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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers förhållningssätt gentemot barn vid 
matsituationen i förskolan. Data insamlades genom videoobservationer vid matsituationer i 
förskolan och genom samtal med observerade pedagoger utifrån dessa videofilmer. Detta 
analyserades sedan utifrån viss tidigare forskning samt valda begrepp. I mitt resultat fann jag att 
pedagogerna gav barnen ett visst ansvar inom matsituationen, vad det gäller till exempel 
matintag och i vissa fall val av placering. Pedagogerna sågs dock många gånger uppmuntra, 
uppmana och påminna barnen att äta av maten samt hade rätt att förändra placeringar de inte 
fann lämpliga. Pedagogerna eftersträvade att barnen skulle ha ett gott uppförande och 
bordsskick under matsituationen. Samspel och samtal var vidare någonting som ansågs vara 
viktigt. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att pedagogernas förhållningssätt under 
matsituationen ibland var fostrande genom förmedlingspedagogik och i andra fall en fostran 
som en ömsesidig process, då barnen dels sågs som human becomings och dels som human 
beings. Pedagogerna gav barnen möjlighet till viss delaktighet och inflytande men kunde 
samtidigt begränsa detta genom ramar för matsituationen för att uppnå ett önskat beteende hos 
barnen. Ramarna ämnade socialisera barnen och visade på pedagogens makt. Makten tog sig 
form genom både osynlig och synlig styrning såsom avledande frågor, tillrättavisningar och 
bestraffningar. Detta berodde ofta på att pedagogens barnperspektiv gick före barnens 
perspektiv. Andra gånger kom det sig av ett vuxenperspektiv som kunde ses bero på strukturella 
aspekter, som fostransuppdraget i förskolans läroplan och förskolverksamhetens rutiner och 
tidsramar, likväl som pedagogens egen barnsyn och syn på socialisation. Studien visade på en 
komplex bild av pedagogers förhållningssätt under matsituationen.  

Nyckelord 

Pedagog, förhållningssätt, matsituation, socialisation, fostran, makt, barns perspektiv, 
delaktighet, medinflytande.  
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Inledning 
Mat är någonting av det mest väsentliga i livet. I den svenska förskolan syns detta genom 
att vara ett återkommande inslag i den dagliga verksamheten. Av stor vikt för barnen 
finns pedagogerna i förskolan, men vilken roll spelar pedagogerna under just 
matsituationen? 

Efter erfarenhet från både arbete och verksamhetsförlagd utbildning på förskolor har jag fått se 
en skiftande bild av matsituationer, där pedagogers förhållningssätt mot barn inte är någonting 
enhetligt. Efter att ha sett både extrema skräckexempel och fina föredömen väcktes mitt intresse 
av att göra en studie där jag fick möjlighet att dyka ner i matsituationen på förskolan.  

Som aktivitet kallas matsituationen i förskolan för pedagogisk måltid, när barn och pedagoger 
äter tillsammans, men efter att inte ha uppfattat något enhetligt pedagogiskt förhållningssätt 
undrar jag vad som egentligen finns bakom matsituationen. Jag ska i denna studie inte rikta in 
mig på begreppet pedagogisk måltid även om dess tvetydiga existens i förskolan kan få finnas i 
bakgrunden vid förståelse av denna studie, då begreppet visar på ett pedagogiskt deltagande 
under matsituationen. Fokus kommer istället främst att ligga på pedagogers förhållningssätt 
under matsituationer i förskolan samt deras syn på dessa.  

Med denna studie önskar jag bidra till en diskussion kring matsituationen i förskolan med hopp 
om att lärarstudenter och pedagoger likväl som föräldrar kan få nya tankar om både sitt eget och 
andras förhållningssätt mot barn. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt gentemot barn vid 
matsituationer i förskolan.  

Frågeställningar 
Med många möjliga aspekter att kunna undersöka gällande pedagogers förhållningssätt under 
matsituationen i förskolan har jag valt att inrikta mig på följande frågeställningar: 

 Hur ser pedagoger på matsituationen i förskolan? 

 Vad vill pedagoger förmedla till barnen vid matsituationen i förskolan? 

 Vad förmedlar pedagoger till barnen vid matsituationen i förskolan? 

 Hur förmedlar pedagoger detta till barnen vid matsituationen i förskolan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 2



 

Teoridel 

Tidigare forskning 
Under genomgång av tidigare forskning har det knappt funnits någon att hitta specifikt om 
pedagogers förhållningssätt vid matsituationer i förskolan. Utan funnen renodlad forskning om 
samma ämne som mitt har jag därför valt att använda mig av två andra sorters studier om 
pedagoger och matsituationer i förskolan. Med annat fokus än mitt har dessa studier ändå 
funnits vara användbara för min studie då de ger möjlighet att förstå matsituationen i ett vidare 
perspektiv. 

Omsorg vid måltiden i förskolan 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) skriver i Pedagogisk forskning i Sverige om 
”Omsorg en - central aspekt av förskolepedagogiken. Exemplet måltiden”. I denna text nämns 
tidigare forskning som sett hur de vuxna i dåtidens barnkrubbor och till viss del även i dagens 
förskola har sett på måltiden i nämnda sammanhang som ett tillfälle för både mat och 
socialpedagogisk aktivitet. Detta innebär samvaro likväl som ett tillfälle att lära sig bordsskick 
och matvanor (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001:88). Författarna menar att 
måltidssituationen speglar både kulturella och individuella föreställningar om fostran och 
lärande. 

Johansson och Pramling Samuelssons (ibid.:90f) forskning bygger på observationer på två olika 
småbarnsavdelningar. I sammanfattning av deras resultat av första förskolan går att finna hur 
pedagogen önskar att barnen ska bete sig och vad som är acceptabelt vid matsituationen. Ett 
barn som sjunger vid matbordet avleds av att pedagogen ställer en fråga till barnet. Barn som 
blir ivriga och samtalar blir efter ett tag avbrutna av pedagogen som påminner dem om att äta 
maten. Ett barn som önskar mer av något måste först äta av det andra innan den får ta mer. 
Barnens beteenden blir i vissa fall kommenterade med eventuella följder, om än i vänlig ton, 
som att till exempel sitta kvar vid bordet hela förmiddagen om man fjantar sig vid maten. 
Författarna (ibid:93) ser på pedagogens beteende utifrån begreppet omsorg och menar att de 
vuxnas agerande att låta barnen prata med varandra är av respekt för barnens världar. Att barnen 
till slut avbryts menas bero på att de utmanar en gräns; då trams och lek inte anses vara tillåtet 
vid matsituationen och vilket leder till antydningar av bestraffning. Å andra sidan nämns detta 
kunna ses som skämtsam respons på barnens agerande då det uttrycks i vänlig ton. Det 
spekuleras även i om det är underförstått mellan barn och pedagoger att hot är någonting som 
förekommer men aldrig besannas. Med utgångspunkt i Hundeide menar Johansson och 
Pramling Samuelsson (ibid.:96f) att omsorg för barnet vore att inte ta över kontrollen från 
barnet, utan istället genom att strukturera ge barnet stöd att själv få överblick och kunna 
reflektera över sitt handlande för att förändra det. Pedagogernas negativa och begränsande 
korrigeringar menas utifrån detta kunna ses som ett vuxencentrerat och fördömande 
förhållningssätt, även om avsikten var omsorg om barnet.  

På den andra förskolan menar Johansson och Pramling Samuelsson (ibid:97) att pedagogen 
deltar i barnens kommunikation och låter barnen själva få ha möjlighet till kontroll då hon visar 
tillit till deras uppfattningar och färdigheter. Ordning värderas mindre viktigt och figurerar 
endast i form av få och stödjande begränsningar för barnen. Förhållningssättet på den första 
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förskolan innebär ett uppmärksammande av barnens agerande och att det behöver korrigeras 
(ibid.:98f). Som vuxen kan man överlåta kontrollen till barnen, men vilken måste återtas om 
barnen tycks ”flippa ur”. Av anledning av att barnen ännu inte anses mogna för att klara av 
saker att anses initiativet främst behöva ligga hos den vuxna. På den andra förskolan anses det 
däremot finnas en tilltro till barnens förmåga och högre värdering av samtal vid måltiden än hur 
barnen äter. Barnen anses få frihet i samspelet med den vuxna och ses som kompetenta.  

Pedagogers tankar om den pedagogiska måltiden 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) skriver om pedagogers attityder till mat i förhållande 
till den pedagogiska måltiden i sin studie ”Pre-school staff’s attitudes toward foods in relation to 
the pedagogic meal”.  I studien nämns hur tidigare forskning, till exempel Birch, sett att barn 
oftast är mer toleranta mot ny mat på förskolan än hemma. Detta sägs bero på att alla kamrater 
runt omkring äter maten och att barnen inte vill skilja ut sig från gruppen (Sepp, Abrahamsson 
& Fjellström, 2005:224). Vidare menas Hendy m. fl. ha sett att pedagoger som själva äter och 
uttrycker entusiasm över maten är en effektiv metod att få barn att prova på olika maträtter, till 
skillnad från mer tysta och oengagerade pedagoger. Kamratgruppens inflytande stod däremot 
över pedagogens entusiasm, som då blev av föga vikt för det enskilda barnet. 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (ibid.:226f) har i sitt resultat funnit att pedagogerna till stor 
del socialiserar med, och uppträder som en förebild för, barnen under dagens matsituationer på 
förskolan. Detta trots att det inte finns några styrdokument som talar om att man ska göra det 
eller på vilket sätt. Författarna nämner vidare att förskollärare har väldigt lite kunskap om mat 
och näringslära samt instruktioner om matsituationer i förskolan. Detta har inneburit en icke 
självklar situation där förskollärarna inte vet hur de ska se på sin lärarroll vid just måltiden. Den 
största delen av pedagogerna i studien hade dock en tydlig uppfattning om vad den pedagogiska 
måltiden innebar för dem; hjälpa och uppmuntra barnen att klara att göra saker själva likväl som 
att uppmuntra barnen till att smaka av maten som bjuds. Den pedagogiska måltiden innebar 
också att vara en förebild som visade hur man sitter ner vid matbordet, skickar maten till 
varandra samt att man pratar och inte skriker till varandra. Informanterna uttryckte en skillnad 
från att för 10-15 år sen ha använt sig av tjat och tvång för att barnen skulle äta av allt och lära 
sig goda matvanor till att nu mer uppmuntra barnen.  

Utifrån Koivisto nämner Sepp, Abrahamsson och Fjellström (ibid.:227f) att vuxna bör vara 
medvetna om neofobi1 som är vanligt hos barn. Enligt författarna kan man se att tidigare 
forskning talar för att barn ska prova nya maträtter och smaker samtidigt som den säger att detta 
är oviktigt i det fall barnet tvingas till att smaka nytt, då det kan leda till minskad preferens. 
Gillis och Sabrez nämns ha sett hur förskollärare har en position där de kan influera barns 
utveckling av matlust. I texten omtalas även Sjödén m.fl. att ha funnit samband mellan barns 
relation till vissa maträtter och vuxnas positiva beteende samt stimulans under måltiden. 
Nämnda fann även att ett negativt samband för barnens matrelation var ifall en viss maträtt var 
följd av en belöning. Koivisto m.fl. sägs också ha funnit att pedagogers uppfostran vid 
matsituationen till stor del är verbal och bland annat gäller negativa uttalanden till barn om 
uppförande vid måltiden, som Sepp, Abrahamsson och Fjellström (ibid.:228) själva fått 
liknande resultat på i sin studie. De fann att barn i deras undersökning associerade 

                                                      
1 En fobi gentemot mat som härstammar ur en genetisk rädsla tänkt att skydda människan från att 

äta giftiga saker. (”Ärftliga anlag gör barn kräsmagade”, 07-08-15) 
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matsituationen till regler och normer, dvs. vad de fick och inte fick göra under måltiden. Detta 
kan även ses i en av deras intervjuer med en förskollärare som talar om hur hon själv ska 
figurera som en förebild och vad barnen ska lära sig. ”[…] especially at mealtime you show 
that… how an adult should behave. You sit at the table and try to eat with the tools that are 
lying there and… Well, you have to learn some common form of behaviour” (ibid.:229). Vidare 
nämns hur pedagogerna i studien har en önskan om att matsituationen ska vara en trevlig och 
mysig stund tillsammans med tillfälle för samtal, men att de ofta upplever den som stressande 
och med för hög ljudvolym då alla barn vill bli sedda och pratar samt avbryter varandra. Enligt 
Sepp, Abrahamsson och Fjellströms (ibid.:230) tolkning av olika studier om barn och deras 
relation till mat är det bästa sättet att hjälpa barn acceptera ny mat att ge dem tillgång till samma 
maträtt många gånger och att det sker i en för dem välbekant miljö.   

Centrala begrepp 
Som inledning av denna del vill jag förklara två grundläggande begrepp, matsituation och 
rutiner, för att skapa en viss förförståelse för denna studie och utgångspunkt. Vad jag tycker mig 
ha sett i mitt resultat har lett till ytterligare val av centrala begrepp, som i senare diskussion 
kommer att användas som analysverktyg. Vissa delar av begreppen kommer att figurera i denna 
del av studien utan någon större utveckling i diskussionen. Anledningen till att en mångsidig 
bild ändå tas upp är för att visa hur bred matsituationen är och utifrån vilka begrepp och vinklar 
man ytterligare skulle kunna se på situationen.  

Matsituation 

I denna studie åsyftar matsituation på det tillfälle då en eller flera pedagoger tillsammans med 
barn sitter samlade runt ett bord för att inta en måltid. Matsituationen innefattar förutom själva 
måltiden även det samspel och de regler och värderingar som förekommer under situationen.  

Rutiner 

Rutiner innebär de aktiviteter som dagligen återkommer i förskolan, såsom till exempel 
matsituationer, vila och samling,2 likväl som de handlingsmönster som ryms inom dessa. Denna 
studie kommer endast att undersöka rutinen matsituation. Utifrån Bartholdsson (Den vänliga 
maktutövnings regim, 2008:83f) kan rutinen ses som en situation där vissa handlingar urskiljs 
som det vanliga och görs till en norm. Hon nämner vidare Buhler-Niederbergers tolkning av 
vardagsrutiner som organisering av relationer mellan olika parter där maktrelation gör sig synlig 
och normaliseras. Sommer (Barndomspsykologi, 2005:125f) tillskriver rutinsituationen en 
avgörande betydelse för människans kulturella integration och, tillsammans med variation, även 
för utvecklingen. Rutiner anges av Sommer vara en samvaroform som bygger på normer, regler 
och kulturella förväntningar.  

Socialisation 

Vid genomgång av litteratur visar sig en bred bild av begreppet socialisation. Johansson (”Att 
närma sig barns perspektiv”, 2003:47) sammanfattar dessa olika synsätt om socialisation med en 
koppling till barnsyn. Antingen ser man på barn som human becomings; mindre fullkomliga än 

                                                      
2 Vilka oftast, men inte alltid, återfinns i förskolans vardag. 
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vuxna, eller som human beings; medmänniskor och meningsskapare med egna avsikter. 
Utvecklingen har till stor del gått från den förra till den senare, samtidigt som den förra synen 
återkommer i till exempel de fall då problem knyts till barn snarare än omgivning, vilket bland 
annat Nordin-Hultman (Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande, 2006:192f) lyfter 
fram. Socialisation är enligt Aretun (Barns ”växa” vilt och vuxnas vilja att forma, 2007:51) den 
process där grupper av människor reproducerar tidigare kulturellt och socialt beteende beroende 
på det samhälle och kontext de befinner sig i. Barn anses ofta vara som mest formbara vad det 
gäller att ta till sig normer och värderingar, likväl vad det gäller reproduktion och nyproduktion 
enligt Aretuns tolkning av Gupta. Bartholdssons (2008:14) tillägg till denna beskrivning är 
utifrån Løvschal Nielsen som säger att socialisation och normalitet är beroende av just 
kontextbundna värden och tolkningsmodeller. Aretun (2007:47) nämner vidare att uppfostran 
ofta kopplas till socialisation, där vuxnas roll skiljer sig mellan olika socialisationsteorier. 
Ibland ses vuxna, genom förmedling av sin kunskap och värderingar, som vägledare för barnen i 
socialisationsprocessen och andra gånger som förebilder, vilka barnen kommer att imitera. 
Dessa sorters socialisationsteorier menar Aretun framhåller vikten av den vuxna för barnets 
socialisation, vilka på senare tid har kommit att breddas av socialisationsteorier där man även 
ser till barnets egen roll i sin socialisation (Sommer, 2005:42f). Sommer (ibid.:61, 244) tar upp 
om skiftet från barnpsykologi till barndomspsykologi, vilket kan kopplas till Johanssons tankar 
om human becomings och human beings. Det har inneburit en förflyttning från att ha sett på 
barn utifrån en universell sanning om barn och hur de socialiseras in i ett samhälle till att de nu 
ses som aktörer i en kulturell och social kontext. Fokus har flyttats från micro- till macronivå 
där man ser till fler faktorer som påverkar, samt är i samspel med, barn, och vuxna med för den 
delen. Från att tidigare ha setts som bräckliga och inkompetenta ses nu barn som medaktörer i 
sin egen verklighet med motståndskraft och kompetens. Nordin-Hultman (2006:159) framhäver 
hur en kunskap om dagens utvecklingsbegrepp, genom vilket man ser på barn, är av vikt för att 
kunna förstå barnet och dess kontexter, till exempel barnet i förskolan. 

Nordin-Hultman (ibid.:169f) nämner vidare att man som människa både positioneras och 
positionerar sig i sin utveckling. Detta innebär att människan bör ses som aktiv i sin egen 
socialisation, då man inte bara passivt formas och oreflekterat tar till sig allt som omgivningen 
består av, utan också är en medskapare av denna, med egna initiativ och olika förhållningssätt. 
Detta nämns även av Bartholdsson (2008:15f) med ord som autodidaktisk socialisation, det 
självlärda, och didaktisk socialisation, det någon önskar och ämnar överföra till någon annan. 
Det sistnämnda är också en åldershierarkisk socialisationsmodell, vilken ger vuxna legitimitet 
att bestämma ramarna för normalitet. James och Prout (Constructing and reconstructing 
childhood, 1997:7) tar ytterligare upp om positionering när de uttrycker hur det i barndomen 
sker ett aktivt förhandlande i de sociala relationer som utgör denna del av livet.  

Fjellström (Skolområdets etik, 2004:252f) påpekar att den bild av socialiseringsprocessen som 
existerande utan ett avsiktligt subjekt, och där självbild skapas av assimilerade värderingar, inte 
är direkt applicerbart på den socialisering som sker i förskola och skola. Han avser att individers 
socialisering i dessa fall är avsiktligt och välvilligt handlande med syfte att anpassa individen 
till omgivningen och det gemensamma. I förskolans läroplan kan man se ett exempel på detta:    

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

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

förebilder.” (Läroplan för förskolan: Lpfö 98, 1998:3) 

 6



 

Makt 

En maktutövning är den som av Bartholdsson (2007:17f) benämns för den vänliga 
maktutövningen. Detta kan ses som en sorts osynlig styrning, vilken på ett mjukt och 
omsorgsinriktat sätt ämnar generera det bästa för helheten. Hon nämner vidare Foucaults 
förklaring av maktutövning som normaliserande, disciplinerande och som någonting av godo, 
då den inte missbrukas. Makt utifrån det foucaultianska maktbegreppet beskrivs innebära 
någonting man utövar snarare än äger. Den används som en handling för att få kontroll över 
andras handlingar. Lärares makt tolkas kunna utövas genom den position de besitter just som 
lärare och samtidigt genom den position de har som vuxna, som kulturellt sett har fullmakt över 
barn. Denna makt kan dock inte ses som absolut. I Vad gör vi med maten? (2004:12) visas hur 
barn kan få makt under matsituationen. Ett barn som krånglar med maten eller helt matvägrar 
innebär att situationen blir på barnets premisser och att den vuxna mer eller mindre blir maktlös.    

Det foucaultianska maktbegreppet har länge använts väldigt utbrett i skolkritisk forskning, 
vilket Aretun m.fl. (2007:57) angriper. Aretun anser det inte vara fullgott då hon menar att 
skolans kraft att påverka och forma sociala personer är begränsad och inte innebär ett lika stort 
inflytande som informella relationer, såsom föräldrar och vänner, har.  

Enligt Forsbergs (Elevinflytandets många ansikten, 2000:130) tolkning av Petersson står makt 
och inflytande i relation till varandra, där begreppen växlar mellan att ses som över- respektive 
underordnade. Likt Bartholdsson nämner Forsberg hur makt är någonting konstruerat beroende 
av dess kontext med innehållande restriktioner och resurser. Makt beskrivs utifrån Forsberg som 
möjligheten att påverka, vilket hon fördjupar enligt Petersons tolkning; makt är en relation och 
ett socialt fenomen. Efter tolkning av Foucault menar Forsberg (2000:136) att makt finns i alla 
relationer. Forsberg (2000:130) omtalar vidare maktutövningsprocessens olika delar att vara 
förutsättningar, makttekniker och effekter. Hon menar vidare att maktstudier inte bara behöver 
avgränsas till synbara effekter kopplade till aktörens avsikt och att det kan finnas olika sorters 
maktaktörer: 

Olika uttryck för påverkan kan förekomma utan att de svarar mot någon enskild aktörs 

intentioner eller utan att en person är medveten om att den utövar makt […] För det andra 

innebär det inte att maktstudier utesluter effekter av strukturella fenomen. Aktörer kan tolkas i 

vid mening och innefatta aktörer som inte är närvarande i tid och rum. (ibid.:131) 

Denna tanke utvecklas vidare utifrån Björklunds teori; man kan antingen se ett agerande som ett 
aktivt val av aktören eller som beroende på den sociala strukturen, där det fria valet inte är mer 
än en skenföreteelse. 

