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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Barns rättigheter i relation till förskolans matsituationer är i fokus i denna studie. Forskningen 

pekar på flera betydelsefulla begrepp som exempelvis ömsesidigt perspektivtagande, 

erkännande av barnet som person, barnsyn, barnperspektiv och pedagogers förhållningssätt, 

vilka beskrivs som viktiga då barnen utvecklar sin förståelse för demokrati. Förskolans 

ledande styrdokument synliggör och förtydligar det ansvar som vilar på förskolans pedagoger 

för barnens demokratiutveckling.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att skapa kunskap kring hur demokrati, med specifik fokusering på 

barns rättigheter, kommer till uttryck i matsituationen i förskolan. Mer specifikt fokuseras i 

studien på hur förskollärare resonerar kring barns rättigheter i relation till förskolans 

matsituationer. 

 

Metod 
För att samla empiri till den här studien har en kvalitativ halvstrukturerad intervju använts 

som metod. Vid genomförandet av intervjuerna användes få och öppna intervjufrågor. Studien 

omfattar sammanlagt sju förskollärare och genomfördes vid lika många förskolor.   

 

Resultat 
Pedagogerna i de undersökta förskolorna beskriver ett demokratiskt förhållningssätt, där 

barnens olikheter respekteras. Däremot tycks inte arbetet runt matsituationerna planeras i 

samsyn med fokus på demokrati eller värdegrundsarbete, eftersom ingen av pedagogerna i 

undersökningen beskriver sitt arbeta ur detta perspektiv. I en hektisk vardag med många barn i 

stora grupper, tycks pedagogerna lägga dialogens fokus på, att med hjälp av regler och rutiner, 

skapa en struktur som gör matsituationen hanterbar.   
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Inledning 
I Förskolans mest centrala styrdokument, Förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010) framhålls 

de vuxnas förhållningssätt då barnen utvecklar sin förståelse om rättigheter och skyldigheter i 

ett demokratiskt samhälle (s.4). Många barn har idag en så omfattande vistelsetid i förskolan 

att förskolans pedagoger är de vuxna som barnen umgås mest med under veckorna. 

Pedagogernas attityder och synsätt blir därför betydelsefulla att förstå i relation till barns 

utveckling av sin förståelse av normer, värden, rättigheter och skyldigheter. 

 

I läroplanens (Lpfö 98.rev 2010) värdegrund och mål beskrivs barns rättigheter och på vilket 

sätt barnen ska ges möjlighet att öka sin kunskap om normer och värden. Exempelvis tar den 

upp att alla barn ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse för allas lika värde och allas 

rättighet att vara olik.  

 

Med utgångspunkt i barns rättigheter fokuserar den här studien förskollärares resonemang om 

matsituationen i förskolan. Måltiderna utgör en central del i verksamheten men de tycks inte 

ha en lika framskjuten roll när det gäller förskolans hantering av barns rättigheter och 

demokratiutveckling (Bae 2009; Orlenius & Bigsten 2008).  

 

Under ett mångårigt arbete i förskolan har jag upplevt att matsituationen sällan finns med i 

diskussioner som rör barns rättigheter eller då den pedagogiska verksamheten planeras. 

Förskolans matsituationer förefaller att hamna i någon form av ”ingenmansland”, där arbetet 

bara fortskrider utan att någon ägnar den någon större uppmärksamhet. Det är inte ovanligt att 

pedagoger på samma avdelning arbetar med olika förhållningssätt, då de bemöter barns 

olikheter vid matsituationer (Petersson 2011; Orlenius & Bigsten 2008). Vid dessa 

matsituationer har det vanligtvis varit många olika och ibland starka viljor som konfronterats, 

där pedagogerna haft maktpositionen att bestämma. I de här situationerna blir förskollärarnas 

bemötande och agerande särskilt viktigt (Bae 2009). Det gäller inte minst för att barn inte lär 

endast genom det vuxna säger, utan också genom det vuxna gör (Kärrby 2001). Det gör att 

förskollärarnas resonemang om matsituationen och sitt eget agerande och förhållningssätt blir 

viktigt att studera närmare också som en del i barns demokratiutveckling. Om barn ska förstå 

att alla har rätt att vara olik och bli respekterade för den de är, kan egna erfarenheter av att bli 

respekterad utveckla barnens förståelse för allas lika värde.  

 

Jag finner det därför intressant för min studie att undersöka hur förskollärare resonerar om sitt 

arbete runt förskolans matsituationer, med fokus på barns olikheter och rättigheter. Studien är 

därför avgränsad till att omfatta förskollärare och hur de förhåller sig till detta arbete. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa kunskap kring hur demokrati, med specifik fokusering på 

barns rättigheter, kommer till uttryck i matsituationen i förskolan. Mer specifikt fokuseras i 

studien på hur förskollärare resonerar kring barns rättigheter i relation till förskolans 

matsituationer. 

Frågeställningar:  

 

 Vad kännetecknar förskollärares resonemang om arbetet med förskolans 
matsituationer?  

 Hur används matsituationen till att utveckla barnens förståelse för allas rätt att vara 

olik? 
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Bakgrund 
Bakgrunden tar sin utgångspunkt i forskning om demokrati, rättigheter, vardagssituationer 

och förhållningssätt. Därpå skildras för studien väsentliga begrepp som erkännande, 

ömsesidigt perspektivtagande, barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv. Avslutningsvis 

beskrivs barnkonventionen och förskolans läroplan. 

Matsituationen - en tidskrävande situation 

Förskolans matsituation är en ständigt återkommande omsorgssituation, tre gånger dagligen 

fem dagar i veckan den utgör på så sätt en betydande del av barnens vistelsetid i förskolan. 

Det innebär i praktiken att ca 20 timmar per vecka tillbringas runt matbordet (Mårdsjö Olsson 

2010). Mårdsjö Olsson (2010) menar att det är angeläget att denna tid används på ett 

pedagogiskt sätt. Med dagens stora barngrupper där kanske 25 barn ska få mat, ställer det 
stora krav på förskolans pedagoger att hinna se alla barn och möta barnens olika behov. En 

väg att möta denna problematik kan vara organisatoriska förändringar av matsituationen, 

vilket kan resultera i förbättrade samspels och kommunikationssituationer. Exempelvis att 

barnen äter på olika tider och i olika rum, det gör att grupperna minskas och pedagogerna får 

mer tid för varje barn (Mårdsjö Olsson 2010).  

Matsituationen - en kommunikations och samspelssituation i 
vardagen  
Matsituationen är alltså en central del av förskolans verksamhet och är i sin karaktär en 

vardagssituation som är viktig när det gäller kommunikation och samspel. För att vidare förstå 

just kommunikationen och samspelet kan begrepp som intersubjektivitet och erkännande ge 

stöd (Emilson 2008; Persson 2010).   

Samspel och kommunikation i vardagssituationen  

Vardagssituationer med fokus på samspel och kommunikation har studerats av t.ex. Orlenius 

& Bigsten (2008). De riktar intresset mot det ansvar som vilar på de vuxna i förskolan. Den 

referensram av normer och värden som barn ges möjlighet att utveckla påverkar i 

förlängningen deras framtida liv (Orlenius & Bigsten 2008). Bigstens (2004) 

observationsstudie, vilken synliggörs genom olika citat ligger till grund för författarnas 

resonemang. Orlenius & Bigsten (2008) pekar på att i förskolans matsituationer finns många 

oskrivna regler och normer, vilket dels påverkar vilket bemötande barnen får av pedagogerna 

och dels gör matsituationen till en laddad situation där konflikter inte är ovanliga. Dessa 

oskrivna regler förväntas barnen leva upp till och utveckla förståelse för, dessutom tycks 

dessa oskrivna normer ses ur ett perspektiv där förändring oftast är otänkbart. I dessa 

situationer förtydligas de vuxnas förhållningssätt, där regler och normer ofta främjas före 

barnets rättighet att bli respekterad för den de är (Orlenius & Bigsten 2008). 

Intersubjektivitet  

Emilson (2008) menar att intersubjektivitet är förknippat med människors vilja och förmåga 

till samförstånd i kommunikationssituationer. I förskolans värld är det sammanlänkat med 

vilken barnsyn pedagogerna har. Emilsons studie visar att när lärandesituationer tar sig 

intersubjektiva uttryckssätt, exempelvis då pedagogerna intar ett barnperspektiv förändras 

också maktförhållanden mellan barn och pedagoger (Emilson 2008). Syftet med hennes studie 

var ”att vinna kunskap om fostran uttryckt i vardagliga kommunikationssituationer mellan 

lärare och barn i förskolan” (Emilson 2008, s.17).  Studien består av tre olika mindre studier 

där vikten ligger på delaktighet, inflytande och på vilket sätt barn fostras och hur det konkret 
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visar sig i förskolans vardagssituationer. Empiri till studien insamlades med hjälp av 

videoobservationer och då den avslutades efter ett och ett halvt år, fanns 24 timmars film och 

115 interaktionssituationer som grund för analys (Emilson 2008). Resultatet visade att barns 

delaktighet står i relation till pedagogernas kontrollbehov, där ringa kontrollbehov tycks öka 

förutsättningarna för barns delaktighet. Även pedagogernas vilja till att inta ett barnperspektiv 

visade sig vara av stor betydelse för barns möjligheter att få uppleva sig delaktiga i förskolans 

samspelssituationer (Emilson 2008). Avhandlingen kastar enligt Emilson nytt ljus över vad 

det gäller förståelsen och sambandet mellan kommunikation, demokratiska värden och små 

barn.  

Erkännande  

Persson (2010) menar att erkännandet är ett annat och bättre uttryck för ordet respekt. 

