagogen såg detta och berömmer pojken genom att säga ”vilken 
duktig kompis du var x som hjälpte y med stolen”. När barnen runt hennes bord blir 
nyfikna så berättar hon för dem vad pojken gjorde. 

Analys av händelse G 
När barnen samspelar med varandra menar Lpfö 98 att pedagogens roll är mer stödjande 
och vägledande. I den här händelsen var pedagogen först passiv men uppmärksammade 
sedan pojken genom att ge honom beröm, både direkt och när hon samtalade med de 
andra barnen. Detta gjorde hon troligtvis för att stärka pojken och visa de andra barnen 
hur man ska vara mot varandra.  

 
Beskrivning av händelse H 
En pojke äter knappt någon mat vilket pedagogen registrerar. Pedagogen undrar flera 
gånger hur han mår. Hon säger att han inte behöver äta upp maten men att han kan äta 
smörgåsen istället. Det vill han inte göra och då undrar pedagogen istället om han ska 
dricka upp vattnet. Även detta säger pojken nej till. Efter några minuter frågar 
pedagogen om han vill sitta i hennes knä vilket han vill. Hon tar upp honom och frågar 
honom igen hur han mår och om han har ont i magen. Efter en stund vill ett barn ha 
hjälp och då sätter hon ner honom på stolen igen. När hon sedan kommer tillbaks så 
lyfter hon upp honom igen.  

Beskrivning av händelse I 
En flicka vid det andra bordet är jättetrött och pedagogen lyfter tillslut upp henne i sitt 
knä. Efter ett tag så somnar flickan och pedagogen går då till avdelningen och lägger ner 
henne på en madrass. Pedagogen återkommer efter några minuter till bordet. 

Analys av händelse H & I 
Lpfö 98 pekar på att pedagogen, för att veta hur hon ska förhålla sig till barnet, måste 
upptäcka dess individuella behov. Vi tolkar att de två pedagogerna märkte att dessa 
barns behov var idag större än de andras i barngruppen. Därför fick de sitta i 
pedagogernas knän.  

 

5.3 Reggio Emilia-förskolan 4-5 år 
5.3.1 Miljö 

Samma miljö som 2-3 år på Reggio Emilia hade. 
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5.3.2 Syn på lärande  

 
Beskrivning av händelse A 
När barnen kommer från avdelningen till matsalen hämtar de först glas och bestick från 
ett skåp. Därefter får de välja vilket bord de vill sitta vid. Det brukar vara barnen som 
först bestämmer var de ska sitta och sedan sätter sig en av pedagogerna på kortsidan 
(den andra kortsidan står mot en vägg eller något liknande). Idag är det lite annorlunda 
på grund av att vi är här. Det är redan bestämt vilket bord och vilken pedagog som vi 
ska fokusera på. Därför sätter sig denna pedagog samtidigt som barnen. Efter det att 
barnen har valt var de vill sitta går de till buffébordet och tar en tallrik som de tar mat på 
och går sedan och sätter sig på sin plats. Det är ingen som säger vad barnen måste äta. 
Pedagogerna har en egen matvagn som de tar mat från.  
Analys av händelse A 
Även de äldre barnen på Reggio Emilia förskolan ges möjlighet att tänka och handla 
själva för att på så sätt erövra makt över sina egna läroprocesser. Detta stämmer 
överrens med Reggio Emilia-pedagogiken. De har dessutom fler valmöjligheter än de 
yngre då de själva får bestämma runt vilket bord och på vilken plats de vill sitta. För de 
yngre var det redan bestämt vilket bord de skulle sitta vid. Det här leder till att ju äldre 
barnen blir desto fler valmöjligheter ställs de inför. Vi anser att anledningen varför 
pedagogen vanligtvis sätter sig sist vid bordet är att barnen inte ska sätta sig vid ett bord 
enbart för att hennes favoritpedagog sitter där. De ska göra sina val på andra grunder. 

Enligt Lpfö 98 får dessa barn genom sina val känna tilltro till sin egen förmåga, deras 
självförtroende stärks. 

 
Beskrivning av händelse B 
Barnen blir nyfiken på märkena som pedagogen har på sin skjorta. Pedagogen förklarar 
vad de föreställer. Ett av barnen tycker att skjortan är jättefin. Pedagogen tycker att 
barnen är väldigt artiga idag. Hon förklarar sedan att hon tyckte att det var lite kallt idag 
och därför så tog hon också skjortan på sig. En flicka undrar då om den är varm vilket 
pedagogen säger att den inte är. Hon visar dock att hon har flera lager på sig och 
förklarar att då blir det varmt. Efter det så frågar hon flickan hur många lager hon har på 
sig och får då svar från hela barngruppen. Alla vill berätta hur många lager de har. En 
annan flicka börjar då räkna hur många klädesplagg hon har på sig totalt och säger tre 
och fyra blir sju. Pedagogen uppfattar inte detta och när flickan väl får kontakt säger 
hon istället tre fyror. Pedagogen upprepar först det som flickan har sagt och undrar 
sedan om hon menade tre och fyra. Flickan säger nej och försöker visa vad hon menar 
med hjälp av kroppen. Hon sitter längst ut på långsidan, alltså nära pedagogen, så 
pedagogen kan se henne bra. I bakgrunden hör man ett barn säga att ”det blir åtta” och 
en annan svara ”nähädu, det blir det inte alls”. Barnet som fick svaret åtta vill då ha 
pedagogens uppmärksamhet och undrar om hon håller upp åtta fingrar. Pedagogen 
nickar och vänder sig sedan tillbaks till flickan som räknar klädesplagg. Flickan börjar 
nu om och berättar att hon har två strumpor, två byxor och två jackor. Samtidigt som 
hon gör detta så tar hon på klädesplaggen. Hon undrar sedan om det blir sju? Pedagogen 
frågar då om hon har räknat ihop dem. Flickan börjar räkna igen samtidigt som hon 
pekar på strumpor, byxor och tröja men stannar vid fem och blir tyst. Pedagogen säger 
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då att flickan har sex klädesplagg på sig. De andra barnen fortsatte att räkna medan detta 
samspel pågick och en pojke informerar pedagogen att ute har han åtta klädesplagg på 
sig. En flicka säger att man har tio klädesplagg på sig när man är ute. 
Analys av händelse B 
Enligt Reggio Emilia ska den pedagogiska praktiken bygga på reflektion, dialog och 
lärande samtal. I den här situationen så finns alla tre med. Det börjar med att pedagogen 
berättar att hon har tre lager kläder på sig och frågar ett barn hur många denne har på 
sig. Detta stämmer också överrens med inriktningens pedagogik då det är viktigt för 
pedagogerna att kunna lyssnandets och frågandets konst. Alla barn blir sedan 
intresserade och funderar hur många lager de har. En flicka utvecklar det hela genom att 
reflektera hur många klädesplagg hon har på sig totalt. Pedagogen och flickan har sedan 
en dialog som man kan säga består av ett lärande samtal. Reggio Emilia menar också att 
kunskap är något som man konstruerar tillsammans, antigen som medforskare eller som 
medkonstruktör. 

