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Linda Strohmayer 

Sammanfattning 
Lösningsinriktad pedagogik (LIP) är en arbetsmodell och ett förhållningssätt. Författaren har 

implementerat LIP på sin arbetsplats, en förskola i Norra Storstockholm. Författaren har även utarbetat 

en egen arbetsmodell utifrån LIP i syftet att öka förskolans pedagogiska kvalitet.  I studien undersöks 

arbetsmodellen. Dessutom undersöks på vilket sätt pedagogerna anser att arbetsmodellen hjälpt dem 

att bli bättre på att göra barn delaktiga i måltiden. De grundläggande begreppen barns delaktighet, 

gemensamt förhållningssätt samt LIP definieras. Därefter presenteras några för studien relevanta 

teorier ifrån tidigare forskning. Observationer, fokusgruppsamtal samt enskilda intervjuer i 

formulärform har använts för att besvara frågeställningarna. Resultaten presenteras i form av valda 

citat och reflektioner, vilka sedan i analysen synliggörs utifrån relevanta begrepp. Studien visar att ett 

gemensamt förhållningssätt ökar barns delaktighet. Det förenklar och förtydligar gemensamma mål. 

Barnen möter en homogen Studien drar slutsatsen att LIP i enlighet med styrdokument och det 

sociokulturella perspektivet skapat möjligheter även för de allra minsta barnen att vara delaktiga under 

måltiderna i denna förskoleverksamhet. Studien visar också att pedagogerna på denna förskola med 

hjälp av LIP överbrygger en del av den problematik som uppstår med olika yrkeskategorier i 

förskolan. Outbildade, barnskötare samt förskollärare använder samma grundläggande begrepp när de 

talar om barns delaktighet. Det finns också anledning att dra slutsatsen att det sociokulturella 

perspektivet och Vygotskijs teorier om de minsta barnens tanke och språk är kunskaper alla pedagoger 

i förskolan behöver. Detta skulle kunna öka delaktigheten ytterligare för de allra minsta barnen i 

förskolan. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Lösningsinriktad pedagogik (LIP) är en arbetsmodell och ett förhållningssätt. Författaren har under år 

2012 handlett implementeringsarbetet av detta förhållningssätt på sin arbetsplats, en förskola i Norra 

Storstockholm. Syftet har varit att höja kvalitén på den pedagogiska verksamheten, genom att öka 

barnens delaktighet. Bakgrunden till detta är pedagogernas egna önskningar om ett tydligt gemensamt 

förhållningssätt. Vidare har pedagogerna beskrivit vissa brister i värdegrundsarbetet på förskolan. 

Utifrån detta kartlagda behov har författaren skapat en egen arbetsmodell, som har sin förankring i 

LIP. Denna arbetsmodell har som mål att skapa en grundstruktur för förskolans alla rutiner i 

barngrupperna. Pedagogerna har själva, med författarens arbetsmodell och handledning, arbetat fram 

ett måltidsdokument utifrån Förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Alla rutiner på förskolan kommer 

under år 2013 bearbetas i samma procedur. Implementeringen av LIP, författarens arbetsmodell, samt 

detta måltidsdokument har under år 2012 genomsyrat allt utvecklingsarbete i denna förskola. I studien 

undersöks pedagogernas uppfattningar om det gemensamma förhållningssättet, barnens delaktighet 

under måltiden och denna arbetsmodells måltidsdokument.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka 10 pedagogers uppfattningar om huruvida de anser att LIP 

har varit ett stöd i att skapa förutsättningar för barns delaktighet utifrån författarens arbetsmodell, samt 

måltidsdokumentet för måltiderna i förskolan. 

1.3 Frågeställningar 

Hartman (2003) säger att frågeställningarna ”ska vara fria ifrån förutfattade meningar” (s.125). 

Frågeställningarna i denna studie har formulerats på följande sätt: 

 

- Hur upplever pedagogerna att barnen är delaktiga under måltiderna? Hur beskriver de att de 

ser detta? 

-  Hur upplever pedagogerna att observationer och reflektioner av måltidsituationerna varit till 

hjälp i det pedagogiska arbetet?  

- Vad får pedagogerna syn på när de reflekterar över sitt eget förhållningssätt utifrån filmade 

observationer? 
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2. Bakgrund 

Eliasson (2006) menar att författaren noga ska definiera sina begrepp. Detta för att undvika att de 

begrepp som valts uppfattas som ett uttryck för dennes personliga värderingar. Här presenteras de 

grundläggande begrepp som studien tittar närmare på. Först i avsnittet beskrivs hur LIP och 

arbetsmodellens måltidsdokument implementerats hos arbetslag och chef på förskolan. Barns 

delaktighet definieras utifrån Jansons (2007) modell. LIP bygger på bl a Vygotskijs sociokulturella 

teori (Måhlberg & Sjöblom, 2006). Det är därför relevant att i denna studie lyfta de sociokulturella 

aspekterna av LIP. Vygotskijs teorier om det lilla barnets språk och lärande är intressanta eftersom 

studien undersöker barn i åldern 1-5 år. Med utgångspunkt i Lpfö – 98 rev.2010 (Skolverket, 2010) 

problematiseras självständighetsaspekten av barns delaktighet, ett gemensamt förhållningssätt samt 

LIP. Dessa begrepp analyseras tillsammans med resultat i relation till måltidsdokumentet, ur ett 

sociokulturellt perspektiv. 

 2.1 Implementering  

LIP är ett tankesätt, ett förhållningssätt, en arbetsmodell och en samtalsmodell. Pedagogen tränar på 

att inta ett förhållningssätt där hon skapar optimala förutsättningar för barn och vuxna att trivas, känna 

sig trygga och vara delaktiga i en pedagogisk verksamhet (Måhlberg & Sjöblom, 2006). 

Författarens erfarenheter och kunskaper om LIP ledde i början av år 2012 till möjligheten att berätta 

om detta för kollegorna i undersökt förskola under ett personalmöte. Kollegorna hade efterfrågat 

implementering av ett gemensamt förhållningssätt. All personal fick ta del av grundtankarna i Kerstin 

Måhlberg och Maud Sjöbloms ”Lösningsinriktad pedagogik” (2006). Personalen samt 

ledningsgruppen på förskolan läste Måhlberg och Sjöbloms ”Lösningsinriktad pedagogik” i mars 

2012. Under april 2012 startade författarens handledning av arbetslagen.  

Under handledningen lyfte varje avdelning det nuläge de befann sig i. De fick sedan börja träna på att 

använda LIP med samtalsmetodik och förhållningssätt i den dagliga verksamheten. De har löpande 

haft olika inlämningsuppgifter som bestått av att ”spana” efter små framgångar som blivit synliga i 

verksamheten.  Under planeringsdagar har de fortsatt träna på att sätta gemensamma mål och utvärdera 

tidigare mål. Fallbeskrivningar har arbetats fram och lyfts i handledning.  

Måltidsdokumentet arbetades fram under september 2012. Pedagogerna arbetade avdelningsvis. De 

lyfte ut läroplansmål och formulerade beskrivningar av hur dessa skulle nås under måltiderna. De 

formulerade meningarna sammanställdes av författaren till ett måltidsdokument. Dokumentet stod 

klart i september och sattes upp vid alla matplatser på förskolan. I november 2012 utvärderades 

dokumentet under en handledningssession. Frågor kring styrkor och svagheter med dokumentet lyftes 

i förskollärargruppen. Formuleringarna i dokumentet behålls tills nästa utvärdering. I bilaga 1 visas 

måltidsdokumentet.  
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2.2 Begreppet ”Barns delaktighet”  

I denna studie definieras ”Barns delaktighet” utifrån den modell Janson (2007) utformat. Modellen 

bygger på antagandet att barns delaktighet i förskolan har sex karaktärer. Dessa är: plats i 

sammanhanget, fysisk och funktionell delaktighet, social delaktighet, interpersonell delaktighet, och 

existentiell delaktighet. Social delaktighet definieras i två olika perspektiv, det objektiva och det 

subjektiva. Melin (2009)
1
 beskriver i sin FoU-rapport ”Barns delaktighet i förskolan – definition, 

observation och delaktighet som social process” Jansons definitioner av barns delaktighet och hur de 

sätter pedagogernas ansvar i fokus. Melin har utformat en delaktighetsprofil utifrån Jansson modell. 