I sin avhandling tar Forsberg (2000:132ff) även upp om makt som dominans och makt som 
gemenskap. Den förra innebär en makt där någon agerar mot den andres intresse för att få sin 
vilja igenom och sägs återfinnas till exempel i Foucaults arbete. I detta fall menar Forsberg att 
yttringar som ej är intressemotsättningar inte ses som makt, vilket implicit betyder att makt 
utifrån den påverkade alltid är någonting negativt. Den senare nämnda makten betyder att 
maktrelationen kan kännetecknas av till exempel ett gemensamt intresse, närhet, respekt för 
olikhet och omsorg, och kan innebära både asymmetriska och symmetriska relationer. Vilken 
makt som äger rum menas ibland vara svårt att se då till exempel omsorg kan ses som uttryck 
för både makt som dominans och makt som gemenskap. Huruvida social påverkan ska ses som 
den ena eller andra makten är inget självklart då det beror på om man ser till aktörernas behov, 
intressen eller önskningar.  
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Fostran och disciplinering 

Fostran beskrivs av Fjällström (2004:253f) vara en tanke om att förmedla någonting värdefullt 
och sker genom en socialisering av anpassning. Han menar vidare att utifrån fostran kan visst 
agerande som i det korta perspektivet anses vara dåligt accepteras om det i det stora hela kan 
resultera i positiva konsekvenser. Emilson (Det önskvärda barnet, 2008:23f) motsätter sig till 
viss del Fjällströms beskrivning av fostran som förmedlingspedagogik då hon menar att fostran 
inte behöver vara ensidig utan likväl kan ske genom en gemensam, kommunikativ process av 
meningsskapande. Dock lyfter Emilson (ibid.:32) fram hur tidigare studier visar att förskolan 
som institution bygger på fostran till social ordning genom strukturell disciplinering, vilken 
innefattar regleringar av bland annat tid, rutiner och rum. Ekström (Förskolans pedagogiska 
praktik, 2007:87) talar om hur han i sin studie har sett olika fostranspraktiker. På de förskolor 
han har undersökt gäller fostran barnen som kollektiv. Däremot skiljer sig fostran vad det gäller 
barnens delaktighet, ansvar och självständighet.  I Läroplan för förskolan: Lpfö 98 (1998:4) står 
att läsa att vårdnadshavaren/na har ansvaret för barnets fostran men att förskolan skall stödja 
och samarbeta med hemmen i detta ansvar. Tillsammans med omsorg och lärande ska fostran 
vara grundstommen i den svenska förskolan.  

Disciplinering såsom beskriven av Foucault (Övervakning och straff, 1975/2003:211) kan ses ha 
ett positivt syfte när det genererar individers nytta och färdigheter. Med utgångspunkt av sina 
studier i verkstäder beskriver Foucault disciplinen som en uppförandemoral men samtidigt en 
strävan till att leda beteendena mot ett bestämt syfte. Mer allmänt förklarar Foucault disciplin 
utifrån ett antal punkter (ibid.:143-149). Dels kräver disciplin ibland en sluten miljö därför att 
dess enformighet stärker disciplinen. Dels innebär det ett visst inrutningssystem, där det finns en 
plats för varje individ. Detta sägs hindra obestämda fördelningar, behålla kontrollen över 
individerna samt kan hjälpa till att upprätta goda kommunikationer och bryta de mindre bra. 
Med andra ord, både för en övervakning av individer och för att skapa en fördelaktig miljö. 
Foucault nämner rangen som ytterligare aspekt av disciplinen vilket knyts både till fysiska 
placeringar, såsom till exempel led, och ålder likväl som resultat och uppförande. Foucault 
(ibid.:167f) nämner vidare ett disciplinerande ordergivningssystem för att få ett önskat beteende. 
Detta innefattar befallningar reducerade till signaler och kroppsspråk, som till exempel en 
särskild gest eller en blick. I ett disciplinerande system ser Foucault (ibid.:178f) även 
straffmekanismen som en del av en normaliserande sanktion.  

Styrning, klassifikation och inramning 

Styrning i förskola och skola förklarar Nordin-Hultman (2006:104ff) bland annat sker genom 
vardagens regler och rutiner snarare än att vara beroende av auktoritära vuxna. Detta ses som en 
osynlig styrning där pedagogerna inte själva behöver utge sig för att vara styrande utan endast 
kan hänvisa till själva regeln för ett önskat beteende. Den osynliga styrningen kan ses som en 
maktrelation som utövas i det vardagliga och kan röra både tid och rum, till exempel nämns 
barnens bestämda platser vid matsituationen som en sådan. Även pedagoger nämns ha uttryckt 
att de känner sig styrda av dessa regleringar. Barnen i sin tur menas även fortsätta denna 
styrning då de flesta anpassar sig till och reproducerar ordningen, vilket får dem att framstå som 
i behov av detta. Detta i sin tur gör styrningen svår att se som maktproducerad. Ett barn som 
inte accepterar styrningen framstår lätt som avvikande, där problemen knyts till individen, och 
därför är i ännu större behov av styrning. Författaren menar att utvecklingspsykologiska tankar 
om barns lärande och utveckling leder till, och legitimerar, en stor del av styrningen i förskolan.  
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Styrning i förskolan är någonting som även Ekström (2007:116) uppger är en normaliserande 
och anpassande praktik efter regler och rutiner. Osynlig styrning nämns även av Gars (Delad 
vårdnad?, 2002:85f), då i form av en abstrakt makt. Hon utgår ifrån vad Ehn säger om att de 
dagliga inslagen skapar ordning, håller barnens anarki i schack och lär barnen att gruppens 
behov går före individens. Detta påstås Ehn anse vara extra starkt vid rutinsituationer, såsom till 
exempel matsituationen vilken uttrycks lätt kan komma att bli en ”moralisk ceremoni”. Även 
Dencik m.fl nämns ha sett att lärare i stort sett alltid figurerar som övervakare över barnen och 
håller oordning under kontroll. Detta menas leda till att barn redan i tidig ålder lär sig 
impulskontroll och självdisciplinering. Emilson (2008:32) beskriver hur McCadden menar att 
lärare uppmuntrar barn till självdisciplin genom att bland annat följa regler.  

Emilson (ibid.:43f) använder sig av Bernsteins teori om makt och kontroll, med benämningarna 
klassifikation och inramning. Med klassifikation, svag eller stark sådan, menas Bernstein avse 
den struktur och de gränser olika situationer och aktiviteter innehar. Klassifikationen, dvs. 
gränserna, för ett innehåll bibehålls genom makt. Inramning undersöker kommunikation och 
interaktion mellan människor och däribland vem som har makt och kontroll över vad. 
Inramning inbegriper två regelsystem, ett som bland annat gäller uppförande samt sätt och ett 
med fokus på kunskap och kompetens. 

Barns perspektiv och barnperspektiv 

I sin artikel ”Att närma sig barns perspektiv” ger Johansson (2003:42) barns perspektiv 
definitionen; erfarenheter, avsikter och meningsskapande. Att som vuxen närma sig barns 
perspektiv kan med andra ord sägas innebära att fånga barnets kultur utifrån dess egna bidrag 
(Halldén, ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodiskt begrepp”, 2003:14). Om, och hur, 
detta närmande går till menar Johansson (2003:47) bland annat beror på den barnsyn vi har, 
vilket kan förstås tillsammans med maktaspekter. Synen på barn som human becomings kan till 
exempel innebära att den vuxnes perspektiv existerar på bekostnad av barnets. En maktaspekt 
som exemplifieras är pedagogers förfogande över tid; tid som kan skapa närhet till barn och 
därigenom få ökad förståelse för deras perspektiv eller tid som används till någonting annat. 
Enligt Johansson (ibid.:43f) är en full förståelse av barns perspektiv egentligen omöjlig då hon 
menar att vår förståelse av barns perspektiv utgår ifrån våra egna perspektiv. Som hjälp till att 
närma sig barns perspektiv väljer författaren att använda sig av en livsvärldsfenomenologisk 
teori, genom vilken man ser samband mellan handlande subjekt och världen. Detta innebär att 
genom interaktion med barn och uppmärksamhet på deras språk, kroppsspråk och olika uttryck 
försöka ta del av deras intentioner, även om vi aldrig helt kan lämna vår eget perspektiv. 
Johansson (2003:46) framhäver hur barns perspektiv inte är någonting enhetligt utan att man bör 
se till olika delar av barnets värld samt förstå dessa utifrån igår, idag och imorgon. Ett tillägg till 
att vuxna bör närma sig barns perspektiv ger Qvarsell i sin artikel ”Barns perspektiv och 
mänskliga rättigheter” (2003:111). Hon menar att det är av vikt att tänka på att barn och vuxna 
till viss del lever i olika världar, med olika meningssammanhang, när man tänker på det bästa 
för barnet och dess rättigheter och behov.  

Det snarlika begreppet barnperspektiv ses vid förståelse av begreppets betydelse visa på en stor 
skillnad. Halldén (2003:14) visar på hur ett intagande av barnperspektiv strävar efter att se till 
det bästa för barnen. Till skillnad från barns perspektiv som tar sin utgångspunkt i barnets egna 
bidrag ligger fokus i barnperspektivet på den kultur som finns skapad för barn. Att inta ett 
barnperspektiv innebär alltså att se till barns villkor utifrån till exempel politiska styrningar.  
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Barns delaktighet och medinflytande 

Delaktighet är ett begrepp som utifrån Pramling Samuelsson och Sheridan (”Delaktighet som 
värdering och pedagogik”, 2003:71) ses visa på dimensioner beroende av varandra; delaktighet 
som värde och delaktighet som pedagogik. Delaktighet som värde syftar till ett synsätt där 
barnen ges ett värde med rätten att uttrycka sina åsikter. Delaktighet som pedagogik implicerar 
detsamma med tillägg att barnens åsikter också får en reell betydelse, vilket alltså innebär en 
konkret delaktighet. Barnkonventionen uttrycker barns inflytande enligt följande: 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen, 2009, artikel 2) 

Enligt Läroplan för förskolan: Lpfö 98 (1998:10f) ska barn beroende av förmåga få ta ansvar för 
sina egna handlingar, de ska även utveckla sin förmåga att uttrycka åsikter och tankar. Barn ska 
utveckla förmågan att förstå innebörden av en demokrati genom att själva få delta och bli hörda 
i förskolan, för att förberedas på delaktighet och ansvar i ett demokratiskt samhälle. Läroplanens 
riktlinjer säger att alla som arbetar i förskolan skall:  

• verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 

inflytande  i förskolan och 

• verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras.   

(Läroplan för förskolan: Lpfö 98, 1998:11) 

Emilson (2008:28ff) berättar hur tonvikten på barns medinflytande har ökat i läroplanerna och 
är som störst just nu. Denna ökning sägs ha gett begreppet en positiv värdeladdning utan större 
problematisering kring dess innebörd, nytta och konsekvenser. Med utgångspunkt i Statens 
offentliga utredningar nämns hur inflytande ges ett värde i sig, i och med att det ses som en 
mänsklig rättighet och inte endast som fördel för barns utveckling och sociala processer. 
Delaktighet och inflytande poängterar Emilson är relativa begrepp, med olika 
tolkningsmöjligheter snarare än en entydig definition. I styrdokument och andra pedagogiska 
sammanhang sägs delaktighet innebära ett barn som aktivt deltar och genom detta kan vara med 
och påverka. Detta tolkar hon i praktiken skulle innebära att barn i förskolan har möjlighet att 
göra egna val samt ta egna initiativ. Utifrån läsning av Molin breddar Emilson (ibid.:29) 
begreppet delaktighet till att innefatta allt från inflytande och engagemang till makt och ansvar.  

Utifrån Lundström m.fl. som sett på inflytande utifrån en statsvetenskaplig diskurs, 
problematiserar Forsberg (2000:117) dock självklarheten att barns inflytande skulle vara av 
godo för deras kunskapsutveckling. Idén dras till sin spets när istället en inskränkning av barns 
inflytande sägs kunna vara till fördel för detta. Inflytande och autonomi tolkas efter Hagström 
dessutom innebära viss problematik för en nationellt målstyrd skola. Forsberg nämner vidare att 
bl.a. Lundström och Hagström menar att Barnkonventionen inte handlar om barns rätt till makt 
utan om respekt för dem; vuxnas agerande ska vara för barnets intresse men på vilket sätt är inte 
självklart. Forsberg (2000:143) anser att istället för att bara se till om barn har inflytande eller ej 
är det mer väsentligt att se om detta är av positiv eller negativ form för dem. Emilson (2008:39) 
visar vidare Halldéns syn på barns inflytande i pedagogiska sammanhang. Halldén beskrivs 
mena att barns inflytande beror på lärares syn på och förhållningssätt till barn och att barns 
positionering utifrån den vuxna visar på pedagogens makt. Än en gång syns samband mellan 
inflytande och makt.  
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Metod 

Val av metod och studiens upplägg  
I syfte att undersöka pedagogers förhållningssätt mot barn vid matsituationer i förskolan valde 
jag att göra en kvalitativ studie, för att söka förstå ett antal pedagogers förhållningssätt snarare 
än att ge en allmängiltig bild. Vidare bestämde jag att låta fyra pedagoger på fyra olika förskolor 
få vara grund till detta. Som metod för undersökningen valde jag att använda mig av dels 
videoobservation vid matsituationer och dels samtal med pedagogerna kring videomaterialet 
med en efterföljande intervjudel. Matsituationerna varade mellan 20-40 minuter och samtalen 
efteråt höll på 20-45 minuter. Att ge sig ut och observera denna sociala företeelse som 
matsituationen är direkt på förskolan kan ses vara av stor vikt för en undersökande studie om 
pedagogers förhållningssätt (Repstad, Närhet och distans, 1999:23f). För att ytterligare se till 
pedagogernas metanivå, dvs. pedagogernas abstrakta tänkande och däribland deras synsätt, fick 
intervjudelen fungera som tillägg till samtalet kring videomaterialet. Dessa kvalitativa intervjuer 
skulle kunna innebära kunskapsproduktion genom interaktion då det gav mig möjlighet att 
utifrån pedagogernas perspektiv förstå världen (Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 
2009:17f). Intervjudelen förbereddes genom en sorts intervjuguide; ett antal öppna frågor att ha 
som bas, där jag bland annat önskade ta del av pedagogernas syn på matsituationen vad det 
gällde dess syfte och regler under matsituationen.3 Den ostrukturering som intervjuguiden till 
viss del innebar kan utifrån Ruane (A och O i forskningsmetodik, 2006:176) ses som ett sätt att 
möjliggöra för flexibilitet under intervjun, då samtalet på så sätt kunde anpassas till de 
intervjuade pedagogerna och vad de berättade.  

Genom videoobservation som metod blev min data bevarad så att jag gång på gång kunde återgå 
till matsituationen och finna nya aspekter. Som tillägg till digital videokamera valde jag att 
använda mig av diktafon. Diktafonen kunde lättare placeras närmare pedagogen och barnen och 
på så vis fånga upp dialog som annars skulle kunna gå förlorad i videoinspelningen, då kameran 
var en bit ifrån och även fångade upp ljud från andra håll. Att använda mig av diktafon bidrog 
också till att jag kunde uppmärksamma mer variationer och små detaljer i språket än jag kunde 
göra genom min videodokumentation. 

Även möjligheten att själv ha varit närvarande under matsituationen och gjort fältanteckningar 
fanns för mig. Detta valde jag dock bort av två anledningar. Dels skulle det ha inneburit att allt 
det som sades och gjordes bara fanns tillgängligt för mig en gång, eftersom det skulle vara 
omöjligt att hinna skriva ner allt vid situationen. Därigenom hade jag gått miste om mycket 
information och framförallt många detaljer. Dels hade jag som närvarande forskare kunnat ha 
inverkan på pedagogernas agerande och därigenom påverkat forskningsresultatet, då jag hade 
blivit en medaktör i samspelet (Repstad, 1999:55). Valet att använda mig av videoobservation 
var dock inte heller helt oproblematiskt. Videokameran innebar även den att pedagogerna var 
medvetna om att vara observerade och att situationen tillfälligt skulle finnas kvar på videoband 
och bli sett av mig igen. Detta kan för informanterna ha inneburit en stor medvetenhet om sitt 
eget agerande och därigenom lett till ett delvis justerat sådant. Huruvida jag själv skulle filma 
matsituationen och på så sätt vara närvarande var heller inget självklart trots min medvetenhet 

                                                      
3 Se Bilaga 1 
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om att min närvaro skulle komma att påverka situationen. Valet om jag skulle delta under 
observationen eller ej behövde även begrundas med anledning av den följande samtalsdelen. Att 
vara närvarande under matsituationen skulle innebära att jag var mer förberedd inför samtalet 
med pedagogen, då jag visste hur matsituationen mer exakt hade gått till, och därför kunde föra 
ett bättre samtal. Mitt syfte att få se en så okonstlad verklighet och ett så genuint förhållningssätt 
från pedagogen som möjligt talade dock för min icke-närvaro, även om det innebar minskad 
möjlighet att bli insatt i situationen och mindre förberedd inför samtalet med pedagogen. Därför 
kom det sig att jag inte närvarade under matsituationen utan istället placerade kameran på ett 
stativ i rummet. 

Under samtalsdelen valde jag att endast använda mig av en diktafon för insamlande av data. 
Enligt Repstad (ibid.:70ff) kan det ses som fördel då det gav mig möjligheten att, helt ostörd 
från att behöva föra anteckningar, kunde engagera mig i det pedagogen sa. Detta gav mig större 
möjlighet att uppfatta och vara uppmärksam på även det icke-verbala språket, vilket kunde leda 
till nya spår att följa upp och ytterligare följdfrågor. Att i efterhand ha dessa video- och 
ljudinspelningar, och på så sätt utförligt kunna nedteckna hela tillfällen, innebar att jag fick 
mycket mer information och möjlighet till många fler nyanser än om jag hade använt mig av att 
föra anteckningar, vilket Repstad (ibid.:72) menar är till fördel när man vill finna värderingar 
och känslor.  

Urval 
På förskolor arbetar förskollärare och barnskötare tätt tillsammans. Båda parter har lika stor 
inverkan på barnen, vilket innebär att bådas förhållningssätt är av lika stor vikt. Av denna 
anledning gjorde jag inte något medvetet urval i denna studie, gällande att endast undersöka 
bara förskollärares eller bara barnskötares förhållningssätt. Av en slump blev det så att alla de 
representerade pedagogerna arbetade som förskollärare; även om en i grund och botten var 
grundskollärare. Av lika stor slump var de alla också kvinnor. Mitt val att studera fyra 
pedagoger grundade sig på att jag ville få ett så brett underlag som möjligt och som samtidigt 
var överkomligt att hinna bearbeta inom arbetets gränser. Ett bredare underlag gav mig en större 
möjlighet till att generalisera resultatet. Dock kan denna studie inte anses representativ för 
förskollärare i allmänhet utan skildrar endast de som var deltagande i mitt arbete.  

Som första del av urvalet av pedagoger gjordes vissa begränsningar för att minimera antal 
aspekter att behöva ta hänsyn till. Utifrån Holme och Solvang (Forskningsmetodik, 1997:101) 
kan detta ses som ett systematiskt sätt att få samman en urvalsgrupp efter ett visst antal kriterier. 
Detta menas gynna möjligheten att skapa en djupare uppfattning om det studerade. Jag valde att 
göra studierna på fyra kommunala förskolor utan någon särskild pedagogik. Mitt val att välja 
bort förskolor med olika pedagogiker berodde på att pedagogernas förhållningssätt skulle kunna 
var beroende av deras inriktning och jag inte på något sätt ämnade att jämföra olika 
pedagogiker.  

Holme och Solvang (1997:104) menar att en större variation i urvalsgruppen, vad det gäller till 
exempel ålder och kön, kan ge ett större informationsinnehåll. Mitt val av just dessa pedagoger 
skedde dock främst av praktiska skäl, om än att det fanns ett visst omedvetet ålderspann hos 
pedagogerna. Jag hade till en början tänkt välja pedagoger jag inte på något sätt, eller genom 
några led, hade en koppling till. Repstad (1999:27) menar att då man observerar någon man 
känner mister sin akademiska distans och ens personliga intressen kan komma att ta över. 
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Arbetets tidsbegränsningar fick mig dock att till viss del ändra mig i denna fråga. Att hitta 
personer, vilka jag var helt okänd för, att ställa upp på videoobservation skulle inte ha varit helt 
enkelt utan krävt mer arbete från min sida. Av tidspress valde jag därför att ta kontakt med min 
tidigare förskolechef samt en biträdande förskolechef inom den enhet jag haft min 
verksamhetsförlagda utbildning. Efter min önskan att kunna hålla distans gav de förslag på 
pedagoger som jag inte kände och kunde kontakta. Utifrån Emilsons (1998:58) tolkning av 
Lindahl kan möjligheten att kunna uppge ett för pedagogerna välkänt namn ha förenklat 
processen att skapa en trygg relation med vederbörande, då cheferna fungerade som sk. 
gatekeepers till pedagogerna. Detta ökade förmodligen pedagogernas tillit till mig och 
förkortade på så sätt denna del av arbetet avsevärt. Det fanns å andra sidan ett starkt argument 
mot att finna respondenter just genom kontakt med deras chefer. Repstad (1999:33) nämner att i 
de fall tillfrågandet av respondenten sker genom en högre person över denna kan den tillfrågade 
ha svårt att inte samtycka till forskningen i och med det beroendeförhållande den befinner sig i. 
Med detta drar jag en parallell till att jag först kontaktade pedagogernas chefer, vilka föreslog 
dem, och att jag sedan nämnde det för pedagogerna. I sitt beroendeförhållande till chefen kan 
pedagogerna därför ha upplevt det som svårt att neka mig tillträde att göra studien hos dem.   