Erkännandet lägger fokus på maktfördelning, hur likvärdigt erkännande uppstår och hur 

nedvärdering av olika grupper kan påverkas (Persson 2010). Erkännandet kan tjäna som 

förebild för barns identitetsbildande både på ett individuellt och på ett socialt plan. Där det 

första fokuserar ”du och jag”-aspekter och det sistnämnda fokuserar ”vi och dem”-aspekten i 

samspelssituationer (Persson 2010). Erkännandet i båda perspektiven kan vara betydelsefulla 

för barn då de utvecklar sin förståelse för att människor har lika värde. Båda dessa perspektiv 

av att se på erkännande som aspekt i relationer, är oumbärliga i en verksamhet som vill öka 

människors förståelse för demokrati (Persson 2010). Perssons (2010) resonemang om 

erkännande i relation till förmedlandet av demokratiska värden blir därför särskilt viktiga för 

den studie som presenteras här.  

Matsituationen och förskollärares förhållningssätt  
Förskollärares förhållningssätt och bemötande är avgörande för hur och vad barnen lär i 

förskolans vardagssituationer exempelvis matsituationen (Bae 2009). Bae (2009) framhåller 

att ett sätt för barn att lära är att observera andra barn och vuxna i samspelssituationer. Bae 

(2009) menar att små ögonblick av bemötande kan vara stora ur barnens perspektiv. När barn 

respekteras och bemöts på ett demokratiskt sätt, ges också de barn som genom observation 

delar situationen, en möjlighet att lära och utvecklas (Bae 2009). Bae (2009) stödjer sina 

tankar på observationsfrekvenser från sin studie och beskriver ett exempel där ett barn spiller 

mjölk. Pedagogen klagar inte på barnet utan bemöter barnet med respekt. Vidare ges barnet 

möjlighet att visa att det kan hjälpa till att ordna upp situationen. Detta ger barnet möjlighet 

att gå stärkt ur situationen och de övriga barnen runt bordet får möjlighet att lära av detta (Bae 

2009). Avgörande för vilket lärande ovan nämnda situation får för barnens lärande är 

följaktligen pedagogens bemötande och förhållningssätt. 

 

Även andra studier med fokus på förskolans matsituationer ligger i linje med vad Orlenius & 

Bigsten (2008) och Bae (2009) beskriver. Exempelvis pekar Petersson (2011) på att 

förskolans matsituationer i mångt och mycket styrs av personliga tyckanden, då regler skapas. 

Det förekommer att pedagoger i samma arbetslag arbetar på olika sätt, trots att en gemensam 

ram för regler tagits fram (Petersson 2011). Även Boström & Nilsson (2010) pekar på regler 

som en orsak till konflikter i matsituationen, där pedagogerna har makten och möjligheten att 

bestämma, exempelvis lyfter de att alla barn måste smaka på maten. Ekström (2007) beskriver 

att i måltidssituationer gäller inte samma regler för barn som för vuxna. Ekström (2007) pekar 

på att de vuxna i hans observationer kunde stå och äta. De kunde också lämna bordet då de 

var klara. Dessa förmåner var endast avsedda för de vuxna, barnen förväntades invänta 

varandra innan de fick lämna bordet. 
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Vuxnas förhållningssätt är följaktligen betydelsefullt för barns lärande (Mårdsjö, Olsson 

2010; Kärrby 2001) och det är bl.a. det Lindahl (2002) undersöker i sin studie. Det Lindahl 

(2002) fokuserade i sin studie var pedagogernas ”förhållningssätt till små barn, utveckling av 

arbetssätt i samspelssituationer och pedagogisk handlingsberedskap” (Lindahl 2002, s.151). 

Projektets mening var att öka pedagogernas kompetens i relation till sina arbetsuppgifter i 

förskolan. Målet var att barnen skulle möta kompetenta pedagoger, rustade för att möta 

barnen på ett yrkesprofessionellt sätt. Deltagare i projektet var sex småbarnsavdelningar och 

det omfattade sexton pedagoger, sex förskollärare, tio barnskötare och nästan hundra barn.  

Projektet pågick i tre år och deltagande pedagoger fick handledning och observerades under 

två år. Projektet visade att genom att medvetandegöra pedagoger om synsätt, samspel, 

förhållningssätt och demokratiska principer, förändras förutsättningarna för barnens lärande 

och utveckling på ett positivt sätt (Lindahl 2002).  

 

Lindahl (2002) gjorde en lägesbedömning av det pedagogiska arbetet på de deltagande 

förskolorna före och efter utvecklingsarbetet. Lägesbedömningarna genomfördes på så sätt att 

deltagande pedagoger i projektet dels själva fick dokumentera videoobservationer från 

verksamheten och dels blev de intervjuade. Det visade sig vid de undersökningar som gjordes 

vid projektets start att pedagogerna lade främsta vikt i sitt arbete med barnen på trygghet och 

samvaro med barnen och det visade också att pedagogerna inte tänkte på sitt arbete ur ett 

utvecklings- och lärandeperspektiv. Exempel på intervjucitat vid projektets början: 

”Det är lugnare och makligare på ”småbarn” Det tycker jag är skönt. Små barn har ju inte 

samma utvecklingsnivå” (Lindahl 2002, s.190). 

 

Efter projektet fokuserade pedagogerna på att utmana barnen att själva komma på lösningar 

och fundera runt problem, med hjälp av de vuxna. Lindahl (2002) menar att detta 

förhållningssätt från pedagogerna ger barnen en möjlighet till egna erfarenheter och att öka 

sin förståelse för omvärlden. Exempel på intervjucitat vid projektets slut: ”Så kan jag göra en 

problemsituation till exempel. Hur säger vi vuxna till barnen - och varför – och ger vi order 

utan att förklaringar eller är det liksom bara order – liksom hur gör vi? Man tänker i de 

banorna – vad hände nu?”( Lindahl 2002, s. 199). 

 

Ett utmanande förhållningssätt ställer också krav på aktiva, närvarande och engagerade 

pedagoger, där ett pedagogiskt perspektiv utgör grunden för all verksamhet i förskolan. 

Senare forskning ligger också i linje med Lindahls (2002) projekt och pekar på att ett 

arbetssätt där pedagoger intar ett barnperspektiv och förhåller sig tolkande till hur barnen ser 

sin omvärld, oftast leder till en ökning av en barnsyn där barnen ses som kompetenta individer 

(Johansson 2003 se Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide 2011, s.185). 

Matsituationen - ett led i barns demokratiutveckling 
Mot bakgrund av matsituationen som en vardagssituation präglad av samspel och 

kommunikation mellan barn och förskollärare kan den också ses i ljuset av barnets 

demokratiutveckling. Likabehandling kan då exempelvis vara att barn som inte tycker om 

mjölk behandlas likadant som de som inte tål mjölk, vilket i praktiken innebär att båda får ett 

annat näringsrikt alternativ att dricka. Ett litet barn kan behöva en högre stol för att kunna 

delta i matsituationen på ett tillfredställande sätt eller ett barn kanske inte kan äta samma mat 

som de andra barnen av medicinska eller religiösa skäl. Barn behöver få erfara hur demokrati 

tillämpas i praktiken och inte bara få det till sig teoretiskt (Lindahl 2002). Det ligger i linje 

med Kärrbys (2001) tankar, då hon pekar på att barns socialiseringsprocess sker i vardagen. 

Det är genom samspel med vuxna och andra barn som lärandet uppstår och för hur normer 

och värden tillämpas. Kärrby (2001) redogör också för betydelsen av vuxna förebilder i 
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relation till värdegrundsarbetet, där barns utveckling och förståelse för rättvisa utvecklas 

(Kärrby 2001). Det innebär också att den kvalitet förskolan uppvisar inte bara hänger samman 

med vilka styrdokument som finns. Det är hur dessa används i det dagliga arbetet som är av 

betydelse, då barnets förståelse för sina rättigheter utvecklas (Kärrby 2001). 

Barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv är betydelsefulla begrepp för den här studien 

och kräver en förklaring. Med barnsyn menas här hur vuxna ser på barn. Vuxnas syn på barn 

kan se olika ut och Johansson (2011) förklarar olika barnsyn med att dela in begreppet i tre 

olika synsätt: 
 

1. Barn är medmänniskor – utgå från barnets erfarenheter och att ge barnet kontroll. 

2. Vuxna vet bättre - barn har rätt att välja utifrån vuxnas struktur. Barns bästa ur 

vuxnas perspektiv. 

3. Barn är irrationella – begränsa barn (s.60). 

Barnperspektiv och barns perspektiv låter förvillande lika men innebörden skiljer sig åt och  

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) beskriver begreppens skillnader på 

följande sätt. Barnperspektiv det är när vuxna försöker se och föreställa sig hur barnet 

upplever en specifik händelse eller känsla. Barns Perspektiv är hur barnet upplever en 

händelse eller känsla. Vidare beskriver författarna att ”detta är vad vuxna försöker förstå via 

ett barnperspektiv”(s.6). 

 

Barnen kommer till förskolan med olika innehåll i sin erfarenhetsryggsäck. Det gör att det kan 

vara stora skillnader i den referensram barnen utvecklat till omvärlden. Dessa olikheter 

behöver speglas i pedagogernas förhållningssätt och bemötande av barnen, för att de ska ha 

möjlighet att utveckla en förståelse för demokratiska normer, värden och att utveckla en god 

självbild. Detta styrks av Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) som pekar på 

att den bild barnet har av sig själv då det växer upp och den referensram det utvecklar till 

bemötande av andra, står i relation till det bemötande det stött på under sin uppväxt. 

 

Samtidigt ställer detta stora krav på förskollärare att kunna inta ett barnperspektiv och vara 

klar över begrepp som barnsyn, barnperspektiv och barns perspektiv. Dessa begrepp har också 

visat sig ha betydelse för hur demokratiarbetet i förskolan bedrivs (Kärrby 2001; Lindahl 

2002). Johansson (2011) har exempelvis funnit att barn bemöts utifrån olika ståndpunkter då 

det gäller barnsyn. I sin studie hänvisar Johanssons (2011) till sin tidigare studie från 2003, 

vilken genomfördes med enkäter, intervjuer och observationer som verktyg. Både barn och 

pedagoger observerades och i intervjuerna kom både pedagoger och chefer till tals. 