Hon säger att barnet systematiskt kan observeras i tre olika kulturer. Omsorgskulturen, 

undervisningskulturen och kamratkulturen. Dessa kulturer placerar barnet i olika kategorier av 

sammanhang, i syftet att göra det tydligare för pedagoger eller annan omsorgspersonal hur de kan 

arbeta för att öka barnets delaktighet. (Melin, 2009). Melins slutsats är att  teori och praktik kan 

förenas för att skapa användbara modeller för att öka barns delaktighet. Detta är huvudsyftet med 

författarens arbetsmodell. 

Janson (2007) delar upp sina sex begrepp i objektiva och subjektiva aspekter av delaktighet. De tre 

objektiva aspekterna av delaktighet är: 

Plats i sammanhanget (tillhörighet) innebär att barnet tillhör ett sammanhang där en aktivitet utförs. 

Exempel på rätten till en plats i sammanhanget kan vara att barnet är inskrivet i förskolan.  

Fysisk och funktionell delaktighet (tillgänglighet) innebär att barnet har tillgång till ett sammanhang 

där det är fysiskt aktivt, och att det tillhör det kommunikativa och symboliska sammanhanget för 

aktiviteten. Barnet behöver god perception och motorik samt god koncentration och 

uppmärksamhetsförmåga i detta sammanhang. Här kan pedagogen behöva anpassa sammanhanget 

utifrån barnets behov. 

Social delaktighet (samhandling) innebär att observationerna som exempel visar att små barn imiterar 

varandra, eller att barnen i fantasilekar visar att de förstår vad leken handlar om. Det kan också 

innebära att ett barn kompletterar en lek eller en aktivitet på ett medvetet relevant sätt. 

De tre subjektiva aspekterna av delaktighet är: 

Existentiell delaktighet (engagemang) innebär att barnet visar intresse och upplever tillfredsställelse i 

aktiviteten. Här kan man observera olika känslor som med observationerna kan avläsas, t ex. glädje, 

koncentration, eller det motsatta. Fokus ligger på individens motivation. 

Interpersonell delaktighet (erkännande) innebär att barnet uppfattas som självklart i sammanhanget 

och att barnets närvaro ses som ett bidrag till både aktivitet och gemenskap med andra i 

sammanhanget 

Existensiell delaktighet (autonomi) innebär att barnet är självbestämmande och oberoende. Detta 

kräver att barnet erövrar de tidigare begreppen av delaktighet. Eftersom barnet alltid befinner sig i ett 

socialt sammanhang, som det är beroende av för sin överlevnad, måste det förhålla sig empatiskt och 

hänsynsfullt tilllandra barn och vuxna för att hantera sin situation. 

 

                                                      
1
 Studien har finansierats av FoUU-enheten inom Handikapp & Habilitering. Observationsmodellen kommer att 

vidareutvecklas inom forskningsprojektet Inklusion och intervention i förskolan, som finansieras av 

Vetenskapsrådet. Författaren är doktorand inom detta projekt och tillhör forskargruppen Delaktighet som social 

process vid Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 
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Melin säger att autonomi kan ses ur ett utvecklingspsykologiskt och ett sociokulturellt perspektiv 

(2009). Studien syftar till att undersöka pedagogernas uppfattningar om barns delaktighet under 

måltiderna utifrån författarens arbetsmodell. Dokumentet är utformat utifrån LIP, och ett 

sociokulturellt perspektiv. Därför har författaren valt Jansons definitioner av delaktighet. Jansons 

begrepp kan inte isoleras eller hållas isär, de är alla lika viktiga och samspelar (Janson, 2007). Melin 

(2009) menar att en arbetsmodell underlättar för pedagoger att se vilka stödinsatser som behövs i olika 

sammanhang. I denna studie är sammanhanget måltiden.  

I undersökningen definieras det sociokulturella perspektivet som en motsats till det individuella 

perspektivet. Ur ett individuellt perspektiv tittar man på barnets beteende och tillskriver det 

problemen, som man sedan försöker lösa. Man förutsätter inte att barnet gör så gott det kan utifrån 

givna ramar och förutsättningar. Detta hindrar barnets möjligheter till delaktighet, men förekommer 

trots detta i förskolan och skolan.  (Andersson & Persson, 2010; Sheridan, Sandberg & Williams, 

2011; Dysthe, 2003). Bronfenbrenner (1979) beskriver hur barnet befinner sig i olika sammanhang 

som liknar varandra, såsom hemmet och förskolan, men hur dessa sammanhang trots att de liknar 

varandra till formen, kan vara uttryck för helt olika kulturer. Han menar också att vi, för att förstå 

barnet och barnets utveckling, behöver studera barnet i de miljöer vi vill lära oss mer om. Barnets 

delaktighet är således även när det avgränsats och definierats som autonomi, komplext ur ett 

systemteoretiskt perspektiv.  

2.3 Begreppet ”Lösningsinriktad pedagogik” (ur 

ett sociokulturellt perspektiv) 

LIP – Lösnings Inriktad Pedagogik är ett begrepp som skapades av Kerstin Måhlberg och Maud 

Sjöblom, Mellansjö skola i Täby, under 1990-talet. Måhlberg och Sjöblom (2006) betonar att LIP inte 

är en vetenskapligt grundad metod, utan att erfarenheter och upptäckter har format ”ett annat sätt att 

förhålla sig” (Måhlberg & Sjöblom, 2006 s.13). De beskriver att LIP har sitt ursprung i en 

familjeterapiform som arbetades fram på The Brief Family Therapy Center i Milwaukee USA i början 

av 1980 -talet. Utifrån observationer och samtal utformades där en terapiform. Lösningsfokuserad 

korttidsterapi bygger på att göra klienten delaktig i sina egna lösningar. Problem läggs åt sidan och 

målbilder skapas. Nutid och framtid ligger i fokus. LIP innebär att pedagogen likt dessa terapeuter 

intar ett sociokulturellt perspektiv på delaktighet. De förutsätter också att varje individ i gruppen 

menar väl och gör så gott de kan. 

Måhlberg och Sjöblom (2009) säger att alla barn har behov av särskilt stöd. Med det menar de att 

intagandet av ett sociokulturellt perspektiv ger pedagogen uppdraget att se till de förutsättningar barnet 

får för att fungera och må bra i ett sammanhang. En förskolepedagogs eller lärares uppgift är att se till 

varje barns behov och utmana barnet. LIP bygger på tre grundregler. Om det inte är trasigt så laga det 

inte. Gör mer av det som fungerar. Om det inte fungerar, gör något annorlunda. Måhlberg och Sjöblom 

(2006) säger att deras samtalsmetodik kan användas för att göra barn delaktiga i sin vardag i förskolan. 

De säger också att LIP förutsätter att ingen gör något av illvilja eller elakhet. Det finns en förklaring 

till varför människor agerar som de gör. Om pedagoger fastnar i att spekulera i varför ett barn agerar 

som de gör, går pedagogen utanför sin kompetens. I ett problem som involverar olika barn och vuxna, 

har alla inblandade individer sin sanning om varför det är på detta sätt. När en pedagog möter ett barn 

utifrån sin egen sanning om barnets agerande, kanske hon väljer att tillskriva barnet problemet. En 

pedagog som arbetar med LIP väljer istället att inte fundera eller agera utifrån föreställningar om 

orsaker till ett barns beteende. Hon fokuserar på att observera barnet och ge det stöd utifrån vad dessa 
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observationer visar. Genom att pedagogen förutsätter att barnet gör sitt bästa, och går ifrån att pressa 

och anklaga det för att hon förutsätter att barnet bråkar för sakens skull, kan barnets delaktighet gynnas 

(Måhlberg & Sjöblom, 2006). 

Ett av de mest, för denna studie, relevanta verktygen i LIP är omformuleringar. Detta samtalsverktyg 

använder pedagogerna sig av för att skapa bilder hos barnen av önskat beteende. Måltidsdokumentet är 

utformat utifrån detta verktyg. Istället för att formulera vad pedagogerna inte ska göra, beskriver 

dokumentet vad de ska fokusera på. Hade det i dokumentet stått att pedagogerna inte får prata med 

varandra vid matborden, kanske detta hade varit lika effektivt, men det hade inte beskrivit syftet med 

verksamheten. Formuleringen lyder ”Vi pratar med barnen vid matbordet”. Denna formulering 

inkluderar barnen och gör dem delaktiga i måltiden. Omformuleringar används också för att hålla sig 

kvar i det sociokulturella perspektivet; Är Kalle envis eller beslutsam? Är Lisa skvallrig eller har hon 

ett starkt rättvisetänk? Är Pelle bråkig eller i behov av en pedagog som hejdar honom och bygger ett 

pussel en stund?  