Den enda gången som den här situationen inte stämmer överrens med inriktningen är då 
pedagogen inte väntar på att flickan ska säga ”rätt svar” utan säger det själv. Enligt 
Reggio Emilia ska pedagogen inte ge barnen svar förrän de själva har ställt frågorna.  

Händelsen stämmer också överrens med Lpfö 98 där det står att barn lär sig i samspelet 
med vuxna, vilket denna flicka gjorde, och att det är viktigt att man tar tillvara barns 
egna idéer för att skapa mångfald i lärandet. Det var inte pedagogen som frågade flickan 
hur många kläder hon hade på sig utan det var på flickans idé. 

 

5.3.3 Syn på barn 

 
Beskrivning av händelse C 
Pedagogen frågar om en pojke inte ville ha några köttbullar. Pojken tål inte maten som 
alla andra äter och han hör först inte vad hon säger. Pedagogen frågar då igen om han 
inte vill ha några köttbullar eller vad det fanns extra till hans makaroner. Pojken svarar 
att han fick bara makaroner och att det fanns några köttbullar. Pedagogen undrar 
ytterligare en gång vad det var för mat till hans makaroner. Han svarar att det fanns bara 
makaroner. Pedagogen ser förvånad ut och hon går själv och ser efter. När hon kommer 
tillbaks så meddelar hon att pojken får ta korv till sina makaroner, om han vill. Pojken 
svarar nej. En flicka hoppar in i samtalet och frågar om pojken inte fick någon korv. 
Pedagogen upplyser henne då om att han får ta korv om han vill men han kanske inte 
vill ha det.  
Analys av händelse C 
Pedagogen märker att ett barn bara äter makaroner och hon vet att de som inte tål maten 
brukar få någonting mer än makaroner. Därför inleder hon detta samtal med pojken och 
tillslut visar det sig att båda hade fel. Det fanns någonting till makaroner men det var 
inte köttbullar som pedagogen trodde. Det som blir intressant för oss är att hon två 
gånger betonar att det är pojkens val om han vill ta korv eller inte. Först säger hon det i 
samband med att hon informerar pojken vad det är till makaronerna. Sedan säger hon 
det också till en flicka som undrar om han inte får någon korv. Detta går i samma 
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riktning som både Lpfö 98 och Reggio Emilia. I Lpfö 98 betonar man att det är viktigt 
för barnen att få göra egna val och i Reggio Emilia så ser man ett kompetent barn 
framför sig som själv kan välja.  
 

5.3.4 Pedagogens förhållningssätt 

 
Beskrivning av Händelse D 
I början är barnen väldigt nyfikna på oss och frågar pedagogen vad vi heter. Pedagogen 
kommer inte ihåg detta men tillade att de tillsammans kan ta reda på det senare för det 
stod på en tavla inne på avdelningen. Ett tag senare så berättar en pojke från ett annat 
bord att han känner en av oss. Pedagogen svarar ”Det var som sjutton”... Några minuter 
efter så berättar pojken också namnet på den han känner till. Detta uppmärksammar 
pedagogen och berättar den nya informationen till barnen. En flicka blir då nyfiken på 
vad den andra av oss heter och frågar pedagogen. Pedagogen tycker att det kan ju hon 
fråga själv vilket hon gör och får sitt svar.  

Analys av händelse D 
Istället för att pedagogen vände sig om och frågade oss vad vi heter så tyckte hon att de 
tillsammans skulle ta reda på det efter maten. Enligt inriktningen så konstruerar man 
kunskap tillsammans. När väl ett namn kom fram och en flicka frågade pedagogen vad 
den andra av oss hette uppmuntrade hon henne att istället fråga själv. Det här stämmer 
överrens med Reggio Emilias synsätt då pedagogen ska vara ”medforskare” genom att 
utmana och uppmuntra barnen att lära sig själva. I det här fallet lärde sig barnet att hon 
själv kan ta reda på det hon vill. 

Om man ser händelsen utifrån Lpfö 98 så får den en liknande karaktär. Pedagogen 
ställer barnet inför en utmaning som så småningom leder till ny kunskapsutveckling. I 
lärandesituationer ska pedagogen även stimulera och vägleda barnen så att det kan 
”genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter”. (s.6 
i Lpfö 98) 

 
Beskrivning av händelse E 
Pedagogen sitter och samtalar med en flicka som sitter längst bort. Den här flickan är 
tystare än de andra barnen och det är andra gången som pedagogen har en dialog med 
henne. Först försöker en pojke gå in i samtalet men vänder sig bara till pedagogen, som 
inte ger honom någon notis alls. Därefter vänder sig en annan flicka till pedagogen och 
börjar berätta en sak. Pedagogen stoppar henne och säger, troligtvis till alla runt bordet, 
”jag lyssnar på x nu”. Efter en stund så tillåter pedagogen att de andra barnen pratar 
med henne igen. 