Genomförande  
Matsituationen videofilmades genom den utplacerade digitala videokameran, medan jag befann 
mig i ett annat rum på förskolan. Efter matsituationen gick jag igenom videomaterialet och 
skrev ner funderingar att föra fram till pedagogen. Med en snabb inblick i materialet tittade så 
jag och pedagogen på mina utvalda delar på videokamerans LCD-skärm för att kunna samtala 
kring detta. Vad var det som hade hänt och hur tänkte pedagogen kring detta? Dokumentationen 
över de autentiska matsituationerna kan ha ökat pedagogernas möjlighet till att återgå till 
situationen i tanken (Repstad, ibid.:24). Risken fanns att pedagogerna svarade vad de trodde de 
förväntades svara men vilket jag ansåg övervägdes av möjligheten att bättre förstå pedagogernas 
handlande och få en inblick i deras syn på situationen. Dessa frågor kom många gånger att visa 
att mina tolkningar var felaktiga, vilka på så vis kunde rättas till. Pedagogernas svar skulle alltså 
inte på något sätt förändra det jag såg i min videoobservation utan vara som komplement till 
denna bild, med pedagogernas tankar och avsikter vid situationen. Detta gav mig också en större 
möjlighet att bli insatt inom den kontext pedagogen handlade, vilket det som utomstående 
observatör är svårt att upptäcka endast genom en videoobservation. De förberedda frågor jag 
hade till intervjudelen berördes många gånger redan under samtalsdelen kring filmen och 
förändrade därför till viss del den tänkta intervjudelen. Variationen i filmerna innebar att olika 
frågor togs upp i samtalet, vilket gjorde att de frågor som sedan togs upp i intervjudelen skilde 
sig från pedagog till pedagog. Detta ledde även till att vissa frågor helt valdes bort att ställas.  

Bearbetning och analys 
Observation och samtal efterföljdes av en tid av bearbetning av materialet. Nästintill allt4 som 
sades och gjordes under videoobservationerna samt det som sades under samtalen 

                                                      
4 Med undantag då det var dålig ljudupptagning eller då dialogen eller agerandet ansågs vara helt 

utanför ramarna för denna studie.  
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transkriberades. Utifrån mitt transkriberingsmaterial valde jag sedan ut sekvenser som jag av 
någon anledning fann vara av särskild vikt att ta upp. Mina kriterier för detta var att pedagogen 
skulle kunna ses ha en betydande roll i situationen och vars förhållningssätt antingen skulle vara 
en del av det mönster jag fann eller visade på en ytterlighet. Holme och Solvang (1997:139) 
nämner svårigheten med att systematisera sitt ofta omständliga och oorganiserade resultat vid 
kvalitativa intervjuer. Av denna anledning, och för att göra resultatet väl systematiserat, var mitt 
främsta tillvägagångssätt att göra vissa uppdelningar gällande min empiri. Som första del av 
resultatet kommer en redovisning av den observerade matsituationen och det efterföljande 
samtal jag hade med pedagogen, utifrån det videomaterial denne fick ta del av. I denna del 
kommer de fyra förskolorna figurera var för sig. Oftast kommer den observerade matsituationen 
att finnas tillsammans med den efterföljande samtalsdelen. I vissa fall kommer matsituationen 
eller samtalsdelen att förekomma ensam. Beskrivningarna av dessa tillfällen kommer att bestå 
dels av sammanfattningar och dels av ordagranna utdrag. Efter otaliga genomgångar av mitt 
material fann jag till slut olika kategorier att dela in mitt resultat i. Under denna del är därför 
redovisningarna sorterade under följande rubriker; maten, bordskick och uppförande samt 
placering. I samband med dessa delar kommer det även att finnas en kortare analys bestående 
av min initiala syn på situationen kopplad till studiens frågeställningar. Den andra delen av 
resultatet kommer att ta upp den intervjudel som skedde efter samtalet kring videomaterialet. Då 
frågorna som tidigare nämnts till viss del kom att skilja sig åt under denna del valde jag ut de 
frågor som alla pedagoger svarade på. Indelningen av intervjusvar är efter kategoriseringarna; 
syften, pedagogens roll, regler och barnens ansvar, och inte efter förskolorna likt föregående 
del. Slutligen kommer en sammanfattning ske av mitt resultat. 

Efter systematisering av min empiri, och för en vidareutveckling av de analytiska delarna, har 
valda delar utarbetats, utvecklats och utmanats i diskussionen. I diskussionen har jag kritiskt 
granskat samt analyserat min empiri med hjälp av vissa av studiens centrala begrepp samt har 
till viss del även kopplat till och diskuterat utifrån tidigare forskning. Diskussionen har 
systematiserats utifrån samma uppdelning som resultatet, om än med viss modifikation.  

Tillförlitlighetsfrågor 
Mitt val att göra fyra videoobservationer gav undersökningen en viss bred och möjligheten att 
dra vissa slutsatser, om än inte mer än för dessa fyra pedagoger. Min studie kan däremot ses 
utifrån vad Kvale (2009:280) skriver om den humanistiska uppfattningen. Den humanistiska 
uppfattningen, till skillnad från till exempel samhällsvetenskapen, önskar inte finna universella 
sanningar utan eftersträvar att se till varje situations unika struktur och logik.  

Vid applicering av Kvales (ibid.:263f) begreppsdefinition av reliabilitet undersökte jag huruvida 
mina samtal med pedagogerna, och senare min transkribering av dessa, var tillförlitliga. För att 
anses vara en pålitlig intervjuforskning menar Kvale att resultatet bör kunna reproduceras vid 
andra tillfällen samt oberoende av forskare. Reliabiliteten anger alltså metodvalens grad av 
tillförlitlighet. I och med mina metodval kan det till viss grad ses som svårt att finna likartat 
intervjuresultat då samtalet bygger på den insamlade datan. Detta sägs med poängtering av att 
ett videobaserat samtal dels innebar att det som jag (läs: forskaren) utläste i situationen var 
beroende av min verklighet, då uppfattningar om omvärlden skapas utifrån subjektiva 
erfarenheter och värderingar vilket nämns av bland annat Holme och Solvang (1997:327). Dels 
är resultatet beroende av situationen, vilken omöjligt kan vara exakt likt den jag observerade. 
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Att efter dessa motargument fortfarande hävda att mina metodval till viss del är tillförlitliga kan 
tyckas vara direkt motstridande mot Kvales definition av reliabilitet som möjligheten till 
reproduktion. Ett frånsägande av att studien absolut kan generera samma resultat, i och med 
metodvalens inverkan, belyser jag dock med den reliabilitet som metodvalen samtidigt faktiskt 
innebär. Människans utgångspunkt i sin egen verklighet innebär att även människans forskning 
aldrig helt kan frångå en subjektiv bedömning, vilket i sig skulle kunna ifrågasätta all forsknings 
reliabilitet redan där. Utifrån detta kan dock mina metodval till viss del ses som mer 
tillförlitliga, då de gav mig möjligheten att vidga mitt seende utifrån pedagogernas egna 
perspektiv. Wehner-Godée (Att fånga lärandet, 2000:55) tar upp om hur tolkning av 
observationer alltid är subjektiva och hur de blir mindre subjektiva först vid diskussion 
tillsammans med andra, då man uppmärksammar och förstår olika saker annorlunda. I och med 
att pedagogerna delgav mig sina tankar och förklaringar av matsituationen utifrån 
videomaterialet kunde mina subjektivt färgade tolkningar av situationen förändras och vidgas då 
det gav mig en ny inblick; inte enbart av en annan människa utan av den som jag just faktiskt 
studerade.  

Mitt insamlade material gav i och med de varierande metodvalen en bredd av mitt valda 
undersökningsområde. Efter en väl genomarbetning av min empiri, med avgränsningar och 
kopplingar till studiens syfte och frågeställningar, kan man se hur studien uppfyller ett krav på 
validitet (Hartman, Skrivhandledning, 2003:44).  

En annan aspekt av reliabilitet är som redan nämnt gällande min transkribering. Utifrån vad 
Kvale (2000:200f) säger om skillnader i sättet att transkribera valde jag även att se till 
reliabiliteten vad det gäller mina transkriberingar, som den grund de är i min studie och därmed 
kan ses ha en stor del i hela studiens reliabilitet. I mina transkriberingar gjorde jag ett medvetet 
val att allt – som för mig var hörbart och kunde ses som relevant för studien – transkriberades 
ordagrant. I de fall jag var osäker på orden gissade jag aldrig utan valde istället att markera att 
det var någonting som sades men inte kunde tydas. För att undvika att de valda delarna skulle 
bli tagna ur sitt sammanhang transkriberade jag i den mån det var möjligt även en del mindre 
relevanta delar som sagts eller gjorts innan jag valde vilka specifika delar jag skulle lyfta fram. 
Med instämmande i vad Kvale (2000:202) säger om att en transkribering aldrig kan ses som mer 
objektiv än en annan, utan bara som olika konstruktioner av det observerade, ansåg jag dock att 
min noggrannhet vid transkriberingen talade för en större reliabilitet än motsatsen då det 
påverkade mitt resultat och senare analys samt diskussion.  

Tillförlitligheten gällande pedagogernas förhållningssätt och huruvida detta förändrades 
beroende av deras vetskap om att de blev observerade är omöjligt att säga någonting om. 
Sannolikt blev de på något sätt påverkade av detta, vilket enligt Bryman (Samhällsvetenskapliga 
metoder, 2004:184) kan förklaras som en ”reaktiv effekt”. Detta bör dock inte ses som explicit 
för just denna studie och dess reliabilitet. Att helt slippa en sådan förändring i en 
observationsstudie, och även vid intervjuer, är mer eller mindre omöjlig när subjekt blir 
medvetna om att de synas som objekt. 

Etiska aspekter 
Som forskare har man att ta ett antal etiska aspekter i beaktande, av aktning och respekt för den 
eller dem som du tillåtits studera. Med stor tyngd skriver Holme och Solvang (1997:336) hur 
den som gör en undersökning måste inse det ansvar man faktiskt har till alla de människor som 
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deltar i studien. Detta ansvar återfinns i Vetenskapsrådets (u.å) Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principerna är nära sammankopplade och 
sammanskrivs i många fall (se t.ex. Kvale, 2000:87) men kommer för tydlighetens skull att 
omnämnas var för sig i följande stycken. 

Informationskravet 

Inför mina studier ute på förskolorna delgav jag pedagogerna genom både telefon- och 
mailkontakt syftet med studien och informerade om hur den skulle gå till. Som information om 
studien berättade jag att min utgångspunkt var att undersöka pedagogers förhållningssätt till 
barnen under matsituationer. Vid början av mitt arbete kunde jag inte ge en mycket större 
förklaring än så, då detta till viss del har varit en explorativ studie, dvs. som skulle komma att 
utvecklas och få eventuella vändningar allteftersom mitt arbete fortskred. Pedagogerna blev 
också informerade och tillfrågade om mina metodval; att jag önskade göra videoobservationer 
under matsituationer och kortare intervjuer med pedagogerna efter dessa. I min kontakt med 
pedagogerna poängterades det att de självklart inte behövde ställa upp på någonting som på 
något vis kändes obekvämt för dem. Jag påpekade även att materialet endast skulle vara 
tillgängligt för mig och kasseras efter min transkribering, där alla parter skulle förekomma helt 
anonyma.  

Samtyckeskravet 

Vad det gäller samtycke nämns av Kvale (2000:87) att man måste fråga sig vem eller vilka som 
man behöver få samtycke ifrån innan man kan börja sin studie. För möjligheten att ens kunna 
göra denna studie om pedagoger och deras förhållningssätt vid matsituationen krävdes att jag 
fick samtycke från några pedagoger som ville delta som studeringsobjekt. Inför deras 
deltagande blev de informerade om att detta var frivilligt. Samtidigt bad jag även om tillåtelse 
att få filma dem under matsituationen. Då även barn filmades under matsituationerna behövdes 
ett godkännande från deras föräldrar, vilka i stort sett fick samma skriftliga information som 
pedagogerna fått.5 En aspekt jag vidare behövde ta i beaktande var att barnen själva inte på 
något sätt hade gett sin tillåtelse att bli filmade av mig. I och med att jag själv inte skulle 
närvara under matsituationen var detta någonting som diskuterades tillsammans med 
pedagogerna och där ansvaret lämnades över till dem. Ett barn som på något sätt uttryckte 
obehag över att bli videoobserverad skulle få avstå från att delta, även om föräldrarna hade givit 
sin tillåtelse.  

Trots fokus på pedagogerna insåg jag i efterhand att barnens perspektiv blev försummat när de 
varken blev tillfrågade om att vara delaktiga i denna studie eller fick information om till 
exempel frivillighet och sekretess. Oavsett om barnen hade kunnat ta till sig av dessa delar eller 
inte kvarstår detta utelämnande av barnens perspektiv och det ansvar som Johansson (2003:46) 
nämner att Davis tillfogar forskaren; att ge barn makt över sin egna delaktighet i forskning. 

Konfidentialitetskravet 

Holme och Solvang (1997:335) skriver om vikten av bland annat tystnadsplikt och 
respondenternas oigenkännlighet vid en undersökning. Inför studien poängterade jag starkt för 
både pedagoger och föräldrar att materialet endast skulle finnas mig tillgängligt samt att både 

                                                      
5 Se Bilaga 2  
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pedagoger, barn och förskolor skulle ha fingerade namn i mitt arbete för att inte på något sätt 
kunna kopplas. Författarna menar att detta bör ses med än strängare ögon sedan datatekniken 
har gått framåt. Som skydd mot detta valde jag att inte ha några dokument, vare sig handskrivna 
eller på dator, som på något sätt kunde avslöja deltagarnas identitet och uppgifter. En ytterligare 
aspekt jag tog i beaktande är vad Holme och Solvang (ibid.:335) kallar för att  kunna lova 
diskretion. I min undersökning blev jag vissa gånger av pedagogerna ombedd att inte föra 
information vidare vilket jag under inga omständigheter har brutit emot, även då det skulle ha 
kunnat vara en hjälp för min egen del i studien.  

Nyttjandekravet 

Mitt insamlade material skulle endast vara tillgängligt för mig att använda till denna studie och 
inte på något sätt komma att publiceras för allmänheten. Studien i sin helhet skulle däremot 
komma att publiceras på Stockholms Universitets DIVA-bas över skrivna uppsatser men, som 
tidigare nämnts, endast förekomma med fingerande namn. 
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Resultat 
Ur mina transkriberade videoobservationer6 och samtal samt intervjudelar med pedagogerna har 
jag valt att fokusera på ett antal situationer som kommer tas upp i nedanstående del. Tillhörande 
analysdel är, som redan nämnts, endast en kortare kommentar av situationen kopplad till 
studiens frågeställningar och belyses teoretiskt i senare diskussion. Utdrag från mina 
videoobservationer kommer benämnas V.o. och samtal med pedagog kommer förkortas Sam.  
Alla namn som framkommer i följande text är fingerade.  

Redovisning av förskola 1 
     Rabi     Pedagog      Rosa 

                                            Rikard 

 
                   Rasmus      Ronja   

   

Figur 1. Bordsplacering, Ek. 

Maten 

”En eller två?” 

Videoobservation: ”Nu gör vi såhär, varsågod” säger pedagogen. Pedagogen ger 
morötter och gurkor till en flicka som tar av grönsakerna och skickar vidare till de 
andra barnen. ”En eller två?” frågar pedagogen barnen och lägger sedan upp så många 
potatisbullar på tallriken som de har svarat. Pedagogen häller upp vatten i barnens glas 
och barnen tar sylt på sina potatisbullar.  

Samtal med pedagog: Pedagogen berättar att barnen själva inte får ta av maten, då det 
resulterar i att vissa barn tar massor av maten och andra ingenting. Pedagogen menar 
att detta förhindras om det är hon som lägger upp maten till barnen.  

Analys  
Genom att pedagogen lägger upp maten förmedlar hon att barnen inte är kapabla att själva 
avgöra sitt matintag utan att det är någonting som måste regleras av henne. Däremot visar hon 
att barnen kan få ha större inflytande när det gäller att själva få ta grönsaker.   

”För han tar ju en balans i det han äter” 

V.o.: En pojke, Rabi, säger att han inte tog mycket sylt i början av måltiden. ”Gjorde 
du inte? Du har ju mycket sylt där” säger pedagogen och pekar på hans tallrik. ”Men 
Rasmus, men Rasmus har…” börjar Rabi. ”Ja, men du ska inte titta på Rasmus. Du ska 
titta på hur mycket du vill ta på din tallrik” säger pedagogen. ”Men Rasmus, men 
Rasmus tog…” börjar Rabi igen. ”Du vet inte hur mycket Rasmus äter, han kanske äter 
mer potatisbullar” replikerar pedagogen.  

                                                      
6 Se Bilaga 3 
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Sam.: Pedagogen förklarar hur hon tycker att mängden sylt måste ses i relation till 
mängden mat, att det är maten som avgör. Hon ger vidare ett annat exempel ”Han 
[Rikard, min anm.] åt ju jättemycket och jättebra å då får ju han äta så mycket fisk 
eller så mycket korv eller vad det nu är till potatisen […] För han tar ju en balans i det 
han äter, men det kan inte de förstå utan då tycker ju de att ”Näe, nu ska jag ha alla 
korvar för han har ju det men sen äter jag ingen potatis”. Pedagogen tar även upp att 
man inte ska ta på sig massor av någon mat och ingenting av det andra utan barnen ska 
smaka på allting som bjuds.   

Analys  
Pedagogen vill förmedla att man ska se till helheten i maten och att det finns en balans i denna. I 
sitt samtal med barnet förmedlar hon hur man inte ska jämföra sig med hur andra äter utan se till 
sin mat i förhållande till sina matval.  

”Se till så att du får i dig det du har på tallriken” 

V.o.: Tre pojkar sitter under måltiden och diskuterar en lång stund om hur god maten 
är. ”Det är så gott, det är så gott, det är så jag måste, jag måste, jag måste eh… gå till 
toaletten!” utbrister Rabi. ”Maten är så god att jag måste… att hela jag exploderar” 
kontrar Rasmus. Pedagogen hinner inflika ett ”Mm, vad bra” innan Rikard fortsätter 
”Jag tycker den är så god så att hela min mage smäller upp!” Efter att ha följt 
diskussionen säger till slut pedagogen ”Men då tycker jag att vi äter också så att vi får 
i oss den goda maten.”  

”Jag ska äta såhär många” säger Rikard. ”Mm, men börja med det du har på tallriken, 
Rikard” säger pedagogen.  

Rikard och Rabi börjar vid ett senare tillfälle återigen prata om hur god maten är. Rabi: 
”Det här är min godaste mat i hela universum!”. ”Det här är min godaste mat 
[ohörbart]” säger Rasmus. Pedagogen vänder sig till Rasmus och säger ”Jättebra, men 
se till så att du får i dig det du har på tallriken då”. 

Analys 
Å ena sidan kan pedagogen ses instämma i barnens samtal genom att till exempel säga ”Mm” 
och ”Jättebra” men uttrycker å andra sidan ett men i interaktionen; ” Men då tycker jag […] 
men börja med […] men se till så att…”. Pedagogen förmedlar till barnen att det är okej att 
diskutera och samtala till en viss gräns men att hon har rätt att påpeka när man glömmer bort att 
äta. Matsituationen ses av pedagogen som ett tillfälle där man inte får glömma bort att äta och 
där hon måste påminna barnen om det.   

Bordsskick och uppförande 

”Jag vill att du använder gaffeln” 

V.o.: Pedagogen tittar mot Rasmus och söker hans uppmärksamhet. ”Rasmus, jag vill 
att du använder gaffeln, Rasmus. Hittar du den? Titta får du se!”. När lunchen börjar 
lida mot sitt slut frågar pedagogen om Rasmus är mätt varpå han svarar ja. ”Ta sista 
tuggan…” säger pedagogen till Rasmus som gör som hon säger. ”Hur gör man då med 
kniv och gaffeln?” fortsätter pedagogen. Rasmus lägger ihop besticken på tallriken och 
får sedan en nick från pedagogen och erbjuds att ta en smörgås ur brödkorgen. […] 
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Pedagogen tittar upp mot Ronja och pekar på hennes plats. ”Ronja, jag vill att du 
lägger ihop dina bestick, annars får Rasmus upp din gaffel och allt i ansiktet, det är 
inget trevligt.” 