Ajmal och Rhodes (1995) beskriver lösningsfokuserade frågor som ofta används inom pedagogik och 

psykologi.  

“What’s different about those times?” 

“What do you do differently?” 

“Who else is involved, or notices these differences?” 

“How could more of that happen?” 

“How do you explain these differences?” 

“How did you get that to happen?” (s.11).  

Frågorna syftar till att göra personen delaktig i sina egna lösningar genom att synliggöra vad de redan 

gör som fungerar. Inom LIP används de av pedagogerna själva för att skapa förutsättningar för barn 

och barngrupp på olika områden i den pedagogiska verksamheten. Måhlberg och Sjöblom (2006) 

hänvisar också till Vygotskijs teorier via Bråten (1998). Barns tankar formas av det språk som omger 

dem. Melin (2009)  lägger vikt vid att barnets ålder ur ett sociokulturellt perspektiv är irrelevant. Hon 

säger att barnen oavsett ålder och kognitiv förmåga betraktas som sociala autonoma individer. 

Vygotskijs teori säger att barn 0-2 år har en tanke innan de har ett språk, och ett språk innan intellektet 

är utvecklat. Det lite äldre barnet, 2-7 år använder språket för att hantera och uppmärksamma/styra den 

inre röst barnet pratar med sig själv med, och för att kommunicera ut sina tankar till andra (prata högt). 

När barn i denna ålder pratar högt för sig själva, menar Vygotskij, är det är ett tecken på att barnet inte 

kan skilja de två funktionerna åt. De allra minsta barnen behöver talutrymme för att upprepa ord och 

handling växelvis, så att det förstår genom att upprepa ord och uttrycka vad det gör. Barn lär sig i 

samspel med andra (Dysthe, 2003). 
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3. Tidigare forskning 

Sökning på ”Delaktighet Gemensamt förhållningssätt” i Google Scholar ger 8280 träffar. Sökning på 

”Delaktighet Gemensamt förhållningssätt Lösningsinriktad pedagogik” ger 149 träffar. I relation till 

den mängd forskning som problematiserar kring barns delaktighet och ett gemensamt förhållningssätt, 

lägger denna studie till perspektivet i LIP. 

3.1 Barns delaktighet  

De studier som nämns i detta avsnitt behandlar barns delaktighet i olika rutinsituationer i förskolan. 

Måltiderna är en av dessa rutinsituationer. Tidigare forskning visar att barns delaktighet i förskolan 

begränsas av en mängd faktorer som behöver lyftas. Bland annat behandlas frågan om hur begrepp 

definieras i olika sammanhang, och hur stort ansvar som åligger pedagogerna i att tolka dessa begrepp. 

Pedagogerna är ofta omedvetna om att ett begrepp används i olika kontexter. Detta innebär att de 

pratar om olika saker utifrån barns delaktighet eller andra värdegrundsbegrepp (Colnerud, 2004; 

Elvstrand, 2009; Melin, 2009; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Konsekvensen av detta blir 

enligt tidigare studier att barn kan då ha en hög delaktighet i en förskolekultur, men låg i en 

annan.(Melin, 2009). Vidare menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att delaktighet som 

pedagogik kan definieras som vilja hos pedagoger och forskare att vara intresserad av det som fångar 

barnen. De säger att forskning på detta område mer handlar om vuxenstyrda frågor än vad barnen 

själva skulle vilja uttrycka. Att intervjua barn gör dem inte delaktiga. Det handlar om att fånga barnens 

värld och erfarenheter och ta till vara förståelsen av den i forskning och praktik. Markström och 

Halldén (2009) påvisar i sin forskningsrapport hur barn i förskolan använder olika strategier för att 

förhandla fram sin självständighet och delaktighet för att hantera de ramar förskolan som institution 

sätter upp. Vidare menar de att vi genom att inta barnperspektivet och ser barnen som aktiva och 

kompetenta, kan lära oss se hur de påverkar och formar sin delaktighet i förskolans vardag.  

3.2 Ett gemensamt förhållningssätt 

I Skolinspektionens senaste rapport beskrivs att ett gemensamt förhållningssätt är en förutsättning för 

pedagogisk kvalitet. Vidare identifieras generella brister i förskolan. Skolinspektionen uppmanar 

förskolor att arbeta för ett gemensamt förhållningssätt. De säger också att pedagogiska diskussioner 

och arbetet med värdegrundsfrågor ska vara dagligt närvarande. Rapporten visar också att 

pedagogernas medvetenhet i förhållande till uppdraget behöver utvecklas (Skolinspektionen, 2012:7). 

Sheridan, Sandberg och Williams (2011) uttrycker behovet av att kartlägga kompetenser hos 

förskollärare, och Furenhed och Hartman (2003)  ”beskyller” lärarutbildningen för att handla för lite 

om tolkning av läroplanens etik. Skolverket (2010) är tydligt med att den värdegrund som uttrycks i 

Förskolans läroplan är ett etiskt förhållningssätt som inte kan väljas bort.  ”Kan ett förhållningssätt 

någonsin bli gemensamt?” frågar sig Måhlberg och Sjöblom (2006. s. 68). De svarar på sin egen 

fråga: ”Vi tänker att man kan välja vilket förhållningssätt man vill ha och vi tror att man tillsammans 

kan komma överens om vissa gemensamma kriterier, som man kan följa på en arbetsplats till gagn för 

allas bästa” (Måhlberg & Sjöblom. 2006. s. 68). 
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3.3 Lösningsinriktad pedagogik 

Den lösningsfokuserade terapin har funnits sedan 1960-talet. LIP har förhållandevis nyligen vuxit 

fram. Måhlberg och Sjöblom (2009) liksom Ajmal och Rhodes (1995) beskriver hur LIP sprider sig 

inom olika områden som t.ex. skola och förskola. Det finns forskning på lösningsfokuserad terapi 

inom områden som rör familjerådgivning, arbete med missbrukare, prostituerade, posttraumatisk stress 

efter deltagande i krig m.fl. Även inom det pedagogiska fältet har studier genomförts såsom i 

handledning av lärare angående elever, eller föräldrar angående sina barn. Förskolor och skolor 

profilerar sig utifrån LIP. I Europa samlas intresserade och verksamma inom olika fält till konferenser 

varje år. Arrangörer är European Brief Therapy Association. Syftet är att sprida erfarenheter och 

forskning på området, inom medicin, psykologi, pedagogik m.m.“A fundamental part of EBTA´s 

mission is to promote research on Solution Focused practice worldwide” (European Brief Therapy 

Association, 2012). EBTA delar ut forskningsstöd till studenter eller andra intresserade inom olika fält 

som vill bidra med forskning på lösningssfokuserad praktik. De menar att de med denna forskning 

bidrar till utveckling på det vetenskapliga fältet.“If you are planning to undertake empirical research 

on any aspect of solution-focused practice you are welcome to apply for the next EBTA research 

grant” Dr. Mark Beyebach ebta research coordinator (European Brief Therapy Association, 2012). 

Lärarutbildningen använder Måhlberg och Sjöbloms ”Lösningsinriktad pedagogik” (2006) som 

kurslitteratur. 
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4. Metod 

Studien genomfördes som kvalitativ. Intentionen har varit att ta reda på pedagogernas uppfattningar 

om barnens delaktighet, det gemensamma förhållningssättet, och författarens arbetsmodell. Eliasson 

(2006) menar att just kvalitativ metod är användbar för att titta på olika företeelser som inte går att 

kvantifiera. Författaren har valt att göra tre observationer, tre fokusgruppsamtal och att ställa fyra 

öppna frågor till pedagogerna. Tio pedagoger är representerade i studien i sin helhet, men närvaron 

varierade i observationerna, fokusgruppsamtalen samt i antalet insamlade intervjuformulär.i. Därför 

har tre pedagoger deltagit i två av tre delar av undersökningen, och sju pedagoger i alla tre delarna av 

undersökningen. 

 

Tillvägagångssätt: 

 

- Inhämtade skriftligt informerat godkännande av föräldrar samt pedagoger. 