Analys av händelse E 
Samtidigt som pedagogen talar med en flicka så vill flera av de andra barnen ha 
uppmärksamheten av henne. Först låtsas hon inte om dem men till slut säger hon till. 
Det här kan man koppla till Lpfö 98 där det står att pedagogen ska hjälpa barnen att få 
uppleva sitt eget värde. När hon säger till de övriga barnen att nu lyssnar jag på x 
synliggör hon den flickan och på så sätt också stärker hennes självkänsla. Det står även 
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att man ska förmedla till barnen att alla är lika mycket värda. Om pedagogen hade slutat 
prata med flickan för att helt koncentrera sig på den andra hade hon förmedlat 
motsatsen. Då skulle de som pratar mest och högst få mer uppmärksamhet av 
pedagogen och blir därmed också mer värda.  

 
Beskrivning av händelse F 
De flesta barnen har ätit upp och flera av dem har börjat tröttna på att sitta och vänta och 
undrar om de inte kan få gå nu. Pedagogen ser sig omkring och meddelar att det 
fortfarande är många som äter. Hon får ett suckande ”nej” av några av barnen. 
Pedagogen menar då att de kan vara artiga och vänta på dem som sitter och äter. Något 
av barnen håller med. Pedagogen säger att de bara behöver vänta en liten stund till. Ett 
barn säger ”men” och menar att de redan väntat. Pedagogen säger då att ”jag tycker inte 
att en liten stund har gått än”. Det dröjer någon sekund till dess att ett av barnen frågar 
om man får gå nu. Pedagogen vänder sig om och ser att en av de andra pedagogerna har 
släppt iväg sina barn. Därför så säger hon tack för maten och vill troligtvis att barnen 
säger det samma till henne men det gör inte alla när de går förbi henne. En pojke har 
inte ätit upp ännu därför säger pedagogen till honom att han kan sitta och äta upp i lugn 
och ro. En av de andra pedagogerna är kvar och dukar av sedan. 

Analys av händelse F 
Å ena sidan kan denna situation tolkas utifrån Lpfö 98 att pedagogen vill utveckla 
barnens förmåga till omtanke för att således förmedla till barnen att alla människor är 
lika mycket värda. Å andra sidan stämmer det dock inte till fullo med tanke på att 
barnen sedan får lämna bordet fast alla i matsalen inte har ätit upp, däribland en pojke 
från samma bord. Om pedagogen hade tvingat kvar alla barn till dess att pojken ätit upp 
så hade kanske pojken känt sig stressad med tanke på att man hörde missnöjet hos de 
övriga barnen. Han kan ha haft ett större behov av att få sitta ensam i lugn och ro och 
äta än att de övriga barnen skulle bli tvingade att vara artig mot honom. Även detta kan 
man koppla till Lpfö 98 då det är viktig för pedagogen att upptäcka barnets individuella 
behov för att veta hur hon ska förhålla sig till det.  

 

5.3.5 Samspel 

 
Beskrivning av händelse G 
En flicka berättar för pedagogen att hon har skrivit tre önskelistor. Pedagogen tycker att 
det lät som många och undrade vart hon har skickat dem. Flickan förklarar att tomten 
kommer på natten för att titta på listorna. Pedagogen tycker att det lät som ett bra sätt. 
Efter en kort stund så berättar en annan flicka att hon har skickat ett jättefint brev 
(önskelista). Pedagogen uppmärksammar barnen på att de gör på olika sätt genom först 
säga ”du skickar dina *flickans namn*, till *den andra flickans namn* så kommer 
tomten och läser brevet på natten säger hon*”. Båda flickorna säger ”mm”. Den första 
flickan berättar sedan hur och var hon hänger upp listan för pedagogen. En julafton så 
fick hon en sak som stod på listan men det stod att den var från mamma och pappa. 
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Analys av händelse G 
Här har pedagogen först en dialog med en flicka angående önskelistor. Sedan berättar en 
annan flicka för pedagogen om sin önskelista och det visar sig att hon har gjort på ett 
annat sätt. Pedagogen tar tillfället i akt och visar att man kan göra på flera olika sätt. 
Båda barnen hade också riktat in sig på pedagogen men genom att pedagogen tog 
tillfället i akt så tittade även barnen på varandra. I Lpfö 98 betonar man att pedagogen 
ska vara stödjande och vägledande när barnen samspelar med varandra. Vi tolkar att 
pedagogen försökte få barnen att samspela med varandra istället för att enbart rikta in 
sig på pedagogen när de talade. Hon försökte visa vägen genom att tala om för dem att 
de gör på olika sätt. Barnen började dock inte samspela med varandra utan fortsatte att 
enbart rikta in sig på pedagogen.  

 
Beskrivning av händelse H 
Två flickor, som sitter närmast fönstret, pratar med varandra. Pedagogen går in i 
samtalet och undrar vad den ena av dem gjorde igår. Flickan berättar något om stenar. 
Denna flicka har knappt sagt ett ord under måltiden. Hon undrar sedan var pedagogen 
var någonstans vid detta tillfälle. Pedagogen tänker högt och frågar sig själv vad hon 
gjorde på förmiddagen igår. Flickan hör detta och berättar att det var idag. Pedagogen 
undrar om hon var vid dammen och då lägger sig en pojke in i samtalet och säger att 
hon inte var med vid dammen. Andra barn försöker få pedagogens uppmärksamhet och 
börjar tala rakt ut med henne.  