Sam.: Pedagogen berättar hur man genom att placera besticken på tallriken visar att 
man är klar. Hon håller på sådana typer av saker för att det var ska vara lugn och ro. 
Det är ett sätt som är universellt och därför är bra att kunna använda sig av, speciellt 
om man kanske inte har språket i ett annat land. Hon menar vidare att detta kan ses som 
en liten sak men som på det stora hela kan göra att det spårar ut. En ytterligare tanke 
med detta är enligt pedagogen att barnen ska känna ”Nu är jag färdig, nu kan jag gå. 
Nu är det en punkt här”. 

Analys 
För att skapa lugn och ro under matsituationen förväntar sig pedagogen att barnen ska äta maten 
med bestick och placera besticken på tallriken när de har ätit färdigt. Hon ser på matsituationen 
som ett tillfälle som kräver tydliga ramar för att fungera väl och där besticken kan fungera som 
verktyg för detta; både för hur man uppför sig socialt och hur man tydliggör att matsituationen 
är slut. 

“Sätt dig upp, sitt upp” 

V.o.: Pedagogen ber barnen flera gånger att sitta ordentligt; ”Ronja sätt dig, sitt upp.” 
[…] ”Nänänänä, sitt framåt nu” säger pedagogen och vrider på Rosa som har vänt sig 
lite mot Rasmus och Rabi i deras interaktion. […] ”Sitt ordentligt, Rikard.” 

Analys 
Pedagogen anser att matsituationen ska innebära ett visst sätt att sitta; sitta upp, framåt och 
ordentligt. Till barnet förmedlar hon hur detta är viktigare än barnets egna syften, till exempel 
då hon tillrättavisar Rosa som har vänt sig mot pojkarna för att delta i deras samspel. 

”Leker vi när vi sitter här, då måste vi sitta här när de andra går och leker” 

V.o.: Pedagogen tittar på hur Rasmus för sin smörgås fram och tillbaka framför 
ögonen. ”Han leker” säger Rabi. ”Han tittar på sin smörgås och ser hur den ser ut när 
han har bitit där. Det behöver inte betyda att man leker, det är när man börjar plocka 
om och skrika, det är då man leker. Nu tittar han bara hur han har bitit på smörgåsen, 
eller hur?” svarar pedagogen. 

Rosa har ätit upp sin banan och gör någonting med skalet och sitt glas och ber 
pedagogen att titta. ”Ja, inte ditt glas inte… med bananskalet”. […] Rosa sitter på sin 
plats och börjar röra bananskalet upp och ner i något viftande rörelser. Pedagogen 
sträcker sin arm mot Rosas hand för att stoppa viftandet. ”Nej, Rosa, jag vill inte att du 
viftar för det kommer att flyga på någon”. 

Sam.: Pedagogen berättar att hon anser att lek är när det blir skrik, hopp och barnen 
inte äter; med fnitter och rop blir det lätt att det spårar ut och att hon inte kan nå barnen. 
”… då brukar jag säga det; att leker vi när vi sitter här, då måste vi sitta här när de 
andra går och leker…”.  Barnet kan få sitta kvar en minut eller så medan de andra går 
ifrån och även om de kanske inte hinner börja leka så uppfattar barnet ändå att det 
måste sitta kvar, menar pedagogen.  
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V.o.: Rasmus tar kannan med vatten och börjar fylla på sitt glas. Pedagogen håller 
uppsikt medan han häller. Rasmus fyller upp mycket i glaset och pedagogen tar till slut 
kannan från honom.  

Sam.: ”Han [Rasmus, min anm.] och Rabi har hållt på nu ett par gånger här å fyllt 
glasen såhär mycket å tävlat i att dricka snabbt å så fyller de på igen å så […] Så att 
innan det börjar nu med leken så tog jag… nu räckte det, nu var det lagom. Så tog jag 
bara bort den för det var det som var… från gårdagen, från förrgår så att säga tillbaka 
så har de suttit å tävlat hur mycket vatten de kan dricka ungefär då. Å eftersom båda är 
dåliga på att äta…. så vill inte jag att de dricker massor av vatten vid maten.” 

Analys 
Matsituationen ses av pedagogen som ett tillfälle fritt från lek. Hon förmedlar att barnets 
agerande är okej så länge hon vet, eller tror sig veta, dess syfte; ”Han tittar på sin smörgås och 
ser hur den ser ut när han har bitit där. Det behöver inte betyda att man leker…”. När 
pedagogen tror sig ana en olycka eller början till lek förmedlar hon hur hon har rätt att avbryta 
barnets handlande antingen genom verbal eller fysisk reaktion; ”… jag vill inte att du viftar för 
det [bananskalet] kommer att flyga på någon”, ”så att innan det börjar nu med leken så tog jag 
[kannan, min anm.]”. 

“Har inte du något roligt att berätta?” 

V.o.: Pedagogen vänder sig till Rosa ”Har inte du något roligt att berätta?”. Rosa 
skakar på huvudet och pedagogen fortsätter ”Du sitter så tyst här och bara lyssnar på 
dem. Vad gjorde du igår med Rakel då?”  Pedagogen får fortfarande inget svar från 
Rosa och frågar om hon sov hos Rakel inatt och får då ett nej till svar. ”Det har du 
inte… Vad lekte ni då? Va?”. ”Inget” svarar Rosa varpå pedagogen upprepar och säger 
”Inget?!”  

Sam.: Pedagogen berättar allmänt om att hon tycker att matsituationen ska vara lugn 
och trevlig ”å man pratar om roliga saker”.    

Analys 
Pedagogen anser matsituationen vara ett tillfälle för samtal. Det barn som inte säger någonting 
under matsituationen försöker pedagogen uppmuntra till att prata. Genom sin kommentar om 
flickans tystnad och fortsatta frågor trots föga svar förmedlar hon att man inte bara kan prata 
under matsituationen utan till och med bör prata. 

Placering 

“Då blir det också att jag bryter” 

Sam.: Barnen har bestämda platser vid maten vilket pedagogen berättar är för att kunna 
bilda en grupp och skapa trygghet hos barnen. Det gäller att hålla de hårt till en början för 
att sen kanske kunna släppa på regler och till exempel bestämda placeringar när de har 
funnit en trygghet i sig själva och klarar det; att nu byta plats hela tiden menar pedagogen 
skulle orsaka ett virrvarr. Pedagogen nämner dock hur barnen vissa gånger får byta 
platser vid hennes bord. ”… jag har ju väldigt pratiga runt omkring överallt, va… men 
jag brukar flytta ner honom hit, när hon har varit borta, för då blir det också att jag 
bryter… För de här söker ju ofta… börjar han äta eller tycker inte att det är gott eller 
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vad det nu är så hänger han på och tvärtom. De liksom sporrar varann på alla möjliga 
saker, å han börjar hänga med å pratar å äter aldrig…” 

Analys 
Under matsituationen ser pedagogen hur man kan skapa trygghet hos barnen genom att 
bestämma till exempel placeringar. Pedagogen anser barnen vara i behov av dessa ramar för att 
det inte ska bli oordning. Genom att justera dessa ramar; när hon väljer att barnen ibland ska 
byta plats kring bordet för att bryta vissa konstellationer, visar hon hur hon har makten över 
deras placering och ramarna för vad som anses vara ett accepterat beteende.  

Redovisning av förskola 2 
     Alva   Pedagog   Alvida   Amanda    

                                                         

    Astrid          Angelica          Albin 

Figur 2. Bordsplacering, Ek. 

Maten 

”Vi skickar runt maten här” 

V.o.: Barnen börjar ta av maten. Pedagogen går iväg för att hämta en kanna med vatten. 
”Jag har inget alls!” ropar Alva. ”Nej, ni får skicka runt!” ropar pedagogen en bit 
bortifrån. Alva upprepar vad hon sa och ropar sen ”Får jag ingen mat?!”. Alva ställer sig 
upp och pekar på någonting längre på bordet precis när pedagogen kommer tillbaka. 
Pedagogen tar ner Alva på stolen igen och säger ”Om du sitter där så tror jag att någon 
skickar det till dig. Vi skickar runt maten här”. Pedagogen börjar hälla upp vatten till de 
flickor som sitter bredvid henne och ställer sedan kannan vid Albin som sitter på andra 
sidan bordet. ”Kan ni hälla själva där borta? […] Albin, fixar du det?” 

Sam.: Pedagogen berättar att barnen inte får hälla det första vattnet när det är full kanna; 
”det fixar de inte för det blir för tungt, blir det skakigt sådär å sen… vet man ju till 
hundra procent att de kommer spilla […] å det kommer ta tid att torka upp”. När det är 
lite mindre vatten i kannan orkar barnen bära den och då brukar de få hälla själva, 
berättar pedagogen.  

Analys 
Pedagogen förmedlar till barnen att hon har tilltro till dem då de själva får frihet att avgöra vad 
och hur mycket de ska ta av maten, även när hon inte är i rummet. Då pedagogen häller upp 
vatten åt barnen, för att frångå risken att de råkar hälla utanför glaset och att hon måste torka 
upp, förmedlar hon att det är viktigare att hennes arbetsbörda inte ökar än att barnen får tillfälle 
att fungera självständigt. Genom minimering av barnens möjlighet att få försöka visar 
pedagogen också att hon inte har tilltro till barnens kapacitet att hälla.    

 22



 

“Nu får du börja äta lite här” 

V.o.: Alva sitter med sin tallrik med ris, sås och broccoli och har ätit upp sin korv. 
”Mer korv!” ber hon. ”Mer korv?” säger pedagogen och ger henne korvgrytan. […] 
”Men Alva” säger pedagogen ”nu får du börja äta lite här”. 

Analys 
Huruvida barnen vill ha mer av någonting är upp till dem att bestämma och oavsett om de redan 
har annan mat på tallriken eller inte. Med denna tillåtelse förmedlar pedagogen att barnen själva 
har förmågan att till stor del kunna styra över sitt matintag. Ibland kan barnen dock behöva bli 
påminda om att äta sin mat, vilket pedagogen förmedlar i och med sin tillsägelse.   

”Du har ju bönor och majs, då klarar du dig med det” 

V.o.: Alvida tar en broccoli ur skålen. Pedagogen frågar Amanda om hon vill ha den 
sista, vilket hon inte vill. Albin vill inte heller ha den sista broccolin ”… jag tål inte 
broccoli!”. ”Tål du inte broccoli? […] Du tycker inte om kanske… […] Du har ju 
bönor och majs, då klarar du dig med det” säger pedagogen. Senare under måltiden ber 
Alva om att få mer mat. ”Ännu mera?” säger pedagogen och skickar korvgrytan till 
Alva. Hon tittar sen mot Alvida och säger ”Blir ni aldrig mätta? Du är väl mätt nu?” 
Alvida svarar något ohörbart. ”Du har ju inte smakat på din broccoli ens” säger då 
pedagogen. ”Jo, det har jag” svarar Alvida, varpå pedagogen säger ”Du skulle ju ha 
den största biten”. Alvida tar upp broccolin med gaffeln och äter den. 

Analys 
Pedagogen förmedlar till barnen att hon litar på deras omdöme om det är någonting de inte vill 
ha; oavsett om orsaken är allergi eller bara ett ogillande. Med sin acceptans för pojkens vilja 
förmedlar hon hur hans åsikt har ett värde. Till ett barn som däremot har tagit av maten 
förmedlar pedagogen att barnet ska ta ansvar för vad den har lagt upp och äta en del; ”Du har ju 
inte ens smakat […] Du skulle ju ha den största biten”. Genom sitt påstående som fråga om 
Alvida är mätt kan man se hur pedagogen menar att hon vet när Alvida är eller bör vara mätt 
fastän Alvida fortfarande äter.  

Bordsskick och uppförande 

”Kan ni var lite tysta nu när vi äter?!”  

V.o.: Albin sitter vid matbordet och rapar. ”Men man rapar inte vid bordet, Albin. Då 
säger man ’ursäkta att jag rapade’” säger pedagogen. Efter ett tag börjar ett samtal 
kring min videokamera som står på ett stativ i matrummet. ”Kanske den kommer 
PRUTTA!” utbrister Albin. ”Filmkameran?” frågar pedagogen. Albin fortsätter ”Eller 
kanske den kommer BAJSA! Eller rapa!” alltmedan Alva skrattar åt honom. Till slut 
frågar pedagogen om Albin ska gå ifrån, eller om han vill ha mer mat. Albin börjar 
frammana rapar och får de andra barnen att skratta. ”Albin, snart får du gå ut härifrån, 
jag vill inte ha dig härinne om du håller på så” säger pedagogen varpå han svarar att 
han ska rapa. Pedagogen tar ut Albin ur rummet samtidigt som han hela tiden utropar 
”OJDÅ, OJDÅ!” vilket de andra barnen skrattar åt. Även utanför rummet hörs hans 
utrop och flickorna i rummet fortsätter att skratta. Efter ett tag kommer Albin med en 
annan pedagog in i rummet igen för att hämta sin tallrik och sätta sig i ett annat 
matrum. ”Gör sådär roligt igen!” utbrister Astrid. ”OJDÅ, OJDÅ!” ropar Albin och 
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går ut tillsammans med den andra pedagogen. Flickorna börjar återigen skratta och 
Alva gör ett ljust och högt skrattljud. Pedagogen vänder sig mot Alva och säger ”Så, 
kan ni vara lite tysta nu när vi äter?! Kan ni berätta nånting, kan vi prata om nånting 
istället kanske?” 

Sam.: Pedagogen berättar hur hon först frågade om Albin ville ha mer mat ”om vi 
pratar om det, så kans…. börjar han tänka på nåt annat å sen så… sen så fokusera på 
att äta då istället”. Hon förklarar sen hur hon misstänkte att Albins kiss- och bajssnack 
skulle trappas upp av de andra barnens skratt. ”[Då] blir det liksom en så okontrollerad 
situation […] för han tycker ju det är roligt om de andra skrattar å då börjar han mer 
å merSepp, Abrahamsson och Fjellström” Ibland får han sitta utanför en stund för att 
lugna ner sig innan han kan komma in igen. Vid ett senare tillfälle förklarar pedagogen 
vidare ”… det är ju hans personlighet att vara lite clown sådär. Vill visa upp sig för de 
andra då, showa lite, de andra skrattar. Men ibland måste man ju liksom säga till att 
det här, det är inte accepterat utan vi vill äta i lugn och ro och samtala i normal 
samtalston liksom”. 

Analys 
Med sina tillsägelser visar pedagogen hur barnens beteende under matsituationen måste 
godkännas av henne och att barnet annars kan behöva gå ut från rummet. Pedagogen förmedlar 
att det beteende som accepteras utifrån henne är oavsett om barnets kompisar tycker att barnet 
är roligt eller inte. Hon vill förmedla att matsituationen är ett tillfälle för lugn och ro och samtal 
i normal samtalston. Med sitt försök att avleda Albin genom samtal om maten kan man se hur 
hon vill förmedla denna tänkta samvaro utan att säga det rätt ut, vilket visar på en osynlig 
styrning.   

”Kan du sitta på stolen som vanliga människor?!” 

V.o.: Astrid börjar sjunga. De andra flickorna skrattar åt henne medan pedagogen äter 
sin mat. Alvida stämmer in med ett ord och Astrid utropar ”Jaaaa!” och fortsätter 
sjunga. ”Mm-m” säger pedagogen och fortsätter äta sin mat. Alvida och Amanda 
skrattar och Astrid ställer sig upp och börjar dansa samtidigt som hon sjunger. ”Astrid, 
nu kan du sitta ner och äta” säger pedagogen och för handen upp och ner för att visa 
att hon ska sätta sig. Astrid sätter sig ner. Efter ett kortare samtal åker Astrid ner på 
stolen och halvligger vid matbordet och skrattar. Alvida och Alva tittar under bordet 
mot Astrid och skrattar. Pedagogen vänder sig till Astrid ”Kan du sitta på stolen som 
vanliga människor?!” Flickorna fortsätter titta ner under bordet och skratta. ”Va?!” 
fortsätter pedagogen till Astrid. ”Du är fem år, inte ett år!”  

Analys 
Pedagogen anser att matsituationen ska innebära ett visst beteende och där hon har en roll att 
sätta gränser för vad som är acceptabelt. Under detta tillfälle förmedlar hon till barnen att det 
kan vara okej att sjunga vid matbordet men att detsamma inte gäller för att stå upp och dansa 
eller halvligga vid matbordet. Pedagogen förmedlar genom tillsägelser att det under 
matsituationen är av större vikt att man sitter ordentligt än att man skojar och skrattar på nämnt 
sätt.  
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Placering 

”Man sitter bredvid olika personer varje gång”  

Sam.: Barnen har inte bestämda platser under måltiden utan får sätta sig var de vill. 
Pedagogen förklarar att de inte vill ha det så inrutat med bestämda rutiner över hur man 
sitter. ”För vissa barn skulle det kanske vara en trygghet men… Men det funkar ganska 
bra ändå tycker jag, man sitter bredvid olika personer varje gång.”  

Analys 
Barnens valfrihet och möjlighet att få sitta bland olika personer vid matsituationen anses av 
pedagogen vara av större vikt än den trygghet fasta placeringar skulle kunna innebära för vissa 
barn. 

Redovisning av förskola 3 
            Saga     Pedagog    Stina 

  Sofia                                             Sally 

   
             Stefan     Sandra     Siri    

 

Figur 3. Bordsplacering, Ek. 

Maten 

“Du får smaka nåt av grönsakerna också”   

V.o.: Pedagogen har placerat sig vid matbuffén som står uppdukad när barnen kommer 
från samlingen. Pedagogen berättar att det idag finns potatis, fisk, sallad och morötter. 
”Jag tycker inte om morötter!” utbrister Saga. ”Då får du ta det som du tycker om, 
Saga.” Barnen lägger upp mat på sina tallrikar. ”Du får smaka nåt av grönsakerna 
också, Saga” säger pedagogen. 

Sam.: ”Från början satt vi [pedagoger, min anm.] inte där, utan då lät vi dem bara ta, 
men då upptäckte vi att de liksom hoppade över de här första salladsgrejern…. så bara 
gick de på nästa… Så sen dess sitter alltid en vuxen där och kollar så att man, man tar 
lite grann av allting, att man uppmanar…. uppmuntrar! Barnen ska ta av allt och 
prova allt sådär.” De har en tanke att barnen ska ta av all mat och försöka smaka, 
åtminstone så kan maten ligga på tallriken vilket kan vara ett första steg i att en dag 
våga prova, menar pedagogen.  

Analys  
Pedagogen vill förmedla att man ska prova och ta lite grann av all mat. Barnen får själva ta av 
maten men pedagogen visar genom sin närvaro och sina tillsägelser till barnen att deras 
autonomi är under övervakning. Valet att ha en närvarande pedagog när barnen tar av maten 
förmedlar att de ska göra som pedagogen önskar och att barnen inte kan ta ansvar för sitt 
matintag fullt ut; ”sen dess sitter alltid en vuxen där och kollar så att man, man tar lite grann av 
allting”. 
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“Ska hon gå iväg och slänga maten eller vad är det?” 

V.o.: Sofia tar sin tallrik och börjar röra sig upp från sin stol. ”Men vänta, stopp, Sofia, 
Sofia.” säger pedagogen. Sofia säger någonting ohörbart och får till svar ”Visst, gör 
det”. Sofia tar sin tallrik och går ifrån bordet och hämtar mer fisk. 

Sam.: ”Hon börjar ta iväg sin tallrik å jag förstod inte vad… asså det var ingen här 
som var klar med maten å hon bara går iväg å… hon hade jättemycket kvar på sin 
tallrik å sen tänkte jag bara ´vad ska hon, ska hon gå iväg å slänga maten eller vad är 
det?’ och då ville hon bara ta mer fisk till potatisen. Så jag ba ”ja ja, men det är helt 
okej.” Pedagogen förklarar att vid matsituationen så får barnen inte duka av mitt i 
maten utan de ska vänta in varandra lite. Om det är något eller några barn som tar 
väldigt lång tid på sig så kan man inte vänta in alla men de flesta ska i alla fall börja bli 
färdiga för att man ska få duka av.  

Analys 
Matsituationen anses av pedagogen vara en stund då barnen inte får lämna matbordet utan att 
hon vet eller förstår vad de ska göra. Pedagogen förmedlar att flickans vilja accepteras först när 
hon kan ge en anledning till att gå ifrån.  

“Lyssna på det de säger, för det stämmer” 

Sam.: Pedagogen berättar att det förutom buffébordet finns det ett annat bord med 
knäckebröd och vatten på som barnen kan gå och hämta ifrån. Barnen får ta smörgås 
när de vill men när de har ätit en och har ett stort lass med mat på sin tallrik måste de 
äta av maten innan de får gå och hämta en till smörgås. Om barnen inte tycker om 
maten och inte alls äter av den så får de äta smörgåsar istället så att de åtminstone blir 
mätta. ”… tycker de inte om maten […] då äter de ju inte […] Det finns liksom ingen 
anledning att göra nånting annat än att bara… lyssna på det de säger, för det 
stämmer.” 

Analys 
Genom att låta barnen att själva få ta smörgås när de vill ha förmedlar pedagogen att barnen kan 
ansvar för detta val. Pedagogen anser att det viktiga under matsituationen är att barnen blir 
mätta, så gillar de inte maten och inte kan äta av den får de äta av till exempel smörgåsarna 
istället. Pedagogen vill förmedla en tilltro till barnet och dess känslor ”… lyssna på det de 
säger, för det stämmer”.   