- Filmade observation av arbetslag A, B och C under måltid i 15 minuter. Backman (2010) 

menar att det bästa sättet att ta reda på något om verkligheten är att observera den. Han menar 

vidare att metoden bör väljas på ett sätt som förser forskaren med data som är relevant i 

förhållande till frågeställningen.   

- Gruppfokussamtal – Arbetslag A, B och C reflekterade utifrån LIP och måltidsdokumentet 

över barns delaktighet utifrån filmad observation. Citat och reflektioner antecknades till 

resultatdelen av studien. Eliasson (2006) menar att detta i många fall kan vara ett fullgott 

alternativ till tidskrävande transkribering. I gruppfokussamtalen valdes semistrukturerade 

intervjuer eftersom detta ger möjlighet att gå på djupet genom att fråga den intervjuade så 

långt som denna medger (Eliasson, 2006).  

- Pedagog 2-9 besvarade fyra öppna frågor utifrån studiens frågeställningar.  Öppna frågor 

lämpar sig för att inte riskera att missa information som hade kunnat missas vid förutbestämda 

svarsalternativ (Hartman, 2003). Ett ytterligare syfte med frågeformuläret var att ge 

pedagogerna möjlighet att uttrycka sina åsikter utan att bli påverkade av arbetslaget eller 

intervjuledaren.   

- Materialet sammanställdes och analyserades utifrån studiens frågeställningar, valda begrepp 

och med en sociokulturell ansats.  

4.1 Urval 

 Studien genomfördes på författarens arbetsplats, en förskola med ca 95 inskrivna barn och 20 

pedagoger samt förskolechef. Förskolan består av fem avdelningar med åldershomogena grupper 1-5 

år. Urvalet är varierande i yrkeskategori och ålder på barn och pedagoger. Studien genomfördes 

avdelningsvis. 
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4.2 Val av informanter  

Observationerna genomfördes i tre barngrupper. Grupperna bestod av en ettårsgrupp, en tvåårsgrupp 

samt en fyraårsgrupp. De pedagoger som arbetade i dessa åldersgrupper tillfrågades som informanter. 

Observationer, fokusgruppsamtal samt intervjuer genomfördes i grupp A, B och C. I vardera grupp 

deltog fem till femton barn, och två till fyra pedagoger. 

4.3 Procedur 

Proceduren började med inhämtande av artiklar och litteratur om de begrepp som tidigare presenterats; 

barns delaktighet, LIP samt ett gemensamt förhållningssätt. Sedan följde genomförandet av filmade 

observationer, gruppfokussamtal samt enskilda intervjuer i formulärform.  

Pedagogerna informerades om hur proceduren skulle gå till. Filmandet startade några minuter innan 

barn och pedagoger satte sig till bords.15 minuter filmades. Filmkameran fick ibland fokusera på ett 

samtal, ibland på någon händelse vid borden. Valet av fokus under observationerna fick bero utifrån 

studiens frågeställningar. Ibland flyttades utgångspunkten för filmningen till andra platser av rummet. 

Pedagoger och barn informerades om när kameran stängdes av.  

Efter detta utfördes fokusgruppsamtalen. Filmen för arbetslag A visades för arbetslag A osv. 

Pedagogerna informerades om att samtalet skulle pågå i en timme. De fick en upprepad information 

om att reflektionerna skulle utgå ifrån deras uppfattningar om barns delaktighet, LIP samt 

måltidsdokumentet. Citat och reflektioner antecknades i stödord med block och penna. Pedagogerna 

fick också besvara ett intervjuformulär med fyra öppna frågor kring barns delaktighet och LIP som 

arbetsmodell och förhållningssätt. 

4.4 Materialbearbetning 

Det filmade materialet/observationerna användes enbart i fokusgruppsamtalet. Ett antal utvalda citat 

som antecknades under fokusgruppsamtalen presenteras i valda delar utifrån studiens frågeställningar. 

Alla frågor och svar ifrån intervjuformuläret är utskrivna i resultatdelen. 

Måltidsdokumentet delges i en tabell med förhållningssätt på vänster sida och kopplade läroplansmål 

på höger sida (bilaga 1). Sambandet mellan pedagogernas reflektioner i fokusgruppsamtalen samt 

intervjuformulären har analyserats genom att författaren med hjälp av måltidsdokumentet och 

överstrykningspenna kategoriserat pedagogernas uppfattningar under måltidsdokumentets 

formuleringar. Författaren har också tittat på sambandet mellan pedagogernas uppfattningar och 

Jansons (2007) delaktighetsbegrepp, genom att använda sig av block och penna och kategorisera 

uttalanden och citat. Begreppen barns delaktighet, gemensamt förhållningssätt och LIP ur ett 

sociokulturellt perspektiv, har hjälpt författaren att besvara studiens frågeställningar.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet har att göra med i vilken mån samma resultat skulle erhållas om en studie upprepas. För att 

säkerställa god reliabilitet i en kvalitativ studie är det vikigt att den information som används är 

pålitlig. Med detta menas att vem som helst skulle tolka informationen på samma sätt och att det 

informanten har yttrat inte har missförståtts. Ett sätt att uppnå detta i en kvalitativ studie är att 
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återkomma till samma begrepp upprepade gånger. Det är också viktigt att göra noggranna 

förberedelser så att det finns tydliga direktiv för hur information ska hämtas in. Hög validitet innebär 

att den metod som används verkligen mäter det som den avser att mäta. I en kvalitativ studie är det 

viktigt att använda mätbara definitioner som överensstämmer med de teoretiska defintioner som 

undersöks för att säkerställa god validitet. Vidare handlar validiteten i en kvalitativ studie om huruvida 

resultaten kan antas vara generaliserbara till andra miljöer än den undersökta (Eliasson, 2006). Studien 

gör anspråk på att visa en förskolas arbete med LIP. Den gör också anspråk på att visa tio pedagogers 

uppfattningar om barns delaktighet under måltider utifrån det filmade materialet. Analys och slutsats 

utgår ifrån denna isolerade studies upptäckter, men använder tidigare forskning för att förklara de 

fenomen pedagogerna uttrycker. Reliabiliteten stärks då flera metoder har använts för att undersöka 

samma begrepp. Vidare har all data inhämtats av samma person vilket minskar risken för att metoden 

används på olika sätt vid olika tillfällen. Den förskola som har undersökts kan antas vara lik många 

andra förskolor gällande antal registrerade barn, antal pedagoger och pedagogernas utbildningsnivå.  

4.6 Forskningsetiska principer 

Denna studie har utformats med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det var viktigt att 

tydliggöra när undersökningen startade, eftersom risken var att undersökningen för pedagogerna inte 

skulle uppfattas mycket annorlunda än den handledning de fått under året; skillnaden är för dem endast 

hur deras uppfattning skulle nyttjas. Nyttjandet av studien tydliggjordes i samband med att 

pedagogerna tillfrågades att delta i studien. De informerades om att allt material efter undersökningens 

avslutande skulle raderas samt förstöras. De informerades också om att inga reflektioner eller 

uttalanden som framkommit i handledning eller informellt i verksamheten presenteras i arbetet. Detta 

var väldigt viktigt, då författaren arbetar i verksamheten med dessa pedagoger. Vidare informerades 

pedagogerna om att deras uppfattningar avidentifieras i studien. Föräldrar har lämnat samtycke och 

kan visa intresse för att läsa studien, pedagogernas identitet ska då vara dold. Innan 

materialinsamlingen påbörjades fick pedagogerna i helgrupp möjligheten att ställa frågor om arbetet. 

De fick även en beskrivning av syftet med arbetet samt vilka teorier studien bygger på. Detta fick de 

sedan upprepat skriftligt när de lämnade sitt samtycke med påskrift. De blev också tillfrågade om 

huruvida de accepterade att bli filmade, och att endast respektive arbetslag, författaren och 

förskolechef skulle ta del av det filmade materialet. Informerat samtycke har inhämtats från samtliga 

vårdnadshavare till de barn som har filmats. De pedagoger som filmats, deltagit i fokusgruppsamtal 

samt besvarat ett intervjuformulär har även de informerats enligt dessa principer, och lämnat 

samtycke. (Vetenskapsrådet, 2002)  
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5. Resultat 

Hartman (2003) menar att ”Inga frågeställningar ska formuleras som inte också behandlas i 

resultatredovisningen” (s. 98). Här presenteras pedagogernas svar på intervjuformuläret. Utöver detta 

delges här också valda citat och reflektioner ifrån fokusgruppsamtalen. Citaten har arbetats om till 

korrekt svensk stavning och grammatik. Ingen pedagog ska uppleva sig utsatt av författarens 

formuleringar av uttalanden, och ingen ska kunna identifieras i efterhand. Widerberg (2003) säger att 

”Många gånger kan en ordagrann citering uppfattas som kränkande av informanterna, kanske för att 

de inte talar rikssvenska eller bryter. Och kanske hotar en ordagrann återgivning också en eventuell 

anonymisering.”(s. 68). 

