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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att studera hur ett språkutvecklande förhållningssätt kan yttra 
sig i planeringen, organiserandet och utförandet av en vardaglig rutin på förskolan 
nämligen måltiden och då specifikt lunchen. Jag har valt att fokusera på lunchen eftersom 
den är en vardaglig aktivitet som förekommer på varje svensk förskola. Undersökningens 
design utgörs av två komparativa fallstudier och jag använder mig av två kombinerade 
metoder. Dels gör jag två typer av strukturerade observationer och dels genomför jag 
ostrukturerade intervjuer. 

Jag har valt att undersökta två förskolor i Stockholmsområdet. Jag har gjort observationer 
på en avdelning med barn mellan 3 och 5 år på den ena förskolan och på en avdelning med 
endast 5-åringar på den andra förskolan. På varje avdelning har jag även intervjuat en 
lärare. Utifrån observationer och inspelningar beskriver jag hur måltiderna på de bägge 
förskolorna är organiserade och genomförda men även vilka typer av språkliga aktiviteter 
och vilka samtalsämnen som förekommer runt borden. Jag presenterar en sammanfattning 
av intervjuerna med lärarna där jag lyfter fram de möjligheter till lärande de ser och vad de 
har utgått ifrån i planeringen av måltidssituationen. Jag lyfter ut delar ur transkriptionerna 
från inspelningarna och analyserar dem utifrån vad lärarna sagt i intervjuerna och jag 
försöker även se vilka språkutvecklande kvaliteter som finns i de språkliga aktiviteter som 
förekommer runt borden. Slutligen diskuterar jag vilka förutsättningarna är för att kunna 
använda måltiden som en arena för språkutvecklande arbete.
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Abstract

The aim of the study is to examine how an awareness of language development can be 
expressed within the planning, organising and carrying out of a daily routine in the pre-
school through the mealtime routine, and specifically the lunchtime routine. I have chosen 
to focus on the lunch because it constitutes a daily activity that is carried out every day in 
every Swedish pre-school.  The design of the study is made up by two comparative case 
studies and I am using two combined methods, observations and unstructured interviews. 

The subjects of the study are two pre-school teachers in two different pre-schools in the 
area of Stockholm, one of them teaching in a group of three- to five year olds and the other 
in a group of only five year olds. I describe how the mealtime routines are carried out based 
on my observations and recordings from the pre-schools. I also describe what kind of 
lingual activity and subjects that occur during the meals. Finally I present a summary of the 
interviews with the teachers in which I present their views of which opportunities to learn 
there are to be found in the mealtime routine and what they have taken in consideration 
when planning it.  I am using the transcriptions from my recordings to analyze them both 
according to what the teachers say in the interviews and according to what qualities I can 
find in the lingual activities which were taking place around the tables. Based on this again 
I discuss what conditions that are needed in order to be able to use the mealtime as an arena 
for language development.  
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Inledning
Det jag har tyckt varit det intressantaste hittills i min lärarutbildning är hur alla teoretiska 
kunskaper omsätts i praktiken. Ibland tycks avståndet mellan teori och praktik vara 
oändligt. Men är det verkligen så? I det här arbetet vill jag göra ett försök att visa vad som 
kan rymmas i det allra vardagligaste arbetet i förskolan. Jag har undersökt hur man kan 
hantera utmaningen med att inkludera ett språkutvecklande arbete i de dagliga aktiviteterna 
och rutinerna och jag har valt att fokusera på måltidsrutinerna och då specifikt på lunchen 
eftersom den är en central aktivitet på svenska förskolor. Det är en aktivitet som 
förekommer varje dag på alla svenska förskolor. Måltiden är också intressant för att de är 
ett tillfälle där det kan finnas ett naturligt utrymme för samtal mellan barn och vuxna. 

Jag har erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och från olika 
vikariat av detta med måltiden som pedagogisk situation. Jag har sett hur pedagoger 
utnyttjar måltiden för att samtala med barnen och att lyssna på deras berättelser med mera. 
Andra gånger har jag sett att måltiden endast har betraktats som en måltid, den tid då 
barnen ska få i sig maten och det helst snabbt och effektivt. Det ges inte utrymme för 
samtal. De enda som yttrar sig är pedagogerna och då i form av tillsägelser och 
uppmaningar. Jag har då frågat mig vad detta har för betydelse för barnens språkutveckling. 

Inledningsvis i detta arbete ger jag en bakgrund i vilken jag presenterar förskolans uppdrag 
när det gäller barns språkutveckling och sedan ger jag en beskrivning av vad som kan ingå i 
arbetet med att stödja barns språkutveckling och då framför allt den talspråkliga 
utvecklingen. Sedan redogör jag för en del tidigare forskning som är relaterad till just 
bordssamtal. 

Mitt syfte med undersökningen är att studera hur ett språkutvecklande förhållningssätt kan 
yttra sig i planeringen, organiserandet och utförandet av en vardaglig rutin på förskolan och 
upplägget för min undersökning består av flera kombinerade metoder, dels observationer 
och dels intervjuer. Under rubriken Metod både beskriver jag min metod och hur jag har 
kommit fram till valet av den. 

Mina resultat består av beskrivningar av hur måltiderna genomförs på två olika förskolor 
samt ett sammandrag av intervjuer med en lärare från varje förskola där deras tankar om 
planeringen, organiserandet och genomförandet av måltiderna återges. I detta avsnitt har 
jag för att underlätta läsningen, då det förekommer många citat av både de vuxnas och 
barnens tal, anpassat mitt språk och lagt mig närmare talspråket. Dessa beskrivningar och 
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intervjusammandrag i kombination med inspelningar av samtalen runt de bägge lärarnas 
bord blir sedan föremål för närmare granskning under rubriken Analys. Slutligen diskuterar 
jag vilken plats jag sett att det språkutvecklande arbetet har i planerandet, organiserandet 
och genomförandet av måltidsrutinen för dessa lärare. Jag diskuterar också vilken betydelse 
planeringen och organiserandet av måltiden har för möjligheten att kunna utnyttja den som 
en arena för språkutvecklande arbete. 

Bakgrund
Att arbeta med att stödja och stimulera barns språkutveckling är en del av förskolans 
uppdrag vilket framgår av läroplanen (Lpfö 98). Att stödja barnens talspråkliga utveckling 
är viktigt för den kommande läs och skrivinlärningen (Björk och Liberg 2004) Detta kan 
ske på många olika sätt. Här presenterar jag några faktorer som underlättar talspråklig 
utveckling. Denna utveckling är något som pågår hela tiden i allt språkligt samspel som 
barnet får ta del av och som det får delta i därför betonas vardagens rutinsituationer särskilt 
som en viktig arena för språkutvecklande samspel (Eriksen Hagtvet 2004). Måltiden är en 
sådan vardaglig rutin och bordssamtal har tidigare studerats ur både språkliga och 
kulturella perspektiv (Blum-Kulka och Snow 1992, Blum-Kulka 1994, Junefeldt och 
Tulviste1997, Aukrust och Snow 1998 i Eriksen Hagtvet 2004).

Språkutveckling, ett viktigt uppdrag för förskolan
Att stödja och stimulera barnens språkutveckling framhävs i läroplanen för förskolan (Lpfö 
98) som en viktig del i förskolans uppdrag. Det framhävs där att barn erövrar kunskap på 
många olika sätt bland annat genom att samtala och reflektera.

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.(Lpfö 98,1. Förskolans värdegrund 

och uppdrag,  Förskolans uppdrag)

Dessutom anges utvecklandet av följande förmågor hos varje barn som viktiga mål för 
förskolan att sträva efter; att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera 
och ge uttryck för sina uppfattningar, utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin 
förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, utvecklar sitt ord- och 
begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för 
förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner (Lpfö 98, 2.2 Utveckling 
och lärande, Mål). Vidare säger läroplanen att;

Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och 

stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling, (Lpfö 98)
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Att arbeta språkutvecklande
Att ge barnen en stabil språklig grund är viktigt, inte minst för den kommande läs och 
skrivinlärningen. Enligt Björk och Liberg (2004) är det värdefullt att utgå från talspråket 
vid läs och skrivinlärningen och det är därför viktigt att läraren för att bättre kunna hjälpa 
barnen att utveckla sitt skriftspråk är införstådd med hur barn lär sig tala och hur en 
gynnsam talutveckling kan se ut. (Björk och Liberg 2004, s. 14) Att barnen kan 
kommunicera på ett nyanserat sätt och för att lösa problem och att uttrycka sig 
situationsoberoende, dekontextualicerat, är enligt (Eriksen Hagtvet 2004, s.104) speciellt 
viktigt för skriftspråklig kompetens. 

Eriksen Hagtvet (2004) betonar att det språkutvecklande arbetet pågår hela tiden och hon 
menar att det språkliga samspel som sker i vardagliga situationer är värdefullt dels för att 
det är många vardagliga situationer i ett barns liv och dels för att dessa dagliga doser i det 
långa loppet ger en massiv påverkan. Vardagens rutiner med sina förutsägbara 
händelseförlopp bidrar också till att skapa sammanhang och förståelse för ord och uttryck. 
De bidrar också till att ge erfarenhet av dialogens konventioner, det vill säga reglerna för 
hur man tar och ger ordet och hur man skapar kontakt med mera. (Eriksen Hagtvet 2004, s. 
118)

Det är min övertygelse att ju bättre professionella pedagoger förstår vilken språkstimulerande 

potential som finns i det dagliga samspelet, desto bättre kan de utnyttja den i pedagogiska 

sammanhang.  (Eriksen Hagtvet 2004, s.100)

Eriksen Hagtvet (2004) tar upp förhållanden som underlättar respektive hämmar talspråklig 
utveckling. Barns språkutveckling påverkas av hur mycket språk de får uppleva men också 
av kvaliteten på det språk de omges av (Eriksen Hagtvet 2004). Att de vuxna runt barnet 
använder sig av så kallat barnanpassat språk, att de i tal knyter an till barnens intressen och 
att de tar sig tid att fånga upp barnens försök att kommunicera och berätta lyfts bland annat 
fram som viktiga förhållanden som underlättar den talspråkliga utvecklingen (Eriksen 
Hagtvet 2004). 

Barnanpassat tal är när en person anpassar sitt tal till barnets språkliga utvecklingsnivå och 
det utmärker sig också rent akustiskt, speciellt då det riktar sig till riktigt små barn. Talaren 
använder sig av ett ljusare tonläge och förenklar ofta språket både vad gäller ord och 
meningar (Eriksen Hagtvet 2004, s.111). Det kan även handla om att ställa frågor och på så 
sätt få barnet att upprepa sig och uttrycka sig tydligare vilket bidrar till att rikta barnets 
uppmärksamhet mot själva språket och barnet blir på så sätt mer och mer medvetet om de 
språkliga uttrycken. Genom att ställa frågor kan den vuxne också visa barnet vilken 
information lyssnaren behöver för att förstå (Eriksen Hagtvet 2004 s.111). Det kan också 
handla om att upprepa vad barnet säger och på så sätt bekräfta barnets uttryck och samtidigt 
ge ett korrektare uttryck (Eriksen Hagtvet 2004, s.111) 

Det är också enligt Eriksen Hagtvet (2004) viktigt att den vuxne tar sig tid att fånga upp 
barnens yttranden och inte avleder barnens försök att berätta. Hon betonar med tanke på 
dagens ofta pressade scheman att barnspråkforskningen verkligen har visat att det finns ett 
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samband mellan vuxnas förmåga att kommunicera utifrån det som upptar barnens 
uppmärksamhet och språkutvecklingen. Det har visats att barn effektivt lär sig substantiv 
om en vuxen namnger ett föremål som barnet just då är uppmärksam på och verb lärs på 
samma sätt effektivt in om den aktivitet barnet är sysselsatt med namnges (Tomasello och 
Kruger 1992 i Eriksen Hagtvet 2004, s. 115).