Undersökningen berörde ett trettiotal förskolor i flera kommuner och omfattade 105 

pedagoger och omkring 450 barn. Resultatet i studien visar att vuxnas kontrollbehov i olika 

situationer var betydande, ställt i relation till den barnsyn som framkom i studien. Även 

organisatoriska förutsättningar och ideologi påverkade den uppvisade barnsynen (Johansson 

2011). De pedagoger som hade sin barnsyn förankrad i en syn där barn bemöts och ses som 

medmänniskor föreföll kunna behålla detta förhållningssätt även i röriga och påfrestande 

situationer (Johansson 2011). I en förlängning innebär det att vuxnas människosyn och 

respekt för sina medmänniskor utgör grunden för deras barnsyn, vilket också påverkar viljan 

att inta ett barnperspektiv (d.v.s. försöka se det som visar sig för barnet) (Johansson 2011). 
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Matsituationen och förskolans centrala styrdokument 
Bakgrunden har hittills visat att matsituationen är en central vardagssituation i förskolan där 

pedagogers förhållningssätt och möjligheten till demokratiutveckling är viktig (Bae 2009; 

Kärrby 2001; Lindahl 2002). Avslutningsvis är det emellertid också betydelsefullt att belysa 

matsituationen mot bakgrund av några förskolans centrala styrdokument.  Det är dels 

Barnkonventionen och dels förskolans läroplan Lpfö 98 (rev. 2010). Dessa är valda för att ge 

en tydlig bild av de generella mål som finns och för att de belyser vilket ansvar som vilar på 

förskolan för barns demokratiutveckling. 

 

FN:s konvention om barns rättigheter även kallad barnkonventionen pekar tydligt på vilka 

rättigheter barn har. Barnkonventionens syfte är att stärka barns ställning och lyfta fram barn 

som individer med egna rättigheter. Barnkonventionen består av 54 artiklar och den bygger på 

fyra principer. Icke diskriminering, alla har samma rättigheter (artikel 2), barnets bästa i allt 

som rör barnet (artikel 3), rätten till liv och utveckling (artikel 6) och respekt för barnets 

åsikter och alla barn har rätt att uttrycka sin mening (artikel 12). 

 

Även förskolans läroplan Lpfö 98 (rev. 2010) pekar i sin värdegrund och mål, tydligt på barns 

rättigheter. Exempelvis framhålls att verksamheten ska vila på grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas 

egenvärde (Lpfö 98 rev 2010, s. 4). Förskolans läroplan pekar också på att barn behöver 

verkliga upplevelser kring etiska värden och normer för att kunna utveckla en förståelse för 

rättigheter och skyldigheter, gångbara i ett demokratiskt samhälle. I läroplanens värdegrund 

lyfts också vuxnas förhållningssätt som viktigt, eftersom de är förebilder för barnen i deras 

demokratiutveckling (Lpfö 98 rev 2010, s. 4). Förskolan ska erbjuda en pedagogisk 

verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet (Lpfö 98 rev.2010).  

Sammantaget betyder det att om matsituationen i förskolan ses i ljuset av demokratiutveckling 

ger dessa tungt vägande styrdokument vägledning i det ansvar och de skyldigheter som vilar 

på förskolans verksamhet och på dess pedagoger. Det bidrar i sin tur till behovet av att öka 

kunskapen om forskollärares resonemang om matsituationen med fokus på barns olikheter 

och rättigheter.  

Teoretisk utgångspunkt 

Vygotskijs betydelse för det sociokulturella perspektivet 
L.S. Vygotskijs

1
 forskning resulterade i en teori om hur människan lär och införskaffar sig 

kunskap, vilken också utgör en grund för det sociokulturella perspektivet. Det mest kända är 

hans resonemang om den proximala utvecklingszonen. Denna zon menar Vygotskij är det 

spänningsfält som finns mellan det ett barn kan och det som barnet kan åstadkomma i sampel 

med en vuxen eller ett mer kompetent barn. Det barnet en dag behöver ha stöd för att klara, 

kan det så småningom klara på egen hand. Vygotskij pekar på att, om ett barn ska ges 

möjlighet att utvecklas och lära måste barnet mötas i den närmaste utvecklingszonen. Läggs 

ribban för lågt landar lärandet i de erfarenheter barnet redan har och läggs den för högt har 

inte barnet någon chans att lära eller öka sin kunskap, då det inte har tillräckligt av tidigare 

erfarenheter och kunskap för att ta emot det nya (Vygotskij 2001). 

                                                 
1 L.S.Vygotskij. Forskare, pedagog och visionär (1896-1934). 
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Säljös beskrivning av det sociokulturella perspektivet  
Grunden i det sociokulturella perspektivet med Vygotskijs resonemang i spetsen (mycket 

förenklat), utgörs av att människan lär i samspel med andra människor. Vidare att språket är 

vårt främsta redskap för att bli delaktiga i den sociokulturella miljö vi lever i, vilken också 

påverkar de kompetenser vi utvecklar (Säljö 2011). 

 

Det sociokulturella perspektivet ser människan på två sätt, dels den kroppsliga och dels den 

kulturella. Den kroppsliga utvecklingen som människan genomgår den första tiden i livet, 

styrs av ursprungliga processer. Denna kroppsliga utveckling sker på liknande sätt oavsett i 

vilken kultur vi är födda. Det är när språket gör det möjligt att samspela och bli delaktig i den 

omgivande kulturen som människans utveckling kommer att styras av den omgivande 

sociokulturella miljön (Säljö 2011). Det är via språket i samspel med andra som 

sociokulturella upplevelser erfars, delas och samlas för att kunna tas i bruk vid ett senare 

tillfälle. Språket är på detta sätt det som ställer människan i en unik position jämfört med 

andra arter på vår jord. (Säljö 2000).  

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling ses också människans förmåga att 

dels utveckla och dels lära sig hantera olika verktyg som centralt. Både fysiska verktyg - 

artefakter, vilka är alla de hjälpmedel som hjälper oss i vardagen och de mentala som utgörs 

av tänkande, språk och vår förmåga att på olika sätt kommunicera. Det gör att mänskligt 

handlande kan sträcka sig långt över gränsen för både kroppens och hjärnans kapacitet (Säljö 

2000). Exempel på detta är att om vi ställs inför ett matematiskt problem kan vi använda en 

räknemaskin och är problemet vår kroppsliga styrka kan vi använda div. maskiner för att klara 

av situationen. Genom språket har vi möjlighet att i interaktion med andra lära, utvecklas och 

finna nya sätt att förstå vår omvärld (Säljö 2000). I det sociokulturella perspektivet ses också 

lärande och utveckling som något som sker hela tiden i alla tänkbara situationer, vi kan inte 

”undvika att lära: frågan är snarare vad vi lär i olika situationer”(Säljö 2000,s. 47). 

 

Även mediering är ett centralt och grundläggande begrepp i ett sociokulturellt perspektiv på 

mänskligt lärande och utveckling. Mediering betyder att ”omvärlden förtolkas”(Säljö 2000,s. 

66). Det medför att den omgivande sociokulturella miljön, samspel och kommunikation, utgör 

grunden för vilka kompetenser barnet ges möjlighet att studera, utveckla förståelse för och 

lära (Säljö 2000).  

Sociokulturellt perspektiv i relation till denna studie 
Val av teoretisk utgångspunkt för den här studien är det sociokulturella perspektivet. Det 

valdes för att det sociokulturella perspektivet på flera sätt bidrar till studiens försök att förstå 

förskollärares resonemang om barns rättigheter i förskolans matsituationer. Exempelvis 

genom att fokusera kommunikation, samspel och kontext erbjuder det sociokulturella 

perspektivet verktyg, för att undersöka förskollärares resonemang om kulturens betydelse för 

barns lärande. Finns det en tillåtande och förstående kultur, där barn ges möjlighet att själva få 

uppleva tillfredställelsen av att bli respekterad för olikheter, exempelvis i tycke och smak? 

Speglar förskollärarnas resonemang ett kommunikativt samspel och en kultur där barn ges 

möjlighet att utveckla en förståelse för allas rätt att vara olik, vid matsituationen? Vilka andra 

kulturberikande värden kan deras resonemang spegla? Det ger en utgångspunkt där kultur, 

kommunikation och kontext står i fokus. Det förefaller stämma bra överens med den här 

studiens syfte och frågeställningar, vilka syftar till att undersöka hur förskollärare resonerar 

om förskolans matsituationer i relation till barns rättigheter (sammanhanget) och vilken 

förutsättning barn har till lärande i förskolans matsituationer (kulturen och 

kommunikationen).  
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Metod 
Nedan beskrivs först studiens syfte. Vidare följer ett avsnitt om kvalitativ metod. Därefter 

följer en beskrivning av intervju som redskap, urval, genomförande och etik. Metodavsnittet 

avslutas med avsnitten trovärdighet, giltighet och analys. 

 

Syftet med studien är att skapa kunskap kring hur demokrati, med specifik fokusering på 

barns rättigheter, kommer till uttryck i matsituationen i förskolan. Mer specifikt fokuseras i 

studien på hur förskollärare resonerar kring barns rättigheter i relation till förskolans 

matsituationer. 

Kvalitativ metod 
En kvalitativ studie tar sin vetenskapsteoretiska utgångspunkt i hermeneutiken (den ena av 
vetenskapsteorins två huvudgrenar) där infallsvinkeln till införskaffande av kunskap är 

påtagligt humanistisk. Inom hermeneutiken finns utrymme för det relativa i olika tankesätt 

(Thurén 2007). Grunden för hermeneutiken utgörs av människans logik och fem sinnen att 

försöka tolka och förstå ett fenomen. Hermeneutikens karaktäristiska sätt hänger samman med 

människans förmåga att kunna föreställa sig hur andra människor känner, t.ex. att vi kan 

känna empati. Människans förmåga att känna empati beror på dess fallenhet att kunna gå till 

sitt eget inre, denna begåvning kallas introspektion. Denna tolkande gren av vetenskapsteorin 

återfinns oftast inom humanvetenskapen (Thurén 2007). Hermeneutiken vill förstå ett 

fenomen på ett kvalitativt sätt, tolkande subjektiv, se och beskriva företeelser och se mönster. 