Analys av händelse H 
Vi tolkar den här händelsen som att pedagogen avbröt samspelet som två flickor hade 
för att enbart tala med en av dem. Detta går emot Lpfö 98 där pedagogens roll när barn 
samspelar snarare ska vara stödjande och vägledande. Det kan finnas två förklaringar 
till detta, antingen hörde hon inte att de talade med varandra eller så ville hon se till att 
hon pratat med alla barn runt bordet och tyckte att det var viktigare. Om det var den 
första förklaringen så behärskade hon denna gång inte lyssnandets konst som Reggio 
Emilia pedagogiken tycker är viktigt att lära sig.  

 
Beskrivning av händelse I 
En pojke undrar vad det är som ligger på bordet (syftar på mp3-spelaren). Pedagogen 
svarar att det är en grej som ligger här. ”Det är nog en liten bandspelare, tror ni inte 
det?” säger hon. Ett barn säger direkt att det inte är en bandspelare för det är en mp3. Ett 
annat barn berättar att hon såg när den placerades på bordet. Flera barn instämmer att 
det är en mp3. Pedagogen hindrar barnen från att röra den och säger att de kan titta på 
den istället. Ytterligare ett barn berättar för pedagogen att det är en mp3. En ser också 
att det står bokstäver på den. En annan berättar att man kan lyssna på musik på den. En 
pojke berättar för pedagogen att någon som han känner har en mp3 som ser ut som en 
telefon. Pedagogen föreslår då att han kanske har en telefon med musik i. Hon undrar 
sedan om pojken tycker att det låter konstigt med tanke på att han såg fundersam ut. 
Pojken skrattar till lite. En flicka börjar förklara vad man kan göra med en mp3; att det 
finns musik i och att man kan sätta på musik. En pojke berättar att han ska få en mp3 i 
julklapp.  
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Analys av händelse I 
Pedagogen säger inte rakt ut vad det är för något när pojken frågar. Istället kommer hon 
med ett förslag vad det kan vara och frågar barnen vad de tror. Det här är startskottet till 
ett livligt samtal där vem som helst får ta till orda. Pedagogen intar sedan passiv roll och 
lyssnar på alla barnen vad de har att säga. Inom Reggio Emilia betonar man vikten av 
att lyssna på och respektera barnen. Det är inte pedagogen som ska ge barnen färdiga 
fakta utan det är barnen som ska samarbeta och komma fram till egna lösningar. Om 
pedagogen direkt från början hade sagt ”Det är en mp3-spelare” hade inte diskussionen 
varit lika öppen.  

I den här situationen kan man se ett ömsesidigt möte mellan barn och pedagog vilket är 
något som Lpfö 98 anser är viktigt. Pedagogens passiva roll leder till att barnen 
samspelar mer med varandra vilket även det uppmuntras av Lpfö 98. 

 
Beskrivning av händelse J 
En flicka säger att nu kan pedagogen dricka upp sitt vatten. Pedagogen håller med och 
lägger till att hon känner sig törstig så att hon dessutom vill ha mera vatten. Hon ber ett 
av barnen att skicka en av vattenkannorna till henne. Det finns en närmare men i den är 
det bara pyttelite vatten kvar. En flicka tycker att man ska hälla över lite från den med 
mycket vatten till den med lite. En annan ställer sig upp och tycker att man ska hälla i 
det lilla i den stora. Pedagogen tycker inte att det är nödvändigt. Hon menar att man 
orkar lyfta vattenkannan med mycket vatten. Man behöver inte fördela i två. Det går bra 
som det är. En flicka försöker hälla över det lilla i den stora två gånger men blir hindrad 
av pedagogen. Tillslut säger flickan att hon ska ta det där lilla själv. Pedagogen säger att 
det kan flickan göra om hon känner sig törstig. Flickan undrar sedan var hon ska ställa 
den men pedagogen säger att den kan stå kvar för de plockar bort allt senare. 

Analys av händelse J 
I Reggio Emilia är arbetet organiserat så att barnen ska samarbeta för att komma fram 
till egna lösningar. Pedagogen ska då vara en ”medforskare” som ska uppmuntra och 
utmana dem. I den här situationen gör pedagogen inte detta utan istället avbryter hon 
barnens utforskande.  

 

5.4 ”I ur och skur”-förskolan 
5.4.1 Miljö och material 
I ur och skurs verksamhet bygger på att man nyttjar uterummet, att naturen är en del av 
förskolans miljö. Många ”I ur och skur” förskolor äter även lunchen utomhus. Detta 
sker även tidvis på förskolan vi besökte, men inte under undersökningstillfället.  
Avdelningen vi besökte är liten till ytan och består förutom gemensamma lokaler som 
används tillsammans med skolan och småbarnsavdelningen av ett mindre rum där 
barnen både leker och äter. Detta kan vara anledningen till att man upplever att det 
snarare finns mycket leksaker än det ”I ur och skur” anför – få. Man får däremot 
intrycket att leksakerna är genomtänkta – vilket ”I ur och skur” talar för. Alla leksaker 
är kategoriserade och ligger i lådor märkta med innehållet, exempelvis dinosaurier i 
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dinosaurierlådan. När det gäller det materialet som leksakerna är tillverkade av så är 
plast det klart dominerande, även om naturmaterial förekommer. Detta talar i viss mån 
emot ”I ur och skurs” filosofi som menar att man ska undvika plast.   

I rummet står tre bord som till skillnad från Reggio Emilia och Montessori inte är i 
barnens nivå. Barnen sitter här istället på högre stolar än de som personalen sitter på. En 
annan skillnad gentemot Montessori och Reggio Emilia är att man på ”I ur och skur” 
förskolan använder riktiga glas, istället för plast. Däremot använder man tillskillnad från 
Montessori av plastkannor till vattnet.   