Men det är inte bara barnanpassat språk som är utvecklande. Genom att studera samtal 
mellan far och barn och syskon och barn har man visat att även personer som inte i samma 
grad anpassar sitt språk till barnets utvecklingsnivå kan fungera som ett ”bollplank” då de 
inte ger det stöd som barnet vanligtvis får (Eriksen Hagtvet  2004, s. 117). Det finns också 
dokumenterade positiva effekter på barns språkutveckling som kan ske då vuxna använder 
sig av ett situationsoberoende språk alltså då de talar om sådant som inte har direkt 
anknytning till det som händer och sker just för stunden. Det är även positivt att vuxna 
metareflekterar över språket, det vill säga då de till exempel förklarar ord och innebörder. 
(Eriksen Hagtvet 2004, s. 114)

När det gäller kvaliteter i de vuxnas språk som främjar barnens språkutveckling vet vi att det finns 

ett samband mellan ett abstrakt och nyanserat ordförråd som föräldrarna använder vid måltiderna 

och ett motsvarande sofistikerat ordförråd hos deras barn.  (Beals och Tabours 1995 i Eriksen 

Hagtvet 2004, s. 113).

Det är alltså viktigt att barnen får ta del av ett rikt språk men också att de får delta i 
språkandet, på riktigt. 

Barnen växer och växer i sitt språkande. En mycket viktig del i växandet är att bli accepterad som 

en fullgod språkpartner. Dem man pratar med uppmuntrar, stödjer, och underlättar ens språkande 

på olika sätt.  (Björk och Liberg 2004, s. 15)

Ett samtal kan vara symmetriskt eller asymmetriskt. Samtal mellan vuxna och barn är ofta 
asymmetriska då den vuxne ofta har initiativet, fördelar ordet och leder samtalet (Garme 
1992). Hon diskuterar att denna asymmetri kan ha pedagogiska fördelar men att det sett ur 
ett rent språkutvecklingsperspektiv kan ha sina nackdelar. Hon menar att om det lärarledda 
samtalet får dominera i undervisningen är det ofta lärarens i förväg uttänkta tanketråd som 
kommer att styra och därmed minskar chansen för eleverna att utveckla sina tankar och 
idéer. Dessutom skriver Garme (1992) att det i ett sådant samtal endast är en liten del av 
barnets språkliga förmåga som kommer att upptäckas och bedömas. 

Hur den vuxne ställer frågor till barnet är också av betydelse. I en studie av några 
fyraåringars samtal med en förskollärare visade det sig att 35% av den vuxnes tal utgjordes 
av frågor medan mängden frågor från barnens sida endast uppgick till 14%. Läraren 
verkade styra och föra samtalet vidare med hjälp av frågor. Läraren använde sig i 50% av 
fallen av ja-nej-frågor medan barnen endast gjorde det i 33% av fallen. (Freilberg 1985 i 
Eriksen Hagtvet 2004) Ja-nej-frågor kan vara befogade för att hjälpa barnen att delta i 
dialogen. De kan på så sätt få en känsla av delaktighet och av att få bidra till dialogen utan 
att egentligen få så mycket sagt. Ja-nej-frågorna ger dock begränsat utrymme för språklig 
stimulans (Eriksen Hagtvet 2004, s.120). Eriksen Hagtvet menar att om man vill att barn 
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ska använda sin kreativitet och tankekraft i reflekterande och språkstimulerande samtal bör 
man med större fördel använda sig av frågeord som ”hur” och ”varför” medan om man har 
för avsikt att skapa ett faktaorienterat samtal kan använda sig av ”vad” och ”vem” frågor 
(Eriksen Hagtvet 2004, s.120). Hur stor betydelse olika sorters frågor har för stimulering 
beror alltså på hur väl de är anpassade för kommunikationens syfte, barnens språkliga 
utvecklingsnivå samt deras behov både socialt och emotionellt (Eriksen Hagtvet 2004, 
s.121).

Det har också bevisats att barn som ofta ombeds att fördjupa och förklara ord de använder 
som har oklar betydelse blir mer språkligt medvetna och duktigare på att uttrycka sig i 
krävande kommunikation (Robinson och Robinson i Eriksen och Hagtvet 2004, s.114).

Detta att använda ett barnanpassat tal och att aktivt ha en språklig dialog i vardagliga 
situationer bidrar positivt till språkutvecklingen (Ratner och Bruner 1978; Rogoff m fl. 
1984 i Eriksen Hagtvet 2004, s.118). En sådan vardaglig situation är måltiden.

Om måltidssamtal  
Måltidssamtal eller bordssamtal har använts för studier av hur barn lär sig språk och av 
kulturella och sociala variationer i hur familjer samtalar (Blum-Kulka och Snow 1992, 
Blum-Kulka 1994, Junefeldt och Tulviste1997, Aukrust och Snow 1998 i Eriksen Hagtvet 
2004, s.122). 

Mealtime conversation also provides an opportunity for children to acquire knowledge about 

narratives when family members recount the days activities, thus giving children an experience that 

is of well documented value in learning about language and communication (Snow and Tabours, 

1993 i Snow, Burns och Griffin. Red 1998, s. 143)

Bordssamtal har studerats i olika miljöer i Israel och USA och man fann att samtalen till 
innehållet framför allt handlade om tre teman, ett som handlade om själva måltiden, ett som 
handlade om familjeangelägenheter och ett om mer avlägsna händelser (Blum-Kulka 1994 i 
Eriksen Hagtvet 2004, s. 123). 20 % av samtalen i samtliga familjer oberoende av 
familjernas kultur handlade om själva måltiden och hade ett kontextualiserat, (situations- 
beroende) språk som innehöll många deiktiska (utpekande) element. Det gavs även 
tillsägelser, tillrättavisningar, frågor, artighetsbetygelser och uppmaningar. 35 % av tiden 
ägnade familjerna åt att dela sina upplevelser och händelser. Blum-Kulka beskrev också att 
föräldrarna ofta fick rollen av en slags ordförande som fördelade ordet runt bordet (Blum-
Kulka 1994 i Eriksen Hagtvet 2004, s. 123). 

Genom att graden av situationsnärhet varierar i bordssamtalen bidrar de till språkliga 
erfarenheter på olika nivåer. När samtalen rör saker som sker här och nu ger situationen 
som tidigare nämnts innebörd åt orden så att även den yngsta familjemedlemmen kan delta 
i språkgemenskapen. Samtidigt närmar sig barnet ”där och då”-samtal när mer avlägsna 
familjeangelägenheter avhandlas. (Eriksen Hagtvet 2004, s. 124)

Bordssamtalen har också en stark socialiserande funktion. Barnen blir genom samtalen 
både socialiserade till att använda språket och socialiserade med att de använder språket. 
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(Ochs 1986 i Eriksen och Hagtvet 2004, s. 124). Bordsamtalen är alltså en arena för 
stimulering av färdigheter som även värdesätts av samhället i stort som till exempel att 
exakt återge händelser, ta initiativ till intressanta teman med mera. (Eriksen och Hagtvet 
2004, s.124)

Två andra kvaliteter i bordssamtal som uppmärksammats i en undersökning av bordssamtal 
i norska och amerikanska familjer är berättelser och förklaringar (Aukrust och Snow, 
1998). Berättelser definierades som minst två segment som ordnats efter en tidslinje. 
Berättelserna kategoriserades vidare beroende på hur nära eller fjärran ämnet låg i tid och 
rum. De studerade också vilka konversationsdrag som föranledde berättelserna, att de 
efterfrågades, gavs som ett svar eller gavs helt spontant. Förklaringar definierade de som 
det som ges när något behöver göras begripligt eller sättas i ett sammanhang eller när 
talaren tror sig veta mer än mottagaren. De studerade hur förklaringarna gavs, som ett svar 
på en fråga eller spontant, men också på om förklaringarna efterfrågades eller föreslogs. De 
studerade även vilka ämnen som gav upphov till förklaringar, den fysiska världen, 
individers beteende, sociala praktiker, personer och kompetenser, individuella känslor och 
önskningar med mera. De fann då att norska familjer berättade mer än amerikanska som i 
sin tur förklarade mer. Barnen deltog mindre i förklaringar än i måltidssamtalet som helhet 
i bägge länderna men de amerikanska barnen deltog mer än de norska och gav fler spontana 
förklaringar (Aukrust och Snow, 1998).

Eriksen Hagtvet (2004) poängterar att berättelsen är en genre som kräver en form av 
jämlikhet då den vuxne ger barnet talutrymme. Den oerfarne berättaren får också hjälp och 
stöd av den mer erfarne (Eriksen och Hagtvet 2004, s. 126). Genom ett ledande deltagande 
och genom att berätta tillsammans kan äldre syskon och föräldrar stödja barnen i sitt 
berättande. De kan också utgöra modeller i samtalen och synliggöra det språk och det 
beteende som betonas av kulturen (Eriksen Hagtvet 2004, s.124).

Meals seem to create culturally specific discourse environments in which children can both listen to 

adult talk and participate in collaboratively produced discourse (Aukrust & Snow, 1998 s.222)

I en studie av samtalen i judiska familjer i USA och Israel fann man att det kollektiva 
betonades starkare i Israel än i USA då man i Israel berättade mer tillsammans medan 
barnen i USA var mer medvetna om rätten att ”ha ordet”. Ett inlägg från en familjemedlem 
i USA betraktades oftare som en störning än som ett stöd i samtalet. (Blum- Kulka 1993 i 
Eriksen Hagtvet 2004, s. 127). 

Junefeldt och Tulviste (1997) har undersökt hur mödrar i USA, Sverige och Estland 
samtalar med sina barn under måltider och när de lägger pussel. De studerade hur mödrarna 
berömde sina barn och hur de använde de olika talakterna (talhandlingar) deklarativer 
(påståenden), interrogativer (frågor) och imperativer för att göra barnen uppmärksamma, 
för att styra deras fysiska aktiviteter och för att stimulera dem till verbala aktiviteter. De 
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fann att de amerikanska mödrarna berömde sina barn i större utsträckning än vad de andra 
mödrarna gjorde och även att de att de ställde sina barn inför fler individuella val under 
måltiderna än i de andra länderna. De estländska mödrarna stimulerade i minst utsträckning 
sina barn till verbal aktivitet under måltiderna. Anmärkningsvärt var också att de svenska 
mödrarna lade stor vikt vid artighetsuttryck och att barnen tackade för maten. 

Dessa undersökningar har visserligen bedrivits i hemmiljö men de undersökta 
bordssamtalen är ändå jämförbara med samtalen runt borden mellan barn och lärare på 
förskolan även om man bör ta hänsyn till att lärarnas agerande i förskolan borde vara av ett 
annat mer professionellt slag än var föräldrarnas agerande i hemmen är.

Syfte och frågeställningar
Att arbeta med att stödja och stimulera barnens språkutveckling är alltså en av förskolans 
uppgifter. Precis som Eriksen Hagtvet (2004) påpekar är språkutvecklingen något som 
pågår hela tiden i allt språkligt samspel. För att verkligen ta tillvara på alla dessa tillfällen 
gäller det att pedagogerna är insatta i och medvetna om sådana faktorer som är positiva för 
barnets språkutveckling. Det räcker alltså inte med att se det språkutvecklande arbetet som 
något som kan bockas av som en aktivitet bland andra i ett fullspäckat schema utan det är 
något som måste finnas med som en medvetenhet i alla dagens aktiviteter på förskolan. Jag 
vill här kalla den medvetenheten för ett språkutvecklande förhållningssätt.

Mitt syfte med denna studie är att studera hur ett språkutvecklande förhållningssätt kan 
yttra sig i planeringen, organiserandet och utförandet av en vardaglig rutin på förskolan 
nämligen måltiden och då specifikt lunchen. Jag väljer att studera just lunchen eftersom 
den är en central aktivitet som förekommer på alla svenska förskolor. I denna studie 
undersöker jag genom intervjuer vilka pedagogiska möjligheter två förskolelärare ser i 
måltiden och jag undersöker genom observationer hur de tar tillvara på dessa.

Studiens frågeställningar är:

1. Vilken plats har möjligheterna till språkutvecklande aktiviteter i lunchen enligt de 
intervjuade lärarna?

2. Hur är lunchen planerad, organiserad och hur utförs den på de olika förskolorna och 
vad innebär det för möjligheterna till språkutvecklande aktiviteter?

3. Vilka är förutsättningarna för att kunna utnyttja måltiden som en arena för 
språkutvecklande arbete?
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Metod
Arbetet med undersökningen har inletts med en pilotstudie som bestod i att jag besökte en 
förskola för att få idéer om vad jag mer exakt skulle kunna studera och på så sätt kunna 
formulera mitt syfte och mina frågeställningar samt välja en lämplig design och lämpliga 
metoder för min studie. I det här avsnittet beskriver jag vilka aspekter jag tagit hänsyn till i 
upplägget av min studie och jag diskuterar dem utifrån Ekholm & Fransson (1975), 
Merriam (1994), Løkken & Søbstad (1995) och Bryman (2002).