En kvalitativ metod kännetecknas av öppenhet till det som ska studeras, där fokus ligger på 

vad som framkommer och inte det som forskaren redan vet genom sin förförståelse. Det 

centrala för en kvalitativ studie är att målsättningen ligger på att öka förståelsen av det som 

studeras (Lökken & Söbstad 1995). 

Intervju som redskap 
För att samla empiri till min studie, har jag använt mig av en kvalitativ halvstrukturerad 

intervju med öppna frågor, som redskap. Syftet med en kvalitativ intervju är att låta 

respondenten uttrycka sig på ett fritt och ostört sätt. Det är respondenternas egna tankar och 

åsikter som intervjun vill komma åt. En intervju som genomförs på ett kvalitativt sätt har 

oftast lättare att ringa in det centrala som är utgångspunkten för en studie(Lökken & Söbstad, 

1995). En intervju är ett samtal med ett specifikt syfte. Den märkbara skillnaden mot ett 

vanligt samtal är att ena parten leder samtalet genom att ställa frågor och den andra parten 

svarar(Kihlström 2007). 

 

Intervjuer skiljer sig från varandra och det finns ingen mall för hur de ska genomföras. Den 

mänskliga faktorn påverkar genomförandet av intervjuerna och de blir vanligtvis olika från 

gång till gång (Lökken & Söbstad 1995). Det är genom att använda sig av intervju som 

möjligheten att nå en annan människas inre, öppnar sig(Lökken & Söbstad 1995). Vidare 

pekar Lökken & Söbstad (1995) på att vid en intervju får intervjuaren också tillgång till att 

tolka respondentens kroppsspråk, exempelvis ansiktsutryck, tonfall och sätt att tala. En 

intervju är inte ”just nu” bunden utan respondenten kan uttrycka tankar från tidigare 

erfarenheter till tankar om framtiden, detta faktum menar Lökken & Söbstad (1995) höjer 

intervjuns värde som redskap i jämförelse med exempelvis observation. 

 

En väl genomförd intervju bygger på att intervjuaren har goda förkunskaper om det specifika 

som ska studeras men också att forskaren kan bortse från denna förkunskap, vilket är en 

förutsättning för ett objektivt förhållningssätt till de fakta som framkommer vid en intervju 
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(Kihlström 2007). Andra grundläggande aspekter som ökar möjligheterna för en ”bra” 

intervju är ge respondenten tid för eftertanke, avsätta tillräckligt med tid så att inte tidspress 

påverkar respondentens svar. Även att som forskare visa sig genuint intresserad av 

respondentens svar, ökar möjligheterna för att respondenten känner sig komfortabel i 

situationen(Kihlström 2007). Genom att spela in intervjuerna skapas förutsättning för 

intervjuaren att anteckna och att ge respondenten full uppmärksamhet och att allt som sägs 

under intervjun kommer med, vilket underlättar efterarbetet (Lökken & Söbstad 1995). 

 

Då en intervjustudie används i vetenskapligt syfte finns det olika krav som forskaren måste 

förhålla sig till. Exempelvis behöver forskaren vara väl insatt och påläst, dels på det som ska 

undersökas och dels på intervju som redskap, vilket i förlängningen gör att trovärdigheten i 

undersökningen blir lättare att påvisa. Även att koppla tidigare forskning till studiens 

bakgrundsavsnitt och att styrka studiens resultat med intervjucitat, höjer studiens trovärdighet. 

Detta styrks av Lantz (2007) som pekar på att, det som avgör en intervjustudies värde sett ur 

ett vetenskapligt perspektiv är att den uppfyller kraven på trovärdighet (reliabilitet) och 

giltighet (validitet) och att de slutsatser som dras av studien ger utomstående möjlighet till 

kritisk granskning. 

Urval 
I studien ingår sju stycken förskollärare, slumpvist utvalda. Kriteriet för urvalet var att de var 

yrkesverksamma och hade några års yrkeserfarenhet, då det medför att de har erfarenhet från 

arbete i förskolan. Även att förskollärarna var okända för mig och arbetade i för mig okända 

förskolor var ett kriterier för mitt urval, av deltagare till studien. Jag hoppades på detta sätt 

öka förutsättningarna för intervjuer genomförda på ett förutsättningslöst sätt. Förskollärare 

som yrkesgrupp valdes därför att de är ansvariga för det pedagogiska arbetet i förskolans 

vardag. De har också en adekvat utbildning och bör vara väl förtrogna med förskolans 

styrdokument och de riktlinjer som finns för vardagsarbetet i förskolan. Det var relativt lätt att 

rekrytera deltagare till studien, där de flesta utan betänketid valde att delta i studien. Det var 

dock några förskolor som valde att tacka nej till att ingå i studien p.g.a. personalbrist, 

användandet av vikarier och inskolning av barn. 

 

Intervjuerna genomfördes vid sju olika förskolor. Detta för att få ett så brett 

upptagningsområde som möjligt och för att undvika att flera intervjuer skulle genomföras vid 

en förskola som ev. arbetar extra inriktat med barns inflytande, vilket skulle kunna ge en 

vinklad verklighetsbild i undersökningens resultat. Förskolorna i studien har olika storlek, där 

den största förskolan består av sex avdelningar och den minsta av en avdelning. Tre av 

förskolorna i studien är mångkulturella och i fyra är det övervägande barn med svensk 

kulturell bakgrund. Samtliga förskolor som ingår i studien är kommunala. Fyra av 

förskollärarna i studien arbetar med barn i åldern 1-3 år och tre förskollärare arbetar med barn 

i åldern 3-5 år.  Förskolorna har jag gett fingerade namn och de benämns i resultatet som 

Björnen, Fisken, Fågeln, Hunden, Katten. Ytterligare en intervju var planerad men den föll 

bort p.g.a. sjukdom. Bland de genomförda sju intervjuerna ingår två provintervjuer vilka 

benämns som Hästen och Lammet i resultatdelen. 

Genomförande 
Den första kontakten med intervjupersonerna togs via telefon, där jag dels berättade om min 

undersökning och dels informerade om att ett deltagande bygger på frivillighet, och att ett 

deltagande i studien när som helst kan avslutas. Till de förskollärare som tackade ja till att 
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delta i studien skickade jag därefter ut ett informationsbrev (se bilaga) med e-post och tid för 

intervjun gjordes upp. 

 

Därefter planerades intervjufrågor och två provintervjuer genomfördes för att upptäcka ev. 

brister i intervjumaterialet t.ex. för få följdfrågor. Detta är också ett sätt att öka validiteten 

(giltigheten) i studien (Kihlström 2007). Efter provintervjuerna kompletterades 

intervjufrågorna (se bilaga) med fler följdfrågor, inför de kommande intervjuerna.  

Då intervjuerna ägde rum valdes en så lugn plats som möjligt. För att avdramatisera och skapa 

en lugn och avspänd stämning startades varje intervju med ett vardagssamtal. Jag påminde 

deltagarna om att deras medverkan i undersökningen var frivillig och att de när som helst 

kunde avbryta och avsluta sitt deltagande. Jag informerade också om att alla personuppgifter 

kommer att vara avkodade i rapporten och att alla förskolor kommer att benämns generellt 

och med fingerade namn, vilket gör att deltagarna i undersökningen förblir anonyma. Vidare 

informerade jag om att det insamlade materialet bara kommer att användas i denna 

undersökning samt att allt material från intervjuerna kommer att förstöras, då undersökningen 

är slutförd. 

Etik 
Hermerén (2011) beskriver etik som något som inte kan vara omedveten eller oreflekterad. En 

människas etik och moral hänger samman, där etiken är en slags teori i relation till hennes 

moral, som utgör praktiken. Forskarens etik är sammanlänkat med dennes värderingar och 

vad som utgör grunden för dessa (Holme & Solvang 1997, se Bjökdahl Ordell 2007,s.23). 

Vidare beskriver Björkdahl Ordell (2007) att en utgångspunkt för etik inom bl.a. humanismen 

är alla människors lika värde. 

 

Vid all vetenskaplig forskning finns etiska aspekter att förhålla sig till. De finns beskrivna i 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilka 

vetenskapsrådet gett ut som skrift (Björkdahl Ordell 2007). Dessa principer utgår från fyra 

huvudkrav, de är Informationskravet: Alla som berörs av studien ska informeras om syftet 

med undersökningen. Samtyckeskravet: De som är berörda av studien har rätten att när som 

helst avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om deltagarna i en 

undersökning, ska hanteras så att inga obehöriga kan komma över dessa. Nyttjandekravet: 

Enskilda personuppgifter får endast användas i forskningssyfte (Björkdahl Ordell 2007). 

 

Denna studie hade följaktligen dessa krav att leva upp till. För att följa god forskningssed 

informerades deltagarna om syftet med undersökningen och att den bygger på frivillighet, 

vilken när som helst kan avbrytas. Vidare informerades deltagarna om att uppgifterna endast 

kommer att användas i denna studie, varefter de kommer att förstöras samt att materialet 

endast kommer att handteras av forskaren. Intervjupersonerna fick även information om att 

alla deltagare i studien kommer att beskrivas med fingerade namn och att förskolorna kommer 

att beskrivas generellt i rapporten, vilket gör att personerna i undersökningen förblir anonyma. 

Hermerèn (2011) pekar på vikten av att alla berörda deltagare får information om hur 

undersökningens material kommer att användas, behandlas och hur det kommer att förvaras 

under tiden undersökningen pågår. Varje undersökning är unik och det är forskaren som har 

ansvaret för att ingen ställs i dålig dager eller kommer till skada. Det innebär att forskaren 

noga måste fundera över vilka konsekvenser undersökningen kan få för de som deltar 

(Björkdahl Ordell 2007). 
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Trovärdighet och giltighet 
Reliabilitet i en kvalitativ studie handlar om dess trovärdighet, att resultatet är trovärdigt. För 

att uppnå reliabilitet i denna studie spelades alla intervjuer in på band, vilket medförde att allt 

som sades under intervjuerna kom med. Det gav en möjlighet att i efterhand lyssna på 

intervjuerna många gånger och att lyssna på sig själv, för att säkerställa att inga ledande 

frågor ställts. Vid intervjutillfällena skrevs också stödanteckningar. Genom att intervjuerna 

spelades in gavs också intervjuaren möjlighet att observera respondentens kroppsspråk 

(Kihlström 2007). 