5.1 Resultat av intervjuformulär  

Vad betyder begreppet barns delaktighet för dig? 

Grupp A 

P1: Att de bestämmer själva vad de vill ha på tallriken. Att de inte bara får all mat upplagd på 

tallriken. Delaktighet är lika med mer självständiga. 

P2: Att barnen får vara mer självständiga när det gäller att lägga upp mat, vatten osv. Också att själva 

komma på att de ska hjälpa varandra. 

Grupp B 

P3: Att de får ta mat själva. (Stora barn). 

P4: Att få ta mat själv, få vara med och välja vad man vill ha. Små barn pekar och visar vad de vill. Att 

få hjälpa till att duka och duka av. 

P5: När barnet talar om och pekar vad han vill ha, visar med hela kroppen, skakar på huvudet, tar bort 

tallriken. 

Grupp C 

P6: Att de får vara med och bestämma, hjälpa till med t ex. dukning hämta mat, duka av osv. Vara 

med i diskussioner vid bordet. 

P7: Att barnen ska ha möjlighet att påverka situationer/aktiviteter i den dagliga verksamheten. 

P8: Att pedagoger ser till att barns önskemål och vilja uppfylls så mycket som möjligt. Även att ett 

barn i grupp tillsammans med andra lär sig samarbeta för att förstå att samspel är positivt. 

P9: Att vi pedagoger följer barnens önskningar, försöker nå deras värld. Att vi försöker ta beslut med 

hjälp av barnen inte över deras huvuden. 
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På vilket sätt upplever du att barnen är delaktiga under måltiderna? Hur 

ser du detta? 

Grupp A 

P1: Barnen hjälper till att skicka runt maten till varandra. De får lägga upp maten själva. De väljer 

själva vad de vill ha på sin tallrik. Och de försöker dela maten själva med kniv och gaffel, innan vi 

hjälper till. 

P2: De tar maten själva, de häller upp vatten. De försöker dela maten. Startar konversationer. Hjälper 

varandra utan att vi säger till. 

Grupp B 

P3: På småbarnsavdelningarna erbjuder vi alla olika saker på bordet till barnen. Ofta visar de med 

kroppsspråk om de vill ha eller inte. 

P4: De visar vad de vill ha med gester och prat. Vi pratar med varandra och jag ställer olika frågor. 

Barnen vill ta maten själva. 

P5: (Hänvisar till fråga 1). När barnet talar om och pekar vad han vill ha, visar med hela kroppen, 

skakar på huvudet, tar bort tallriken. 

Grupp C 

P6: De är intresserade, hjälper gärna till. De lyssnar och tar till sig det vi vuxna säger, till exempel med 

att ta ”lagom”. 

P7: Vi har matvärdar på avdelningen. Två barn är med och dukar, hämtar matvagnen samt får 

presentera menyn för sina kamrater. Barnen tränar på att ta lagom portion, skala potatis, be en vän vid 

namn att skicka till exempel mjölken. Matro men också att barnen uppmuntras att ha diskussioner vid 

matbordet. 

P8: Barnen dukar, hämtar mat, deltar i samtal med de andra runt bordet. 

P9: Barnen får själva avgöra hur mycket och vad de vill äta. Ingen är tvungen att äta upp. Barnen ska 

själva få bre sina smörgåsar och ta mat. Pedagoger som lyssnar på barnen. 

Upplever du att observationer och reflektioner av måltidssituationerna 

varit till hjälp i det pedagogiska arbetet?  I så fall, på vilket sätt? 

Grupp A 

P1: Jag tycker att måltiden blivit lite lugnare vissa dagar. Inte lika mycket spring runt borden. Barnen 

är mer delaktiga. 

P2: Man har fått mycket att tänka på angående ”jag kan själv” och låtit dem vara mer självständiga. 

Grupp B 

P3: Man har blivit påmind och man påminner varandra. 

P4: Bra hjälp då vi provat olika strategier med barn som inte velat äta. Vi har erbjudit mat i olika 

former, fil eller yoghurt, smörgås. Att få sitta i knä hos en pedagog eller i en vagn där det känns tryggt. 

P5: Ser vad varje barn vill ha och hur. I bitar eller hela. Inte blandat. Äta med sked eller gaffel. En del 

äter med händerna. 
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Grupp C 

P6: Det blir mer tydligt hur man ska jobba och förhålla sig. 

P7: Jag upplever att vi på min avdelning redan innan dessa observationer/reflektioner hade bra 

barnfokus. Vi samtalar med barnen ej till. Vid maten undviker vi i största mån att samtala oss 

pedagoger emellan. 

P8: Att vi pedagoger hittar ett gemensamt förhållningssätt som matchar barngruppen. 

P9: Att vi inte alltid har hundra procent barnfokus. Att vi alltid ska arbeta som om vi blir filmade. Då 

blir kvalitén bättre. Barnen ska alltid komma i första rummet. 

Vad fick du syn på när du reflekterade över ditt eget förhållningssätt 

utifrån den filmade måltidsobservationen på din avdelning? 

Grupp A 

P1: Att jag pratade/tjatade för mycket. För mycket rörelse, försöker sätta mig ner och sitta still. 

Försöker tänka på att samtala med alla barn, även de som är tystlåtna. 

P2: Jag fick syn på min egen utveckling. Började tänka på vad jag faktiskt har blivit bättre på och vad 

jag fortfarande kan utveckla. Blev förvånad över hur mycket jag pratade och märkte att barnen kan få 

vara ännu mer självständiga. Det var en väldigt bra grej att bli filmad, så som vi blev. 

Grupp B 

P3: - 

P4: Att jag åkte på stolen fram och tillbaka (fniss). Att jag erbjöd det som fanns att äta och att jag 

förstod vad de ville sen när de gestikulerade och pratade på sitt språk till mig. 

P5: Att jag är fokuserad på vad barnen säger, gör och vill, fast man ibland måste prata med en annan 

pedagog. 

Grupp C 

P6: Att jag pratade mycket med barnen vid mitt bord, lät dem göra så mycket som möjligt själva. 

P7: Efter att ha sett filmen kändes det som att jag fick bekräftelse på hur jag upplever vår avdelning. 

(Se punkt 3.) ”Jag upplever att vi på min avdelning redan innan dessa observationer/reflektioner hade 

bra barnfokus. Vi samtalar med barnen ej till. Vid maten undviker vi i största mån att samtala oss 

pedagoger emellan”. 

P8: Var ej med på filmen. Men reflekterade över kollegors arbete för att jämföra mig själv. Måste se 

till att varje barn blir tillfredsställt utan för lång väntan. Vikten av att erbjuda vid bordet är också en 

viktig punkt för mig. 

P9: Att jag pratar väldigt mycket, samtidigt är det bra för barnens språkutveckling. Det finns lärande 

att finna i varje situation bara man är uppmärksam. Jag försöker följa barns önskningar även följa 

deras samtal och spinna vidare på det. 



14 

 

5.2 Resultat av fokusgruppsamtal utifrån 

måltidsobservationerna 

Grupp A 

Pedagog 1 reflekterar kring sin egen roll, och betydelsen av att hon tar för mycket språkutrymme från 

barnen. Hon kommenterar ”Jag måste hålla käften känner jag”. Både pedagog 1 och 2 menar att de 

försöker påverka yttre faktorer som såsom för höga bord samt att ”ljudet från ventilationen stör”, som 

pedagog 1 påpekar. Båda pedagogerna ser enskilda barn. ”Vissa barn vill ha mycket hjälp, andra 

klarar sig”, menar pedagog 2. Hon uttrycker att barnen tränar sin självständighet. ”Barnen får pröva 

själva”.  De resonerar också kring det faktum att de står upp över borden tills alla barn fått något på 

tallriken, vilket de uttrycker som en faktor som förlänger den tid det tar att få lugn och ro för att äta 

och lära. 