En pilotstudie

Som ett första steg besökte jag en förskola där jag observerade under lunchen. Jag satt vid 
sidan av borden i rummet och observerade samtidigt som jag försökte att noggrant anteckna 
allt som sades vid ett av borden. Det var väldigt krävande och jag orkade inte mer än 20 
minuter i sträck. Mina anteckningar gav heller inte så mycket information. Dels var det 
svårt att höra vad barnen sa och dels så sa de faktiskt inte så mycket. De flesta barn var 
väldigt små och den största delen av deras kommunikation utgjordes av gester och miner 
vilka inte gick att fånga i anteckningarna. Jag hade en idé om att jag skulle kunna spela in 
samtalen vid borden med bandspelare. Men den metoden faller också på grund av att det 
skulle bli väldigt svårt att skilja barnen åt på bandet och om jag skulle lyckas transkribera 
talet så skulle jag kanske inte kunna förstå det utan tillhörande gester. 

Jag såg då två alternativa tillvägagångssätt. Antingen skulle jag bli tvungen att använda 
mig av en videokamera, en teknik som beskrivs som en bra metod för att registrera små 
barns kommunikation (Simonsson 2004) eller så skulle jag helt enkelt bli tvungen att 
studera lite äldre barn som talar både mer och tydligare. Av tidsskäl har jag valt det 
sistnämnda alternativet. Videokameran skulle kunna ger mer information men det krävs då 
att jag sätter mig in i tekniken och att barnen får tid att vänja sig vid den. 

Varför skulle jag då över huvud taget registrera barnens tal under måltiderna? Jo det skulle 
stödja och komplettera mina observationer. På så sätt kan jag få en uppfattning om vilken 
typ av språkliga aktiviteter som förekommer, både mellan barnen och mellan barn och 
lärare. 
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Undersökningens upplägg

Besöket på förskolan gav några tankar och idéer. Jag fick klart för mig att jag ville använda 
måltiden som ett exempel utifrån vilket jag vill undersöka hur man kan hantera utmaningen 
med att inkludera ett språkutvecklande förhållningssätt i planeringen och genomförandet av 
en daglig rutin på förskolan. 

Undersökningens design utgörs av två komparativa fallstudier och jag använde mig av två 
kombinerade metoder. Dels gjorde jag två typer av strukturerade observationer och dels 
genomförde jag ostrukturerade intervjuer av en pedagog vid varje förskola. Detta beskrivs 
närmare i kommande stycken. På så sätt blir det möjligt att göra jämförelser både mellan de 
båda fallen och inom de olika förskolorna av vad pedagogerna vill göra eller tror sig göra 
och vad jag ser att de faktiskt gör. Utifrån dessa två fall hoppas jag kunna göra mig en 
förståelse av möjligheterna till och förutsättningarna för att använda måltiden som en 
språkutvecklande aktivitet. 
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Urval 
De två undersökta förskolorna ligger i Stockholmsområdet och jag har valt att kalla dem 
”Ettan” och ”Tvåan”. De tillhör bägge ett friskoleföretag och de har barn mellan ett och 
fem år. Tvåans förskola ligger i anslutning till en skola med elever i F-klass till år 9. Jag 
var bekant med de båda förskolorna sedan tidigare då jag vikarierat där och känner till viss 
del såväl barnen, personalen som rutinerna.

På Ettan har jag besökt en avdelning med 30 barn mellan 3 och fem år. Där jobbar 4 
pedagoger och ett barn har även en resursperson. Läraren jag intervjuat har jag valt att kalla 
Anna. Hon har arbetat i förskola i över tio år och är utbildad montessorilärare.

På Tvåan har jag besökt en grupp med 15 femåringar. Där arbetar 2 lärare som bägge är 
med i min observation och jag kallar dom Bella och Cissi. Det är endast Bella jag har 
intervjuat. Hon har en lärarexamen med specialpedagogisk inriktning och hon har arbetat i 
skola och förskola i mindre än fem år.

Samtliga barn har fått sina fingerade namn från en lista över de 100 populäraste namnen år 
1989 (www.svenskanamn.se/SvenskaNamn/Namntoppen.aspx?year=1989). Samtliga barn 
har fått svenskklingande namn eftersom jag har bedömt att barnens ursprung är ointressant 
då det är ett generellt språkutvecklande arbete jag undersöker och inte specifikt arbete med 
barn som har fler språk än svenska.

Valet av de två aktuella förskolorna grundade sig på vad som enligt Bryman (2002) kallas 
för bekvämlighetsurval eftersom jag hade kontakt med dem sedan tidigare och de på så sätt 
var väldigt lättillgängliga. Det faktum att jag är bekant med förskolorna och att jag var 
känd för både barn och personal var viktigt då det kunde göra att min närvaro på de 
aktuella förskolorna inte påverkade hur de observerade personerna uppträdde under 
observationerna på samma sätt som det skulle göra om jag var helt okänd. 

Valet av lärare för intervjuerna har skett genom att jag hört mig för på de aktuella 
avdelningarna efter någon som har varit intresserad av att berätta om sitt arbete. Kriterier 
för en bra respondent i en ostrukturerad intervju är att personen har förmågan att berätta om 
och beskriva sitt perspektiv på den undersökta företeelsen (Merriam,1994).

Valet av barn har följt av valet av de intervjuade pedagogerna då jag har observerat de barn 
som de intervjuade pedagogerna arbetat med under de aktuella observationerna och det kan 
därmed betecknas som slumpmässigt (Bryman, 2002). Jag har av de praktiska skälen som 
tidigare nämnt valt att studera förskolans äldsta barn, det vill säga barn mellan tre och fem 
år.
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Intervjuer
För att få fram lärarnas uppfattningar om måltidssituationen har jag valt att göra 
ostrukturerade intervjuer med öppna frågor. Jag har gjort en intervjuguide med två ämnen 
som jag bett respondenterna att berätta fritt utifrån. 

• Hur tänker du kring måltidsrutinen som den ser ut nu? 

• Vilka möjligheter till lärande ser du under lunchen?

Jag har också förberett några möjliga följdfrågor för att få igång berättandet.

• Vad tycker/vill du att barnen övar sig på under lunchen? 

• Har du provat andra sätt att organisera lunchen? Vad föredrar du?

Intervjuerna har bandats och sedan transkriberats för att kunna citera lärarna exakt och för 
att i efterhand få en bättre överblick över informationen. Av de fördelar som Bryman 
(2002) anger med ostrukturerade intervjuer anser jag att följande är av särskild vikt för att 
besvara mina frågeställningar. Respondenten kan svara med egna ord och leds inte in på 
någon viss tanke utan jag kan få reda på respondentens kunskaper och erfarenheter inom 
området och jag kan få en bild av hur viktiga respondenten tycker att olika frågor är. Jag 
utestänger inte heller möjligheten att få oväntade svar som jag inte kunnat förutspå 
(Bryman 2002, s.158). Nackdelarna med öppna frågor är enligt Bryman (2002) att det är 
tidsödande då respondenten pratar mer än vid slutna frågor och det tar lång tid att 
transkribera intervjuerna (Bryman 2002, s.158). 

Trots dessa nackdelar anser jag att det är mer fördelaktigt med öppna frågor än med slutna 
då det skulle vara svårt att formulera slutna frågor utan att göra ett antagande om att 
respondenten har ett språkutvecklande förhållningssätt och tar hänsyn till språkliga 
aspekter då de planerar. Detta gör också att jag väljer bort enkäten som metod även om jag 
då hade kunnat samla in information från fler pedagoger på kortare tid. Även Løkken & 
Søbstad (1995) argumenterar för att det viktiga med en sådan ostrukturerad, kvalitativ 
intervju är just att respondenten ges tillfälle att formulera svaren på egen hand vilket ger en 
möjlighet att få kunskap om respondentens referensram.

Fördelen med denna typ av intervju är att man lättare fångar kärnan i det tema man vill undersöka. 

(Løkken & Søbstad 1995, s.97)
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Observationer

Så här skriver Løkken & Søbstad (1995) om vad en observation innebär.
I pedagogiska sammanhang brukar man definiera observation som uppmärksam iakttagelse. 

(Løkken & Søbstad, 1995, s.36) 

Min utmaning har här varit att finna en metod för att göra en så uppmärksam iakttagelse 
som möjligt. Jag fann redan under pilotstudien att det var omöjligt att hålla uppmärksam-
heten på alla barn och på hela skeendet i rummet. Istället för att göra ett val mellan att 
observera helheten på ett övergripande plan och riskera att gå miste om enskilda detaljer 
och att fokusera på ett fåtal individer och riskera att gå miste om helheten har jag valt två 
kombinerade metoder. 

För att studera verksamheten som helhet gjorde jag upp ett allmänt observationsschema och 
för att sedan få en mer detaljerad bild av vad som faktiskt sker på individnivå valde jag att 
dessutom observera en pedagog och några av barnen samt deras kommunikation under 
måltiden. Jag har då suttit lite på sidan om och fört ett löpande protokoll som jag även har 
kompletterat med att spela in allt tal runt bordet. För inspelningen har jag använt ett litet 
diskret fickminne med en liten mikrofon.

Merriam (1994) listar några faktorer att ta hänsyn till under en observation så som miljön, 
deltagarna, aktiviteter och samspel och frekvens och varaktighet (Merriam 1994, s.104). 
Utifrån dessa faktorer har jag formulerat följande 12 frågor som underlag för observation 
av måltidssituationen i sin helhet:

• Hur många barn är det?

• Hur många vuxna är det?

• Vad har hänt före måltiden?

• Hur är barnen placerade? 

• Hur är de placerade i förhållande till de vuxna? 

• Har de bestämda platser?

• Hur är miljön? 

• Var äter de? I matsal/ i lekrum/ ute/ annat?

• Hur är stämningen? Lugnt? Stressigt? Vad gör att jag får det ena eller andra 
intrycket?

• Hur är ljudnivån?

• Hur länge pågår måltiden?

• Vad händer efter måltiden?
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Följande frågor har använts som underlag då jag gjort den specifika observationen. Jag har 
haft frågorna som en vägledning för vad jag har noterat i mitt löpande protokoll under 
måltiden.

• Vilken typ av kommunikation förekommer? 

• Vem talar? 

• Vilka samtalsämnen kommer upp? 

• Vem tar initiativ? 

•  Hur bemöts barnens initiativ? 

•  Utvidgar pedagogerna barnens påståenden innehållsmässigt? eller korrigerar de 
dem språkligt?  

•  Finns det något som stör kommunikationen?

• Annat?

Den kritik som finns mot att använda observationer som metod betonar mest de felkällor 
som är förknippade med den mänskliga faktorn då man är utelämnad till sin egen förmåga 
att uppfatta vad som sker (Merriam 1994, Bryman 2002, Løkken & Søbstad 1995).  
Tänkbara felkällor vid observation kan vara bland annat brister i den observerandes 
perception, förhands inställning, fördomar, störningar under observationen med mera 
(Løkken & Søbstad 1995, s.58).  

I uppfattandet ligger givetvis även ett tolkande vilket gör det omöjligt att helt undvika att 
vara subjektiv då man observerar. Enligt både Merriam (1994) och Bryman (2002) kan 
detta hanteras genom att visa att man är medveten om sin subjektivitet och att sträva efter 
största möjliga noggrannhet i sina observationer. 

En annan aspekt av observationer är att de ger förstahandsinformation eftersom man är på 
plats där det sker till skillnad från intervjuer då man får ta del av en annan persons 
återgivande. Men detta att själv vara en del av det studerade har både nackdelar och 
fördelar.