Bordsskick och uppförande 

”Ska jag sitta här och äta eller ska jag göra nåt annat?”  

V.o.: Stefan sitter med sin tallrik vid bordet. Pedagogen tittar mot honom och säger 
”Stefan, kan du skjuta in din stol lite grann så att du sitter lite bättre?!” Stefan reser 
sig upp och skjuter in stolen. Sofia och Saga skjuter också in sina stolar. ”Sådär!” 
utbrister Saga och får ett leende av pedagogen. Sofia ställer sig återigen upp och börjar 
trixa med stolen så den kommer närmare bordet och sedan även Stefan som försöker 
skjuta in stolen mer. ”Sätt dig på stolen” säger pedagogen och Stefan sätter sig. 
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Sam.: Han satt så långt ifrån bordet så det inte blev så lätt att äta, förklarar pedagogen 
sitt handlande. ”… det blir lite okoncentration till vad är det man gör här egentligen, 
ska jag sitta här och äta eller ska jag göra nåt annat?”. 

Analys 
Pedagogen anser matsituationen vara i behov av vissa ramar för att den ska fungera väl och för 
att barnen ska stödjas i denna. Hon ser att det i matsituationen inte räcker med att bara ha mat på 
bordet för att göra barnen uppmärksamma på situationen. Hon förmedlar hur det är viktigt att 
sitta bra vid matbordet dels för att lätt kunna äta och dels för koncentrationen; ”[om man sitter 
långt ifrån bordet, min anm.] ska jag sitta här och äta eller ska jag göra nåt annat?”. 

“Det är att ge barnen lite verktyg” 

V.o.: Pedagogen vänder sig mot Stina som sitter med en hel potatis på sin gaffel. ”Du 
kan skära din potatis i bitar, ska jag hjälpa dig att skära, Stina?”. Stina och pedagogen 
hjälps åt med att dela potatisen med besticken.  

Sam.: Pedagogen berättar att hon tycker det är bra att man delar sin mat för det ser 
trevligare ut när man äter då än om man skulle ta en hel potatis och tugga på. Hon 
menar att när man blir äldre och hamnar i olika sammanhang så är det inte ett okej att 
sitta och äta så. ”Jag tycker också att det är att ge barnen lite verktyg så att man inte 
blir uppfattad som väldigt otrevlig å liksom… ouppfostrad eller sådär i olika 
sammanhang.” Att inte lära barnen sådant som att skära sin mat och tacka för maten 
vore taskigt menar pedagogen då hon tror att barnen förlorar en ganska viktig kunskap.   

Analys 
Pedagogen ser på matsituationen som ett tillfälle för barnen att ta del av sociala koder för att 
fungera i både förskolan och senare sammanhang. Hon anser att matsituationen ska innefatta ett 
visst bordsskick för att som äldre kunna vara, och ses som, välfungerande i samhället. Hon ser 
att i rollen som pedagog under matsituationen ska hon delge barnen verktyg om hur man ska 
bete sig för att kunna bli välfungerande.  

Placering 

”En drivkraft för att faktiskt skärpa sig” 

Sam.: Under matsituationen väljer barnen själva vilken plats de vill sitta vid, antingen 
vid ett av de två vuxenbemannade borden eller vid det lilla bordet där ingen vuxen 
sitter. Pedagogen menar att de ger barnen valet att själva välja plats därför att de anser 
att barnen är kapabla till detta. Om det inte fungerar och blir stökigt så får barnen veta 
det ”[så får de ju, min anm.] en drivkraft för att faktiskt skärpa sig om de nu vill sitta 
bredvid nån kompis å det blir lite högljutt…”. Att ge barn detta val tror pedagogen får 
barnen att känna att de tilltros den kapaciteten och att ha bestämda platser är för att man 
inte tror att barn skulle klara av att själva bestämma och att det nog skulle innebära till 
exempel bråk om platserna.  

Analys 
Med sitt godkännande av barnens egna val visar pedagogen att hon anser att matsituationen ska 
ge barnen möjlighet att själva aktivt få ta beslut, i detta fall gällande placeringen. Pedagogen 
förmedlar dock att om barnens val inte fungerar enligt gällande normer – äta som man ska och 
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inte vara högljudd – har hon makt att ge dem ett ultimatum. Hon förmedlar då att barnen 
fortfarande har möjlighet att få ta del av makten om de strävar efter ett accepterat beteende. 
Pedagogen har dock alltid makten att ändra, när det gäller att till exempel separera barn från 
varandra. Makten kommer barnen till låns så länge de hanterar den såsom pedagogerna önskar.  

Redovisning av förskola 4 
                  Pedagog 

     Tristan                     Tilda 

                                     Tora 

 

Figur 4. Bordsplacering, Ek. 

Maten 

”Jag lägger litelite här som du får smaka på” 

V.o.: Barnen och pedagogen sitter samlade runt bordet. Pedagogen skickar de olika 
grytorna med mat och tallrik med grönsaker till barnen som själva lägger upp på 
tallriken medan hon häller upp vatten i deras glas. Tristan tar couscous på tallriken. 
”Varsågod. Här har du kycklinggrytan” säger pedagogen och skickar den till Tristan. 
Tristan sträcker sig mot grytan men hejdar sig och uttrycker ett ”Ääääh” och skickar 
bort sin tallrik långt bort. ”Vänta! Tristan. Varför ställer du tallriken där borta?”. ”Jag 
vill inte ha det” svarar Tristan pedagogen och försöker lyfta bort kycklinggrytan. 
”Stopp, stopp, stopp, ta tillbaka din tallrik” säger pedagogen och drar tillbaka tallriken 
till Tristans plats. Tristan uttrycker att han bara gillar couscous. ”Ja” säger pedagogen 
och tar sen sleven för att visa att det ligger kyckling i grytan. Tristan tittar inte. 
Pedagogen fortsätter prata om att det är kyckling och sås och champinjoner i maten och 
uppmanar Tristan att titta när hon visar med sleven. Hon säger att han kan smaka lite. 
”Jag viiill inte!” säger Tristan. Pedagogen fortsätter: ”Jag lägger litelite här som du 
får smaka på. Här… Ibland när du har smakat så har du sagt att ’Det här var gott’” 
och menar att den här gången kanske han kommer att tycka om kycklingen. Tristan 
dividerar fram och tillbaka med pedagogen att det inte alls har varit så förut men 
smakar till slut på kycklingen varpå han uttrycker att han inte alls gillar kycklingen. 
”Okej,” säger pedagogen ”men nu har du i alla fall smakat”.    

Sam.: Pedagogen berättar hur hon finner dessa situationer lite svåra. Å ena sidan vill 
hon få barnen att prova av maten och anser att det oftast fungerar att göra på detta sätt; 
barnen kan vara rädda för att smaka men när de väl gör det så brukar de vänja sig vid 
maten och ibland till och med uttrycka att de gillar den.”Men själva att lägga på nåns 
tallrik som har sagt nej, det är ju egentligen inte så schysst. Det tycker jag egentligen 
inte […] jag kan känna lite att det är så att man går över nån sorts gräns liksom, han 
har ju trots allt sagt nej.” Hon tror dock inte att Tristan upplever det som så, utan att 
han mer ser det som att hon bestämmer över honom ”och det gör jag ju faktiskt 
ändå…”. Pedagogen poängterar att i syfte att få barnen att smaka kan hon sträcka sig så 
långt som att lägga mat på deras tallrik men aldrig skulle tvinga någon att äta upp den.  
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Analys 
Pedagogen ser hur barnen vid matsituationen kan var rädda för att smaka av maten, som kan 
vara den inneboende rädslan, neofobi, människan har för att överleva genom att vara försiktig 
mot okänd föda. Pedagogen förmedlar att barnen ska övervinna denna rädsla och smaka på 
maten. Hon visar att pojkens nej inte respekteras, oavsett huruvida han upplever det som så eller 
om det bara är som hon säger; att han nog mer ser det som att hon bestämmer över honom. 
Pedagogen förmedlar att han ska höra på och göra vad hon säger ”… ta tillbaka din tallrik […] 
Jag lägger litelite här som du får smaka på” men att hon inte behöver lyssna på hans ”Jag viiill 
inte!”.     

“Jag kollar lite hur det ser ut på hennes tallrik” 

V.o.: Pedagogen skickar kyckling och couscous till Tora som lägger upp flera slevar av 
kycklinggrytan. Pedagogen skjuter ifrån sin stol lite från bordet för att nå att titta på 
Toras tallrik och frågar om hon har tagit couscous. Hon skjuter fram couscousen 
ytterligare lite närmare Tora och säger att hon kan ta det nu. Tora börjar äta av 
kycklingen. Pedagogen tilltalar Tora och pekar mot couscousskålen som då tar av den. 
[…] Tora ber efter att få mer kycklinggryta. ”Det ska du få,” säger pedagogen och 
skickar kycklinggrytan ”har du smakat nånting på couscousen? Du kan äta den också. 
Ta lite mer mat, kyckling, och så äter du både couscousen och kyckling”. 

Sam.: Pedagogen menar att även vid detta tillfälle så ville hon att barnet skulle smaka 
på och äta lite av allt. ”Och sen just med henne är att hon äter pyttepyttelite. Så att där 
är det lite sådär att, jag kollar lite hur det ser ut på hennes tallrik och så för att hon ska 
liksom… hon kan glömma… hon… hon verkar inte så intresserad av maten.” 
Pedagogen tror att det brukar hjälpa om hon påminner Tora ibland och berättar att Tora 
i detta fall senare åt av couscousen, men hur mycket detta berodde på hennes agerande 
kan hon inte säga.  

Analys 
Under matsituationen anser pedagogen sig behöva ha koll på barnens matintag så att de äter av 
allt och för att matintaget inte alltid är någonting som barnen själva kan avgöra. Vikten av att äta 
lite av allt förmedlar pedagogen till exempel till Tora när hon uppmanar henne att lägga upp 
couscous och sedan påminner henne om att äta den. Så länge man inte uttrycker med ord att det 
är någonting man inte vill ha ser pedagogen att man bör äta av allt.  

Bordsskick och uppförande 

”Maten på bordet, händerna i knäet” 

V.o.: Tristan gör olika ljud med sina bestick på tallriken. Efter ett tag vänder sig 
pedagogen mot honom och tar gaffeln och lägger den bredvid hans tallrik. Tristan tar 
kniven på huvudet. Pedagogen frågar ifall de ska säga ramsan istället och får ett nej av 
Tristan som istället börjar sjunga första raden på en julsång ”Vi komma, vi komma…”. 
”Tristan, lägg ner besticken” ber pedagogen. Tristan lägger ner kniven. ”Så lägger vi 
ner händerna i knäet, som vanligt…” säger pedagogen och för ner Tildas händer från 
bordet ner i knäet. ”Maten på bordet…” Tristan tar upp händerna från knäet och tar tag 
i kanterna på sin tallrik, ”…händerna i knäet. Maten på bordet, varsågod och ät” säger 
alla i kör.  
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Sam.: Anledningen till att de börjar lunchsituationerna på detta sätt förklarar 
pedagogen beror på att alla ska samla och lugna sig lite samtidigt som hon uttrycker en 
osäkerhet om barnen egentligen finner något längre lugn utav det. Då alla barnen inte 
kommer samtidigt till bordet tror hon matsituationen blir än tydligare för barnen genom 
en markering som ”Nu börjar vi”. I och med detta vet barnen när måltiden börjar, när 
man får ta mat och börja äta.  

Analys 
Pedagogen anser att matsituationen behöver ha vissa ramar. Det är till exempel viktigt att vänta 
tills alla har kommit till bordet och en markering kan ske av matsituationens början; genom att 
alla bestick läggs på bordet och händer läggs i knäet. Hon ser barnen vara i behov av dessa 
ramar för att få en större tydlighet kring matsituationen och vad det är som gäller då. Hon 
förmedlar samtidigt till barnen att de har ett visst utrymme att motsäga sig detta då ramarna inte 
hålls på stenhårt, som när Tristan kan ta upp sina händer på bordet utan att få någon reaktion 
från pedagogen. 

“Var det bulgur eller couscous?” 

V.o.: Grytorna skickas runt och barnen tar av maten. ”Vi komma, vi komma från 
pep…”, Tristan börjar återigen sjunga på julsången om pepparkaksgubbarna men 
hinner inte längre innan han avbryts av pedagogen. ”Var det bulgur eller couscous det 
här, Tristan?”. ”Couscous” svarar Tristan och de fortsätter prata om maten.  

”Maaaama, mamamamama”, Tristan tar ett knäckebröd som han knackar mot 
brödburken och gör samtidigt ljud för sig själv. Pedagogen har sin uppmärksamhet 
riktad mot Tilda som pratar med henne. Tristan brer sin smörgås och fortsätter med att 
göra lite ljud. Pedagogen fortsätter samtala med Tindra och Tora.   

Analys  
Att som barn göra ljud vid denna matsituation leder inte till någon reaktion från pedagogen. 
Huruvida detta beror på att pedagogen inte hör ljudet, ignorerar det, inte vill lämna sitt fokus 
från flickorna eller faktiskt tycker det är okej att göra ljud under matsituationen är omöjligt att 
säga. Pedagogen förmedlar dock hur sång inte är okej när det snabbt fångar hennes 
uppmärksamhet och avbryts genom en avledande fråga som tar fokus tillbaka till maten ”Var 
det bulgur eller couscous det här, Tristan?”. Genom osynlig styrning får pedagogen barnet att 
sluta sjunga vid matbordet och istället inrikta sig på maten.  

Placering 

“Den situationen ska vi inte utsätta dem för” 

Sam.: Att ha bestämda platser menar pedagogen skapar en trygghet för barnen. ”[De 
ska inte, min anm.] känna att de blir bortvalda eller så av nån, om nån inte vill sitta 
bredvid dem eller… Den situationen ska vi inte utsätta dem för, vi ska styra så att 
[ohörbart]”. Bestämda platser anser hon också underlättar för de oroliga barn som finns 
i barngruppen och som blir än mer oroliga av ständiga förändringar med nya 
bordsplaceringar och bordsgrannar. 
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Analys 
Pedagogen ser att matsituationen inte får bli ett tillfälle till att barn känner sig bortvalda och 
otrygga. Trots ett bortfall i pedagogens mening kan man utläsa hur hon ser att de som pedagoger 
ska styra så att detta inte sker; att hon under matsituationen ska använda sig av den möjlighet till 
styrning som hennes maktposition över barnen ger. För att känna trygghet under matsituationen 
ser hon alltså att barn är i behov av fasta placeringar, då valfrihet för barnen skulle innebära att 
vissa barn väljs bort och därigenom skapar en otrygghet för dessa. På så vis förmedlar pedagogen 
att barnen inte kan ta ansvar för valet av placering.  

Redovisning av pedagogernas intervjusvar 
Dessa intervjusvar visar på hur pedagogerna ser på matsituationen; vad den har för syften, vad 
matsituationen innebär för deras roll, vilka regler som är viktiga under matsituationen samt vad 
barnen har för ansvar. I dessa svar kan man också se vad pedagogerna önskar förmedla till 
barnen under matsituationen.   

Syften 

Det syfte som främst lyfts upp för matsituationen är det sociala samspelet vilket på ett eller 
annat sätt, och många gånger på samma, nämns av alla pedagoger. Pedagog 1 uttrycker ”Det 
finns ju allt i en matsituation… Gemenskap, turtagning, social samverkan”. ”Vi tillåter ju 
väldigt mycket, liksom, ibland sjunger vi […]Det blir som en samling, kan man säga. Dels att 
man har en dialog […]” menar pedagog 2. Föregående pedagog menar även att matsituationen 
är ett tillfälle för alla att komma till tals. Pedagog 3 berättar att hon tycker det ska vara en trevlig 
stund tillsammans. ”Att de lär känna varandra […] genom att de pratar” menar pedagog 4. 

Förutom en känsla av lust till samvaro menar pedagog 3 även att matsituationen ska syfta till en 
känsla av lust för mat. Mat nämns även vidare som syfte av pedagog 1 ”[…] jag menar det ska 
ju mätta” och pedagog 4 ”Och sen, såklart att de ska bli mätta”. 

Pedagog 3 och pedagog 4 kommer in på uppförande som syfte vid matsituationen. ”[Man ger 
lite] koder, vad som gäller i såna här sammanhang” tycker pedagog 3. Pedagog 4 menar att 
man för vidare någon sorts kulturtradition ”Ja, men lite kan jag tänka på hur man äter, med 
bordsskick till exempel. Man skulle ju kunna vara såhär ’ät hur du vill, bara du får i dig 
maten!’ […] men i förskolan så är det ju liksom […] ja men, prova att hålla kniv och gaffel och 
prova och försök liksom skala, skära maten i bitar. Det kan jag tänka är lite mer som en del i 
vår kultur, del i vårt samhälle, så menar jag. Och då lär vi dem det här”. 

Ytterligare syften vid matsituationer är sådant som endast en av pedagogerna har nämnt. 
Pedagog 1 nämner att det är ett tillfälle att lägga in matematik på och pedagog 2 ”att man inte 
stressar, utan sitter kvar så länge som möjligt”. Pedagog 4 menar att matsituationen även skulle 
kunna ses ha ett trygghetssyfte ”att de [barnen] har sin bestämda plats, det händer varje dag 
att vi sitter här å det går till på samma sätt”. 

Pedagogens roll vid matsituationer 

Det som pedagogerna främst betonar som sin roll vid matsituationen är att initiera, vara delaktig 
i och föra samtal vidare. Pedagog 1 nämner hur man ska visa på att vänta och att lyssna till 
varandra ”[…] att jag berättar roliga saker å de får berätta”.”Lite samtalsledare… Få igång 
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en diskussion […] kasta ut bollar lite så, till diskussion” uttrycker pedagog 2. Pedagog 3 ser sin 
roll vara som samtalspartner och pedagog 4 nämner hur hon kan stödja barnen ”Hjälpa till med 
att… så att alla får prata […] Lite såhär, hjälpa dem in i samtalet”. 

Pedagog 1, pedagog 3 och pedagog 4 nämner att de ser på sig själva som föredömen vid 
matsituationen. Pedagog 1 berättar att hennes roll är att lära ut hur man ska vara vid matbordet 
”att vara ett föredöme för hur man äter å, å hur man tar asså hur man lägger upp på tallriken, 
hur det ser ut runt mig, att man inte kladdar […]”. Pedagog 3 berättar på vilket sätt 
pedagogerna på avdelningen är föredömen ”Vi försöker föregå med gott exempel, att inte skrika 
runt till varandra utan vi pratar med låg samtalston […] och inspiratör. Ehh… ja men till att 
inspirera dem till att våga pröva nytt och… såna saker”. ”Jag antar att min roll också är att 
vara nån sorts förebild i att liksom så här gör man, att jag också visar genom hur jag äter” 
förklarar pedagog 4. Sistnämnda menar att det är samma roll som hon har hela dagen på 
förskolan ”… och den är väl att […] ’Vara deras pedagogiska ledsagare… genom livet’… Ja… 
Ja, men att möta upp dem liksom med det som händer”. 

Pedagog 3 nämner vidare en del som kan tilläggas hennes roll vid matsituationen även fast att 
hon tycker den är mindre viktig än de delar som tidigare har tagits upp. ”Man kan föra in mer 
saker […] Matens betydelse för kroppen […] Att man pratar om att man blir väldigt trött när 
man inte äter, att man blir stark om man äter spenat.” När det gäller maten anser pedagog 2 att 
hennes roll är beroende på barnens ålder; ”Ja, vi har ju ganska stora barn här inne så de tar ju 
mat själva, kanske ibland att man får dela till dem om man ser att det inte kommer räcka […] 
Så det är ju inte den rollen vi har å dela ut mat i dem här åldrarna […]”. 

Regler 

Den främsta regeln som tas upp av pedagogerna är när barnen får gå ifrån matbordet. ”Man inte 
bara kastar i sig och springer därifrån utan vi sitter kvar tills alla, i princip, är klara” säger 
pedagog 1. Pedagog 2 berättar att när de flesta av barnen är klara så får de börja gå ”Just att 
man liksom ska kunna varva ner å sitta å prata […] Jag vet inte om jag tycker det är jätteviktigt 
egentligen men det finns ingen där borta [på avdelningen, min anm.], de kan ju inte vara själva 
på avdelningen heller liksom så att därför får det bli så […] alltså de skulle ju kunna börja gå 
när de är färdiga, men då är det det att de ska vara själva på avdelningen, och det ska de ju inte 
vara”. Pedagog 3 förklarar att barnen inte får gå ifrån bordet mitt i maten ”Utan vi väntar in 
varandra lite grann i alla fall […] de flesta ska i alla fall börja bli färdiga, då kan man gå och 
skrapa [tallriken min anm.]”. Pedagog 4 menar att alla inte måste ha ätit upp för att man ska få 
gå ifrån ”Utan det har varit ganska fritt när de är klara så…” men uttrycker samtidigt ”Det kan 
jag tycka är viktigt, att man åtminstone är… att man är tillsammans vid matbordet en stund 
liksom”.  