Grupp B 

Både pedagog 4 och 5 pratar om hur de skapar förutsättningar för barnen att uttrycka sin vilja och 

självständighet. Pedagog 4 menar att de försöker ha två fasta och en rörlig pedagog, eftersom barnen 

blir ledsna om hon lämnar dem för att hämta något eller göra något ”När man satt sig ska man inte 

behöva resa sig något mer, vi skapar förutsättningar”. Pedagog 5 talar om betydelsen av att ha pallar 

med hjul som hon snabbt och tyst kan röra sig runt bordet med, för att inte störa barnen med onödiga 

ljud och rörelser ”Stolarna är jättebra vi använder dem jättemycket!” Hon påpekar också betydelsen 

av att barnen vet var de ska sitta, ”fasta platser är viktigt” menar hon, och beskriver hur barn 

därigenom blir trygga och tränar självständighet eftersom de lär sig sin plats och hittar till den själva. 

Båda pedagogerna upplever att barnen också får möjlighet till delaktighet genom att de äter på 

avdelningen. Då kan barnen gå ner från stolen och leka på avdelningen när de är klara. ”De är trygga 

på avdelningen och de kan gå när de är klara” säger pedagog 5. Pedagog 4 reflekterar kring hur olika 

frukost och lunch kan te sig olika beroende på dygnsrytm hos barnen. ”Det är så här lugnt”, säger hon 

om frukosten, men menar att vid lunchen blir det stressigare ”Nu är de tysta, pigga, utvilade”. Både 

pedagog 4 och 5 beskriver att de reflekterar mycket över sitt förhållningssätt tillsammans. ”Vi pratar 

mycket om varför vi gör som vi gör” och när de pratar om hur de gör barnen delaktiga berättar de 

bland annat om ett barn som tidigare inte ville äta utan bara satt och pillade hål i sin smörgås. När de 

upplevde att det störde barnets delaktighet i måltiden, kom de på att de skulle dela smörgåsen i små 

bitar så att den gick att pilla i sig lättare. Här påpekar pedagog 5 betydelsen av att vara nära och lyssna 

till barnen för att tyda signaler, ”De talar om för oss vad de vill” säger hon. Pedagog 5 berättar att hon 

ibland ser att barnen börjar hjälpa varandra om hon behöver lämna bordet en stund för att hämta till 

exempel tvättlappar. ”Jag kan säga nu får du vänta jag ska hämta tvättlappar. När jag kommer 

tillbaka har någon börjat mata någon annan, eller hjälp någon med något”. En annan aspekt  lyfter 

pedagog 5, ”Du får din smörgås när du vänt dig om. Om man inte säger det nu blir det tufft för dem 

sen. Vi är med dem många timmar om dagen” påpekar hon. Vidare talar pedagog 5 om hur de 

förhåller sig utifrån måltidsdokumentet ”Vi säger smörgås inte macka, det tänker jag på, ”vi 

benämner vad saker heter” samt att ”vi prövar men hjälper mycket”. 

Grupp C 

Både pedagog 6 och 8 lyfter barnens möjlighet till samspel under måltiden, ”Fint samspel, lugnt och 

trevligt”( Pedagog 8), samt att ”De hjälper varandra” (Pedagog 6). De diskuterar vilka 

förutsättningar barnen ges för detta, pedagog 8 menar att ”De kommunicerar med varandra över 

borden, och det tillåts”. Vidare säger pedagog 8 att ”Vi sitter länge”. Pedagog 6 påpekar vikten av att 
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pedagogerna hjälper barnet att göra sin röst hörd, ” Jag brukar tänka på att hjälpa dem prata med 

varandra. Om ett barn inte hör att ett annat ber om något brukar jag säga kan du prata lite högre, jag 

tror inte han hörde”. Pedagog 7 lyfter frågan om svårigheten att förhålla sig till ett barn som hon 

upplever låtsas att han inte hör när hon tilltalar honom, ”Hur ska man göra?” Här följer en diskussion 

om det gemensamma förhållningssättet, ”Jag anammar till tusen procent att alla gör sitt bästa” 

kommenterar pedagog 8. 



16 

 

6. Analys  

De grundläggande begrepp som operationaliserats i studien är barns delaktighet – gemensamt 

förhållningssätt – LIP. Utifrån de resultat jag fått lyfter jag för studien betydelsefulla kopplingar 

mellan begreppen. Aspekter av det sociokulturella perspektivet ligger till grund för samband och 

likheter i pedagogernas reflektioner, samt analys av eventuell betydelse av det som framkommit.  

Studiens frågeställningar var:  

- Hur upplever pedagogerna att barnen är delaktiga under måltiderna? Hur beskriver de att de 

ser detta? 

-  Hur upplever pedagogerna att observationer och reflektioner av måltidsituationerna varit till 

hjälp i det pedagogiska arbetet? På vilket sätt? 

- Vad får pedagogerna syn på när de reflekterar över sitt eget förhållningssätt utifrån filmade 

observationer? 

 

Studiens frågeställningar besvaras i analysen av barns delaktighet i måltidssituationer samt analys 

ifrån LIP som ett gemensamt förhållningssätt nedan. 

 

För att påvisa hur pedagogerna upplever att barnen är delaktiga under måltiderna har författaren som 

beskrivits i materialbearbetningen använt sig av måltidsdokumentets formuleringar, samt Jansons 

(2007) delaktighetsbegrepp, och med papper och penna kategoriserat uttalanden och citat för analys. 

Detta visar hur pedagogerna fokuserar på delaktighetsaspekten under måltiderna. Analysen visar också 

på vilket sätt pedagogerna använder dessa begrepp i sitt yrkesspråk, samt hur de beskriver att de ser att 

barnen är delaktiga.  

6.1 Analys utifrån barns delaktighet i 

måltidssituationer  

Precis som tidigare forskning säger visar resultatet att delaktighet betyder olika saker för olika 

pedagoger (Colnerud, 2004; Elvstrand, 2009; Melin, 2009; Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003). 

Pedagog 1säger att ”delaktighet är lika med mer självständiga”.  Pedagogerna uttrycker ofta i 

resultatet att de skapar förutsättningar för barns delaktighet på flera olika sätt. Dels genom att se till att 

ventilation och ljudet av stolar inte stör. Dels genom att prata mindre så att barnen får talutrymme. De 

minsta barnens pedagoger säger att de behöver prata med varandra ibland, men reflekterar över att de 

då pratar lågmält och är lyhörda för barnens signaler, både när barnen visar med kroppen vad de vill 

eller inte vill, eller när de talar med pedagogerna.  

Pedagogerna uttrycker också att observationer och reflektioner av måltiderna har hjälpt dem se 

aspekter av sitt egna förhållningssätt som de vill arbeta vidare på och förändra för att ge barnen mer 

talutrymme. Sheridan, Sandberg och Williams (2011) menar att pedagoger med hög kvalitet sätter sin 

egen roll och samspelet med barnen i fokus. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) säger att 
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pedagoger i förskolor som medvetet arbetar med filmade observationer, och intar barnperspektivet i 

minst 50 % av reflektionstiden, blir skickliga. Genom att inta barnperspektivet kan de se barnens 

intentioner och på så sätt involvera dem ännu mer i samspel, En pedagog uttrycker hur hon den 

filmade observationen fick syn på vad barnen uttryckte på ett tydligare sätt. Pedagogerna uppger att de 

ser att barnen är delaktiga genom att de får ta mat själva, bestämma vad de vill ha på faten. I enlighet 

med bland andra Markström och Halldén (2009), säger pedagogerna att de ser att de själva är lyhörda 

för vad barnen förmedlar på filmerna med kroppsspråk och språk och att barnen på detta sätt blir mer 

delaktiga. Flera pedagoger lägger stor vikt vid samtalen vid borden, att barnen får lugn och ro och 

möjlighet att samtal med varandra. Att de får hjälpa varandra, och stöd i att kommunicera med 

varandra ser pedagogerna också som delaktighet. En pedagog säger att barnen blir delaktiga genom att 

hon försöker nå deras värld i samspelet vid borden. Hon uttrycker att det inte bara är viktigt att samtala 

med barnen, utan att hon också lägger fokus på vad de samtalar om. Jansons (2007) 

delaktighetsbegrepp beskriver denna aspekt som pedagogen här uttrycker, som en hög grad av 

delaktighet. 

6.2  Analys utifrån LIP som ett gemensamt 

förhållningssätt 

Alla måltidsdokumentens delar benämns av pedagogerna i studien. En pedagog menar att det 

gemensamma förhållningssättet gör det tydligt hur de ska jobba och hur de ska förhålla sig.   