Utmaningen är att kombinera delaktighet och observation för att kunna skapa en förståelse av 

undervisningen som en insider, samtidigt som man beskriver den för utomstående (Merriam 1994, 

s.107)

Jag har i mina första observationer förhållit mig mer deltagande än i mina senare då jag helt 
tagit rollen som observatör och placerat mig vid sidan om det som sker. Min utmaning här 
består som Merriam (1994) säger i att utnyttja min tidigare ”insiderförståelse” i kombina-
tion med den förståelse jag får som observatör.
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Bearbetning
I själva fallstudiemetoden ingår ett kontinuerligt bearbetande av materialet. Redan under 
själva observationerna och intervjuerna påbörjas analysen (Merriam,1994). De tankar och 
reaktioner jag fått har jag antecknat direkt under observationerna. Jag har även renskrivit 
mina observations- och intervjuanteckningar direkt i efterhand för att kunna återge den 
direkta upplevelsen så noggrant som möjligt.

Ljudfilerna har lagts in i datorn för att underlätta analysen och jag har lyssnat på ljudfilerna 
flera gånger för att upptäcka ny information. Intervjuerna och inspelningarna från 
observationerna har transkriberats. Jag har gjort grova transkriptioner och försökt att återge 
talspråket så lättläst som möjligt. I transkriptionerna återges sådan information som är 
viktig för sammanhanget inom parentes och ibland även med kursivering (till exempel 
kommentarer om att någon reser sig eller går genom rummet). Information om hur något 
sagt återges inom parentes till exempel (mycket tyst) eller (skrattande). De barn som inte 
har kunnat identifierats från inspelningarna har jag valt att bara kalla pojke eller flicka X. 
En vaktmästare som kommer in i en av observationerna har jag valt att kalla ”Vaktis”. Ur 
den totala textmassan har jag för analysen tagit ut alla lärarrepliker och kategoriserat dem 
grovt för att få en bild av vilken typ av språkliga aktiviteter lärarna ägnar sig åt. Detta 
återges i resultatet som en tabell.  Som en replik har jag räknat allt som en person säger 
under den tid personen har ordet och därför har jag i vissa fall fått räkna in en och samma 
replik i mer än en kategori.

Jag valde att inte publicera transkriptionerna av intervjuerna i sin helhet utan 
sammanställde dem i en text där jag redogjorde för vilka aspekter de bägge lärarna 
framhävde mest och vad som skiljde dem åt samt vad som var gemensamt för dem. 
Inte heller transkriptionerna från inspelningarna har publicerats i sin helhet. I stället har de 
delar som använts för närmare analys presenterats under rubriken Analys.
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Etiska aspekter
Vetenskapsrådet anger i skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning fyra allmänna huvudkrav på forskning. Dessa krav kallas 
för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
krav behandlas även av Merriam (1994), Løkken & Søbstad (1995) samt Bryman (2002). 

Jag tar i min studie hänsyn till informationskravet genom att föräldrarna på de aktuella 
förskolorna fått ta del av ett informationsbrev i vilket jag presenterat mig själv och min 
studie, studiens syfte samt mitt tillvägagångssätt. I brevet har jag även angett mina 
kontaktuppgifter. Pedagogerna har jag gett både skriftlig och muntlig förhandsinformation. 
Jag har dock valt att presentera mitt syfte utan att ange att det är just språkutvecklande 
aktiviteter jag vill studera eftersom det skulle kunna få personalen att agera onaturligt under 
observationen. Den informationen har istället getts efter observationerna och intervjuerna. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att samtliga föräldrar har informerats och därmed 
även haft möjlighet att meddela eventuellt misstycke vilket en förälder gjort. Det barnet 
togs då inte med i observationen. Föräldrarna till de barn som spelats in har dessutom gett 
sitt muntliga samtycke till detta. Samtliga pedagoger har fått information om att de kan 
välja att avbryta sin medverkan. 

I överensstämmelse med konfidentialitetskravet har samtliga personer i mina anteckningar 
och transkriptioner kodats. Insamlad information har enligt nyttjandekravet endast använts 
för denna undersökning.
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Resultat
Syftet med denna studie var att studera hur ett språkutvecklande förhållningssätt kan yttra 
sig i planeringen, organiserandet och utförandet av en vardaglig rutin på förskolan 
nämligen måltiden och då specifikt lunchen. Genom intervjuerna gavs en inblick i de bägge 
lärarnas tankar kring lunchens pedagogiska möjligheter och genom observationerna en 
inblick i hur de arbetar. Genom ett sammandrag av mina observationsanteckningar och 
transkriptioner beskrivs hur måltiderna på de bägge förskolorna är organiserade och 
genomförda och vad som sker runt de bägge lärarna samt de samtalsämnen som avhandlas 
runt borden. En sammanfattning av intervjuerna med lärarna presenteras även där de 
möjligheter till lärande de ser och vad de har utgått ifrån i planeringen av 
måltidssituationen lyfts fram. Språket är något som bägge lärarna framhäver men dock på 
lite olika sätt. Avslutningsvis ges en liten sammanställning av vilken typ av språkliga 
aktiviteter lärarna ägnar sig åt under måltiderna utifrån mina inspelningar.

Två måltider på förskolan Ettan
Under dagen då observation 1A utfördes var 3 barn sjuka så det var totalt 27 barn 
närvarande. 2 ur den ordinarie personalstyrkan var sjuka men det var endast en vikarie där 
så det var totalt 3 pedagoger där samt resurspersonen. Jag kom till Ettan redan på 
morgonen för att få tid att smälta in.

Före maten har de i vanliga fall samling men inte denna dag då det var samling efter maten. 
Ett barn fyllde år och därför hölls det en liten ceremoni efter maten.

Barnen har bestämda platser vid låga bord som är utspridda i 4 olika rum språkrummet, 
skapande rummet, köket och ett till rum. De har låga bord och låga stolar. Det sitter en 
pedagog i varje rum utom i det sista rummet där det vanligtvis sitter två. Nu sitter inga barn 
i skapande rummet för den pedagogen är sjuk och några av barnen med. 

Ljudnivån är måttlig i de olika rummen. En cd-spelare i köket spelar en skiva med lugn 
instrumentell musik. Inga lysrör är tända utan det är en aning dunkelt i köket där jag 
observerar. Vid pedagogens bord i köket är ett ljus tänt. 

Jag får ett ganska lugnt intryck genom hela måltiden. Barnen hämtar själva tallrikar, glas 
och bestick samt små vattenkannor till borden. Pedagogerna ställer fram karotter och 
grytor. Barnen hjälper till med små skålar som syltskål och salladsskål. Allt som behövs 
finns vid varje bord. Ingen springer genom rummen utan alla går. Alla talar med normal 
samtalston. 

Pedagogen går ett varv i rummet och rättar till de barn som inte sitter ordentligt på sina 
stolar sedan sätter hon sig själv och de börjar ta för sig av maten som skickas runt mellan 
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dem. När alla fått sin mat viskar pedagogen att de ska säga ”matramsan” och alla säger i 
kör: ”Maten på bordet, händerna i knäet, var så god och ät”. Först därefter börjar de äta. 

Under själva måltiden hörs ett jämt sorl av bestickskrammel och lågmälda konversationer.

Måltiden pågår ca 30 minuter. Efter måltiden dukar barnen själva av sina tallrikar och 
bestick. De skrapar av matrester i en hink och ställer disken på en serveringsvagn. Var och 
en torkar också av bordet vid sin egen plats. Det finns små hinkar och trasor som är isär 
klippta för att bli mer lätthanterliga. När var och en har gjort rent vid sin plats och skjutit in 
stolen går de och ställer sig i toakön i hallen före födelsedagssamlingen.

Mikrofonen ligger på mitten av det runda bordet och Anna, Morgan, Paulina, Eddie och Marielle utgör 

huvudpersonerna i den första observation medan Jon, Magdalena, Charlie och Kevin utgör biroller. Jag 

sitter halvt gömd bakom kylskåpet i dörröppningen nere till höger och för anteckningar i en liten bok. De 

platser som är gråmarkerade hör till barn som är frånvarande.

Under observation 1B är samtliga pedagoger närvarande och 29 av 30 barn är närvarande. 
Därför är de utspridda i samtliga rum. Belysningen är även denna gång dämpad. Det har 
ställts fram små bordslampor i fönstren som är tända men lysrören är släckta. På Annas 
bord är ljuset tänt och CD-spelaren spelar lugn och dämpad musik men detta verkar ha föga 
inverkan idag. Jag upplever att det är en lite mer uppskruvad stämning denna gång.

De har haft samling före maten och ett nytt tema har introducerats, tema julen. En av 
pedagogerna har läst högt ur en bok om julfirande och de har sjungit några julsånger. Detta 
har förmodligen bidragit till den lite högre stämningen under denna måltid. Ljudnivån är 
högre än vid första observationen och alla barn samtalar mer engagerat och gestikulerar 
mer när de diskuterar och berättar. Det är många som går fram och tillbaka till matvagnen 
innan allting slutligen har kommit på plats på de olika borden. 

Måltiden varar även denna gång ca 30 minuter. Efter måltiden lämnar de sin disk på 
vagnen och torkar av bordet vid sina platser, skjuter in stolarna och går direkt ut på gården. 
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I observation 1B har Tommy tillkommit till huvudpersonerna. Bland birollerna har Jenny och Sandra 

tillkommit medan Kevin är frånvarande. Jag observerar från samma plats och mikrofonen är fortfarande 

placerad mitt på det stora runda bordet. 

Samtalsämnen på Ettan
I observation 1A rör sig samtalen om vilken mat barnen tycker om, om maten är stark, att 
Timmys födelsedag ska firas, om det kommer bli glass eller inte vid firandet, Eddies 
bakverk, hur mycket mat någon tagit, att Eddie ska gå hem tidigare än vanligt och tillslut 
om vad de ska ha på sig då de går ut på gården och vem som ska blåsa ut ljuset. Marielle 
berättar också om att hon ska fira sin farmors födelsedag och Morgan berättar att hans 
farfar har dött.

I observation 1B rör sig samtalen om vem som ska blåsa ut ljuset, om siffrorna i botten på 
glasen, om att spagettin ser ut som ormar, vem som tog mest av maten, , om att mat och 
mjölk ska skickas runt, om julkalendrar, om Morgans mjölk som är försvunnen, om de nya 
lamporna, om boken som lästes på samlingen, om vad man ska klä ut sig till på 
luciafirandet, om julsånger, om att vara inne eller vara ute, om Paulinas lillebror, om att 
vara förkyld och gå till doktorn och återigen till sist vem som ska blåsa ut ljuset. Paulina 
och Marielle har också ett eget långt samtal om vad deras familjemedlemmar heter. Eddie 
och Morgan ramsar om kineser och Tommy vill låtsas att Paulina är Pippi Långstrump. 
Under denna inspelning konverserar barnen mer med varandra än i den tidigare då de 
konverserade mer med Anna.

I observation 1B lyckas de aldrig säga matramsan tillsammans. Det är tydligt att den är 
viktig för Marielle som flera gånger försöker dra igång ramsan och till slut säger den själv. 
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Två måltider på förskolan Tvåan
Under dagen för observation 2A är 11 barn av totalt 15 närvarande samt bägge 
pedagogerna. 

Före måltiden är det samling på runda mattan. Dom sjunger en torsdagssång. Dom arbetar 
med tema kroppen och ”doktor Olga” (en av lärarna är utklädd) är på besök och berättar 
om händerna och naglarna.

Därefter går en efter en ut i hallen och kissar och tvättar händerna och ställer upp på led 
innan de går in i matsalen som ligger vägg i vägg med avdelningen. Dom tar maten från en 
lång traditionell skolmatsals disk. De hämtar maten på brickor och tar bestick och servetter. 
Glas, mjölk och vatten hämtar lärarna så att det inte ska bli för mycket att bära. Det finns 
en liten ramp som barnen kan gå på så att de når upp till maten. 

När de har tagit sin mat går de direkt in och sätter sig på sina platser och börjar äta direkt. 
Under måltiden pratar de barn som sitter själva vid egna bord mest med Bella. Hon 
fungerar som en slags dörrvakt och barnen ber henne om lov att gå och hämta mer mat i 
matsalen och att gå på toaletten. 

Det pratas mycket mellan de båda borden som är till höger i skissen. Stämningen är relativt 
lugn i rummet. Ljudnivån är jämn utom när några pojkar börjar flamsa och ljudnivån drivs 
upp. Det hörs dock slammer och stoj från matsalen samt dova ljud från musiksalen ovanför.