Regler som gäller det sociala och hur man uppför sig nämns av pedagogerna på olika sätt. ”Jo, 
men en regel är ju så att, att man sitter ner, man tvättar händerna innan, man pratar lugnt, man 
väntar på sin tur, man lägger inte upp för mycket på tallriken… Man, man ser till så att man 
hjälper varandra att skicka och alltså alla de här sociala [ohörbart]” vilket pedagog 1 menar 
syftar till att skapa en lugn stund och för att kunna ha det trevligt tillsammans. Pedagog 2 
nämner hur det ofta kan vara en eller två barn som pratar mest ”Kanske inte som en regel men 
man måste ju tänka på det lite så att… […] Då får man säga till de andra, nu ska vi lyssna på 
vad den här personen har att säga, nu måste du lyssna lite också. Det är väl kanske inte regel 
heller, vi har inte så mycket regler direkt så”. ”Att man visar varandra hänsyn […] Men 
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allmänt bordsskick på nåt sätt. […] man skär maten, man sitter inte med ena… i munnen å att 
man… skickar till varann och säger tack för maten å att man… Lyssnar på varandra runt ett 
matbord å… inte så avancerade saker men liksom så att det känns trevligt att äta mat 
tillsammans, att ingen gör det otrevligt för någon annan” menar pedagog 3 är viktiga regler. 
Pedagog 4 nämner att hon egentligen inte tycker att någon regel är jätteviktig för att det ofta 
förstör hennes mål med att det ska vara trevligt under matsituationen. Efter ett tag uttrycker hon 
dock att det är viktigt att det finns ett lugn under matsituationen ”… att man inte springer fram 
och tillbaks från bord till sin stol, att det liksom blir såhär oroligt. Det är väl en regel jag tycker 
är viktig […] Å att man inte skriker, eller liksom slamrar jättemycket”.  

Barnens ansvar 

Det som mest anses ligga på barnens ansvar är olika sätt av hanterandet av maten. Pedagog 1 tar 
upp barnens ansvar gentemot de andra barnen ”… att de inte bara tar av sig av ja, all sylt, alla 
morötter, tänker på kamraterna runtom att det ska räcka till dem”. Med anledning av att barnen 
är ganska stora menar pedagog 2 att de själva får ta av maten och skickar runt till varandra. 
Pedagog 3 berättar ”… ta maten gör de ju själva och hur mycket de ska äta, hur lite de ska äta 
[…] det vi bestämmer är att man får lägga på nånting från alla liksom, nån grönsak […] Men 
sen hur mycket de äter å hur så, det bestämmer de själva”. Barnen har samma ansvar som 
annars menar pedagog 4 och fortsätter ”Det är de själva som säger att de vill ha mer eller de 
vill gå ifrån bordet eller så… Och rent praktiskt så tar de ansvar för att de gör allting själva  
[…] Och bär bort tallriken och lägger upp maten själva, för det mesta. Och bestämmer 
storleken på portionen och sådär…”. Hon berättar att i vissa fall kan det vara att hon lägger upp 
mat för att barnen ska smaka eller att hon säger att de inte ska ta så mycket, även fast 
pedagogernas strävan är att barnen själva ska avgöra detta och ta av maten.  

Pedagog 1 berättar hur barnen ibland har ett mer uttalat ansvarsområde när de är bordsvärdar. 
”De får duka å räkna efter […] kniv och gaffel å att dem läggs ordentligt å att det finns till 
alla”. Pedagog 2 tar upp om barnens ansvar över hur man uppför sig ”… alla har ju ett ansvar 
för att de liksom… måste ju respektera alltså… Man kan ju inte ha en som skriker och gapar 
och stör… eh, på den här situationen som ska vara lite avslappnande och lugnande”. 

Sammanfattning av resultat 
Gällande maten anser nästan alla pedagogerna att barnen ska få ta själva, vilket de menar är en 
del av barnens eget ansvar. Barnen får själva lägga upp och bestämma den mängd mat de 
önskar, ska be om och skicka maten till varandra samt se till så att den räcker till de andra. De 
förutsätts även dela sin mat själva, om än med hjälp vid svårigheter, duka av sin tallrik samt i 
vissa fall även vara bordsvärdar och då också duka fram. Pedagogerna förespråkar att barnen 
ska ta och smaka av all mat eller åtminstone låta den ligga på tallriken. Till skillnad från den 
varma maträtten behöver barnen inte ta av alla grönsaker, så länge de åtminstone tar av någon 
sort. Det finns undantag när barnen inte får bestämma över matintaget och pedagogen lägger 
upp mat på tallriken; då pedagogen anser sig behöva reglera barnens matintag eller om ett barn 
helt avstår från någon del av maten och pedagogen vill att barnet ska smaka. Pedagoger ses både 
eftersträva balans i maten; tar man lite av någonting får man inte ta mycket av någonting annat, 
och att barnen själva får avgöra om de vill ta mer av någonting utan att ha ätit upp av det redan 
befintliga på tallriken. Vatten ses ofta bli upphällt till barnen av pedagogerna. Pedagogernas 
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skäl till detta är antingen oklar eller att barnen inte ska spilla ut när vattenkannan är för tung av 
vattnet. Vid flertalet tillfällen påminns och påpekas barnen av pedagogerna att äta, börja äta 
och se till att få i sig maten. Som sin egen roll anser pedagogerna att de ska vara föredömen 
genom att själva äta av all mat och visa hur man beter sig under en matsituation. Att delge 
barnen om matens betydelse för kroppen nämns också vara en del av den pedagogiska rollen.  

Pedagogerna anger hur ett syfte med matsituationen är att få ta del av uppförandekoder och en 
kulturtradition. Stor vikt ses läggas vid barnens bordsskick och uppförande. Vid bordet 
förväntas man sitta ordentligt, vilket anges till exempel att sitta upp, titta framåt och sitta nära 
bordet. Motsatsen om ett barn dansar eller sitter långt ifrån anmärks av pedagogen genom 
tillrättavisning eller uppmaning till barnet att förändra sitt beteende. Förmaningen förklaras till 
viss del underlätta för barnet att kunna få i sig av maten och minskar dess okoncentration till 
vad det är man ska göra under matsituationen. Besticken kan ses ha en väsentlig del under 
matsituationen. De används på olika sätt som verktyg för definition av matsituationen och 
sociala koder. Besticken figurerar som definitionsverktyg då de ska ligga ner på bordet vid 
måltidens början, placeras på tallriken efter måltidens slut samt användas till att äta ordentligt, 
vilket sägs krävas i sociala sammanhang senare i livet. 

Matsituationen anses, förutom att mätta, syfta till att få en lugn stund tillsammans med 
möjlighet till samspel och samtal. Att vara en samtalspartner är någonting som tydligt lyfts fram 
i pedagogernas syn på deras roll under matsituationerna. Pedagogerna försöker genom 
uppmuntran och viss styrning i dialogen få alla barnen delaktiga under samtalet. Under 
matsituationen är det i vissa fall accepterat att sjunga och göra olika ljud medan i andra inte, då 
det avbryts till exempel genom en fråga från pedagogen gällande någonting helt annat. Lek, till 
exempel skrik och hopp, är inte accepterat under matsituationen vilket, om det trappas upp 
alltför mycket, upplevs göra matsituationen okontrollerbar. Lek kan därför resultera i att barnet 
antingen får sitta kvar vid bordet när de andra får gå ifrån eller tvingas lämna bordet under 
matsituationen för att vänta utanför matrummet tills han/hon har lugnat ner sig. Detta kan ses 
utifrån pedagogernas syn på barnens ansvar gällande deras eget uppförande. Barnen ska visa 
hänsyn mot de andra vid bordet och respektera matsituationens lugn, genom att till exempel inte 
springa runt, skrika eller slamra jättemycket. Att matsituationen ska vara en stund för samvaro 
uttrycks även då pedagogerna värdesätter att vara tillsammans och genom regeln som säger att 
barnen får duka av och gå ifrån först när de flesta vid bordet har ätit upp, med undantag av när 
regeln beror på att barnen inte ska vara själva på avdelningen snarare än ska vänta in varandra 
samt när det menas att regeln inte direkt finns.  

Ytterligare en aspekt av matsituationen som nämns är att det är en viss trygghet för barnen. Med 
tydligt definierade ramar; det går till på samma sätt varje dag och barnen har sina bestämda 
platser, tros barnen känna trygghet. Detta uttrycks framförallt vara till fördel för de annars så 
oroliga barnen. Bestämda placeringar är dock ingenting självklart i förskolorna utan till lika stor 
del har barnen möjlighet att fritt välja var de vill sitta. Fria placeringar ges anledningen att göra 
matsituationen mindre inrutad så man istället får sitta bredvid olika hela tiden och att barnen får 
tilltro från pedagogerna att själva kunna välja. I de fall de fria placeringarna fungerar mindre bra 
får barnen en varning av pedagogen om att bli förflyttade, vilket menas skapar en drivkraft hos 
barnen att förändra sitt beteende. Även vad det gäller bestämda placeringar kan barn, vid samma 
bord, behöva byta plats. Om pedagogen upplever att barnen pratar och sporrar varandra för 
mycket kan hon komma att bryta barnkonstellationen genom viss rotering vid bordet.  
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Diskussion 
Denna studie har syftat till att undersöka pedagogers förhållningssätt vid matsituationen. Med 
grund i resultatet kommer studiens frågeställningar att i denna del besvaras och diskuteras 
utifrån tidigare forskning och vissa valda analysbegrepp. 

 Hur ser pedagoger på matsituationen i förskolan? 

 Vad vill pedagoger förmedla till barnen vid matsituationen i förskolan? 

 Vad förmedlar pedagoger till barnen vid matsituationen i förskolan? 

 Hur förmedlar pedagoger detta till barnen vid matsituationen i förskolan? 

Pedagogernas förhållningssätt har under matsituationen ibland skilt sig från varandra och är 
andra gånger väldigt lika. Då jag tycker mig ha sett ett mer likartat förhållningssätt än olikt 
kommer benämningen pedagogerna att stå för det generella förhållningssätt som observerats, 
även om det inte har innefattat alla pedagoger. I de fall det har funnits större skillnader kommer 
pedagogerna att benämnas enskilt.  

Pedagogernas förhållningssätt 

Pedagogernas syn på sig själva som föredömen 

Pedagogerna ser på matsituationen som ett tillfälle då de ska vara föredömen för barnen, en roll 
Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) funnit att pedagoger tar under matsituationen. En 
pedagog uttrycker att hon ska lära ut och vara ett föredöme för hur man ska bete sig vid 
matbordet, en annan förklarar att hon försöker föregå med gott exempel och en tredje menar att 
hon ska vara en sorts förebild genom att visa hur hon själv äter. Pedagogernas vilja att förmedla 
vad de anser är viktigt vid matsituationen, av önskan att barnen ska följa deras exempel, kan ses 
utifrån vad Fjällström (2004) säger om fostran. Med applicering av Fjällströms fostransbegrepp 
kan pedagogernas agerande som föredömen, med syfte att förmedla någonting värdefullt, ses 
visa en tro på att socialisering sker genom att barn imiterar och anpassar sig till den rådande 
miljön. Utifrån dessa till viss del varierande definitioner på föredöme kan man med hjälp av 
Aretun (2007) finna ett mönster över hur pedagogerna framhåller vikten av den vuxna för 
barnets socialisation. Det kan också kopplas till vad Bartholdsson (2008) menar är en didaktisk 
socialisation då pedagogen önskar överföra dessa värderingar om matsituationen till barnen. 
Pedagogernas syn på sig själva som föredömen varken utesluter en syn på barn som medaktiva i 
sin egen socialisationsprocess eller visar på en sådan.  

Pedagogerna, barnen och maten 

Matsituationen anses av pedagogerna syfta till att mätta, vilket med andra ord betyder att 
barnen måste äta. På vilket sätt förhåller sig pedagogerna till detta? Vilket 
förhållningssätt har pedagogerna till barn och mat?  

Pedagogerna ses ofta överlåta ansvaret till barnen att få bestämma över sitt matintag, till 
exempel om hur mycket respektive lite de vill ha, om de vill ha mer eller eventuellt avstå från 
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någon grönsak. Både Barnkonventionen (2009) och Läroplan för förskolan: Lpfö 98 (1998) 
uttrycker att barn ska få uttrycka åsikter och utifrån sin förmåga få ta ansvar. Detta innebär ett 
förespråkande av barns delaktighet och medinflytande. Utifrån Emilsons (2008) tolkning av 
delaktighet förmedlar pedagogerna genom detta handlande vikten av att barnen är delaktiga, då 
de ges möjlighet att göra egna val. Pedagogerna förmedlar å andra sidan att barnens delaktighet 
inte är ett faktum utan snarare är en autonomi under övervakning. Detta visar sig då 
pedagogerna på olika sätt uppmanar, uppmuntrar och påminner barnen om att ta eller äta av 
maten. Det visar sig i den pedagog som å ena sidan respekterar barnets ogillande men samtidigt 
påpekar om att åtminstone ta av någon grönsak och av den pedagog som efter att ha sett att ett 
barn inte väljer, och uttrycker ovilja mot, en maträtt ändock lägger upp ett smakprov på barnets 
tallrik. I vissa fall regleras barnens matintag helt av pedagogen, som är den som lägger upp mat 
på barnens tallrik för att det ska bli lagom mycket.  

Dessa tre handlingsexempel kan bero på pedagogernas syn på omsorg om barnet att få i sig mat. 
Utifrån Forsberg (2000) kan denna omsorg om barnens matintag ses som uttryck för två olika 
makter. Pedagogens tanke om barnets bästa, som tros vara att äta av allt, kan ses visa på 
Forsbergs makt som gemenskap då pedagogens agerande anses gagna barnet och därför är ett 
gemensamt intresse. Makt som gemenskap bygger i detta fall dock på att pedagogen tar för 
givet att vad hon anser är det bästa för barnet verkligen är det och att barnet vill samma sak. 
Detta visar därför kanske snarare på makt som dominans då pedagogen av omsorg sätter sig 
över barnet och dess uttryck. I det fall där pedagogen lägger upp mat gentemot barnets ovilja 
finns en medvetenhet om att ha gått över barnets gräns även om hon aldrig skulle tvinga honom 
att äta upp det. Situationen tror hon utifrån pojken upplevs som att hon bestämmer över honom 
vilket hon menar att hon faktiskt gör. Pedagogens bestämmande kan utifrån Bartholdssons 
(2008) tolkning av Foucaults ses som en handling att få kontroll över pojkens handlingar. 
Situationen ges en större bredd av Forsbergs (2000) tolkning av Foucault att makten finns i alla 
relationer och vad Forsberg själv menar är i relation till inflytande. Makten och inflytandet kan 
här ses i en varierande över- och underordning hos parterna. Barnets vägran att vilja äta av 
maten kan utifrån Vad gör vi med maten? (2004) förstås som ett sätt för barnet att få makt då det 
sker på barnets egna premisser. För att återta kontrollen och makten över situationen kan 
pedagogen öppet ses utöva den makt, som hennes position som förskollärare och vuxen 
gentemot barnet innebär, och som både hon och barnet är medvetna om. Hennes makt, om än av 
omsorg för barnet, visas tydligt i det att barnet ska lyssna till hennes uppmuntran och smaka av 
maten medan hon inte behöver lyssna till pojkens nej om att inte vilja smaka.   

Pedagogens syn på att det under matsituationen är viktigt att smaka av all mat och hennes 
upplevelse av att lägga mat på barnens tallrikar, när de själva väljer att avstå, som ett fungerande 
sätt för att få barn att göra det kan ses i förhållande till följande aspekter. Utifrån vad Sepp, 
Abrahamsson och Fjellström (2006) säger om neofobi kan barn behöva få ta del av nya och 
olika maträtter för att kunna acceptera dessa. Vidare efter deras tolkning av tidigare forskning 
kan det vara till fördel för barnens preferenser att smaka på olika maträtter, men det kan också 
innebära motsatsen om barnet tvingas till att smaka nytt. Någon definition på vad tvång vid 
matsituationer kan vara ges dock inte varpå alltför stora slutsatser kring pedagogens handlande 
och detta inte bör dras.  

Att barn ska smaka av maten är någonting som framhålls vid flertalet tillfällen med 
pedagogerna. En pedagog exemplifierar hur ett barn som verkligen inte vill äta av maten istället 
ska få möjlighet att äta smörgåsar och på så sätt åtminstone bli mätt. Hon vill på så sätt förmedla 
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till barnet att dess känslor respekteras. I detta exempel kan ses hur pedagogen försöker närma 
sig barnets perspektiv då hon utifrån barnets handlande och uttryck önskar att förstå dess 
intention (Johansson, 2003). Att se på barnet som en medmänniska och meningsskapare kan 
visa på vad Aretun (2007) menar är en socialisationsteori där barnet anses vara aktiv i sin egen 
socialisation. 

Pedagogerna ses oftare hälla upp vatten till barnen än vad barnen ses göra till sig själva. En 
nämnd anledning till detta ges av en pedagog som menar att barnen får hälla först när kannan är 
mindre tung för annars kommer de spilla ut vattnet och det kommer ta tid för henne att torka 
upp. Pedagogen förmedlar genom detta agerande att barnen inte har kapacitet att själva hälla 
upp vatten samtidigt som deras möjlighet att få försöka inte är värd den arbetsinsats det kan 
krävas av henne om någon spiller ut. Hon tycks samtidigt visa hur problemet främst är barnens 
förutspådda misslyckande snarare än att de förutsättningar barnen ges är en för stor och tung 
kanna. Utifrån Johansson (2003) kan denna syn och handlande å ena sidan innebära att 
pedagogens perspektiv existerar på bekostnad av barnets. Pedagogens (o-)vilja tycks gå före 
barnets möjlighet till träning. Å andra sidan kan detta förstås utifrån vad Emilson (2008) nämner 
om att förskolan som institution är reglerad av rutiner och tid. I den förskolekontext pedagogen 
befinner sig i finns ett visst utrymme för tid vid alla rutiner, varav hennes perspektiv kan 
komma att vara starkt beroende av dessa omständigheter. Skulle verksamhetens struktur med 
dess tidsbegränsningar även kunna förklara varför pedagogen genom påståenden frågar barnen 
”Blir ni aldrig mätta? Du är väl mätt nu?”? Om detta vore en förklaring till pedagogens 
agerande kan man se hur det motsäger vad hon själv önskar om att matsituationen ska vara ett 
tillfälle när man inte stressar. Exemplet tycks visa på hur förmågan att avgöra barnens mättnad 
tillkommer pedagogen under matsituationen snarare än barnen själva, varför även en annan 
aspekt bör diskuteras. Att använda sig av en fråga i form av ett påstående kan utifrån 
Bartholdsson (2007) ses som en vänlig maktutövning då det visar på en mindre uppenbar form 
av dominans. Pedagogen förmedlar att barnen är klara med maten, vilket inte uttalas explicit 
utan istället maskeras genom att barnen tillsynes blir tillfrågade om de är mätta. Den önskade 
styrningen kan ses som en förminskning av barnens delaktighet i sitt eget matintag, om barnen i 
detta exempel anses vara ovetande om sin egen mättnad.    

Barns upphällande av vatten hindras också i det fall pedagogen anar det resultera i lek. Lek i 
samband med matsituationen anser hon inte är okej och leder till att hon tar kannan ifrån pojken 
innan han har hällt klart. Utifrån vad Johansson och Pramling Samuelsson (2001) skriver kan 
pedagogens begränsande korrigeringar för pojken att själv kunna ta ansvar för situationen ses 
som ett vuxencentrerat förhållningssätt som fördömer barnets handlande. Barnets delaktighet att 
själv få styra över när han har tillräckligt mycket vatten kan alltså ses minska av pedagogens 
anledning till fostran vid matsituationen. Sommer (2005) beskriver hur rutinsituationer innebär 
ett visst antal normer, regler och kulturella förväntningar vilka pedagogen ses vilja fostra till 
under matsituationen. Vid detta tillfälle förs ingen dialog mellan pedagog och barn, utan den 
interaktion som sker är endast genom pedagogens korrektion av barnets beteende. I exemplet 
ses alltså hur pedagogen inte ger barnet en roll som medaktör i sin egen socialisation utan 
istället ger störst vikt åt sin egen roll i denna. Pedagogen har även en ytterligare förklaring till 
sitt handlande vilket också kräver sin diskussion. Att hindra pojken att hälla upp för mycket i 
glaset ämnar också hindra honom från att dricka sig mätt på vatten och på så sätt inte få i sig 
någon mat. Än en gång framkommer här ett förhållningssätt där pedagogens roll tycks vara 
viktig för barnet. Om detta från hennes sida beror på omsorg för barnet ska inte leda till vidare 
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spekulation utan analysen ska ta ett annat fokus. Oavsett hennes anledning kan barnets 
perspektiv å ena sidan ses komma i skymundan då hans avsikter inte tas i beaktande, mer än att 
de behövs rättas till. Hennes agerande kan å andra sidan ses bero på ett närmande av barnets 
perspektiv, då hon tycks närma sig hans värld och se hans intentioner. Förståelsen för hans 
intentioner kan i så fall ha kommit att förbises för ett beaktande av ett barnperspektiv då 
pedagogen ser till hans behov att bli mätt på näringsrik mat för att klara av dagen på förskolan.  

Pedagogerna, barnen och bordsskick 

En del av matsituationens syfte på förskolan menar pedagogerna är att barnen får ta del 
av och lär sig sociala koder, kulturtraditioner och bordsskick. Vilken bild visar sig av 
pedagogernas förhållningssätt gällande bordsskick?  