Validitet är ett mått på giltigheten i studien i relation till dess syfte, att studien undersökt det 

som den utger sig för att ha studerat. I denna intervjustudie lades därför stor vikt vid att 

formulera frågorna på rätt sätt och för att säkerställa detta genomfördes två provintervjuer, 

vilket anses öka validiteten då ev. felaktigheter kan rättas till innan undersökningen 

börjar(Kihlström 2007). Vid en kvalitativ undersökning är det också viktigt att den slutliga 

rapporten kommunicerar med läsaren på ett bra sätt, då detta anses öka giltigheten (Kihlström 

2007).  

Också genom att skaffa sig goda förkunskaper om intervju som redskap och det fenomen som 

skall undersökas blir det lättare att påvisa trovärdigheten. Genom att ge en bakgrund med 

koppling till forskning och styrka resultatet med citat från intervjusvaren, ges läsaren en 

möjlighet till att granska studien. Detta styrks utav Lantz (2007) som menar att avgörande 

värde för studiens resultat är trovärdigheten (reliabilitet), giltigheten (validitet) och att det 

finns möjlighet för utomstående att kritiskt granska de slutsatser som framkommer i 

undersökningen. 

Analys 
Undersökningens intervjumaterial transkriberades allt efter som intervjuerna genomfördes och 

då samtliga var färdigtranskriberade började jag bearbeta materialet. Jag började med att 

lyssna på intervjuerna flera gånger och läste det transkriberade materialet om och om igen. De 

svar jag fått från intervjupersonerna jämfördes, för att försöka finna likheter och olikheter 

eller om något tema var ständigt återkommande. Jag plockade ut relevanta delar från 

materialet från samtliga intervjuer. Efter denna första bearbetning läste jag det nya materialet 

och upprepade proceduren ytterligare en gång. Efter den andra bearbetningen kunde jag utläsa 

ett mönster i svaren. I detta arbete var det sociokulturella perspektivet ett stöd då det fokuserar 

kommunikation, samspel och kontext. I mönstret visade det sig ett antal teman av de 

intervjuades resonemang runt sitt arbete med förskolans matsituationer, där både olikheter och 

likheter i kulturen kring matsituationerna visade sig. Lantz (2007) beskriver att det som 

kännetecknar en kvalitativ analys är att de data som ska analyseras är skildrande. Analysens 

syfte är att jämföra likheter och olikheter och att leta efter underliggande budskap i 

intervjusvaren. Ett sätt att bearbeta de data som framkommit i undersökningen, kan vara att 

leta efter mönster eller kategorier Lantz (2007). 
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna, vilka utgått från frågeställningarna i syftet: Vad 

kännetecknar förskollärares resonemang om arbetet med förskolans matsituationer? och Hur 

används matsituationen till att utveckla barnens förståelse för allas rätt att vara olik? För att 

styrka resultatet används citat från intervjuerna. Ur förskollärarnas svar framträder ett antal 

teman. Dessa teman kan sammanställas och skildras på olika sätt. För att på bästa sätt 

beskriva förskollärarnas resonemang har jag här valt att fokusera tre teman. Dessa teman är:  

 

 Planera som berör pedagogernas resonemang om: 
Utformning av rummet 

Regler 

Dialog 

 Genomföra som berör pedagogernas resonemang om: 
Träning/Lärande 

Möta olikheter 

Trygghet 

Valfrihet  

Trevligt 

 Önskeläge som berör pedagogernas resonemang om: 

Samsyn 

Framtidsresonemang 

Planera  

Rummets utformning: 

Det första temat som framträder ur intervjuerna handlar om resonemang om hur 

matsituationen planeras. Pedagogernas resonemang lyfter fram miljöns betydelse i arbetet 

med att planera matsituationerna. Rummets utformning anpassas efter barngruppens 

sammansättning, ålder och antal. Det lyfts också resonemang om att rummets utformning 

hjälper barnen att lättare orientera sig i sin vardag, specifikt runt matsituationen är det viktigt 

att hjälpa barnen att veta var de har sin plats. Exempelvis beskriver pedagogerna miljöns 

betydelse på följande sätt:  
 

Då har vi gjort så att dom sitter alltid på samma stol och på stolen har dom en bild på sig 

själv så att dom känner att det här är min stol. (Intervju med fsk, förskolan Fisken). 

 

Vi har ju delat upp maten så att det är ett bord i varje rum för att inte alla ska vara i ett 

rum.(Intervju med fsk, förskolan Fågeln). 

 

Och sen det här med att ha många barn i ett rum det blir ju också beroende på barngrupp, 

ibland funkar det att ha tio st i det där lilla köket som vi har. Ibland funkar det inte och då 

måste vi dela upp oss. (Intervju med fsk, förskolan Lammet). 

 

Pedagogernas resonemang framhåller ett flexibelt tankesätt, där hela 

förskoleavdelningen kan användas i planeringen av matsituationen i syfte att minska 

barngruppen och skapa en lugnare miljö. 

Regler  

Då matsituationen planeras beskrivs regler som en hjälp för att få struktur på måltiderna. 

Dessa regler skildras av pedagogerna som få och syftet med reglerna att ge utrymme för lugna 

samtal i dagens stora barngrupper. Reglerna beskrivs också syfta till att ge barnen en 
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möjlighet att utveckla sin förståelse för vilket beteende som omvärlden ser som önskvärt, då 

många äter tillsammans. Reglerna framställs också vara till för att hjälpa barnen att våga 

prova att äta nya maträtter och att öva sig på att anpassa matportionerna efter vad de orkar. 

Pedagogerna resonerar på följande sätt: 

  
Ja dom får inte ropa och skrika, å dom ska sitta på stolen och inte hålla på att springa ner från 

stolen. Det är ju klart inte kasta mat och lite sånt där, allmänt hyfs samtala istället för att 

ropa. (Intervju med fsk, förskolan Katten). 

 
Vi har ju regler på det viset att man sitter på sin plats och ja uppför sig, hur ska jag säga på 

ett bra sätt. Dom ska helst smaka och om dom ber och tar om så uppmuntrar vi dom att 

försöka äta lite till, och så här att man springer inte ifrån bara för att någon annan  går ifrån. 

(Intervju med fsk, förskolan Hunden). 

 

Inte mer än att vi sitter kvar och väntar på kompisarna tills de flesta ätit färdigt, det är väl det 

enda egentligen och det här vanliga att man äter med besticken. (Intervju med fsk, förskolan 

Björnen). 

 

Pedagogerna beskriver också att de regler som finns är åldersanpassade, där kraven är mindre 

på de små barnen. Regler framställs ibland som betydelsefulla för barnens hälsa och att det är 

viktigt att pedagogerna är väl insatta i vilka behov varje enskilt barn har. Exempelvis 

framställs det på följande sätt: 

 
Vi har bestämda platser för barnen, det har vi gjort delvis för åldrarna och delvis för vissa 

barn som kanske inte tål en viss maträtt då kanske det är bra att de är med en speciell 

pedagog eller inte är med barn som kanske slänger mat i deras mat. (Intervju med fsk, 

förskolan Hästen). 

 

Pedagogerna framställer sina regler som ett hjälpmedel för att skapa ordning runt 

matsituationen. 

Dialog 

När matsituationen planeras uppges det ske genom reflektion och dialog i arbetslagen. Denna 

dialog ser ut på olika sätt i de olika arbetslagen där en del personalgrupper planerar i 

organiserade möten, där de ibland fått arbeta hårt för att uppnå gemensamma utgångspunkter. 

Pedagogerna beskriver det på nedanstående sätt: 

 
Det här lugna, man ska njuta av måltiden det har vi ju alla och det har vi suttit ner och 

bestämt, att så här vill vi att det ska se ut. (Intervju med fsk, förskolan Fågeln). 

 

Vi har faktiskt fått ha husmöten för att få ihop regler som passar alla. Det var tufft i början 

för vi tänker så olika, men just matsituationen tror jag är ganska lika. ( Intervju med fsk, 

förskolan Fisken). 

 

Andra arbetslag förefaller planera matsituationen mer efter” just nu ”situationen, där 

ändringar görs löpande utifrån de behov som finns i barngruppen. Pedagogernas resonemang 

beskriver också en medvetenhet om den roll de själva har vid matsituationen och betydelsen 

av att ständigt förändra och förbättra sitt arbetssätt. 

 
Vi pratar väldigt mycket med varann faktiskt, eller så. Vi har dialoger om det vi tycker är bra 

och dåligt och vad vi kan göra för att förbättra, oss själva framför allt. (Intervju med fsk, 

förskolan Björnen). 

 

Vi har inte suttit alla tillsammans, utan man har tatt en och en och pratat med. Sen har man ju 

kommit med sitt eget inputt eller så. (Intervju med fsk, förskolan Katten). 
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Jag jobbar i ett fantastiskt arbetslag, vi har dialog om allting. Vi diskuterar och ibland får 

man tänka om när något inte funkar och diskutera. (Intervju med fsk, förskolan Lammet) 

. 

Oavsett hur och var pedagogerna för dialog med varandra framhålls öppenheten och känslan 

av att kunna säga sitt hjärtas mening i arbetslaget, som en förutsättning för en fungerande 

dialog. 

Genomföra 

Träning/Lärande 

Det andra temat som framträder tydligt ur intervjuerna är hur matsituationen genomförs. I en i 

övrigt hektisk vardag, med många barn i stora grupper, verkar matsituationen ses som ett 

centralt tillfälle för träning/ lärande där fokus ligger på, att med hjälp av kommunikation och 

samspel ge barnen förutsättningar till att öka sina kunskaper inom en rad områden. 