Barnen rör sig genom rummet då de hämtar mer mat, går på toa eller snyter sig. Bella reser 
sig också för att skjuta in stolen åt en pojke i andra änden av salen. Hon går också ut i 
hallen för att spana ut i matsalen när barnen tar mer mat. Hon ropar också genom rummet 
för att fråga om något barn är mätt, behöver mer mat eller för att uppmana någon att duka 
av. Hon påminner också Cissi om något dom glömt att göra på förmiddagen. Hon tittar 
också ideligen ut i hallen för att se vad som händer där. En vaktmästare kommer och frågar 
vad han ska göra av en leverans av gipsskivor som ska bli till en ny vägg i rummet. 

Alla barn vid ett bord måste äta färdigt innan de får gå och duka av och klä på sig. Bella 
torkar borden själv. 11.20 är barnen vid Bellas bord påklädda och har gått ut på gården. 
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Mikrofonen ligger på bordet längst ner till höger. Bella, Nicole och Håkan utgör huvudpersoner i den 

första observationen men det visade sig att även barnen vid bordet ovanför till höger deltog i samma 

samtal. Jag sitter mot väggen längst ner till höger vid dörröppningen och för anteckningar. De 

gråmarkerade stolarna tillhör de barn som är frånvarande. 

Vid tiden för observation 2B har rummet byggts ut. Det har möblerats om och barnen har 
fått nya platser. Bägge lärarna är närvarande och det är även denna gång 11 av 15 barn 
närvarande. 

Måltiden har även denna gång föregåtts av en samling och barnen har hämtat sin mat i 
matsalen medan glas och vatten hämtas vid Bellas bord. Jag upplever att stämningen är 
lugnare denna gång. Barnen är nu mer utspridda vid sina nya bord i rummet och det 
samtalas inte lika mycket mellan de olika borden. Ljuden från matsalen intill är heller inte 
så påtagliga. Det hörs inte heller något från musiksalen. Mitt i måltiden kommer däremot 
vaktmästaren in och pratar med Bella under cirka 5 minuter. 

Måltiden varar även denna gång cirka 30 minuter. Efter måltiden lämnar de sina brickor 
och går ut på gården. Cissi torkar borden.
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Vid observation 2B har rummet byggts 

ut och en vägg har flyttats. Den 

markeras här av den streckade linjen.  

Detta hör till förberedelser inför att ta  

emot fler barn som skall komma en 

vecka senare. De gråmarkerade 

stolarna tillhör barn som är 

frånvarande eller ännu inte börjat. I  

denna observation kan man säga att 

det endast är Bella och Krister som 

utgör huvudpersoner medan några av 

de som var huvudpersoner i första 

observationen nu har blivit biroller.  

Mikrofonen ligger på Bellas bord och 

jag sitter fortfarande nere i högra 

hörnet och för anteckningar.

Samtalsämnen på Tvåan
I observation 2A rör sig samtalen kring mikrofonen och vad jag gör, att ha ont i tanden, att 
få nya tänder, att Bella dricker laktosfri mjölk, att det ska göras teckningsmappar, om att gå 
till tandläkaren och om att ha tandtroll, att resa till Turkiet samt den nya väggen. 

Samtalet om tänder dominerar och återkommer flera gånger. Allt varvas med att barnen ber 
om tillåtelse att gå och hämta mer mat eller gå på toa. Bella uppmanar också barnen att äta 
med besticken, att äta upp och dricka upp. 

I observation 2B handlar samtalen om Kristers gaffel, Kristers simskola, Kristers pappas 
jobb, den nya väggen, Kristers hicka, vädret och val av kläder, Kristers nya frisyr, om att 
sova middag, att sova i hängmatta, varför Krister ska vänta vid bordet, om att Krister vill ha 
ett syskon och vad det ska heta, om mina reflexer och samt om lamporna i rummet.  

Även under denna observation är det Bella som ger tillstånd att hämta mer mat eller gå på 
toa och som uppmanar barnen att äta upp, dricka upp, hålla maten på tallriken och att sitta 
ordentligt. 
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Så säger lärarna i intervjuerna
Bägge lärarna ser många möjligheter till lärande i måltiden. Både Anna och Bella ger 
många exempel på vad de anser att de förmedlar till barnen under luncherna och vilka 
färdigheter som övas. Det som betonas starkast i bägge intervjuerna är olika sociala 
aspekter. 

Anna säger bland annat att det ska vara ”mysigt” och ”rogivande” under måltiderna och 
hon vill att barnen ska uppleva känslan av att ”vara samlad som i en familj”. Hon vill att 
barnen ska öva sig på att ”visa hänsyn”, ”vara hövliga och vänliga”, ”dela med sig” och 
”konversera”. Det handlar också mycket om vett och etikett. Det är viktigt att ”sitta 
ordentligt på stolen”, ”ha maten på tallriken”, ”använda bestick” och att ”torka sig på 
papper och inte på kläderna”. 

Bella säger att hon vill att det ska vara ”en lugn och trevlig matsituation” och hon vill att 
barnen ska öva sig på ”turtagning”, ”att visa hänsyn”, ”att vänta” och ”att vara lugna” men 
också att ”ha trevliga samtalsämnen runt bordet”. Även hon betonar vett och etikett. Barnen 
ska ”få in bordsskicket”, ”sitta på sin stol”, ”lägga besticken i ordning” och ”vänta tills alla 
vid bordet är klara”. Bella nämner till skillnad från Anna att dom jobbar förberedande 
utifrån skolan. 

Där får man ju in såna där grejjer som turtagning, vänta, visa hänsyn, alla dom här sakerna, ställa 

upp i ett led, vilket dom gör jättemycket i skolan så det är ju därför vi har valt att göra så. / Bella 

förskolan Tvåan

Bägge lärarna nämner matematiken. Det handlar om att man ska dela med sig och att maten 
ska räcka åt alla och att man ska planera vad man behöver för att genomföra måltiden. 

Vi får in matematiken i matsituationen med ”hur många köttbullar har du tagit?” å så räknar man 

och så ska det räcka till dom andra och om det är färre köttbullar så kanske man får dela.  /Anna 

på förskolan Ettan

Sen när man kommer ut så gäller det ju också att man får med sig allting också för att kunna äta. 

Att ha sin kniv och sin gaffel, det är ju ihopparning också egentligen, att man behöver ju en kniv 

och en gaffel för att kunna äta.  /Bella på förskolan Tvåan.

Både Anna och Bella talar också om hälsa och sund livsstil som något som de vill 
förmedla. Anna framhäver också maten i sig. Hon talar om att barnen ska få ”uppleva olika 
maträtter” och att de kan ”vara nyfiken på vad som finns i maten”. Hon vill att barnen ska 
”prata om maten” och hon säger att hon brukar fråga barnen vad de äter hemma. 

En annan aspekt som bägge pedagogerna lägger stor vikt på är ordning och struktur. 
Barnen har bestämda platser på bägge förskolorna vilket bägge pedagogerna anser vara 
väldigt viktigt. Så här säger Anna; 

Men det är väldigt viktigt att dom sitter på sina bestämda platser. Så har vi i samlingen också det är 

en viktig del av strukturen. Dom vill ha den här strukturen. Den yttre ordningen blir den inre 

ordningen för dom.  /Anna förskolan Ettan
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På förskolan Tvåan har de bestämt barnens platser utifrån att de respektive pedagogerna 
ska sitta nära sina ansvarsbarn och sedan har de satt de barn med störst behov av olika 
former av stöd närmast sig. Av sociala skäl har de sedan fått flytta på två barn. Detta för att 
dom busar och stojar och stör lugnet för de andra. På förskolan Ettan däremot ser dom en 
möjlighet till lärande i dom situationer då det inte fungerar helt friktionsfritt.

Vi sitter inte med våra ansvarsbarn utan det är mer att olikheterna möter olikheterna. Respekten. 

Det finns alltid syften. Sen är det ju inte alla barn som går ihop jag menar det kan ju vara 

personkemi eller som om två sitter tillsammans som är lite svårkoncentrerade och så triggar dom 

igång varan. Det är ju inte så trevligt gentemot dom andra barnen som kanske behöver ha en lugn 

stund. Då får dom träna på att sitta still och lugna ner sig.  /Anna förskolan Ettan

Anna betonar mycket under intervjun att barnen bör få utvecklas i sin självständighet och 
att de ska få öva sig i att lösa konflikter på egen hand och att de yngre barnen lär sig av de 
äldre. 

Bella beskriver hur hon arbetar med att stödja en pojke under måltiden. Han behöver ett 
väldigt handgripligt stöd från hennes sida. 

Alltså det blir mycket fysisk kontakt mellan honom och mig att jag hjälper honom att sätt  sätta sig 

upp istället för att hela tiden säga sätt dig upp sätt dig upp, då är den fysiska tillrättelsen mer 

sympatisk tycker jag vilket dom andra barnen inte märker på samma sätt heller än om jag säger till 

honom hela tiden sätt dig upp, sätt dig upp, sitt ordentligt, ät din mat så kan det va så istället att jag 

liksom rättar till honom fysiskt  /Bella förskolan Tvåan

Både Anna och Bella talar också om lugn och ro och en slags stämning som de vill 
åstadkomma. De talar bägge två om hur möbleringen spelar in i detta.

Men att det ska vara en härlig stund att kunna känna den här familjära stämningen. Att både njuta 

av lunchen med alla sinnen och att få minnas den stunden när man pratar med sina kompisar och 

skrattar med sina kompisar och tänker fritt. Det måste vara en härlig känsla. För jag ser det som en 

frihet vid ett runt bord där vi alla är samlade. /Anna förskolan Ettan

Jag föredrar att dela upp dom på små bord för jag tycker det blir lugnare på något sätt. Jag har 

jobbat i skolan också. Där har man ju matsal och fy! Nä ingen höjdare, jag gillar inte den 

situationen alls. Jag tycker att det ska vara lugnt och skönt och tyst. Jag tycker att det är jobbigt 

och stressigt när det är för hög ljudnivå och jag tycks märka på barnen att dom också tycker det. 

När det är, jag menar vissa dar är det stojigare än andra dar och då märker man at dom dagar som 

det är stojigt då får inte barnen i sig tillräckligt med mat.  /Bella förskolan Tvåan

På bägge förskolorna har de valt att som pedagoger sitta tillsammans med några av barnen 
medan andra barn får sitta själva utan någon vuxen vid sitt bord. Det är en nyttig övning 
enlig Anna.

Där är det ju också så att dom tränar på att sitta att vi dels har vi ju inte pedagoger vid varje bord 

men det är ju också ett sätt för dom att träna på att sitta själva, att klara av det och ytterligare växa i 
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sin självständighet. Men ändå så har vi ju att vi kastar ett getöga där då hur dom klarar sig. Å det 

gör dom.  /Anna förskolan Ettan

När lärarna berättar om hur dom lagt upp arbetet och rutinerna skiljer de sig en aning åt. 
Anna berättar om sina pedagogiska utgångspunkter. Hon berättar om företagets ”modell” 
som grundar sig på tankar från Montessori och från Reggio Emilia. På förskolan Ettan har 
de lagt upp sina rutiner mycket utifrån hänsyn till ”modellen” och dess grundantaganden 
om lärande. Anna ger uttryck för att hon uppskattar att de är fler på förskolan som jobbar 
på samma sätt eftersom de har ”modellen” att utgå ifrån.

..och sen att man går från det konkreta till det abstrakta hur man tar in informationen så att man 

äger den. Att man tänker efter, ”hur gjorde jag det här” och så lär man sig utifrån det. Det är en 

process. Och det tycker jag är så härligt att vi jobbar utifrån det här. Så att den teoretiska delen 

överensstämmer med det praktiska  /Anna förskolan Ettan

Bella berättar att hon och Cissi just har skrivit om sina rutiner för lunchen. Hon ger mer 
konkreta exempel på praktiska aspekter som de tagit hänsyn till i upplägget. Till exempel 
hur lärarna lägger sina raster. Hon berättar också hur hon har tagit hänsyn till barnens mål i 
sina individuella utvecklingsplaner när hon har placerat dom runt borden. (Bägge 
förskolorna arbetar med individuella utvecklingsplaner) Bella berättar också om hur dom 
varierar rutinerna med att ibland vid festligare tillfällen duka med långbord och att de en 
gång i veckan äter utomhus.