En annan säger att det LIP hjälper henne bli påmind om hur hon ska jobba och att det hjälper 

arbetslaget påminna varandra. Alla pedagogerna svarar att observationerna och reflektionerna har 

hjälpt dem inta sitt nya förhållningssätt. Några menar att det blev tydligt att de själva tog mycket 

språkutrymme från barnen, andra säger att de hjälper dem träna på nya strategier. Någon säger också 

att hon fick syn på hur mycket hon utvecklats, och vad hon fortfarande kan utveckla. LIP bygger på 

lösningsfokus. I en observation tittar pedagogerna på ett nuläge, och analyserar vad de kan göra för att 

barnen ska få möjlighet till delaktighet. Som tidigare beskrivits, kan ett individualistiskt perspektiv 

vara ett hinder för att se vilka förutsättningar som kan skapas (Dysthe, 2003; Melin, 2009). Resultatet 

visar att pedagogerna mycket sällan tillskriver ett enskilt barn ”problem”. Under fokusgruppsamtalen 

händer det en gång, och då ber pedagogen tydligt om hjälp med hur hon ska tänka LIP och förhålla 

sig, vilket leder till diskussion. Diskussionen handlar inte om spekulationer kring varför barnet agerar 

som det gör, utan vad pedagogerna kan göra för att det ska fungera bättre för barnet. Här används 

några av processfrågorna i LIP (Ajmal & Rhodes, 1995).  

En pedagog pratar om hur strategier i LIP hjälpt henne förhålla sig till olika problem på ett nytt sätt. 

”Om det inte fungerar gör något annorlunda.” (Måhlberg & Sjöblom, 2006). 
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om 10 pedagoger i förskolan anser att LIP har hjälpt dem 

skapa förutsättningar för barns delaktighet under måltiderna. Frågeställningarna var:  

- Hur upplever pedagogerna att barnen är delaktiga under måltiderna? Hur beskriver de att de 

ser detta? 

- Hur upplever pedagogerna att observationer och reflektioner av måltidsituationerna varit till 

hjälp i det pedagogiska arbetet?  

- Vad får pedagogerna syn på när de reflekterar över sitt eget förhållningssätt utifrån filmade 

observationer? 

Målet med studien har också varit intresset av att upptäcka nya aspekter av barns delaktighet och 

pedagogers erfarenhet av att arbeta med detta, vilket både tidigare forskning och resultat samt 

resultatanalys har bidragit till. Här problematiseras vald metod utifrån syftet med studien. Dessutom 

diskuteras resultatdelarna utifrån analysdelen. Tolkningen består av vad dessa fynd kan betyda. 

7.1 Resultatdiskussion 

Alla pedagoger uttrycker att de ser barnen som delaktiga under måltiden. De säger också att 

observationer och reflektioner hjälpt dem se att barnen kan vara ännu mer självständiga. Flera 

pedagoger menar att samspelet mellan barnen och mellan vuxna och barn skapar delaktighet. De 

beskriver hur de skapar förutsättningar för detta samspel genom att minimera störande ljud, spring i 

rummen, vara lyhörda för när barnen försöker samspela, och hjälpa dem vidare om det behövs.  

Pedagogerna verkar förstå att det språkspel som uppstår under måltiden är betydelsefullt, men 

kunskaperna kring varför det är viktigt varierar. Trots detta är alla medvetna om hur de skapar 

talutrymme för barnen, och de kommenterar att de ofta pratar för mycket själva. Medvetenheten om att 

de allra minsta barnens delaktighet är beroende av pedagoger lyhörda för subtila signaler finns, men 

resultatet visar att pedagogerna förutsätter att de minsta barnen inte behöver lika mycket talutrymme 

som de större. Vygotskij menar att detta talutrymme är avgörande för de minsta barnens 

språkutveckling och delaktighet (Dysthe, 2003). 

När pedagoger fokuserar på yttre faktorer kan det indikera att de är omedvetna om sin roll, och att en 

förskola håller låg kvalitet. De pedagoger som deltog i studien uttryckte i större utsträckning 

medvetenhet om sitt eget ansvar att skapa delaktighet för barnen, än fokuserade på yttre faktorer. De 

reflekterade också i direkt anslutning till upptäckter av brister i miljön, såsom högljudd ventilation och 

om hur de skulle lösa detta till nästa måltid.  

En oväntad aspekt som kom fram i resultatdelen är förhållandet mellan pedagogernas medvetenhet om 

uppdraget i relation till yrkeskategori, utbildning, erfarenhet och ålder. Detta har lyfts tidigare i studien 

(Skolinspektionen, 2012:7). Trots olika yrkeskategorier visar resultatet att de resonerar likvärdigt 

kring sitt förhållningssätt och uppsatta mål.  

Colnerud (2004) säger i en rapport att lärare kan kritisera elever och uttrycka att de har ”värdelösa 

värdegrunder” ( s.14). Detta är ett exempel på hur pedagoger intar ett individualistiskt förhållningssätt 
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istället för ett sociokulturellt. En informant i denna studie menar att ett barn är ”otrevligt”. Detta är ett 

annat exempel. Pedagogen ber här sina kollegor om hjälp. De diskuterar hur de ska skapa 

förutsättningar för detta barn att vara delaktigt under måltiden. Det bekräftar betydelsen av ett tydligt 

gemensamt förhållningssätt, och att pedagogerna accepterar LIP som ett sådant.  

Pedagogerna använder inte något av de begrepp som är centrala inom LIP i sina svar eller reflektioner. 

Resultatet visar ändå att de arbetar gemensamt i detta förhållningssätt, då analysen av resultat väl 

stämmer in i måltidsdokumentet och i Jansons (2007) delaktighetsbegrepp. De lägger också fokus på 

olika perspektiv när observationerna visas, även då måltidsdokumentet ska ligga till grund för 

fokusgruppsamtalet. De uttrycker att det hjälper dem i deras arbete att ha ett gemensamt 

förhållningssätt, och det är synligt att de arbetar med ett sociokulturellt fokus under observationerna, 

då de inte varken tillskriver barngrupper eller enskilda barn problem i efterföljande reflektioner. 

Pedagogerna talar om hur de skapar förutsättningar för barnen i måltiden. Det kan tolkas som att de 

förutsätter att alla barn gör så gott de kan, och att deras roll är att ge dem goda möjligheter att 

utvecklas och lyckas. När de tittar på sitt förhållningssätt ser de att de tjatar för mycket, springer runt 

för mycket, pratar för mycket. Det är rimligt att anta att de utan ett sociokulturellt förhållningssätt, 

fokuserat mer på vad barnen gör fel eller inte klarar av, istället för sitt eget uppdrag. Pedagogerna 

uppger att de pratar för mycket. Måltidsdokumentet säger att de ska benämna begrepp under 

måltiderna. Pedagogerna får syn på att de ibland överdriver detta, för att de vill att barnen ska höra så 

många olika ord och begrepp som möjligt. Observationerna har hjälpt pedagogerna få syn på att de 

inte behöver prata fullt så mycket för att språkutveckling ska ske hos barnen. De har nu sett att de 

överdriver detta, och att de också måste ge barnen talutrymme. Detta hade de förmodligen inte blivit 

medvetna om utan denna undersökning.  

7.2 Metoddiskussion 

För att påvisa faktiska fördelar med LIP behöver en större studie genomföras. En före och efter 

implementering av LIP på denna förskola hade varit optimalt. Melin (2009) säger att delaktighet i 

förskolan måste definieras för att observeras. Hon säger också att definitionen ska fungera i relation 

till förskolans praktik och att arenan för observation ska vara en fysisk miljö där en aktivitet pågår. 