Ser man till hur Lpfö 98 beskriver miljön stämmer förskolans lokaler bra överens. 
Avdelningen har visserligen bara ett rum, men rummet fyller flera funktioner där 
omsorg som vila och andra aktiviteter vägas samman. Dessutom finns det fler rum som 
skapanderum och dockvrå som barnen kan använda sig av. Lpfö 98 framskriver även 
utomhusmiljön, vilket enligt den syftar till gården vilket även stämmer då den är väl 
planerad efter barnens behov.   

5.4.2 Syn på lärande    
 
Beskrivning av händelse A 
Två barn dukar fram maten tillsammans med en av pedagogerna. Pedagogen är den som 
tar kommandot och säger åt barnen vad de ska duka till respektive bord, allt sker i ett 
snabbt tempo. En pojke kommer då på att han kan bära två skålar grönsaker samtidigt 
för att öka tempot ytterligare. Pedagogen säger då bestämt nej till honom av 
anledningen att han skulle tappa skålarna. 
Analys av händelse A 
Barnen tillåts inte att själva komma med idéer om hur de ska duka vilket talar emot 
LPfö 98 För att skapa mångfald i lärandet så skall barnens tankar och idéer tas till 
vara. Pedagogen klargör för barnen på vilket sätt maten ska dukas, barnen måste följa 
regler. Pedagogen och barnen möts inte. Situationen talar emot ”I ur och skurs” syn på 
lärande att: Alla barn har olika förutsättningar för lärande. Det är upp till pedagogen 
att hitta vägar för att nå barnet. 
 
Beskrivning av händelse B 
Maten som barnen äter vid tillfället för undersökningen är korv med segt skinn. Flera av 
barnen har svårigheter med att skära korven. Pedagogen har först påtalat att barnen kan 
försöka skära korven själva när hon ser en pojke som har problem. Hon ställer sig då 
frågan hur det går att skära och lägger sedan till: ”om du inte kan så hjälper jag dig”. Ett 
annat barn som sitter vid samma bord hänger på och säger att han kan skära själv. 
Pojken svarar då att han bara kunde lite grann. Pedagogen svarar då att hon kan hjälpa 
pojken om han vill. Pojken svarar inte utan försöker igen och sneglar på sin kamrat för 
att se hur han gör. Pedagogen, som vet att pojken är vänsterhänt, upptäcker att pojken 
håller besticken i ”fel” hand och påtalar detta. Pojken byter hand och försöker igen. Det 
slutar med att pedagogen får hjälpa pojken.  
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Analys av händelse B 
Pedagogen ser först efter var barnet befinner sig i sin kunskapsutveckling genom att se 
vad barnen kan. Hon erbjuder sig sedan att hjälpa pojken att komma vidare och visar att 
detta inte heller är något misslyckande. Alla barn har olika förutsättningar för lärande. 
Det är upp till pedagogen att hitta vägar för att nå barnet. Lärandet sker sedan i 
växelverkan. Pojken försöker först att lära sig genom att imitera sin kamrat. I detta fall 
var kanske inte det så lyckat då han väljer ”fel” hand. Först då påpekar även pedagogen 
pojkens misstag.    
 
Beskrivning av händelse C 
Ett av barnen runt bordet börjar rimma på ett av de andra barnens namn*. Rimmet som 
följer efter namnet är inget ”riktigt” ord, men det rimmar. Pedagogen frågar då om 
barnen vet något ord som rimmar på *barnets namn*(syftar på det första barnet). Barnen 
kommer med flera förslag, många föreställande ”riktiga” ord, men även genom att lägga 
till ”pe” före namnet (ex: Andreas – Peas eller Maria – Pia). Pedagogen uppmuntrar vid 
varje tillfälle. Det hela leder till att pedagogen tar upp barnens efternamn, där barnen 
själva får säga huruvida de kan sitt efternamn eller ej. Sedan börjar alla rimma på 
efternamnet. 
Analys av händelse C 
Ett barn börjar rimma vilket pedagogen följer upp genom att uppmuntra de andra barnen 
att göra detsamma. Det hela utmynnar tillslut i en lek där alla runt bordet deltar. I leken 
behöver inte barnen tänka i termer av rätt eller fel, alla ”ord” accepteras. I den här leken 
får barnen även lära sig av varandra då de själva uppfattar det ”riktiga” ordet när de hör 
det. Lpfö 98 betonar: att leken är viktig i barns utveckling och lärande vilket leder till 
att man på förskolorna medvetet ska använda sig av den för att främja lärandet. Detta 
sker i högsta grad vid detta tillfälle. För att få mångfald i lärandesituationer menar Lpfö 
98 också att man ska ta tillvara barns egna tankar och idéer. Det här gjorde pedagogen i 
situationen. 

 

5.4.3 Syn på barn   
 
Beskrivning av händelse D 
Förskolan använder sig av ett belöningssystem som berör måltidssituationen. Om det 
har varit lugnt vid situationen får barnen ett ”streck” efteråt. Strecken illustreras på en 
tavla så att alla barnen kan se hur många streck som behövs före det att de kan få 
belöningen. Innan barnen ska börja äta ställer sig pedagogen upp och uppmanar barnen 
till att blunda. Efter det att barnen blundar släpper hon en nål på golvet varpå de barn 
som har hört nålen får räcka upp handen. Händelsen följs upp av att barnen och 
pedagogerna sjunger en julsång tillsammans. Efter det att de har sjungit klart säger en 
pojke att sången gick för snabbt. Pedagogen frågar då barnet med hjälp av hans ord för 
att se om hon uppfattat honom riktigt, vilket hon har. Efter det vänder hon sig till 
barngruppen och säger att de får sjunga sången en gång till lite långsammare.  
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Analys av händelse D 
I ur och skur menar att de sätter ”barnet i centrum” vilket i detta fall innebär ett 
individuellt arbetssätt anpassat efter barnet. Belöningssystemet faller inte under denna 
premiss utan sker kollektivt. Lpfö 98 framhåller att barnen har en vilja att ta ansvar men 
detta använder sig inte förskolan av när de sätter upp regler och normer som gäller inför 
situationen. 
Pedagogen tar hänsyn till pojken och hans behov och förutsättningar då hon säger åt 
gruppen att sjunga julsången ytterligare en gång. Detta stämmer bra överens med synen 
på barn som Lpfö 98 beskriver. 
 