Bägge nämner språket som en del i det som förmedlas och övas. Anna nämner det mest i 
samband med social träning, ”att barnen konverserar”, ”att man är hövlig och vänlig när 
man delar med sig och frågar ’vill du ha mera grönsaker?’ eller ’vill du ha mera mat?’” 
och ”att kunna prata kring maten, om maten”. Hon berättar också att hon försöker locka 
barnen till att berätta, exempelvis genom att fråga vad de har gjort eller ska göra under 
helgen.

Bella däremot talar specifikt om att dom tränar språket i sig i samband med måltiden. Hon 
poängterar särskilt måltidssamtalets betydelse för en pojke (Håkan) som har svårt med 
språket.

Sen har jag valt att sätta den andra killen mitt emot mig för han behöver. Vi har i hans 

handlingsplan att han ska få ett rikare språk. Då kan jag föra konversationer med honom och prata 

med honom. /Bella förskolan Tvåan

Hon poängterar också att måltiden ger tillfälle till kontinuerlig stimulans. 

Men matsituationen är någonting som sker varje dag och jag har honom framför mig så att då har 

jag i varje fall en chans varje dag att föra en diskussion med honom.  /Bella förskolan Tvåan

Hon förklarar dock att även om det är hennes föresats att konversera med Håkan varje dag 
är det inte alltid det blir så. Under första observationen fick till exempel Krister väldigt 
mycket uppmärksamhet på grund av att han höll på att få en ny tand.
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Alltså målet är ju att man ska göra det varenda dag men vi jobbar med människor och man kan 

aldrig säga att det kommer bli så här den här dan å vi ska hinna jobba med alla dom här sakerna 

den här dan. Det funkar ju inte så.  /Bella förskolan Tvåan

Bella ser ändå måltidssamtalen som en viktig del i Håkans språkträning.

Men även om jag inte konverserar med honom varje dag så konverserar jag ju med barnen i stort 

varje dag och han hör mig och det är också ett sätt i språkinlärningen att höra och lyssna liksom. Å 

han får höra rätt svenska, rätt uttal, rätt böjningar å men allt det här så att ja på ett eller annat sätt 

får jag ju in språkträningen varje dag eftersom man pratar under maten.  /Bella förskolan Tvåan

Bägge lärarna ser samtal och språkande i samband med måltiden som något positivt. Men 
huvudsyftet med måltiden är ju trots allt att få mat i magen. Så här säger Bella och skrattar 
åt sina pratsamma barn.

Sen kan det ju vara så att dom pratar lite mycket men det får man ju se som att dom har det trevligt 

också. Men då kan det ju behöva påminnas om att dom behöver äta å så där att dom inte glömmer 

bort det.  /Bella förskolan Tvåan

Språkliga aktiviteter som lärarna ägnar sig åt under 
måltiderna.

I följande tabell har jag grovt samanställt vilka språkliga aktiviteter de bägge lärarna ägnar 
sig åt under de fyra måltider jag observerat. Det ger en bild av vilken typ av språklig 
interaktion barnen får ta del av. Observera att jag i vissa fall har placerat en replik i mer än 
en kategori. Värt att nämnas är också att lärarna i stort sett dominerade talutrymmet mätt i 
antalet repliker. Även om barnen som grupp sedd hade fler repliker så har lärarna fler 
räknat per person. Under observation 1A hade Anna själv 63 repliker av totalt 154 men 
under 1B hade hon bara 54 av 227. Bella hade under observation 2A 63 av totalt 116 
repliker och i observation 2B 94 repliker av 184. 

Typ av språklig 
aktivitet.

Annas 
repliker 
obs.1A

Annas 
repliker
obs.1B

Samtliga 
Annas 
repliker

Bellas 
repliker 
2A

Bellas 
repliker 
2B

Samtliga 
Bellas 
repliker

Hyssjar/ber 
någon vara tyst.

6 5 11 0 0 0

Ger tillsägelse 3 5 8 1 2 3
Uppmanar 
till/föreslår en 
handling

13 12 25 28 23 51

Berömmer 2 1 3 2 3 5
Berättar vad 
som ska hända

0 0 0 3 2 5

Berättar vad hon 3 2 5 0 0 0
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gör
Ger själv en 
berättelse

0 0 0 0 5 5

Informerar, 
berättar hur det 
ligger till

2 4 6 1 2 3

Ber barnen 
berätta

0 4 4 0 4 4

Frågar om vad 
barnen har gjort

3 0 3 0 1 1

Frågar vad 
barnen tycker/ 
tänker

7 3 10 2 2 4

Ställer frågor 
till/kommenterar 
det barnen 
berättar eller 
talar om

2 1 3 3 19 22

Ställer en fråga 
av annat slag

0 0 0 2 0 2

Svarar på fråga 
med ja/nej

1 0 1 2 1 3

Svarar på fråga 
genom att 
förklara

2 6 8 5 2 7

Svarar på fråga 
med berättelse

3 2 5 3 0 3

Ger/ föreslår en 
förklaring

5 0 5 3 4 7

Ber barnen 
uttrycka sig 
annorlunda

1 1 2 0 1 1

Upprepar vad 
barnen säger

4 3 7 4 8 12

Ber barnen 
upprepa sig

3 0 3 0 3 3

30



Analys
Här lyfts delar ur transkriptionerna ut och analyseras utifrån vad lärarna sagt i intervjuerna 
men även utifrån ett försök att se vilka språkutvecklande kvaliteter som finns i de språkliga 
aktiviteter som förekommer runt borden. 

Hur visar sig de strävanden som lärarna i 
intervjuerna säger att de ägnar sig åt?
Anna framhäver i intervjun att hon strävar efter att skapa en struktur runt matsituationen 
och att barnen ska lära sig vett och etikett och att vara artiga. Hon vill också att barnen ska 
växa i sin självständighet och att de ska få ta del i matematiska resonemang. Dessutom vill 
hon framhäva själva maten och ta tillvara barnens nyfikenhet inför den. 

Bella framhäver liksom Anna strukturen, lugnet, vett och etikett samt matematiken. Men 
hon poängterar också att ge barnen träning i att självständigt klara av matsituationen inför 
skolan, att ha trevliga samtal runt bordet och att speciellt stötta Håkans språkträning. Det är 
väldigt ambitiösa strävanden de bägge lärarna ger uttryck för i intervjuerna men hur visar 
de sig då i praktiken? 

Bägge lärarnas strävan efter att skapa struktur märks tydligt i samtliga observationer. Anna 
har ordning på vems tur det är att släcka ljuset. Bella håller på ordningen genom att agera 
”dörrvakt” och ser till att det inte blir för mycket spring och att barnen sitter kvar på sina 
platser tills alla har ätit klart. Bägge lärarna ger många uppmaningar. Anna ger dock fler 
tillsägelser än Bella, bland annat genom att endast säga barnens namn. Jämför följande 
exempel.

Ur observation1B

134. Anna: Alice!

          Ur observation 2A 

83 Bella: Krister å Jerry nu vill jag att ni äter! Och jag vill att du sitter ordentligt Jerry!

Bella förklarar till och med i observation 2B varför hon vill att Krister ska sitta kvar. 

123. Krister: Jag har ätit upp, jag vill gå.

124. Bella: Vi väntar lite vännen. Annars kommer du få vänta jättelänge i hallen. Då är det skönare 

att sitta här. Tycker du inte? Det blir så varmt att sitta med alla kläderna på i hallen.

125. Krister: Jo
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Den bordsbönsliknande matramsan som de säger på förskolan Ettan ska enligt Anna ha en 
strukturerande funktion. I observation 1A frågar Anna om dom kan säga ramsan. Några 
barn protesterar för alla har inte tagit av maten ännu. De skickar runt maten tills alla är 
nöjda och så stannar de upp och säger ramsan tillsammans. Sedan fortsätter samtalen som 
om inget hänt. I observation 1B lyckas de aldrig säga ramsan ordentligt tillsammans. Här 
kan man märka att ramsan har den strukturerande effekt som Anna menar att barnen 
uppskattar, åtminstone för ett barn. Marielle blir tydligt frustrerad över att rutinen inte följs 
och hon tar till slut saken i egna händer och säger ramsan själv tillsammans med Paulina. 

Både Anna och Bella vill stärka barnens självständighet i samband med matsituationen. På 
Ettan märks det att barnen till exempel självständigt resonerar om vad som behöver ställas 
fram på bordet. 

Ur observation 1A

1. Marielle: Vi har ju inget vatten

2. Eddie: Jag kan ta vatten

Här är ett exempel på hur Anna också får barnen att ta hjälp av varandra, inte bara av 
henne.
       Ur observation 1A

69.  Marielle: Jag vill ha vatten!

70.  Anna: Vill du ha vatten? Men fråga Eddie så kan han skicka vattnet till dig.

På bägge förskolorna hämtar barnen själva det de behöver till borden och dukar sedan 
själva av med den skillnaden att dom på Tvåan hämtar sin mat ute i skolmatsalen och sedan 
lämnar disken där. I samtliga observationer ska barnen gå ut efter maten och valet av kläder 
kommer upp. På Tvåan är barnen lite äldre och de kanske redan kan avgöra vad de ska ta 
på sig i större utsträckning än vad barnen på Ettan kan. Här märks det tydligt hur Anna 
låter barnen resonera kring vilka kläder som passar denna blöta och ruggiga dag.

Ur observation 1A:

140. Anna: Jo vi ska gå ut efter födelsedagspromenaden. Då tar vi på oss. Vad ska vi ha på oss 

när vi går ut?

141. Paulina: galonbyxor

142. Anna: Mmm

143. Marielle: Jag har regnkläder.

144. Anna: Du har regnkläder. Det var rätt så kallt idag. 

145. Morgan: Jaa

146. Anna: Ni kanske har någon extratröja som ni kan sätta på er.

147. Morgan: Ja har

148. Anna: Har du det.

149. Marielle: Jag har också det.
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150. Morgan: Jag har en tröja som är varm

151. Marielle: Ja har också en tröja som är varm.

152. Anna: Ja ni får klä på er så att ni inte fryser för vi ska vara ute nu resten av dagen sen.

Bägge lärarna säger att det finns en möjlighet att föra matematiska resonemang i samband 
med måltiden. Jag finner 4 matematiska resonemang och diskussioner under samtliga 
observationer och inget av dem är initierat av lärarna. Ingen av lärarna följer heller upp 
samtalen i dessa fall som handlar om hur många grönsaker kompisen tagit, siffrorna som 
står i botten av glasen, vem som tagit mest mat och i det sista fallet hur många lampor det 
finns i rummet. Jag finner exemplet där pojkarna jämför numren i glasen särskilt intressant. 
Kan de ha blandat ihop begreppen längre och högre eller vad menar de egentligen?

Ur observation1A:

107. Morgan: Eddie! Hur många har du ätit Eddie!

108. Eddie: Jag har i varje fall tagit en gurka.

Ur observation 1B

3. Morgan: En etta, en två, och en sjua och en åtta. Titta hur mycket jag fick! (Tittar i botten på 

glaset)

4. Tommy: Ska vi mäta?

5. Eddie: kolla jag fick längre än dig.

6. Tommy: jag är längre än dig.

7. Eddie: Nääe

Ur observation 1B

24. Eddie: Å Morgan!

25. Eddie: Du tar mycket mera mat!

26. Morgan: Okej, men lite till.

27. Tommy: Vet du, han har mer än mig

28. Paulina: Och mer än mig.

Ur observation 2B

181. Bella: ser du, nu fungerar alla lampor! Bra va?

182. Krister: En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, sju lampor, sju stycken. Sjutusen lampor. Då skulle 

man få i ögona, sjutusen, eh.
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Bägge lärarna lyfter fram vett och etikett och att uppföra sig och uttrycka sig artigt som en 
viktig del. Anna betonade det starkare än Bella och jag har också funnit fler exempel på att 
barnen spontant använder sig av artighetsuttryck i materialet från Ettan. Anna utgör också 
själv exempel och använder ofta uttrycken tack och varsågod vilket inte Bella gör på 
samma sätt. Här är två exempel ur observation 1A på hur Anna visar på hur man uttrycker 
sig artigt. 

11. Anna. Ja här e en tallrik, varsågod, Paulina.

25. Anna: Kan jag få lite potatis? Tack

26. Marielle: Varsågod

Här är ett exempel ur observation 1A på hur barnen spontant använder dessa 
artighetsuttryck. 