Exempelvis resonerade pedagogerna på nedanstående sätt: 

 
Matsituationen det ät ett tillfälle för språket, tänker jag. Man kan ha olika samtal t.ex. hur 

dagen varit. (Intervju med fsk, förskolan Hästen). 

 

 Det är ett bra tillfälle att sitta och samtala om olika saker, annars är det ju så mycket lek och 

sånt så att man inte hinner. (Intervju med fsk, förskolan Katten). 

 

Andra pedagoger beskriver matsituationen som en möjlighet att ta till vara på matematiken 

som finns i vardagen och att öka barnens förståelse för sin kropp samt ser matsituationen som 

en möjlighet för barnen att öva på att använda den. Exempelvis beskrivs genomförandet av 

pedagogerna på följande sätt: 

 
Det är ju då samtalen kommer fram. Vad vi äter, varför vi äter den här maten och att det är 

viktigt att man smakar på kanske nån av grönsakerna, för kroppen behöver grönsaker också 

för att man ska orka. (Intervju med fsk, förskolan Fisken). 

 

Det är ju språkligt uttrycksmässigt. Det är finmotoriken, vi äter med kniv och gaffel och vi 

delar med kniven. Lära sig lyssna och prata i normal samtalston, det är något vi jobbar med 

väldigt mycket. (Intervju med fsk, förskolan Fågeln). 

 

Motorik, språk och matematik kan man ju få in lätt i matsituationen, med antal köttbullar 

eller vad det nu kan vara. Hur mycket mjölk det är i glaset och det kommer in mycket 

begrepp, det gynnar väldigt många saker egentligen om man samtalar med barnen vid maten. 

(Intervju med fsk, förskolan Hunden). 

 

Andra pedagogers resonemang framhåller vikten av att verksamheten utgår ifrån barnen och 

ett barnperspektiv, för att den ska bli meningsfull. Dessa resonemang beskriver också en vilja 

hos pedagogerna att ge barnen möjlighet att påverka sin situation. Genom att ge barnen 

inflytande och som pedagog finnas i bakgrunden, beskrivs barnen få möjlighet till att stärka 

sin självkänsla och tron på sin egen förmåga. 

 
Känner du att någon håller på och bestämmer över dig så sker ju inget lärande heller. Ur den 

synvinkeln har vi diskuterat att det ska vara lustfyllt och det ska vara trevligt och det ska vara 

avslappnat framförallt. (Intervju med fsk, förskolan Lammet). 

 
Man ser hur de lyser upp i hela ansiktet. Jag klarade det själv, jag klarade att ta potatisen 

själv och jag klarade att dela min mat. Just att inte vara för snabb att hjälpa dom utan att låta 

dom försöka, då växer dom verkligen också. (Intervju med fsk, förskolan Björnen). 
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De intervjuade pedagogerna beskriver ett demokratiskt förhållningssätt och 

upplevelsen av trevnad, som en förutsättning för barns lärande. 

Olikheter 

Barns olikheter påverkar genomförandet av matsituationen i olika grad och pedagogernas 

resonemang visar på en vilja att möta dessa olikheter med utgångspunkt i ett barnperspektiv. 

Barnen verkar respekteras för den de är och det förefaller råda ett tillåtande klimat, oavsett om 

olikheten är av medicinsk karaktär eller har med barnets personlighet att göra. Det 

förhållningssätt pedagogerna beskriver verkar ge alla barn en möjlighet att öka sin förståelse 

för olikheter på ett positivt sätt, genom att pedagogerna är vuxna förebilder, vilka visar att det 

är tillåtet att vara olik. 
 

Jag har ett barn vid mitt bord som har em, han går på diet av olika orsaker, han får inte så 

mycket mat. Det vore lite elakt att låta dom sitta och vänta då. Han blir ju alltid klar först, så 

man får ju tänka lite hur situationen ser ut, för alla då. (Intervju med fsk, förskolan Fågeln). 

 

Vi anpassar ju efter vad vi vet att barnen tycker om eller vad dom önskar. Vill någon ha mer 

potatis fast att dom inte ätit upp köttet, så får man mer potatis. För att det är viktigt att dom 

äter och mår gott. (Intervju med fsk, förskolan Hunden). 

 

Barnen är ju olika vissa är verbala liksom och mer utåtriktade liksom eller utåtagerande. Det 

är ju vissa som man får dämpa lite så där för att ge andra plats då. Vissa andra får man 

liksom lyfta lite sådär, hjälpa. (Intervju med fsk, förskolan Katten).  

 

Pedagogernas svar speglar också ett synsätt där barnet förefaller ses som en fullvärdig person 

som har olika behov och som kommer till förskolan från olika bakgrundsförhållanden. Det 

förefaller finnas en förståelse och vilja bland pedagogerna att respektera dessa olikheter på ett 

demokratiskt sätt. 

 
Vi har specialkost på vissa barn, det behöver inte vara allergi. Det kan vara 

religionstillhörighet där man vill ha köttet på ett speciellt sätt eller att man inte äter griskött 

och det är helt ok tycker vi. (Intervju med fsk, förskolan Hästen). 

 

Vi har dom som inte dricker mjölk och dom väljer vatten istället och så har vi till och med 

barn som inte vill äta ur en djup tallrik, så fort dom får se en djup tallrik så blir det 

jättejobbigt, så det är väldigt olika. (Intervju med fsk, förskolan Björnen). 

 

Ur dessa olika behov och förutsättningar växer också behovet av olika bemötande fram, vilket 

kan ge barnen olik perspektiv på rättvisa runt matsituationerna. Exempelvis uttryckte 

pedagogerna sig på följande sätt: 

 
Barnen är sådana specialister dom vet att han har den maten och han sitter i den stolen, jag 

tror aldrig att det är nån som frågat. Kanske nån men då säger vi att han behöver sitta i den 

stolen och ha sin mat så, för att kunna äta och sen är det bra. Vi kan inte behandla alla barn 

lika, barn accepterar att vi behandlar dom olika. För att det ska bli rättvist måste man ibland 

göra olika, när det är samma syfte. (Intervju med fsk, förskolan Fisken). 

 

Intervjupersonerna beskriver att barnen inte verkar lägga någon större vikt vid 

varandras olikheter och när de ifrågasätter olikheter handlar det oftast om att få en 

förklaring på varför en del barn bemöts på ett annorlunda sätt. 

Trygghet 

En annan aspekt på genomförandet av matsituationen som pedagogerna pekar på är trygghet. 

Matsituationen framställs som en situation som behöver ta sin utgångspunkt i ett tillåtande 
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förhållningssätt, utan en mängd måsten. Där fokus istället ska ligga på att skapa lust att äta, i 

en miljö som är anpassad efter barnens behov. Exempelvis uttryckte sig pedagogerna på 

följande sätt: 

 
Det är ju speciellt matsituationen för barnen, tycker jag. Det ska vara tryggt också. Det är 

lärorikt men det ska även vara en trygg situation, där barnet inte ska känna sig oroligt. 

(Intervju med fsk, förskolan Hästen). 

 

Det ska finnas en trygghet det ska vara lustfyllt, det ska vara roligt. Det ska inte va det att 

man har ont i magen innan för att man vet att man måste äta upp någonting, utan det ska vara 

lustfyllt. (Intervju med fsk, förskolan Lammet). 

 

Många har inte bott länge i Sverige och många kan inte språket, då är tryggheten extra viktig 

för dom här barnen. Vi har olika färger på borden för att det ska vara lätt för dom att känna 

igen vilket bord dom ska sitta vid. Vi i personalen turas om att sitta vid de olika borden så att 

vi lär känna alla barnen. (Intervju med fsk, förskolan Fisken). 

 

I dagens stora barngrupper där många barn ska dela på pedagogernas uppmärksamhet, kan 

arbetet med att skapa trygghet i matsituationen också ske med hjälp av fasta rutiner och 

närvarande vuxna som skapar lugn och ro kring matbordet, där alla barn ges möjlighet att 

göra sin röst hörd och känna sig sedda. 

 
Vi försöker att planera när dom sitter vid bordet, hur dom sitter. Är det någon som har 

språksvårigheter att dom sitter precis framför dig så att dom ser din mun. Det är turordning vi 

skickar grytorna runt åt samma håll alltid så dom vet vad som gäller. (Intervju med fsk, 

förskolan Fågeln). 

 
Det viktigaste är just att få en lugn stund vid maten, att dom får äta i lugn och ro. (Intervju 

med fsk, förskolan Björnen). 

 

Det ligger på oss att barnen ska känna när dom går hem att jag har faktiskt pratat med en 

vuxen idag och inte bara varit en i mängden. (Intervju med fsk, förskolan Fågeln). 

 

Pedagogerna resonemang uttryckte att barns trygghet kan vara beroende av att känna 

att de vuxna hinner samtala med dem. 

Valfrihet 

Valfrihet i matsituationen är ytterligare en infallsvinkel av genomgörandet. Här verkar 

pedagogerna ha olika inställning till hur stor valfrihet barnen ska ges och olika vilja att inta ett 

barnperspektiv. Exempelvis resonerade pedagogerna på följande sätt: 

 
Man behöver inte gilla allting men maten ska finnas på tallriken. En liten tittportion kallar 

jag det. Man behöver inte smaka på det men maten ska finnas med på tallriken. (Intervju med 

fsk, förskolan Fågeln). 

 

Pedagogernas resonemang beskriver också en annan inställning till barns valfrihet, där 

barnens möjligheter att välja och bestämma över sin egen situation, ses som ett led i ett 

demokratiskt förhållningssätt. Dessa pedagogers resonemang synes också spegla ett mindre 

kontrollbehov, där barnen ges möjlighet att göra egna erfarenheter. Dessa pedagoger 

resonerade på följande sätt: 

 
Det är rättigheten att välja vad man vill äta och hur mycket man vill äta. Att man äter till man 

blir mätt och inte blir tvingad i sig mat eller tvingas äta upp. Man kan uppmuntra någon att 

äta lite till eller smaka absolut och du kan gott ta en klunk mjölk till om dom precis bett om 
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mjölk och så. Men det ska vara deras rättighet tycker jag. (Intervju med fsk, förskolan 

Hunden). 