Beskrivning av händelse E 
Dagen då vi filmade på var fredagen före första advent. Detta medförde att man hade 
adventsljusstakar på borden. Ljusstakarna stod på alla bord utom ett. Barnen som sitter 
runt bordet börjar fråga varför de inte har någon på sitt bord. Pedagogen säger att det 
beror på att de vanligtvis brukar sitta själva vid bordet (det sitter en förälder vid bordet 
under tillfället för studien). Vidare menar hon att personalen som hon refererar som ”vi” 
inte vågar ha levande ljus på det bordet. 
Analys av händelse E 
Elden är farlig för barnen, inte för de vuxna. Pedagogen menar att barnen inte kan 
hantera elden medan vi kan. Hon delar här gruppen mellan vi och dem. Lpfö 98 menar 
att barnet ska få känna tilltro till den egna förmågan genom att de själva får göra sina 
val. I denna situation är det pedagogen som sätter begränsningar för barnen, barnen får 
inte själva göra sina val utifrån sina förutsättningar. 
  

5.4.4 Pedagogens förhållningssätt     
 
Beskrivning av händelse F 
Till skillnad från de övriga förskolorna som ingår i studien, som hade gående bord står 
maten här direkt på bordet som barnen och pedagogen sitter runt. Det innebär att maten 
måste skickas runt för att alla ska kunna få mat. En pojke vill att pedagogen ska skicka 
honom senapen och säger: ”kan du skicka mig den”. Pedagogen svarar: ”vilken menar 
du?” Pojken säger igen – ”den, den, den!” Pedagogen som var medveten om vad barnet 
ville ha från början säger: ”men vad heter den, du sa ju nyss…”, vilket stämmer. Barnet 
svarar då att det är senapen han vill ha. ”jaha senapen” svarar pedagogen. 
Analys av händelse F 
Händelsen grundar sig från ett språkutvecklande perspektiv. Istället för att referera till 
den vill pedagogen att pojken ska säga vad det heter – senap. När pojken sedan sagt 
ordet som pedagogen efterfrågade repeterar pedagogen ordet så att pojken får höra det 
igen. Ser man till det vi har angett under pedagogens förhållningssätt enligt ”i ur och 
skur” så tolkar vi det som att pedagogen undersöker och agerar tillsammans med 
barnen. Ser man till Lpfö 98 så framhåller de att man ska ge barnen stimulans och 
vägledning för att barnen själva, genom sin egen aktivitet, utvecklar sin kompetens. 
Detta då pojken får ett större självförtroende gällande sitt ordförråd.  
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Beskrivning av händelse G 
Ett barn börjar diskutera ett TV program han hade sett häromdagen,. Programmet 
handlade om sopsortering. Barnet beskriver ingående hur soporna ska sorteras. 
Pedagogen svarar på det barnet säger och visar att hon håller med. Fler barn har sett 
programmet och ett samtal om sopsorteringen de tar upp på programmet uppstår. 
Pedagogen svarar med: ”men på TV, vi sopsorterar ju här på förskolan – sopsorterar ni 
hemma?” Ett barn svarar att han bara gör det på TV, ett annat barn gör det bara på 
vintern. Hela tiden håller pedagogen barnens frågor och synsätt levande.   
Analys av händelse G 
Händelsen blir intressant då ”I ur och skur” framhåller att pedagogens förhållningssätt 
ska leda till miljömedvetenhet i vuxen ålder. Pedagogen försvarar först sin position 
genom att referera till förskolan. Hon vänder sedan frågan till barnen för att se om de 
sopsorterar hemma. Samtalet utvecklas så att pedagogen upptäcker, upplever, 
undersöker och agerar tillsammans med barnen i enlighet med ”I ur och skurs” 
metodik.  
  

5.4.5 Samspel   
 
Beskrivning av händelse H 

Ett samtal mellan samtliga barn runt bordet och pedagogen eskalerar. Alla barn har 
något att berätta för pedagogen. Pedagogen dämpar barnen genom att säga: ”ni behöver 
inte skrika jag hör ändå”. Hon lägger sedan till att det kanske beror på att barnen är så 
vana att prata så starkt när dom leker utomhus men att det inte behövs inomhus. 
Analys av händelse H 
Pedagogen påpekar för barnen att hon vet att barnen har en hög samtalston under andra 
tillfällen på dagen, men att detta inte accepteras på lunchen. Hon kopplar sedan tillbaka 
till samtalet för att det inte på grund av hennes hyschande ska dö ut. ”I ur och skur” 
menar att pedagogen ska: arbeta tillsammans med barnen hela dagen där det ges flera 
tillfällen till samtal och umgänge i olika miljöer och vid skilda situationer. I olika 
miljöer och vid skilda situationer gäller även olika regler. 
  