2. Eddie: Vem beställde potatis?

13. Marielle: Jag, åh tack så mycket Eddie!

Här är ett annat exempel ur 1A där Anna visar Morgan hur man skickar runt och han säger 
själv varsågod när han räcker över köttet. I exemplet under från 1B avböjer Eddie artigt 
salladen.

27. Anna: Ska vi säga matramsan?

28. Marielle: Ne, ja har inte fått majs

29. Paulina: Å ja har inte fått tjött.

30. Anna: Du har inte fått kött. Då skickar vi så här. (Ger till Morgan som skickar vidare)

31. Morgan: Varsågod

49. Anna: Här finns det sallad.

50. Eddie: Det är bra, tack

Detta att använda artighetsfraserna betonas starkt på Ettan och här ber också Anna en flicka 
att uttrycka sig ”fint”. 

Ur observation 1B:

40. Paulina: Men mjölken, mjölken då?

41. Anna: Ska du säga lite fint

42. Paulina: Mjölken, kan jag be och få, 

43. Anna: Varsågod, Paulina här ger jag till dig och så skickar du till Eddie.
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Anna pratar i intervjun om att hon vill ta tillvara på barnens intresse för maten i sig. Barnen 
på Ettan pratar förvisso en hel del sinsemellan om vilka olika maträtter de tycker om men 
det är konstigt med tanke på vad Anna säger i intervjun att hon låter ett tillfälle som detta 
rinna ut i sanden när Eddie frågar om köttet.

Ur  observation 1A

43. Eddie: Köttet! Vad e det här ifrån, köttet?

44. Anna: Ja ska ta lite krydda på min mat. Vill du prova?

Vad finns det för språkutvecklande kvaliteter i de 
språkliga aktiviteter som äger rum runt borden?

Språket är något som kommer in i det som bägge lärarna nämner som viktiga saker som 
barnen lär sig eller övar sig på i samband med måltiden. Anna säger att de pratar om maten, 
konverserar, är hövliga och vänliga, ber om mat och tackar för maten. Bella säger att de ska 
ha trevliga samtal runt borden och hon berättar att hon försöker att konversera särskilt med 
Håkan. Men vilka språkliga aktiviteter är det egentligen som förekommer runt borden? 
Vilka av de språkutvecklande kvaliteter som nämnts i bakgrunden finns bland dessa 
språkliga aktiviteter. Använder sig lärarna av barnanpassat tal? Uppmuntrar de och stödjer 
barnens berättande? Ställer de frågor till det barnen berättar? Ber de barnen att upprepa sig? 
Upprepar de själva vad barnen säger och utvidgar de barnens yttranden? Är samtalen 
symetriska eller mest asymmetriska? Blir barnen accepterade som fullvärdiga 
samtalspartners? Tar de sig tid att fånga upp barnen och samtala om det som intresserar 
dem? Får barnen tillfälle att berätta och förklara? Hur ställer lärarna frågor till barnen? Får 
barnen höra rikt och nyanserat språk? Metareflekterar de kring språket? Och till sist hur går 
det med Bellas ambition att stötta Håkan i sin språkträning?

Den typ av språk som dominerar under observationerna som helhet är uppmaningar och 
tillsägelser. Det rör mest sådant som sker här och nu, så kallat situationsbundet tal. Men det 
förekommer också flertalet samtal som rör mer avlägsna händelser, så kallat icke situa-
tionsbundet tal vilket enligt Eriksen Hagtvet (2004) är speciellt viktigt för skriftspråklig 
kompetens.

På både Ettan och Tvåan går samtalsämnena omlott. Flera ämnen avhandlas parallellt och 
vissa ämnen återkommer gång på gång. Detta sker i aningen större utsträckning på Ettan än 
på Tvåan. På Ettan verkar Marielle i observation 1A aldrig riktigt bli färdig med sin 
berättelse om farmoderns kommande födelsedag. Hon blir avbruten flertalet gånger men 
lyckas ändå återuppta berättelsen flera gånger. Anna avleder aldrig direkt Marielles försök 
att berätta men däremot gör de andra barnens avbrytningar att hon tappar taget om 
Marielles berättelse. Detta skulle enligt Eriksen Hagtvets (2004) resonemang kunna tolkas 
som ett exempel på en mindre gynnsam situation för Marielle. De menar att barns språkliga 
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utveckling inte gynnas av sådana osammanhängande dialoger som den mellan Anna och 
Marielle skulle kunna vara ett exempel på.

Att upprepa vad barnen säger är enligt Eriksen Hagtvet (2004) en del i att använda sig av 
ett så kallat barnanpassat tal. Bella upprepar det barnen säger vid totalt 12 tillfällen och 
Anna gör det vid 7 tillfällen. Bägge lärarna ber barnen att upprepa sig vid tre tillfällen var. 
Här är det en skillnad mellan hur de gör detta. Anna upprepar i högre grad som enbart en 
bekräftelse som i följande exempel med Tommy som inte vill klä ut sig medan Bella även 
använder upprepningen som ett sätt att utvidga barnens påståenden eller som i exemplet 
efter där hon korrigerar Krister när han säger att han hade stort hår. 

Ur 1B:

156. Tommy: Men Anna, jag vill inte.

157. Anna: Nä du vill inte klä ut dig till nått Tommy

Ur 2B:

76. Krister: Min pappa, min pappa har tagit bara här, inte här så här var det stort (visar med 

handen att han hade tuppkam) å här.

77. Bella: Stort? Det var långt där håret.

78. Krister: mm så jag bara simmade å då blev det ännu längre, så! (visar åter) Min pappa har 

också så på näsan.

Ett annat exempel på barnanpassat tal är enligt Eriksen Hagtvet (2004) att lärarna bekräftar 
barnen, de visar att de förstår och de hjälper välvilligt till med de ord som barnen saknar. 
Som här i detta exempel från observation 1A.

74. Pojke X (kommer fram till Anna): Men var är den där som man skrapar med va? 

75. Anna: Slickepotten, ja den är nog i disken. (Hon går efter den.)

Följande exempel från observation 2A kan enligt Eriksen Hagtvets (2004) resonemang 
beskrivas som ett samtal med många språkutvecklande kvaliteter. Bella både upprepar 
Håkans ”tander” med det rätta uttalet och dessutom betonar hon ordet ”undersöka” i nästa 
mening. Eventuellt gör hon detta för att hon vill göra Håkan uppmärksam på det ordet som 
kanske är främmande för honom. Bella vet också att Håkan har varit till tandläkaren och 
kan på så sätt knyta an till detta. 

48. Håkan: Jag har också ont i alla tander!

49. Bella: Har du också ont i alla tänder? Oj då. Jag tror vi får säga åt ”doktor Olga” att komma hit 

så hon får undersöka (betonar undersöka) era tänder.

50. Håkan: Va? Vi kommer å få ett spruta!

51. Bella: Du fick det när du gick till tandläkaren va?
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52. Håkan: (mumlar) Annars gör det jätte ont.

Anna försöker flera gånger att inleda samtal genom att ställa frågor till barnen om vad de 
ska göra, till exempel i helgen. Detta gör inte Bella. Anna frågar också fler gånger vad 
barnen har gjort, tre gånger mot Bellas en gång. Anna ställer också frågor om vad barnen 
tycker eller tänker hela 10 gånger medan Bella bara gör det fyra gånger. Bella ställer vid ett 
tillfälle i observation 2A en fråga som tyder på att hon verkligen vill få reda på något som 
hon inte redan känner till.  

34.Bella: Har du ont i tanden eller i tandköttet?

De bägge lärarna dominerar som tidigare nämnts själva i stort sett talutrymmet under 
observationerna. Men detta innebär inte att samtalen är uteslutande asymmetriska. Lärarna 
både styr samtalen och anpassar sig efter barnen. Förutom i detta exempel är lärarnas frågor 
av den typ som påminner om skolans lärar-elev samtal. Följande exempel är hämtat ur 1B. 
Detta är ett typexempel på ett sådant asymmetriskt samtal som Garme (1992) beskriver. 
Anna vet mycket väl vad boken handlade om och i sitt förhörsliknande frågande går hon 
kanske miste om Eddies erfarenhet av en annan saga.

81. Anna: Marielle, vad handlade den här boken om som X (en av pedagogerna) läste?

82. Anna till alla: Kommer ni ihåg? Vad handlade den där boken om?

83. Eddie: Goder Afton!

84. Marielle: Näe

85. Tommy: En jultomte

86. Anna: Vad gjorde jultomten?

87. Eddie: Jag trodde det var en sån där saga om en tomte som var en kaka å sen levde den 

tomten

Anna försöker alltså i större utsträckning starta samtal med barnen genom att till exempel 
som i följande exempel fråga om vad barnen ska göra i helgen. 

Ur 1A:

85. Anna: Paulina, vad ska du göra i helgen då?

86. Eddie: Ja tycker om potatis

87. Morgan: Jag också

88. Paulina: Jag ska bara vara hemma

89. Anna till Marielle: Ska du ha mera mat.

Det blir inget långt samtal med Paulina. Detta att barnen inte nappar på Annas försök att 
inleda samtal sker flera gånger. De använder vid några tillfällen hennes initiativ till att leda 
tillbaka samtalet till deras egna tidigare påbörjade berättelser som här ur 1A.
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90 .Marielle: Ja ska bara vara hemma i helgen fast inte hela helgen så klart jag ska ju åka till 

farmor så klart, ja ska,..

Bella använder vid ett tillfälle en fråga om vad Krister har gjort för att inleda ett samtal.

Ur observation 2B

14. Bella: Var du på simskolan igår också?

15. Krister: Ja det var jag 

16. Bella: Gick det bra?

17. Krister: Ja

Bella fångar i större utsträckning än Anna upp de samtal som barnen själva initierar. Hon 
ställer frågor till det barnen berättar eller kommenterar det vid hela 22 tillfällen medan 
Anna endast gör det vid 3 tillfällen. Här är ett exempel från 2B där Bella följer upp Kristers 
berättelse om sin pappas jobb som kan ses som ett exempel på att hon enligt Eriksen 
Hagtvet (2004) visar förmåga att kommunicera utifrån det som upptar barnens intresse.

22. Krister: Förra gången, min pappa, jobbade, eh taxi. Men nu jobbar han med buss.

23. Bella: kör han buss nu?

24. Krister: Mm

25. Bella: Kör han sån där buss som åker i stan? En sån där blå stor buss?

26. Krister: Nä, en röd, en röd buss.

27. Bella: Vad är det för nummer på bussen då? Vet du det?

28. Krister: Nä jag har glömt.

Även om Anna aldrig låter Marielle berätta klart om sin farmors födelsedag är följande 
utdrag ett bra exempel på hur hon stöttar Marielles berättande och visar sig intresserad. Det 
råder på så vis en slags jämlikhet eftersom Anna inte känner till Marielles planer och detta 
kan ses som ett exempel på vad Eriksen Hagtvet (2004) beskriver som att bli accepterad 
som en fullvärdig språkpartner.

Ur observation 1A

52. Anna: Vi går inte ut direkt efter maten sen. Vi ska fira Timmys födelsedag idag.

53. Marielle: Det är farmors födelsedag imorgon. I morgon ska min farmor fylla år. Å då ska jag 

komma dit. Å då, å då ska ja ge paket till henne.

54. Anna: Har du köpt nånting till henne? 

55. Marielle: Imorgon ska vi göra det.
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56. Anna: Jaha. 

57. Marielle: Pappa ska hämta, pappa ska faktiskt köpa blommor till henne äm imorron. Å då 

lovade äm, 

(Morgan flamsar med Eddie.)

58. Anna: kan ni vara lite tysta

59. Marielle: Då lovade pappa att äm Åsa skulle ge blommorna till farmor.

60. Anna: Så det har ni kommit överens om.

61. Marielle. Mm Å jag fick ge dom andra paketen.

På bägge förskolorna får alltså barnen tillfälle att berätta. På Tvåan berättas det mer än på 
Ettan och speciellt under observation 2B då Krister får tillfälle att berätta om både pappas 
jobb, sin nya frisyr, sin simskola och sin önskan att få ett syskon. Dessa samtal visar också 
precis som Eriksen Hagtvet (2004) påpekar på att berättelsen är en genre som kräver en 
form av jämlikhet. I samtalen med Krister ger Bella honom talutrymme samtidigt som hon 
stödjer honom i sitt berättande.