Hon menar att det begrepp som utgås ifrån måste täcka in alla dessa delar för att fungera. Utifrån 

denna teori har studien en styrka. Problemet med denna studie är ju annars dess begränsade arena och 

urval av informanter. Eliasson (2006) rekommenderar att en kvalitativ studie bygger på information 

från personer med så olika karaktäristiska som möjligt. Studiens informanter arbetar på samma 

förskola, men tillhör olika yrkeskategorier. Att välja bort yrkeskategorier i denna studie hade 

utelämnat den största gruppen pedagoger på förskolan, barnskötarna. Nu kunde både förskollärare och 

barnskötare samt outbildade delta, precis som i verksamheten. Det gav en mer realistisk bild av det 

gemensamma förhållningssättet. Här kan man ju också se på förskolan som ett minisamhälle, utifrån 

bland annat Bronfenbrenners systemteori, och tolka den utifrån dessa. Fokus lades på informanternas 

uppfattningar om barns delaktighet och det sociokulturella perspektivet. Det skulle vara intressant att 

ersätta Vygotskijs tankar med Bronfenbrenners och mer ingående jämföra dessa i relation till studiens 

frågeställningar. En annan styrka är valet att inte utesluta de minsta barnen på förskolan. Författaren 

har upptäckt att här eftersöks forskning. Studien har pga detta val synliggjort några pedagogers 

medvetenhet kring vad de allra minsta barnen i förskolan behöver för förutsättningar för delaktighet, 

inte minst ur ett språkligt perspektiv. Detta är ett bidrag till tidigare forskning även om det är 

begränsat.  
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Eliasson (2006) menar att anteckningar kan fungera bra som dokumentation vid korta intervjuer. 

Nackdelen är att citaten inte blir ordagranna. I efterhand kan författaren se att en bandinspelning hade 

underlättat materialbearbetningen. Då hade fler uttalanden kunnat tas med som inte antecknades men 

som observatören minns i efterhand som intressant men senare blir osäker på om de menades såsom 

hon minns det. Det blir ju också som Eliasson säger omöjligt att i efterhand styrka vad det intervjuade 

faktiskt sagt. Trots detta valdes denna form. Det var då möjligt att gå tillbaka i anteckningarna och 

ställa följdfrågor under intervjuerna. Författaren är bekväm med denna metod och använde den för att 

slippa hålla uttalanden i huvudet under samtalen. När en ljudinspelad intervju lyssnas av kan nya 

frågor komma upp. Inom studiens tidsramar hade författaren inte möjlighet att gå tillbaka till 

pedagogerna för att be om nya fortsatta uttalanden. Denna funktion fyllde istället anteckningarna 

under pågående fokusgruppsamtal, så att nya fortsatta frågor kunde byggas på författarens nyfikenhet 

under de redan inbokade samtalen. Observation av måltidssituationer gjorde pedagogerna delaktiga i 

studien. De fick möjlighet att titta på en arena ur olika perspektiv. Valet att filma hela arbetslag ökade 

chanserna att beskriva verkligheten. Fokusgruppsamtalen gav också en för studien relevant aspekt; hur 

arbetslagen resonerar i grupp (Eliasson, 2006). 

Författaren arbetar i verksamheten studien berör. Ansträngningar har krävts för att titta på resultatet 

och inte på förutfattade meningar om verksamheten. Backman (2010) säger att valet att både observera 

och intervjua samma fenomen, kan ställa frågan om vilken av dessa beskrivningar det är som bäst 

beskriver verkligheten. Författarens upplevelse är att pedagogerna ärligt och utlämnande och objektivt, 

uttryckt uppfattningar i resultatdelen som stämmer väl överens med författarens bild av hur 

observationerna, fokusgruppsamtalen samt intervjusvaren beskrivit den pedagogiska verksamheten. 

Slutsatsen av metodvalet är att dessa tre sätt att beskriva verkligheten på, har kompletterat varandra. 

7.3 Fortsatt forskning 

Denna studie har visat ett antal potentiella vinster som kan uppnås genom att använda LIP som 

arbetsmodell i förskolan. Dock är det fortfarande relativt ovanligt att LIP används inom förskolan. 

Flera frågor har väckts under studiens gång som framtida forskning skulle kunna ge svar på. I denna 

studie undersöks endast barns delaktighet i en avgränsad situation och endast på en förskola. I vilken 

mån påverkas barns delaktighet i övriga situationer i förskolans verksamhet när pedagogerna arbetar 

med LIP? Det vore vidare intressant att undersöka effekterna av implementering av LIP på ett större 

antal förskolor och att jämföra med förskolor som inte arbetar med LIP. Det vore också intressant att 

göra en bredare undersökning där andra viktiga aspekter av barnens förskolemiljö utforskades i 

förhållande till LIP. Slutligen vore det intressant att undersöka hur LIP kan användas i den direkta 

kontakten med föräldrarna för att även skapa ett gemensamt förhållningssätt mellan pedagoger och 

föräldrar.  
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8. Slutsats 

Studien visar att det gemensamma förhållningssättet LIP samt författarens arbetsmodell och 

måltidsdokument har varit ett stöd i att utforma, förenkla och förtydliga pedagogernas gemensamma 

mål. Barnen möter en homogen pedagoggrupp, vilket skapar förutsättningarna för barns delaktighet i 

måltiden. Pedagogerna ser LIP som ett tydligt förhållningssätt som de uttrycker att de har nytta av. De 

säger alla att observationer och reflektioner av måltiden gett dem möjlighet att se hur barnen är 

delaktiga, och vad de själva kan förbättra i sitt förhållningssätt. Studien visar också att denna förskola 

med LIP överbrygger en del av den problematik som uppstår med olika yrkeskategorier i förskolan. 

Det blir i analysen av måltidsdokumentet i relation till resultatet tydligt att kopplingen mellan denna 

arbetsmodells formuleringar, och pedagogernas egna formuleringar av barns delaktighet har ett starkt 

samband. Måltiderna har fått ett gemensamt konkret fokus för pedagogerna. Oavsett om pedagogerna 

tror på arbetsmodellen eller LIP som förhållningssätt, förhåller det sig till det på ett professionellt sätt. 

Detta får i sin tur konsekvensen att outbildade, barnskötare samt förskollärare använder samma 

grundläggande begrepp när de talar om barns delaktighet. Slutsatsen blir därför att ett arbetsmodellens 

begrepp har implementerats hos alla pedagoger oavsett utbildning och ålder, och att detta har ökat 

kvalitén på den pedagogiska verksamheten. Vinsterna med ett gemensamt förhållningssätt för barns 

delaktighet har alltså i denna studie tydligt påvisats; ett gemensamt förhållningssätt ökar kvalitén på 

den pedagogiska verksamheten. Det finns också anledning att dra slutsatsen att det sociokulturella 

perspektivet och Vygotskijs teorier om de minsta barnens tanke och språk är kunskaper alla pedagoger 

i förskolan behöver. Studien indikerar att flera pedagoger förutsätter att de yngsta barnen i förskolan 

inte behöver lika mycket talutrymme som de äldsta. Kunskaper om det lilla barnets språkinlärning 

ökar förståelsen om varför det är viktigt att skapa talutrymme även för de allra yngsta barnen i 

förskolan. Kompetensutveckling kring barns delaktighet är därför inget som kan uteslutas trots dessa 

framgångar. Studien har också visat styrkan i att använda sig av observationer i förskolan som grund 

för pedagogiska diskussioner. Kontinuiteten i implementeringen av arbetsmodellen, hur den planerats, 

genomförts och utvärderats, har varit en förutsättning för den ökade förståelsen hos pedagogerna. 

Denna studie bidrar också till pedagogernas kompetensutveckling genom att tillföra nya perspektiv på 

deras pedagogiska arbete under måltiderna.  
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Bilaga 1 
Vi erbjuder näringsrik och 
varierad kost 

Arbetet i barngruppen ska genomföras så att 

barnen erbjuds en god omsorg  

Vi benämner och tränar olika 
begrepp 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman 

liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp  

Arbetet i barngruppen ska genomföras så att 

barnet 

– stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling  

– stimuleras och utmanas i sin matematiska 

utveckling 

- utvecklar sin förståelse för grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 

- utvecklar sin förmåga att använda matematik 

för att undersöka, reflektera över och v 

– stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap och teknik 

Vi tränar barnen i att samtala 
och samspela med varandra  

 

Vi pratar med barnen vid 
matbordet 

Arbetslaget ska förbereda barnen för 

delaktighet och ansvar och för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra 

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser 

varje barns möjligheter och som engagerar sig 

i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen. 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barnen lär 

av varandra. Barngruppen ska ses som en 

viktig och aktiv del i utveckling och lärande.  



25 

 

 

Vi tränar på att hälla, skala, 
göra våra egna smörgåsar 

 

Vi tränar på att smaka på all 
mat 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn  

- utvecklar självständighet och tillit till 

sin egen förmåga 

-  utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande 

- – får stöd och stimulans i sin motoriska 

utveckling 
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