Besticken är något som på mer än ett sätt ses som definitionsverktyg för bordsskick och koder 
under matsituationen, om än med vissa skillnader mellan förskolorna. Besticken förekommer 
dels som markering för början av matsituationen när de ska ligga på bordet samtidigt som 
händerna ska vara i knäet och man uttalar en ramsa. Dels markerar de att matsituationen är slut 
genom att placeras på tallriken. Dess syfte beskrivs av pedagogerna vara att skapa koncentration 
och lugn och ro. Koncentration tycks också infinna sig om man sitter ordentligt på sin stol. 
Pedagogerna verkar genom påpekande om detta ha en syn på matsituationen som ett tillfälle i 
behov av tydliga ramar för att socialisera barnen. Utifrån Aretuns (2007) syn på socialisation 
kan det visa på hur pedagogerna reproducerar tidigare kulturellt och socialt beteende.  Sett som 
del i en rutinsituation kan dessa handlingar utifrån Bartholdsson (2008) genom sin urskiljning 
beskrivas som normer att efterfölja. Denna önskan att överföra normer kan utifrån Bartholdsson 
(ibid.) visa på en syn av didaktisk socialisation, då pedagogernas agerande visar på en 
ålderhierarkisk socialisationsmodell där vuxna står över barn. Pedagogerna tycker sig veta vad 
som är till fördel både för matsituationens möjlighet till lugn och för barnens sociala kunskap 
varpå de ser sig ha rätt att forma barnens beteende för att bli fungerande i samhället. Man kan å 
andra sidan se hur denna socialisationsprocess inte är ensidig även om pedagogerna till stor del 
framhåller sin vikt för barnens socialisation. En syn på barnet som medaktör i sin socialisation 
bör ses i förståelse av hur James och Prout (1997) uttrycker att det i barndomen sker ett aktivt 
förhandlade i de sociala relationerna. Under en matsituation ses hur en pojke, då de ska ha 
händerna i knäet, tar upp händerna och placerar dem på bordet. Pedagogen tillåter pojken att 
behålla händerna på bordet fastän ramsan ännu inte är slut. Pojken kan sägas utmana rådande 
normer och med tillåtelse från pedagogen får möjlighet att varit medskapande i 
socialisationsprocessen.  

Ett tredje sätt som besticken figurerar på är när de förväntas användas till att skära och äta 
maten med. En pedagog uttrycker att det ingår i hennes roll att delge barnen dessa verktyg så att 
de i senare sammanhang inte ska bli uppfattade som otrevliga och ouppfostrade. En annan 
pedagog uttrycker hur de i förskolan ska lära barn att använda bestick då hon ser det som en del 
i kulturen och samhället. Pedagogernas förhållningssätt visar alltså på en syn om fostran vid 
matsituationen för att barnet ska socialiseras in i samhället. Detta resultat har även Emilson 
(2008) funnit i tidigare forskning som sett hur förskolan som institution fostrar till en sorts 
social ordning. Liknande resultat återfinns hos Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) som 
sett hur pedagoger uttrycker att man framförallt vid matsituation ska lära sig någon sorts socialt 
beteende genom att till exempel sitta ordentligt och använda sina bestick. De såg även hur 
barnen i undersökningen associerade matsituationen till regler och normer. Situationen kan dock 
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utifrån Emilsons (2008) syn på fostran ses som en ömsesidig process av meningsskapande 
snarare än som enbart förmedlingspedagogik. Pedagogernas uppmuntran till, och önskan, att 
barnen ska använda sig av besticken kan ses tillsammans med barnens intresse av att själva, 
eller med hjälp av pedagogen, faktiskt använda sig av dem. Som motargument att pedagogernas 
förhållningssätt endast vore en fostran genom förmedlingspedagogik kan alltså barnens eget 
intresse ses. Eller bör barnens intresse snarare ses som en inlärd social ordning? Då ett svar på 
detta skulle säga mer om barnen än om pedagogernas förhållningssätt kommer frågan att lämnas 
obesvarad. Anledningen till att den ändock tas upp är för att visa att ett visst antagande om 
orsaken till barnens agerande lägger en särskild betoning på pedagogernas förhållningssätt. Om 
barnens agerande snarare beror på en social inlärd ordning än av intresse skulle man kunna anta 
att pedagogen har en roll i detta, men ett sådant antagande är inte berättigat inom ramarna för 
denna studie. Hur fullgott motargumentet är kan alltså diskuteras. Oavsett detta kan 
pedagogernas uttryck för bordsskick, gällande framförallt placering av bestick vid början och 
slut av matsituationen, utifrån Emilsons (ibid.) tolkning av McCadden ses som regler för att 
skapa en självdisciplin hos barnen. En pedagogs uttryck för att om små saker som detta inte 
efterföljs kan leda till att situationen spårar ut visar på hur viktigt ramar och regler tycks vara för 
att skapa koncentration och disciplin vid matsituationen. 

Under matsituationen ses ett varierande förhållningssätt till barnens utforskande, beroende på 
hur pedagogen närmar sig barnets perspektiv. En situation där en pojke menar att en annan 
pojke leker förbises av pedagogen, som efter att ha studerat pojken anser sig veta att han inte 
alls leker utan undersöker någonting. Pedagogen förmedlar att barnets agerande är okej så länge 
hon vet, eller tror sig veta, dess syfte och det tyder på att pedagogen tar barnets perspektiv och 
ger hans intentioner värde. När barn gör vad hon anser är lek förklarar hon sig ha en särskild 
paroll ”Leker vi när vi sitter här, då måste vi sitta här när de andra går och leker”. Att få sitta 
kvar vid matbordet är som en sorts bestraffning. Pedagogens uttryck av bestraffning kan efter 
Foucault (1975/2003) förstås som en del av en normaliserande sanktion i ett disciplinerande 
system. Straffmekanismen kan ses syfta till att undkomma lek vid matbordet och normalisera ett 
visst beteende. I ett fall visar sig en annan sorts normaliserande sanktion, när en pedagog 
tillrättavisar en flicka; ”Nej, Rosa, jag vill inte du viftar för det [bananskalet] kommer flyga på 
någon”. Hon förmedlar på så sätt att hon har rätt att avbryta ett barns handlande. Angående 
flickans perspektiv kan man se att pedagogen förbiser detta och uttrycker vad Johansson (2003) 
menar är en syn på barn som irrationella. Pedagogens fokus hamnar på att flickan gör någonting 
hon inte bör och att beteendet behöver justeras snarare än att pedagogen försöker se till flickans 
avsikter såsom hon gjorde i pojkens fall. Även om tillsägelsen beror på oro för att någon ska få 
bananskalet på sig, mer än att pedagogen inte önskar se till flickans avsikter, kvarstår faktum att 
interaktionen är ensidig när pedagogen genom sitt direkta fördömande helt tycks utgå ifrån att 
flickan inte har någon avsikt med vad hon gör. 

Pedagogerna, barnen och samspel 

Ett för pedagogerna viktigt syfte med matsituationen är tillfälle till samspel. Samspel är 
för pedagogerna allt från gemenskap och dialog till turtagning och möjlighet för alla att 
komma till tals. Vilket förhållningssätt har då pedagogerna till gemenskap och dialog och 
kanske framförallt till barnens egna gemenskap och dialog?  

Pedagogerna ser på matsituationen som ett tillfälle där de är viktiga för barnens samspel. Med 
en knappt märkbar variation uttrycker pedagogerna hur de ser sig ha en roll antingen som 
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samtalspartner eller samtalsledare i kommunikationen under matsituationen. Det uttrycks en 
önskan om att kunna hjälpa barnen in i samtal. Att pedagogen är deltagande och lyssnar till 
barnens samtal samt uppmuntrar och ger stöd i samspelet kan ses under matsituationerna men 
ger inte entydig bild av pedagogens roll. Flertalet exempel visar hur pedagogen även på olika 
sätt avbryter eller hindrar samspel mellan barn. Barns interaktion som enligt pedagogen på 
något sätt stör matsituationen är inte tillåtet. I fall då barn pratar mer än de äter ses hur 
pedagogen till viss del ger respons till deras samspel men vilket samtidigt efterföljs av ett men 
och en uppmaning om att äta sin mat. Med sin uppmuntran till samtal förmedlar pedagogen hur 
detta är en viktig del under matsituationen samtidigt som pedagogen visar att hon har makten att 
avbryta sådant hon finner olämpligt. Man kan utifrån Qvarsell (2003) se hur barnens perspektiv 
i detta fall skjuts åt sidan då barnens gemensamma meningssammanhang och meningsskapande 
åsidosätts; när de genom varandra testar sig fram i sin socialisation. Med utgångspunkt i 
Johanssons (2003) syn på tre olika förhållningssätt till barns perspektiv kan man se på 
pedagogens syn utifrån vad hon kallar vuxna vet bättre. Denna syn speglar sig i pedagogens 
agerande där hennes mål verkar vara av större vikt än barnens. Det innebär inte att hon frångår 
att barnen har ett eget perspektiv men att barnens upplevelse av situationen får ge vika för vad 
hon anser är rätt. Pedagogens styrning kan utifrån Nordin-Hultman (2004) ges en annan bild. 
Att påminna barnen om att äta kan vara beroende av den styrning som även pedagogen själv kan 
uppleva med en viss tid utsatt för matsituationen. Än en gång skulle förskoleverksamhetens 
rutiner kunna ses som förklaring till pedagogens tillrättavisning. Samma förhållningssätt har 
pedagogen då en flicka i sin interaktion med två pojkar har vänt sig en aning mot dem men blir 
tillsagd att sitta rakt fram. Förhållningssättet bör i detta fall inte vara beroende av 
tidsbegränsningar då flickans position inte på något sätt kan ses som tidskrävande. Snarare kan 
det ses som att matsituationens syfte att skapa samspel helt enkelt inte får strida mot det 
bordsskick som pedagogen eftertraktar. Utifrån Forsberg (2000) kan man se hur pedagogen 
därför använder sig av sin makt då hon driver igenom sin vilja mot flickans intresse och till 
synes oberoende av barnets perspektiv. 

Det sociala samspelet under matsituationen innefattar ofta samtal mellan barnen och i några 
olika fall syns även hur barnen sjunger. Att matsituationen till och med är lite av en samling 
nämns av en pedagog. Efter läsning av Emilsons (2008) definition på delaktighet och inflytande 
kan man se hur pedagogen förmedlar att barnen själva får påverka och vara initiativtagare i det 
sociala samspelet. Barnens delaktighet ses dock till viss del begränsas av pedagogernas önskan 
om kontroll. 

Kontroll vid matsituationen är någonting som tycks värderas av pedagogerna och är något som 
pedagogerna uttrycker att de behöver återta om en situation blir okontrollerbar. Genom att på 
olika sätt återta kontrollen visar pedagogerna att de är i en position som har rätten att förfoga 
över denna. I vissa fall används tillrättavisningar; ”Ronja, jag vill att du lägger ihop dina 
bestick, annars får Rasmus upp din gaffel och allt i ansiktet” och andra gånger mer antydningar 
till bestraffning; ”Albin, snart får du gå ut härifrån, jag vill inte ha dig härinne om du håller på 
så”. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har funnit hur pedagoger antyder någon 
form av bestraffning när barn anses tramsa eller leka. Författarna visar samtidigt en tveksamhet 
till om pedagogerna ämnar fullfölja hotet eller om det kanske rentav är en skämtsam respons till 
barnets beteende. Vidare likhet med Johansson och Pramling Samuelssons (2001) studie fann 
jag var att pedagogerna ibland försöker förändra ett beteende hos barnet genom att avleda med 
en fråga. Avledande frågor från en pedagog kan tyckas ses i ett fall då ett barn sjunger samt ges 
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i ett annat fall uttalat som anledning för att avbryta ett barns beteende som får de andra barnen i 
rummet att skratta. De avledande frågorna försöker på ett eller annat sätt återinföra barnens 
intresse till maten. Pedagogernas handlande kan utifrån Bartholdsson (2008) förstås som vänlig 
maktutövning då pedagogernas mål att skapa ett önskat beteende inte explicit visas för barnen 
genom deras agerande. Att en pojke senare blir varnad om att behöva lämna rummet kan vidare 
förstås utifrån detta och vad Nordin-Hultman (2004) säger om avvikelse. Hon menar att ett barn 
som inte låter sig styras lätt ses som avvikande och därigenom tillskrivs de uppstående 
problemen och därför anses behöva ännu mer styrning. Med applicering av detta och att makt 
utifrån ett foucaultianskt maktbegrepp är ett sätt att få kontroll över andras handlingar kan man 
se på pedagogens val att pojken till slut behöver lämna rummet (Bartholdsson, 2007). Makten är 
hennes sätt att skapa den matsituation hon önskar. Man skulle i denna situation kunna se på 
pedagogens handlande tillsammans med barns perspektiv. Å ena sidan kan man se hur 
pedagogens avbrytande av barnens interaktion och glädjefyllda stund7 bortser från barnens 
perspektiv. Barnens gemensamma meningsskapande får stå tillbaka för pedagogens syn på en 
matsituation som kontrollerbar av henne och med ett visst beteende. Å andra sidan uttrycker 
pedagogen hur hon av omtanke för de andra barnen inte kan acceptera pojkens beteende ”utan 
vi vill äta i lugn och ro och samtala i normal samtalston liksom”. Det tycks här som att 
pedagogen anser sig ta barnens perspektiv, då hon uttrycker vi vill som att det syftar på både 
henne och de andra barnen. Hennes bild av vad barnen önskar kan dock inte ses överensstämma 
med den bild barnen ger i och med deras skratt och uppmuntran till pojken ”Gör sådär roligt 
igen!”. Differensen mellan de olika bilderna tycks snarare visa på att pedagogens 
förhållningssätt grundar sig på ett vuxenperspektiv.  

Pedagogernas yttrande om att matsituationen ska vara en trevlig stund kan alltså till stor del ses 
innebära en definition på trevligt som; ett acceptabelt beteende bestämt, och ofta justerat, utav 
pedagogen. Att en makt likt detta synliggörs och normaliseras kan utifrån Bartholdssons (2008) 
tolkning av Buhler-Niederberger ses bero av den rutinsituation med särskilda normer som en 
matsituation är. 

Samspelet tycks även innebära vissa regleringar vad det gäller barnens möjlighet att lämna 
matbordet under matsituationen. Det finns en genomgående syn hos pedagogerna att barnen ska 
vänta med att duka av tills de flesta vid matbordet är klara så att de ska få en stund tillsammans. 
En skild förklaring till detta ges av en pedagog som nämner att barnen inte får vara själva på 
avdelningen och därför behöver stanna kvar vid matbordet. Den pedagogiska miljö som finns på 
nämnd förskola med ett matrum avskilt från resterande avdelning samt de riktlinjer som finns 
innebärande att barn inte själva får vistas på avdelningen betyder för pedagogen ett visst antal 
begränsade möjligheter. Den styrning orsakad av tid och rum, som av Nordin-Hultman (2004) 
sammankopplas som rådande över barnen, visas här i vissa fall alltså vara gällande även för 
pedagoger. Man kan utifrån Forsberg (2000) därför se på pedagogens förhållningssätt som ett 
mindre personligt ställningstagande och istället som ett större resultat av förskolans struktur.  

                                                      
7 Min tolkning av situationen utifrån barnens skratt och uppmuntran. 
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Pedagogerna, barnen och placering 

Med varierande syn på bordsplaceringar; vad kan pedagogernas val av fria respektive 
bestämda placeringar innebära för barnen? Vad visar det på för syn hos pedagogerna? 

En pedagog nämner hur matsituationen kan syfta till att skapa trygghet hos barnen då det 
innebär en aktivitet som går till på samma sätt varje dag och att barnen har sin bestämda plats. 
Att skapa trygghet benämns av ytterligare en pedagog som anledning till att ha bestämda 
platser. I deras syn på trygghet och fasta placeringar finns dock en viss skillnad. Denna förra 
kan tyckas inta ett barnperspektiv där hon önskar hennes styrning ska fungera som stöd för 
barnen och vad de behöver; att inte bli bortvalda. Den andra närmar sig ett barnperspektiv i tron 
om att bestämda placeringar framförallt ska underlätta för bildandet av en ny grupp och minska 
risken att barnen ska bli oroliga i gruppen. Pedagogerna använder här sin makt i och med den 
osynliga styrning som bestämda placeringar innebär, efter deras tanke om barnens bästa men 
som fråntar barnen möjlighet till delaktighet. Denna återkommande styrning och tro om fasta 
placeringar som fördel för barnen skulle utifrån Nordin-Hultman (2004) kunna förklaras med att 
även barnen bidrar till att styrningen fortskrider. Utan att säga om barnen behöver denna 
trygghet eller ej kan man se hur barnens anpassning och reproduktion till ordningen får dem att 
framstå som i behov av den, varpå pedagogerna antar sig ha närmat sig barnens perspektiv och 
därför fortgår styrningen. 

I de fall barnen ses ha fria placeringar uttrycker pedagogerna hur barnen vid matsituationen har 
kapacitet att själva välja och att de får möjlighet att sitta bredvid många olika personer. Att 
barnen själva aktivt får ta beslut och får vara en del av makten visar på en syn på barn som 
human beings, vilket kan kopplas till en socialisationssyn på barn som medaktörer. Detta 
medinflytande visas dock vara beroende av gällande normer. Ett barn som inte följer 
matsituationens uppförandekoder kan av pedagogen bli fråntagen sin rätt till inflytande och 
makt vilken då kommer att bestämma en sittplats åt barnet. Innan ett fråntagande av detta får 
barnet ett ultimatum av pedagogen om att förändra sitt beteende för att få behålla sin 
delaktighet. Ett ultimatum menas skapa en drivkraft hos barnet att följa rådande normer. Man 
kan alltså se på vad Forsberg (2000) menar med att makt och inflytande står i relation till 
varandra. Barnens inflytande och makt är inte förutsättningslös utan tillfällig och beroende av 
den makt som pedagogen har, vilket på så sätt nästan gör den skenhelig. Pedagogen visar en tro 
på barnen som aktiva medaktörer men samtidigt som individer i behov av korrigeringar. Detta 
visar på en delad syn på barn som human beings och human becomings.  

Att det för vissa barn skulle kunna innebära en trygghet att få ha en bestämd placering vid 
matbordet vägs enligt en pedagog över av barnens möjlighet och valfrihet att få sitta bredvid 
olika personer varje gång, varpå de har fria placeringar under matsituationen. Gruppens 
möjligheter kan här ses gå före enskilda individers behov, vilket förtydligar den bild som ofta 
ges kring matsituationen. Detta visar på en komplicerad bild av bestämda och fria placeringar då 
barnens inflytande i ena fallet kan ses berövas och i andra fallet begärs. Barnen ska socialiseras 
in ett visst system och det innebär att de ibland måste klara av att anpassa sig oavsett deras egna 
behov. 

Vidare angående pedagogernas syn på placeringar under matsituationen väljs här en 
utgångspunkt i Foucaults (1975/2003) arbete kring disciplin. Paralleller kan dras mellan denna 
studie och Foucaults vad det gäller matsituationens ofta tydliga inramningar; till exempel 
genom ett matrum skilt från resten av avdelningen och tydliga markeringar för början och slut 

 42



 

av matsituationen. Under matsituationen kan de bestämda placeringarna visa på vad Foucault 
uttrycker som tydlig inrutning. Han menar att de bestämda platserna är till för att möjliggöra ett 
övervakande och avbrytande av ogynnsamma kommunikationer. I denna studie vill jag hellre se 
hur detta förklarar pedagogens val i det fall barnets fria val fungerar mindre bra och resulterar i 
att pedagogen ger ett ultimatum eller senare förflyttar barnet. Orsaken till de bestämda 
placeringarna ges ingen disciplinerande funktion, utan beror på omsorg om barnens trygghet, 
varför jag väljer att se de bestämda placeringarna som disciplinerande först när de förändras. 
Detta exemplifieras med tillfället när en pedagog väljer att förändra de bestämda platserna för 
att bryta en pratsam konstellation som upplevs vara eggande för barnen. Pedagogens makt kan 
här ses användas i disciplinerande syfte; om än genom den osynliga styrning som rummets 
inrutning innebär, snarare än explicita tillrättavisningar. Foucaults definition på disciplinering 
innefattar kanske särskilt vikten av övervakning. I många delar under matsituationen kan 
pedagogernas respons ses som resultat av deras övervakning av barnen, vilket syns även vad det 
gäller bordsplaceringen. Ett barn som är på väg att lämna sin plats behöver snabbt stå till svars 
för sitt syfte med handlingen. Pedagogen kan tyckas övervaka barnets alla steg under 
matsituationen och det anses inte vara accepterat att lämna sin plats vid matbordet förrän de 
flesta av de andra vid bordet har ätit upp. Om barnet kan förklara sitt syfte och detta anses 
skäligt ger pedagogen sin tillåtelse till barnet att lämna bordet.  

Användandet av Foucault bör förstås i beaktande av vad bland annat Aretun (2007) påpekar om 
risken att lägga alltför stor vikt vid en enskild aktör utan att se till en större struktur. Efter 
övervägande känns denna del ändock relevant då pedagogen besitter en makt i och med sin 
position och då Foucaults syn på disciplinering innebär att gynna individens nytta och 
färdigheter, vilket pedagogernas tanke också oftast uttrycks att vara.   