Förklaringar förekommer inte lika ofta som berättelser men här är ett exempel på hur Bella 
ber Krister att förklara varför man har reflexer och hon utvidgar också själv Kristers 
förklaring.

Ur observation 2B

171. Bella: Vet du varför man har såna där? Vet du varför man har reflexer på sig?

172. Krister: ja därför att man ska gå mitt i natten utan att vara rädd

173. Bella: För att man ska synas när det är mörkt ute. För dom där gnistrar ju och blinkar å lyser 

(skrattar och vänder sig till mig) Hur förklarar jag det?

174. Bella: Mär det blir mörkt ute och bilen kommer och lyser så ser den dig när den blinkar. Bilens 

lampor lyser på reflexen. Å då syns den. Vi har ju såna reflexer på våra västar också! Som vi har 

på oss när vi går ut.

175. Krister: Om det är sommar. Bella. Om det är sommar då, vad blir det då?

176. Bella: Jag vet inte om dom syns så mycket. Dom syns mest i mörkret. Inte när det är ljust ute.

Bella lyfter verkligen fram att hon avser att konversera med Håkan. Ändå deltar Håkan 
själv förutom i sekvensen om tandvärk och tandläkarbesök endast i följande fyra sekvenser 
under observation 2A.  

11. Bella: Vilken vill du ha Håkan, Vad vill du dricka?

12. Håkan: Mjölk

15. Håkan: Dricker du Tonys mjölk?
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16. Bella: Ja jag dricker av Tonys mjölk.

17. Nicole: Bella Kan du inte dricka den vanliga mjölken?

18. Bella:Jo det kan jag men vet du vad, min mage, den blir jättesvullen och så får jag lite ont i den 

när jag dricker vanlig mjölk. Precis som Tony blir och Daniela också.

56 .Bella: Tyckte du om maten idag Håkan? 

    (Han reser sig för att hämta mer. )

57. Håkan: Men det gör ont i tanden 

58. Bella: Vet ni vad? Jag tror att det är lite inbillningsont.

96. Håkan: Ja måste gå å snyta mig. 

97. Bella: Du måste gå å snyta dig. Då gör du det.

Det är endast i sekvensen om tandvärk och tandläkarbesök som Håkan själv får tillfälle att 
berätta. Den sekvensen är dock som tidigare nämnts givande för honom på flera sätt. 

Utifrån dessa analyser märks det tydligt att både Anna och Bella arbetar med att få barnen 
att samtala och berätta under måltiden men de verkar ha olika taktiker för detta. I 
observation 1A använder sig Anna mycket av taktiken med att ställa frågor till barnen för 
att få igång deras berättande medan hon i observation 1B håller sig lite i bakgrunden och 
istället låter barnen hållas med sina egna samtal som till exempel den långa sekvensen om 
Morgans mjölk (1B: 52-68) eller Marielle och Paulinas samtal om sina släktingars namn 
(1B: 181-208). Bella däremot använder sig genomgripande av taktiken att fånga upp det 
barnen säger och spinna vidare på det. 
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Diskussion
Syftet med denna studie är att studera hur ett språkutvecklande förhållningssätt kan yttra 
sig i planeringen, organiserandet och utförandet av en vardaglig rutin på förskolan. Jag vill 
understryka att jag inte på något sätt har haft för avsikt att värdera de två lärarnas arbete 
utan jag har velat få en inblick i vilka ambitioner de har i sitt dagliga arbete och se vad som 
prioriteras i planeringen. Innan jag går vidare och diskuterar de lärdomar jag dragit av 
denna studie ska jag nämna några ord om min metod och om några aspekter som jag valt 
bort i denna studie.

Om metoden och bortvalda aspekter
Jag argumenterar tidigare för valet av metod och jag kan i efterhand konstatera att det var 
ett tillfredställande val i förhållande till studiens omfattning och förutsättningar. 

Jag kan också konstatera att jag har haft tur med tekniken som inte har ställt till några större 
problem. Möjligtvis skulle det ha varit bra att försäkra mig extra genom att ha en extra 
bandspelare i fall den första skulle ha lagt av, vilket den nu lyckligtvis inte gjorde.

I övrigt har jag inte mycket att tillägga när det gäller metoden. Däremot vill jag här ta upp 
de aspekter och vinklingar jag har upptäckt under arbetets gång men som jag har valt att 
inte utveckla vidare.

Jag har valt att inte ta upp genusaspekten i detta arbete men jag tycker ändå att det är värt 
att nämnas att jag har sett skillnader i hur lärarna har bemött pojkarna och hur de har 
bemött flickorna. Till exempel kommer en pojke vid ett tillfälle undan med att bara säga 
”Mjölken” och han får mjölkpaketet välvilligt skickad till sig medan en flicka vid ett annat 
tillfälle blir ombedd att ”säga lite fint” när hon ber om något. Detta är en aspekt som tål att 
diskuteras men jag har som sagt valt att inte göra det i detta arbete.

En annan aspekt som jag valt att inte lägga så stor vikt vid är den kulturella. Måltiden är 
som nämnts i bakgrunden och som också poängteras av lärarna en arena för socialisering. 
Olika språkliga beteenden värderas olika i olika kulturer. Det är intressant att detta med att 
uttrycka sig artigt och att tacka värderas så högt på förskolan Ettan men inte alls lika 
mycket på förskolan Tvåan. Det kunde även ha varit intressant att resonera kring vilka 
kulturellt betingade beteenden barnen har med sig hemifrån. Det är möjligt att det kan 
förklara varför något barn är mindre pratsamt runt bordet eller att ett barn har för vana att 
avbryta och prata i mun på andra barn. Vad beträffar förekomsten av berättelser och 
förklaringar påminner de samtal jag studerat mer om de samtal som Aukrust och Snow 
(1998) fann i norska familjer än om de som de fann i amerikanska familjer. 
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Om de lärdomar studien givit
Jag har i min undersökning sett hur dessa två lärare hanterat utmaningen med att inkludera 
olika pedagogiska ambitioner i en vardagsrutin som lunchen. Jag har genom mina 
intervjuer och observationer kunnat konstatera att olika former av språkutvecklande 
aktiviteter under lunchen är pedagogiska ambitioner bland många andra hos dessa bägge 
lärare. Men det visar sig ändå att det finns en plats för språkutvecklande arbete i måltiden. 

Jag har också fått ta del av hur lärarna har gett uttryck för att de tagit hänsyn till detta i sin 
planering. Bägge lärarna ger uttryck för att de haft en strävan att skapa struktur och en lugn 
och trygg matsituation när de har planerat. Det har ingen direkt koppling till just språket 
men jag tycker mig ändå se att det har en viss betydelse. Det är mycket tillsägelser och 
uppmaningar under observationerna och dessa tar givetvis utrymme i anspråk som annars 
kunde ha fyllts med mer meningsfulla samtal. Kanske skulle det ha varit ännu mer 
tillsägelser och uppmaningar av typen ”tjat” om de inte hade haft en sådan tydlig struktur i 
måltidsrutinen. Det vore intressant att besöka förskolorna en gång i slutet av vårterminen 
när barnen bättre har lärt sig strukturen för att se om lärarna möjligtvis då ägnar sig mer åt 
samtal och mindre åt ”tjat”. 

Bägge lärarna tog upp möbleringen som en viktig faktor när det gäller att skapa lugn och 
jag ser också att detta kan ha stor betydelse för möjligheten att föra samtal runt borden. Att 
barnen har bestämda platser anser jag liksom lärarna också är av betydelse. Det gör att 
barnen känner sig trygga och det kan säkert även underlätta för ett blygt barn att ha samma 
bordspartners under en lång tid. Jag kan ju förstås bara spekulera i detta eftersom jag inte 
fick tillfälle att undersöka en förskola där man till exempel äter i en stor och stojig matsal. 

Bella uttrycker en aning större medvetenhet om den språkutvecklande aspekten än vad 
Anna gör och hon visar hur hon tar in det i upplägget i och med hur hon har placerat barnen 
och särskilt pojken Håkan som hon har valt att sätta mitt emot sig. Under observation 2B 
har barnen på Tvåan fått nya platser och Håkan sitter inte längre mitt emot Bella vilket är 
underligt eftersom hon ju poängterar i intervjun att det är med särskild eftertanke hon har 
placerat honom där. Det framgår inte men det kan mycket väl vara så att hon vill ge honom 
chansen att istället ha kamrater runt sig som kan fungera som det Eriksen Hagtvet (2004) 
kallar språkliga ”bollplank”. 

Jag har genom denna undersökning fått några tankar om vad det är som krävs för att lyckas 
med utmaningen med att inkludera ett språkutvecklande förhållningssätt i de vardagliga 
rutinerna. För det första krävs det förståss att det i grunden finns en sådan medvetenhet 
men sedan ligger det väldigt mycket i det Bella säger i intervjun. 

”Jag tror att när man börjar prata om det så är det mer genomtänkt än vi har trott att det är.” 

/Bella på förskolan Tvåan

Det finns så otroligt mycket i detta tillsynes självklara som dessa lärare ägnar sig åt 
dagligen. Men det är först när man sätter ord på det som det blir synligt. Jag anser att det är 
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väldigt viktigt att kunna formulera sitt görande på det här viset som dessa båda lärare gör 
för att de pedagogiska möjligheterna i de dagliga rutinerna ska bli synliga. Det gör också 
att lärarnas arbete värdesätts på ett annat sätt. I det här fallet tycker jag att de ger begreppet 
pedagogisk lunch en väldigt tydlig innebörd. Anna och Bella har i varje fall övertygat mig 
om att lunchen är fylld med pedagogiska möjligheter och inte minst språkutvecklande 
sådana och detta är något jag kommer ta med mig in i mitt kommande yrkesliv. 

En annan lärdom har varit att det finns ett stort värde i observationen som metod. Mina 
förhållandevis korta observationer har gett en stor mängd information. Jag tror att sådan 
information som man kan få av den här typen av observationer skulle kunna användas av 
pedagoger som underlag för planering och utvärdering av även andra delar av 
verksamheten. Detta att göra noggranna iakttagelser som Løkken & Søbstad (1995) 
definierar det är något som kan vara svårt att ta sig tid för i det dagliga arbetet. Det är svårt 
att få syn på sina egna handlingar och jag tror därför att pedagoger kunde finna stora 
möjligheter till utveckling om de tog sig tid och kanske mod att observera varandra. Sedan 
är det förstås så att man inte kan utnyttja alla möjligheter till lärande helt idealt i alla 
situationer. Jag lånar åter igen Bellas ord.

”Alltså målet är ju att man ska göra det varenda dag men vi jobbar med människor och man kan 

aldrig säga att det kommer bli så här den här dan å vi ska hinna jobba med alla dom här sakerna 

den här dan.” /Bella på förskolan Tvåan

Även om man inte alltid lyckas utnyttja alla möjligheter i vardagens alla rutiner varje dag 
är jag övertygad om att det är värdefullt att se dem och dessutom kunna formulera dem.

Vidare forskning

Som jag tidigare nämnt kunde det vara intressant att göra en lite större studie som sträcker 
sig längre över tid. Men samma typ av korta studie skulle också kunna användas på många 
andra sätt än vad jag valt att göra. Man skulle till exempel kunna fokusera på andra 
aspekter som de tidigare nämnda, genus och kulturella skillnader. 

Jag passar också på att fråga mig om inte även skolan kan ha något att hämta bland dessa 
lärdomar om de möjligheter till lärande som finns i denna vardagsrutin. Utnyttjar skolan 
dessa möjligheter? Vad skulle det betyda om skolan tog in lite förskolepedagogik i 
matsalarna? 
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Efterord
Här vill jag passa på att dela ut några varma tack. Den här studien hade givetvis inte kunnat 
genomföras utan barnen och lärarna på de bägge förskolorna. Ett stort tack till var och en 
av er. Sedan har det underlättat väldigt mycket att ha tillgång till en dator hemma. Tack för 
lånet mamma. Jag ska i ärlighetens namn också säga att jag aldrig hade orkat genomföra 
detta arbetsamma projekt utan alla glada tillrop från nära och kära. Tack till er! Sist men 
inte minst är det på sin plats att rikta ett tack till min handledare men också till mina 
opponenter för god läsning och konstruktiv kritik. 
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