Barn ska kunna få välja vad dom vill äta, dom ska även kunna få välja bort det dom inte vill 

äta. Vill dom inte äta ska man inte tvinga dom, utan dom lär sig så småningom. Oj jag är 

jättehungrig, nu har jag missat den här måltiden den här dagen, då lär dom sig så småningom. 

(Intervju med fsk, förskolan Hästen). 

 

Man ska ha ett val redan som liten. Tycker jag inte om gröt så tycker jag inte om gröt. Då 

finns det ju flingor istället och det finns smörgås. Rättighet kan också va att jag smakar när 

jag har lust inte när nån annan bestämmer att jag ska smaka, utan det får komma från en 

själv. (Intervju med fsk, förskolan Lammet). 

 

Intervjupersonerna beskriver att valfrihet i matsituationen handlar inte endast om tycke och 

smak eller pedagogers vilja att inta ett barnperspektiv.  

 
Vi serverar inget fläskkött här. Vi har även vegetariskt till dom som äter halal slaktat då, vi 

serverar inte halal utan då har vi vegetarisk som vi erbjuder då. (Intervju med fsk, förskolan 

Fisken). 

 
Rättighet det är att dom har rätt till den mat som deras kultur, alltså om dom inte får äta 

fläskkött så ska dom ju få rätt å äta det som dom ska ha. (Intervju med fsk, förskolan Katten). 

 

Det handlar också ibland om att möta barnens olika bakgrundsförhållande på ett respektfullt 

och demokratiskt sätt. 

Trevligt 

Trevligt är ytterligare en ingrediens som pedagogerna synes lägga stor vikt vid, då 

matsituationen genomförs. I en i övrigt ofta livlig och hektisk verksamhet förefaller 

matsituationen ses som en rekreationsplats och en oas som ska ge en möjlighet till 

avkoppling, kommunikation och samspel. Några pedagoger utryckte sig på följande sätt: 

 
Matsituationen ska va trevlig, att man pratar i vanlig ton och inte ropar och skriker, det måste 

även vi vuxna tänka på, att man bygger upp det redan där. (Intervju med fsk, förskolan 

Fisken). 

 

Det viktigaste är just att få en lugn stund vid maten, att dom får äta i lugn och ro. (Intervju 

med fsk, förskolan Björnen). 

 

Matsituationen ska vara lustfyllt och det ska vara trevligt och det ska vara avslappnat 

framförallt (Intervju med fsk, Lammet). 

 

Det ska va givande samtal och det ska va lugnt samtal. Det är vi nog alla med på i 

avdelningen, det ska vara trivsamt i matsituationen. (Intervju med fsk, förskolan Hästen). 

 

Pedagogerna pekar på att om vuxna ibland vågar släppa på kontrollen och skapa en miljö som 

barnen känner igen sig i, sprider det oftast trevnad runt matsituationen. 

 
Just att man kan få ha mysigt och trevligt, det tycker vi är viktigare än att dom äter upp all 

maten eller smakar på all mat. (Intervju med fsk, förskolan Hunden). 

 

Det var nog mer kanske lite andra regler när jag kom, som har ändrat sig lite. T.ex. vi får 

doppa brödet i soppan, det vet barnen, samtidigt kan det va lite mysigt. Det vet dom att när 

det är soppa får dom doppa brödet, dom gör det mycket i sina länder också doppar mycket 

med bröd, så det är helt ok. (Intervju med fsk, förskolan Fisken). 
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En del av förskolans måltidssituationer verkar påverkas negativt av den rådande 

personaltätheten. Både vid frukost och vid mellanmål är det bara två pedagoger, där dessa två 

också oftast ska ta hand om före och efterarbetet, såsom disk och torka bord.  
 

Frukosten ser lite annorlunda ut för där är vi, det är mycket barn och där är vi en personal 

mindre så frukosten tycker jag inte är lika mysig. Man försöker ju att det är lugn och ro men 

så trillar det in lite barn även om vi vill att alla barn helst ska ha kommit, då frukosten börjar. 

Även mellanmålet är det samma och äter vi ute, blir det ren utfodring. Och det är det även 

inomhus, att bli färdig. (Intervju med fsk, förskolan Fågeln). 

 

Organisatoriska förutsättningar som exempelvis personaltäthet, kan försvåra för pedagogerna 

att skapa den måltidssituation de önskar.  

Önskeläge 
Det tredje temat som framträder ur intervjuerna är pedagogernas resonemang om ett 

önskeläge för hur förskolans matsituationer skall se ut. 

Samsyn  

De intervjuade pedagogernas resonemang speglar samsyn som ett önskeläge för ett optimalt 

arbetsklimat och en förutsättning för ett demokratiskt förhållningssätt, där barnen respekteras. 

Exempelvis uttryckte pedagogerna sig på följande sätt: 

 
Jag kan säga att just nu på det arbetsställe som jag jobbar är det väldigt trivsamt för vi har 

samma syn på matsituationen. (Intervju med fsk, förskolan Hästen). 

 

 Åldersgruppen på personalen är ganska lika så jag tror vi har samma tänk. Det hära att inte som 

dom äldre som kanske är att man måste äta upp maten å alla måste äta det och det. ( Intervju 

med fsk, förskolan Fisken). 

 

Mycket handlar ju om arbetslaget, det handlar om att är du ett bra gäng som jobbar ihop och där 

det är ok att diskutera och ifrågasätta, då blir det ju aldrig några bekymmer. Intervju med fsk, 

förskolan Lammet).  

 

Jag känner tyvärr inte att det har ändrat sig på många ställen, jag har arbetat på ställen där 

barnen tvingats i sig maten och där vuxna och barn bråkat med varandra, utan att jag överdriver. 

När vuxna lär barnen på det sättet, lär de sig inget annat. (Intervju med fsk, förskolan Hästen). 

 

Pedagogernas resonemang speglar ett utvecklingsbehov runt samsyn för att skapa ett 

demokratiskt förhållningssätt runt förskolans matsituationer. 

Framtidsresonemang 

Önskeläge handlar också om pedagogernas resonemang om framtiden. Dessa resonemang 

verkar fokusera på förhoppningar om ökade utvecklingsmöjligheter för barnen i 

matsituationerna, genom minskat barnantal i grupperna.  

 
Man hoppas ju att det kanske är lite mindre barn i förskolan så att det blir lugnare för dom att 

äta. Det är ju många barn och hektiskt, det kan man ju hoppas på. (Intervju med fsk, förskolan 

Björnen). 

 
Jag hoppas att det kommer att bli lugnare, för det är stressigt. Även om man försöker ta det 

lugnt så är det en stressig situation när man har sju barn vid matbordet och alla ska ha hjälp 

samtidigt. (Intervju med fsk, förskolan Katten). 
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Även om förhoppningarna finns om bättre förutsättningar för förskolans verksamhet i 

framtiden, där inte pengar och ekonomi är utgångspunkten så verkar pedagogerna luttrade. 

Pedagogernas resonemang speglar inga stora illusioner inför framtiden. Exempelvis uttryckte 

sig pedagogerna på nedanstående sätt: 
 

Ja blir det mer barn så blir det mindre samtal, det märker man redan nu vi har så många barn att 

det inte finns plats med stolar och det är en trygghet att veta var man ska sitta. Även maten berörs 

då det är det här att tid är pengar. Det styr och det lär inte bli bättre heller. (Intervju med fsk, 

förskolan Fågeln). 

 

Till slut handlar det bara om att man ska bli mätt, inte om att man ska ha trevligt längre, det kan 

jag oroa mig för. Det tycker jag är så viktigt att vi än så länge ger dem tid, att vi kan i alla fall ge 

det till våra barn, än så länge. (Intervju med fsk, förskolan Fisken). 

 

Min förhoppning är att pedagogerna ska vara kompetenta och kunna se det enskilda barnet, det är 

ju förhoppningen. Många barn så att det blir löpande bandprincipen, det är ju ett skräckscenario. 

(Intervju med fsk, förskolan Lammet). 

 

Trots att framtidsförhoppningarna förefaller dystra synes pedagogerna hysa tilltro att 

framtidens pedagoger ska arbeta med barnen i centrum. 
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Diskussion 
I diskussionsdelen har jag valt att börja med metoddiskussionen och fortsätta med 

resultatdiskussionen för att avsluta rapporten med didaktiska konsekvenser och slutsats. 

Metoddiskussion  

I min undersökning har jag använt mig av en halvstrukturerad kvalitativ intervju som metod. 

Denna metod upplevde jag som lämplig av två skäl. Dels upplevde jag att den gav mig i 

egenskap av oerfaren undersökare stöd och hjälp, att ordna en viss struktur på samtliga 

intervjuer och dels gav den respondenterna möjlighet, att beskriva sina resonemang på ett 

relativt fritt och öppet sätt. Den kvalitativa intervjun som metod inte är bunden till vad som 

händer här och nu, vilket ger möjlighet att fånga intervjupersonens resonemang från tidigare 

erfarenheter till resonemang om framtiden. Detta höjer intervjuns värde som redskap i 
jämförelse med exempelvis observation (Lökken & Söbstad 1995). Jag upplever att jag trots 

min oerfarenhet genom intervjuerna fick höra många olika resonemang som beskriver arbetet 

runt matsituationerna i förskolan ur olika perspektiv. Tillsammans gör detta att en kvalitativ 

halvstrukturerad intervju kändes som ett gott val, då syftet med denna undersökning har varit 

att just beskriva vad förskollärare har för resonemang om sitt arbete runt förskolans 

matsituationer i relation till barns rättigheter. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna valde jag att spela in pedagogernas berättelser på band, då 

de resonerade. Detta därför att jag förutsatte att jag aldrig skulle hinna skriva ner allt vad de 

berättade, vilket skulle kunna resulterat i att viktiga fakta gått förlorad. Det gav mig också 

möjlighet att fokusera på pedagogernas kroppsspråk, samt att föra mindre anteckningar. Då 

intervjuerna var inspelade på band fanns också möjligheten att lyssna på dem om och om igen 

och att lyssna på mig själv för att säkerställa att jag inte ställt ledande frågor under 

intervjuerna. Det ökar undersökningens tillförlitlighet enligt (Kihlström 2007). Det kan dock 

finnas en risk med att spela in intervjuerna då intervjupersonerna kan uppleva det negativt att 

bli inspelad och därför blir mindre talföra. 