Metoddiskussion 
Mitt val att använda mig av flera olika metoder kan anses vara till stor fördel för studiens syfte 
att undersöka pedagogers förhållningssätt vid matsituationer. Valet av observation kan utifrån 
Repstad (1999) förklaras fånga människor och deras agerande i valda situationer. Med 
efterföljande samtal ges samtidigt möjlighet till att få fatt i aktörernas uppfattningar och 
förklaringar av situationen (Repstad, ibid.). Det nämns vidare hur en brist med detta är en 
människas begränsade kapacitet att minnas allt i en händelse samtidigt som det ofta blir till en 
förenklad version. Mitt sätt att frångå detta tillkortakommande kan ses i mitt val att använda 
mig av videomaterialet i samtalet, vilket kan ha ökat pedagogernas möjlighet att återgå till 
matsituationen. I dessa situationer aktualiserades värderingar som jag kunde få tillgång till och 
som inte hade varit möjligt att få på samma sätt genom till exempel endast intervjufrågor eller 
enkäter (Repstad, ibid.). Jag kunde alltså genom videoobservation ta del av pedagogernas 
förhållningssätt och med hjälp av samtalen få en inblick i pedagogernas syn på matsituationen. I 
och med att jag fick ta del av pedagogernas tankar om matsituationen och vad som hade skett 
kunde mina tolkningar vidgas utifrån de som jag studerade. Utifrån Wehner-Godée (2000) som 
beskriver tolkning av observationer som subjektiva och som mindre subjektiva först i diskussion 
med andra kan man se hur mina metodval styrks och har gynnat mitt syfte samtidigt som det 
visar på en hög tillförlitlighet. Att även använda mig av diktafon under videoobservation bidrog 
till att jag kunde uppmärksamma mer variationer och små detaljer i språket än jag kunde göra 
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genom min videodokumentation. Ett uteslutande av diktafon kunde istället ha inneburit att jag 
missuppfattat samspel om jag inte hade möjlighet att helt höra och förstå dessa. 

Att denna studie endast har innefattat mig som forskare kan ses negativt i och med avsaknaden 
av komplettering till, och jämförelse mellan, intryck samt tolkningar man hade fått om man 
varit fler (Repstad, 1999). Dock ser jag hur mina metodval kan ha vidgat möjligheterna att se 
(och höra) olika saker i situationen. Dessa val innebar alltså att jag kunde få möjlighet till 
kompletterande intryck; om än inte från en människa så åtminstone från olika medier.  

Mitt val att i resultatdelen ta med mycket citat, både från videomaterialet och samtals- och 
intervjudelen, har även det betytt en högre reliabilitet och validitet för studien. Ordagranna 
citeringar innebar att situationen blev återgiven så sanningsenligt som möjligt då det var 
pedagogernas egna ord. Att ha använt mig av alltför mycket sammanfattningar hade gjort att 
deras ord hade filtrerats genom mig och därför visat på en mer justerad bild av verkligheten. 
Sammanfattningar hade inneburit att studien byggt på mig som sekundärkälla, snarare än som 
den primärkälla det blev när jag valde att använda mig av mycket citat.  

Metodvalens starka argument gör att det jag framförallt finner som föränderliga aspekter är 
sådant som skulle ha kunnat bidra till samtalsdelen, vilken jag i efterhand har insett kunde ha 
gett mig än mer om jag varit bättre insatt i matsituationen. En utveckling hade kunnat ha varit 
att ta mer tid till att gå igen videomaterialet och kanske kommit tillbaka en annan dag för att 
först då samtala med pedagogen utifrån detta. Detta skulle å andra ha sidan ha inneburit ett 
problem då vissa delar för mig var ohörbara både i video- och ljudmaterialet och skulle kunna 
ha hunnit glömmas bort av pedagogen om samtalet inte skedde tidsmässigt nära situationen. Ett 
annat alternativ hade varit om jag varit närvarande under matsituationen men som jag än en 
gång vill lyfta fram som sämre för hela studien i allmänhet, då min närvaro hade haft påverkan 
på matsituationen.  

Den inverkan som videoobservationerna på ett eller annat sätt hade på pedagogerna skulle ha 
kunnat minimeras med ett annat upplägg av studien. Bryman (2002) menar att den ”reaktiva 
effekten” minskar allteftersom man vänjer sig vid att vara observerad varför flertalet 
observationstillfällen istället för endast ett tillfälle med vardera pedagog skulle ha kunnat ge en 
mer genuin bild av pedagogerna. Det var dock inte möjligt inom denna studies tidsramar. 

Min metod att använda valda centrala begrepp som analysverktyg kräver i sig en diskussion. 
Utan någon större tidigare forskning kring pedagogers förhållningssätt vid matsituationer eller 
forskning om matsituationer överhuvudtaget var detta ett nästan oundvikligt val. Samtidigt bör 
en förståelse finnas för vilken innebörd just dessa begrepp har haft på diskussionen. Dessa 
begrepp innebar en tolkning utifrån begreppens ramar, vilket betyder att andra begrepp skulle ha 
kunnat sätta fokus på andra delar under matsituationen. Med detta sagt menar jag inte på något 
sätt att förringa min studie och diskussion, som haft sin utgångspunkt i de centrala begreppen, 
utan vill endast visa på att även de val av begrepp som görs påverkar studien.   

Slutsats 
Pedagogernas syn på matsituationen är att det är tillfälle för gemenskap, med syfte att mätta och 
erbjuda möjligheter till samspel. Matsituationen uttrycks även innebära en trygghet för barnen i 
och med den rutinsituation den är. Pedagogerna har en syn om att de bör förmedla olika sociala 
koder och värderingar till barnen under matsituationerna. Följaktligen ses vissa ramar, såsom 
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markeringar för matsituationens början och slut samt ramar för ett accepterat beteende, som 
nödvändiga för att få en, enligt pedagogerna, fungerande matsituation. Pedagogernas tydliga 
gränser runt matsituationen visar på en stark klassifikation och deras gränser inom 
matsituationen, gällande till exempel uppförande, visar på en stark inramning. Att skapa och 
följa denna klassifikation och inramning gör att matsituationen tycks vara likt en ordningsritual. 
Detta kan ses som ett val av pedagogerna för att kunna ha den större delen av makten. Vissa 
ramar beror dock snarare på omständigheter i verksamheten än en pedagogisk tanke. 
Pedagogernas agerande kan alltså inte alltid ses som ett eget val utan det är ibland snarare ett val 
beroende av den kontext de befinner sig i.  

Det ses av pedagogerna som viktigt att under matsituationen förmedla trivsel och lugn med 
uppmuntran till samspel och samtal. Det finns en önskan om att i samvaron även förmedla 
sociala och kulturella koder, såsom turtagning och bordsskick till barnen för att socialisera in 
barnen i samhället, utan vilka verktyg barnen kan framstå som ”otrevlig[a] å liksom… 
ouppfostrad[e]” enligt en pedagog. Det värde som denna förmedling ges visar på att 
pedagogerna önskar att under matsituationen fostra barnen. Denna vilja kan förstås utifrån 
förskolans läroplan som anger hur en del av förskolans uppgift är att vara fostrande. Beträffande 
maten vill pedagogerna förmedla en matlust till barnen. Detta tros bäst ske genom att uppmuntra 
och uppmana barnen till att smaka av maten eller åtminstone låta maten ligga på tallriken om 
man inte vill äta den, där ett barnperspektiv går före barnens perspektiv. En pedagogs vilja att 
under matsituationen förmedla en tro till barnen om deras egen kapacitet att själva välja sittplats 
visar på en syn av barn som medaktörer där de delges en del av makten, så länge de följer 
rådande normer.  

Under matsituationerna kan ses hur pedagogerna förmedlar två olika förhållningssätt till barnen; 
ett där barn ses som human beings och ett där de snarare ses som human becomings. 
Pedagogerna visar på en syn om samspel som viktigt under matsituationen när de uppmuntrar 
barnen till samtal och även när de tillåter barnens samspel. Samspelet under matsituationen är 
dock beroende av vad pedagogerna anser är accepterat, vilket ibland hindrar eller avbryter 
barnens interaktion. Pedagogerna kan i många av dessa fall tyckas vara medvetna om barnens 
perspektiv men vilket åsidosätts i syfte att fostra barnen till bland annat bordsskick eller att ta 
hänsyn till kamraterna runt omkring. Oavsett syfte tycks synsättet oftare grunda sig på ett 
vuxenperspektiv än barnens perspektiv. Pedagogens vuxenperspektiv tycks i många fall bero på 
strukturella aspekter, som fostransuppdraget i förskolans läroplan och förskoleverksamhetens 
rutiner och tidsramar. Förskolans läroplan säger dock inte explicit att pedagoger ska fostra barn 
till att sitta ordentligt eller att äta sin mat istället för att prata. Detta anas mer knyta an till den 
kulturella och samhälleliga kontext pedagogen befinner sig i. Genom osynlig och synlig 
styrning tar sig pedagogens makt uttryck genom avledande frågor, tillrättavisningar eller 
bestraffningar. Med andra ord förmedlar pedagogerna gränserna för vad som är ett accepterat 
beteende och att om det inte efterföljs kan leda till påföljder för barnen. En differentierad syn på 
att sitta vid matbordet tycks visa sig i och med att man i ett fall måste sitta kvar efter måltiden 
som påföljd om man inte sköter sig och i ett annat fall inte får sitta kvar under måltiden. 

En tro, respektive en brist på tro, på barnen att själva kunna göra olika val förmedlas av 
pedagogerna. Denna tilltro, vilken för barnen innebär en viss makt, visas av pedagogerna vara 
någonting som kan minska om barnen enligt pedagogerna inte har ett önskvärt beteende och de 
återtar makten. Pedagogerna förmedlar på så sätt att barnens delaktighet inte är någonting 
självklart utan som någonting under övervakning av pedagogerna och beroende av den kontroll 
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de önskar ha. Detta innebär även att pedagogerna inte alltid ger barnen rollen som medaktör. 
Ofta grundar sig detta förhållningssätt på ett barnperspektiv och av omsorg om barnets bästa 
men vilket många gånger förbiser barnets perspektiv. I andra fall visar det tydligare på ett 
vuxenperspektiv och fostran som förmedlingspedagogik där pedagogerna ämnar socialisera 
barnen till rådande normer. Pedagogerna förmedlar hur fostran även kan vara en ömsesidig 
process under matsituationen, när barnens intresse sammanfaller med pedagogens eller då 
barnet på annat sätt accepteras som medaktör. 

Slutligen och sammanfattningsvis ska det återigen påpekas att pedagogernas förhållningssätt är 
beroende av olika aspekter, vilka det krävs en medvetenhet om för att förstå pedagoger och 
deras kontext. Pedagoger har att följa nationella styrdokument som bland annat lyfter fram 
förskolans roll som fostrande samtidigt som den ska verka för att göra barn delaktiga i 
samhället, vilket många gånger har visats vara motstridigt för pedagogerna i denna studie. I och 
med den rutinsituation med normer och värderingar som matsituationen är, och som en del av 
en större verksamhet med inramningar för både tid och rum, synliggörs och normaliseras 
pedagogernas makt. Denna makt kan inte förnekas utan det man däremot kan se till är hur den 
förvaltas och vilket förhållningssätt det resulterar i. Pedagogernas förhållningssätt är också ett 
resultat av deras egen syn på socialisation och därigenom en viss barnsyn. Utifrån dessa 
aspekter visar sig en dubbelsidig bild av pedagogers förhållningssätt vid matsituationer i 
förskolan där barnen å ena sidan ses och behandlas som human beings och å andra sidan som 
human becomings.  

Fortsatt forskning 
Med fokus på pedagogerna i denna studie vore det intressant att göra en uppföljande forskning 
kring hur barnen upplever matsituationen. Tidigare forskning har som redan nämnts visat att 
barn associerar matsituationen till regler och normer. En ytterligare forskning vore därför att se 
om, och hur, detta påverkar barns upplevelse av mat och att äta. Vad kan det leda till för barnens 
matrelation i förlängningen? Hur skapas en god matrelation och hur uppstår en dålig?  

Ett fortsatt fokus på pedagogerna skulle kunna titta än mer på förhållningssättet i förhållande till 
läroplanen. Efter att ha upptäckt hur ett handlande gör en del av läroplanen motstridig mot en 
annan skulle man kunna se till vilka möjligheter pedagoger egentligen har att följa läroplanen. 
Vad är det som värderas högst i läroplanen och vad är det som väljs bort om man inte kan följa 
allt? Vad innebär dessa val och bortval för barnen och deras socialisation?  

Ett annat intressant spår att följa vore pedagogernas förhållningssätt under matsituationen i 
förhållande till deras förhållningssätt under resterande verksamhet. Vad finns det för likheter 
och skillnader och vad beror dessa på? Vad finns det för syn på matsituationen och dess syfte i 
förhållande till annan verksamhet?  

 

 

 46



 

Referenser 
Aretun, Åsa (2007). Barns "växa vilt" och vuxnas vilja att forma: formell och informell 
socialisation i en muslimsk skola. Diss. Linköping : Linköpings universitet 

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter (2009). Stockholm: UNICEF 
Sverige. Tillgänglig 09-12-21: http://www.unicef.se/assets/barnkonventionen.pdf  

Bartholdsson, Åsa (2008). Den vänliga maktutövningens regim: om normalitet och makt i 
skolan. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber  

Ekström, Kenneth (2007). Förskolans pedagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv. Diss. 
Umeå : Umeå universitet 

Emilson, Anette (2008). Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga 
kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Diss. Göteborg : Göteborgs 
universitet 

Fjellström, Roger (2004). Skolområdets etik: en studie i skolans fostran. Lund: Studentlitteratur 

Forsberg, Eva (2000). Elevinflytandets många ansikten. Diss. Uppsala : Universitet 

Foucault, Michel (1975/2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse. 4., översedda uppl. 
Lund: Arkiv 

Gars, Christina (2002). Delad vårdnad?: föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga 
barndomen. Diss. Stockholm : Universitet 

Halldén, Gunilla (2003) ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodiskt begrepp”, Pedagogisk 
forskning i Sverige, årg 8, nr 1-2, s. 12-23  

Hartman, Sven (2003). Skrivhandledning. Falun: Natur och Kultur.  

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

James, Allison & Prout, Alan (red.) (1997). Constructing and reconstructing childhood: 
contemporary issues in the sociological study of childhood. 2. ed. London: Falmer 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2001). ”Omsorg – en central aspekt av 
förskolepedagogiken. Exemplet måltiden”. Pedagogisk forskning i Sverige, årg 6, nr 2., s. 81-
101 

Johansson, Eva (2003). ”Att närma sig barns perspektiv. Forskare och pedagogers möten med 
barns perspektiv”, Pedagogisk forskning i Sverige, årg 8, nr 1-2, s. 42-57  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Läroplan för förskolan: Lpfö 98. (1998). Stockholm: Utbildningsdepartementet, 
Regeringskansliet  

 47



 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Diss. 
Stockholm : Universitet 

Qvarsell, Birgitta (2003). ”Barns perspektiv och mänskliga rättigheter: Godhetsmaximering 
eller kunskapsbildning?”, Pedagogisk forskning i Sverige, årg 8, nr 1-2, s. 101-113 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2003) ”Delaktighet som värdering och 
pedagogik”, Pedagogisk forskning i Sverige, årg 8, nr 1-2, s. 70-84 

Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3., [rev.] 
uppl. Lund: Studentlitteratur 

Ruane, Janet M. (2006). A och O  i forskningsmetodik: en vägledning i samhällsvetenskaplig 
forskning. Lund: Studentlitteratur 

Sepp, Hanna; Abrahamsson, Lillemor; Fjellström, Christina (2006) “Pre-shool staffs’ attitudes 
toward foods in relation to the pedagogic meal”. International Journal of Consumer Studies, 
Volume 30, Issue 2, s. 224-232. 

Sommer, Dion (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. 2., rev. [och utök.] 
utg. Hässelby: Runa 

Vad gör vi med maten?: stöd för diskussioner och målformulering om mat och måltider i 
förskolan. (2004). Stockholm: Centrum för tillämpad näringslära 

Vetenskapsrådet (u.å) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Tillgänglig: 10-01-03 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Wehner-Godée, Christina (2000). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av 
olika medier. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Ärftliga anlag gör barn kräsmagade (07-08-15). Svenska Dagbladet. Tillgänglig 10-01-06: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/arftliga-anlag-gor-barn-krasmagade_253829.svd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
– Hur upplevde du matsituationen? 

 
– Hur tror du barnen upplevde matsituationen? 
 
– Fanns det något som du känner var bra/mindre bra? 

 
– Vilka syften anser du det finns med matsituationen i förskolan?  

 
– Har ni några gemensamma mål som gäller matsituationen? 
 
– Vad anser du din roll är vid matsituationen? 
 
– Är det något speciellt du känner att du vill förmedla till barnen vid matsituationen? 
 
– Vilka regler anser du är viktiga vid matsituationen? 

 
– Har barnen bestämda matplatser? Hur bestämdes dessa? Varför bestämdes dessa? 

 
– Vad får barnen ta ansvar för i matsituationen? 
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Bilaga 2 – Brev till föräldrar. 

 
    091102 

 
 

Hej! 
 
 
 
Jag heter Anna Ek och studerar till förskol- och lågstadielärare på Stockholms Universitet. Jag 
är klar nu i januari och som sista del i min utbildning ska jag göra ett större självständigt arbete, 
vilket kommer att undersöka måltider i förskolan. Fokus i arbetet ligger på pedagogernas 
förhållningssätt vid matsituationer.  
 
För att få underlag till mitt arbete kommer jag att använda mig av videoobservationer vid 
måltider på olika förskolor, varav en observation kommer vara på ert barns avdelning under  
vecka 46. Videomaterialet kommer endast att vara tillgängligt för mig och kommer efter veckan 
att förstöras.   
 
I mitt arbete kommer både förskola, pedagoger och barn ha fingerade namn, dvs. ingen kommer 
att nämnas vid sitt riktiga namn, och kommer på så vis framkomma som helt anonyma i arbetet.  
 
Jag vill återigen påpeka att syftet med min observation är att titta på pedagogers förhållningssätt 
och agerande snarare än på barnen. För att veta vilka barn som tillåts vara med i min 
videobservation önskar jag att ni meddelar personalen om ni samtycker eller inte till att ert barn 
får videofilmas. Ert barns deltagande är självklart helt frivilligt! 
 
 
Har ni frågor så får ni gärna kontakta mig! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Ek 
 
070-xxxxxxx 
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Bilaga 3 – Exempel på transkribering från videoobservationer. 

 

Förskola 2 

Alva: ”Jag vill ha broccoli… och bönor.” 
Pedagog: ”Vad vill du ha… Broccoli? Ska vi dela broccolin lite, det var bara två jättestora 
bitar, då räcker det ju bara till två” (tar skålen och delar broccolin) 
Angelica?: [ohörbart] 
Ped.: ”Men ni har tagit redan.” 
Alvida: (tar ner handen i broccoliskålen och tar tag i en broccoli) 
Ped.: ”Inte med fingrarna. Nej! Inte med händerna.” (fortsätter dela broccolin)  
Alvida: ”Jag vill ha den.”  
Ped.: [ohörbart] ” inte så. Man måste dela med sig vet du, hon har inte fått nånting, Alva, här.” 
Ped.: ”Vill du ha en sån nu?” (ger en broccoli till Alva) 
Alvida: ”Jag ska ha… den där!” (sträcker sig efter broccolin) 
Ped.: ”Jag vill ha den här, jag vill ha den här” (tar en broccoli och skrattar lite) 
Alvida: (får skålen och tar en broccoli) 
Ped.: (tar broccoliskålen och håller fram till Amanda) ”Amanda, var det din sista då?!”  
Amanda: (skakar på huvudet) 
Ped.: (håller fram skålen till Albin) ”Albin, har du fått broccoli?” 
Alva: ”Får jag bönor?” 
Ped.: ”Mm, bönor och majs.” 
Alva: ”Majs.” 
Ped.: ”Bönor, varsågod.”  
Albin: ”Fast jag tål inte broccoli.” 
Ped.: ”Tål du inte broccoli?Sepp, Abrahamsson och Fjellström Det står inte med på din… lapp 
att du är allergisk mot det. Du tycker inte om kanske… Eller? Kan vara så också.”  
Albin: ”Jag tål inte.” 
Ped.: ”Du har ju bönor och majs där, då klarar du dig med det.”  

Förskola 3 

Stina: (äter en hel potatis med sin gaffel) 
Pedagog: (vänder sig mot Stina) ”Du kan skära din potatis i bitar, ska jag hjälpa dig att skära, 
Stina? Har du någon kniv? Har du inte någon kniv?” 
Stina: (skakar på huvudet)  
Ped.: (hämtar en kniv) ”Vill du skära själv?” 
Ohörbart om Stina svarar eller inte.  
Ped.: ”Ska jag visa hur man gör?” (Pedagogen och Stina hjälps åt att skära potatisen) 
Stefan: (står på knäna på stolen, visar med armarna hur stort något var och pratar högljutt 
tillsammans med Saga.) 
Saga: (drar ut armen och gör ett högt ljud) 
Ped.: (har skurit klart Stinas potatis och vänder sig mot Saga, lägger handen snabbt på hennes 
axel) ”Shh [ohörbart]” 
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