Beskrivning av händelse I 
Före måltiden ska två av barnen gå iväg med en vagn och hämta mat i köket. När en 
pedagog kommer till köket upptäcker hon att det är tre barn som står vid vagnen. 
Pedagogen som inte har varit med tidigare ställer sig frågande om det inte brukar vara 
två barn som hämtar maten. Barnen försvarar sig med att ”idag är det tre”. Pedagogen 
känner till reglerna som brukar gälla vid hämtning av maten står först tyst en stund, 
sedan säger hon: ”nej, nej det ska vara två”. Därefter leder pedagogen bort barnet som 
inte skulle hämta maten. (Att hon tar ”rätt” barn ser vi senare då barnen som dukar – 
dukningsvärdar står angivet inne på avdelningen) 

Personalen i köket vill sedan informera pedagogen om vilken mat det blir och vänder 
sig till pedagogen. Detta medför att pedagogen nu samtalar med kökspersonalen. 
Barnen är kvar inne i köket. När pedagogen samtalar med kökspersonalen springer de 
snabbt fram och börjar fingra på diverse grytor eller öppna lådor i köket. Detta 
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upptäcker pedagogen och säger: ”akta det är varmt, ni måste stå stilla i köket!” Hon 
fortsätter sedan samtalet med kökspersonalen, barnen står och hänger på vagnen. Ett av 
barnen vill då lyfta ner en av skålarna som ska till avdelningen. Pedagogen säger: ” akta 
du kan bränna dig”. Barnet ifråga försöker att inleda ett samtal med pedagogen om 
varma föremål, samtalet som barnet för är snabbt och osammanhängande. Det andra 
barnet börjar prata om gurkor, vilket han har upptäckt redan står på vagnen. Han utropar 
att han gillar gurkor och börjar leka med ordet. Pedagogen lyfter ner skålen på vagnen 
och säger: ”såja nu kan vi gå”. 
Analys av händelse I 
Pedagogen tar här kommandot och ser inte efter barnens behov och förutsättningar inför 
situationen. Kommunikationen som uppstår mellan barn och pedagog bygger enbart på 
varningar – det är varmt och det som inte är tillåtet i situationen. När barnen vill 
samtala om situationen avbryter pedagogen dem. Det är sedan även hon som slutligen 
lyfter ner den varma skålen. ”I ur och skur” menar att pedagogen ska stödja barnen, 
vilket inte sker här. Lpfö 98 beskriver samspel som ett ömsesidigtmöte mellan barn och 
pedagog. I den här händelsen saknas den ömsesidighet som beskrivs istället står 
pedagogen och barnen på var sin sida. 
  
Beskrivning av händelse J 
Ett barn plockar upp de grönsaker han vill ha med händerna. Pedagogen säger till barnet 
”Sedan kan du skicka grönsakerna till *barnets namn*, jag tror inte han har fått några 
grönsaker”. Pojken som skulle få grönsakerna utropar då att han inte vill ha några 
grönsaker. Pedagogen frågar då om han inte vill ha några grönsaker alls. Övriga barn 
runt bordet börjar då att samtala om hur nyttigt det är med grönsaker. Pedagogen svarar 
i den ordning som barnens frågor eller påståenden dyker upp. En pojke hävdar att om 
man ”inte äter grönsaker går skelettet sönder”. Pedagogen förstår vad pojken 
egentligen tänkte på men rättar inte pojken utan ställer en följdfråga. Ett annat barn 
kommer på att pojken i själva verket tänkte på mjölk. Pojken som inte ville ha 
grönsaker säger: ”det är vattendag idag”. 
Analys av händelse J 
Pedagogen använder sig här av de öppna frågor som ”I ur och skur” pedagogiken vill 
framhålla. Pedagogen håller en öppen dialog med barnen med syftet att: eftersträva att 
lära känna varje barn och stödja barnen i olika utvecklingsåldrar. 
  
Beskrivning av händelse K  
Barnen har en lek som går ut på att kika mellan fingrarna. Först börjar ett barn sedan 
fortsätter samtliga kring bordet. Personen de kikar på är pedagogen. Pedagogen frågar 
vad barnen gör. Barnen förklarar och leker vidare. Pedagogen ställer fler frågor som alla 
kretsar kring leken. Barnen försöker ge svar och leken fortsätter till det att barnen 
tröttnat.  
Beskrivning av händelse L  
De större barnen som sitter vid ett eget bord börjar leka en annan lek. Leken går ut på 
att falla ner från stolen och sedan krypa in under bordet. Pedagogen frågar barnen vad 
de gör. Barnen svarar genom att förklara leken. Pedagogen säger då till barnen att leka 
leken vid ett senare tillfälle. 
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Analys av händelse  K & L 
Barnens lek måste kretsa innanför de ramar som är måltidens. Barnen får ha en lek där 
de fortfarande sitter runt bordet och kikar mellan fingrarna även om det hindrar deras 
ätande. Lpfö98 betonar vikten av barnens samspel till varandra, då är pedagogens roll 
mer stödjande och vägledande. I den första situationen upplever pedagogen barnens 
samspel till varandra som något de kan fullfölja. I den andra situationen går däremot 
barnen utanför gränsen och där avbryts deras samspel. 
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6. Diskussion  
I vår undersökning ville vi ta reda på om vi kunde se några spår av förskolans uttalade 
metodik i lunchsituationen. Efter vi har analyserat de kritiska händelser som vi har valt 
ut ser vi att man kan se tydliga drag av respektive inriktning. Exempel på händelser är: 

• Händelse B Montessori – Pedagogen går igenom etikettregler före situationen. 

• Händelse B Reggio Emilia (4-5 år) – Reflektion, dialog och lärande samtal. 

• Händelse I ”I ur och skur” – Diskussion kring miljömedvetenhet. 

Vi ville också ta reda på vilka spår av Lpfö 98 vi kunde se i lunchsituationen. Vi fann 
flera måltidssituationer hos de olika inriktningarna som stämmer väl överens med det 
som Lpfö 98 beskriver men dessa förmedlas inte alltid på samma sätt. Detta visar på att 
förskolan tar del av det som Lpfö 98 föreskriver men att man ändå kan se att 
inriktningen har betydelse för hur situationen ter sig. 

När vi redovisar resultatet tar vi även upp exempel som talar emot inriktningen. Vi vill 
påpeka att dessa händelser inte ska tolkas som negativa även om det kanske utmärks 
som det i analysen. Det påvisar endast att händelsen talar emot den pedagogiska 
inriktning vilken förskolan har hämtat sin metodik ifrån. Exempelvis tolkas händelse B i 
Reggio Emilia (2-3år) som ett uttryck för att pedagogerna inte ser det kompetenta 
barnet. Denna händelse skulle lika gärna kunna ses ur det omsorgsetiska perspektiv som 
Inger Pramling och Eva Johansson (2001) beskriver. Pedagogen handlar istället 
omsorgsfullt, då hennes syfte är att hjälpa barnet. Barnet vet kanske inte själv om sina 
begränsningar och därför hindrar pedagogen honom från att äta för mycket. 

Något som bör tas i beaktning är att då vi har analyserat händelserna har vi utgått från 
det vi läst i litteraturen om de olika inriktningarna. Vårt resultat utgår därmed ifrån hur 
det ska se ut, idealet. Hanna Sepp, Lillemor Abrahamsson och Christina Fjellström 
(2006) har i sin undersökning låtit intervjua förskolepersonal om hur deras ideala 
måltidssituation skulle se ut. Resultatet från den undersökningen visade på att det ideal 
som beskrevs inte levde upp till hur det i själva verket såg ut. De ville ha en lugn stund 
där de kunde samtala med barnen men upplevde den istället som stressig. Vår studie 
visar snarare att det förekommer få händelser som går emot inriktningens ”ideala 
måltidssituation”. 

Betänk även att vi har analyserat händelserna från respektive förskola utifrån dess 
pedagogiska synsätt. Hur skulle händelserna tolkas om vi istället hade analyserat en 
måltidssituation utifrån ett annat perspektiv? Om man till exempel ser händelse C ifrån 
”I ur och skur” förskola ur ett Regio Emilia perspektiv får man fram en annan tolkning. 
Just den här händelsen stämmer väl överens hur en pedagog inom Reggio Emilia ska 
förhålla sig till barnet.  

Hanna Sepp, Lillemor Abrahamsson och Christina Fjellström (2006) undersökning om 
pedagogers syn på den pedagogiska måltiden stämmer väl överens med det vi såg under 
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våra observationer. Pedagogerna fungerade som förebilder genom att de visade vilka 
normer som gäller samt att de försökte stödja och hjälpa barnen i lunchsituationen.  

Annika Niklasson (2006) har i sin C – uppsats tagit upp att pedagoger tolkar måltiden 
som träning på helt olika sätt. Vissa anser att vett och etikettregler är det väsentliga 
medan andra menar att det är umgänget och samtalet. Vi kan även i vårt arbete se att de 
olika inriktningarna skiljer sig åt på detta sätt. Exempelvis betonas vett och etikettregler 
i betydligt större omfattning inom Montessoripedagogiken.  

Syftet med vårt examensarbete var att vi ville fördjupa oss i hur lunchsituationen kan se 
ut på förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Genom de undersökningar vi har 
gjort har vi svarat mot vårt syfte. På de förskolor som vi har varit på anser vi att 
måltiden oftast fungerar som en pedagogisk aktivitet. De pedagogiska inriktningarna har 
tydligt framgått samt att vi har sett tydliga spår av Lpfö 98 vid måltidssituationen.  

6.1 Fortsatt forskning? 
I vår studie var ingen Waldorf-förskola med och därför anser vi att det vore intressant 
att göra en ny studie där även de är representerade. I denna undersökning kan man också 
ha med flera förskolor av de olika inriktningarna för att resultaten ska bli mer 
tillförlitliga.  

Med tanke på att det knappt finns någon forskning kring ”den pedagogiska måltiden” 
tycker vi att man borde forska mer om denna. Vad gör egentligen måltiden pedagogisk? 
Hur ser samspelet mellan barn och pedagoger ut? Här kan man ta med förskolor utan 
uttalade inriktningar såväl som förskolor med särskilda pedagogiska inriktningar.  

6.2 Slutord 
Det har varit intressant att få en större kännedom om de pedagogiska inriktningar som 
vi har forskat kring, vilket inkluderar Waldorf som vi tyvärr inte fick se. Både när vi var 
ute på förskolorna och när vi analyserade materialet var det spännande att man 
verkligen kunde se spår av inriktningarna. Om vi inte hade läst på om dem innan hade 
vi säkert sett en helt annan sak. En annan sak som var intressant var hur mycket av Lpfö 
98 man kan se om man tar på sig de ”glasögonen”. Det hade vi knappast trott! 

Vi vill ge ett särskilt tack till de förskolor som ställde upp på vår undersökning och 
dessutom passa på att tacka vår handledare, Eva Edman-Stålbrandt, som har varit ett 
stort stöd under processens gång.  
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Bilaga 1 – brev till föräldrar 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Lärarhögskolan som skriver ett examensarbete om 
måltidssituationen i förskolan. Meningen med arbetet är att vi ska jämföra 
hur lunchen går till på förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Dessa 
inriktningar är Waldorf, Reggio Emilia, Montessori och ”I ur och skur”. 
Vi tänker spela in måltidssituationen med videobandspelare så att vi kan 
titta på den flera gånger. Detta gör vi för att vi lättare kan få syn på de 
likheter och skillnader som finns mellan förskolorna. Vi är de enda 
personerna som kommer att se det inspelade materialet och vi kommer 
endast använda det till denna studie. När vi är klara med arbetet så kommer 
vi radera det som vi har filmat. Inget av barnens namn kommer att vara 
med i vårt arbete. Vi kommer heller inte att skriva vilka förskolor som vi 
har besökt utan bara vilken inriktning som vi har hämtat materialet från.  
 
Tack på förhand! 
 
Mvh  
Andreas Lindström 
Maria Ståbi 
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