 

Det har även följt svårigheter med valet av en kvalitativ intervju som metod. Exempelvis blev 

jag medveten om då jag transkriberade intervjumaterialet, att jag varit så fokuserad på att inte 

ställa ledande frågor, att jag förmodligen missat många av pedagogernas beskrivande 

resonemang, genom att jag ibland utmanat pedagogerna med för få följdfrågor. Även 

intervjupersonernas olika personligheter blev en utmaning, då en del av dem var tystlåtna och 

svarade kortfattat, där jag då kände en svårighet att få intervjun att flyta och inte anta formen 

av ”tjugo frågor”. Andra pedagoger var mer talföra och där bestod utmaningen av att försöka 

styra upp intervju så den inte svävade ut från intervjufrågorna. Detta är nu erfarenheter, vilka 

gör att jag vid en ny intervjuundersökning skulle vara bättre förberedd att möta en del av de 

svårigheter som kan uppstå. 

En annan svårighet som visade sig under intervjuerna var känslan av att som undersökare vara 

utlämnad till intervjupersonernas utsago, att de resonemang som pedagogerna förde var 

sanningsenliga och att de inte beskrev det de upplevde att jag troligtvis ville höra. En erfaren 

intervjuare hade säkert kunnat undanröja dessa svårigheter med lämpliga följdfrågor, det är en 

insikt som jag upplevt frustrerande och som också är något jag skulle försöka förbättra vid en 

framtida undersökning. Lantz (2007) pekar på att en intervjuare alltid med utgångspunkt i sina 

erfarenheter, kan bli bättre. 

 

Intervju som metod har också medfört att jag upplevt att vissa delar fungerat bättre än vad jag 

förutspådde. Exempelvis valde jag att intervjua för mig okända pedagoger som arbetade i för 
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mig okända förskolor, vilket gjorde att jag upplevde att det var lättare att fokusera på 

intervjuerna och vad som sades på ett objektivt sätt.  

 

Detta är en liten undersökning och omfattar sju pedagoger i förskolan. Jag upplever att urvalet 

av deltagare var lämpligt vad det gäller spridning på ålder och erfarenhet samt att de arbetar i 

både i små, mellanstora och stora förskolor. Den är genomförd av en undersökare som själv 

arbetar som pedagog i förskolan. Detta faktum att jag har personlig bakgrundskännedom om 

både arbetet med måltider och värdegrundsarbete i förskolan, tillsammans med min ringa 

erfarenhet, kan ha påverkat hur jag hållit mig objektiv i tolkningen av resultatet och till vilka 

slutsatser som dragits. För att motverka detta har jag diskuterat med kurskamrater och min 

handledare. 

 

En kvantitativ metod, vilken tar sin utgångspunkt i positivismen (den andra av 

vetenskapsteorins två huvudgrenar), hade kunnat användas som komplement i denna studie. 

Positivismens karaktäristiska sätt att se och försöka uppnå så säker kunskap som möjligt 

utvecklades till en början inom den naturvetenskapliga delen av vetenskapen. Idag finns den 

även i andra vetenskapliga kunskapsområden (Thurén 2007). Positivismen vill förklara ett 

fenomen genom kvantitativa metoder och att genom objektivitet, låta logik och sinnen leda till 

en slutsats.  

En kvantitativ metod vill bevisa eller förklara ett specifikt fenomen, genom att med siffror och 

statistik gestalta något (Thurèn 2007). Kvantitativa fakta skulle kunna tillfört och berikat 

denna undersökning. Exempelvis genom en enkätundersökning som kan påvisa hur företeelser 

fördelas eller visa på orsakssamband. Detta styrks av Fejes & Thornberg (2009) som 

beskriver att användning av både en kvantitativ och kvalitativ metod i samma studie, kan 

tillföra en vidare förståelse för det som studien fokuserar. 

 

Det faktum att jag som enda person genomfört och färdigställt denna studie och att tiden för 

arbetet var tidsbegränsat, var det som blev avgörande för beslutet att endast använda en 

metod. Valet blev en kvalitativ metod, då jag ansåg att studiens syfte föreföll harmonisera 

bättre med en kvalitativ metod som på ett undersökande och tolkande sätt, försöker förstå ett 

specifikt fenomen. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att skapa kunskap kring hur demokrati, med specifik fokusering på 

barns rättigheter, kommer till uttryck i matsituationen i förskolan. Mer specifikt fokuseras i 

studien på hur förskollärare resonerar kring barns rättigheter i relation till förskolans 

matsituationer. 

Samtliga av resultatets teman och delar pekar på intressanta insikter som alla framstår som väl 

värda att diskuteras, då de i stor utsträckning påverkar hur förskolans matsituationer utspelar 

sig. Här har jag valt att fokusera på några delar, vilka var de mest framträdande. 

Pedagogernas resonemang som berör 1. Dialog. 2 Trygghet. 3 Valfrihet. 4Träning/Lärande 

och Olikheter. 

Planering genom dialog 

När det gäller dialog, speglar pedagogernas resonemang att det generellt förs en omfattande 

dialog bland förskolans pedagoger, om hur matsituationerna ska genomföras. Det ligger i linje 

med förskolans läroplan som pekar på att ”förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en 

aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begrepp kunskap och lärande” Lpfö 98 

(rev.2010,s.6). Skillnaderna i hur dialogen förs i de olika arbetslagen är dock vidsträckt och 

pedagogerna beskriver ett förfarande, där dialogen förs i allt ifrån organiserade möten till att 
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den förs på stående fot i den dagliga verksamheten. Dessa olikheter i hur dialogen bland 

pedagogerna bedrivs, kan tolkas på olika sätt. 

I de förskolor där pedagogerna planerar och diskuterar matsituationen i förutbestämda möten, 

kan å ena sidan ses i ett perspektiv, där förutsättningarna för en pedagogiskt genomtänkt 

måltid är stora och där alla i arbetslaget ges möjlighet att aktivt skapa förutsättningar för ett 

gemensamt arbetssätt. Å andra sidan visar sig ett annat perspektiv, då resultatet också pekar 

på att oenighet och olika personliga åsikter om hur det pedagogiska arbetet ska bedrivas, legat 

till grund för dessa möten. Även tidigare undersökningar Peterson (2011); Bodström & 

Nilsson (2010); Ekström (2007) har visat att det inte är ovanligt att personliga tyckanden styr 

arbetssättet runt matsituationerna i förskolan. 

 

Även i de arbetslag där dialogen inte skett i planerade möten kan tolkas och uppfattas på olika 

sätt. Det kan å ena sidan ses ur ett perspektiv där arbetet runt matsituationerna bara rullar på 

under ganska lösa boliner, där matsituationerna inte får någon djupare uppmärksamhet. Det 

kan å andra sidan ses i ett perspektiv av drivna pedagoger som inte måste invänta möten för 

att utveckla arbetet, utan är beredda att ständigt diskutera och villiga att förändra och förbättra 

arbetet runt matsituationen. Det kan öka förutsättningarna för en samsyn från pedagogerna, 

vilket i förlängningen bäddar för samtydiga pedagoger som kan vara vuxna förebilder. Det 

skapar förutsättningar för barnen att genom observation av de vuxna, öka sina kunskaper (Bae 

2009). 

Resultatet runt pedagogernas dialog skulle också kunna tolkas som om det ute på förskolorna 

råder olika organisatoriska förutsättningar, då det gäller avsatt tid för dialog. Det skulle kunna 

innebära en förklaring till att dialogen sker på olika sätt och att pedagogerna på en del 

förskolor tvingas föra dialog om arbetets utveckling allt efter som, i brist på planeringstid. 

 

Den här undersökningens teoretiska utgångspunkt är att den ska ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv, vilken bl.a. erbjuder redskap att öka förståelsen runt matsituationen som kontext. 

Resultatet synes peka på att matsituationen som kontext, är föremål för många diskussioner i 

förskolan, oavsett i vilket av ovan nämnda perspektiv den studeras. Jag tolkar resultatet runt 

dialogen som att den syftar till att skapa en struktur runt måltiderna, vilken ger utrymme att 

möta det enskilda barnet. Exempelvis resonerar pedagogerna i studien om gemensamma 

regler för att skapa lugna och njutbara måltider. Det är enligt Vygotski (2001) viktigt att 

barnen möts där de befinner sig i sin utveckling för att en lärandesituation ska bli meningsfull. 

Om barnen ska ha möjlighet att lära i matsituationerna oavsett om det gäller ämnes eller 

demokratirelaterad kunskap så förefaller det finnas en större förutsättning att pedagogerna kan 

möta barnen där de är i sin utveckling om det råder lugn och ro i matsituationen. 

Resonemang om trygghet i matsituationen 

Pedagogerna lyfter i sina resonemang fram att matsituationen ska vara lugn och trygg för alla 

barn och att det finns grupper som är i extra stort behov av en trygg matsituation. Exempelvis 

barn som nyligen kommit till Sverige och inte kan språket. Barnens trygghetsbehov är en 

aspekt i förskolans verksamhet som pedagogerna måste väga in i vardagsarbetet i olika 

utsträckning. Förskolans ledande styrdokument kräver också att ”förskolan ska erbjuda barnen 

en trygg miljö” Lpfö 98(rev.2010,s.6). Av naturliga skäl läggs ofta ett större fokus på trygghet 

i arbetet bland de yngsta barnen, där omsorgssituationer kan uppta en stor del av dagen. I 

Lindahls (2002) studie beskriver en av pedagogernas sitt arbete runt småbarn på ett sätt som 

kan uppfattas som om det skulle krävas en mindre arbetsinsats med att arbeta med 

omsorgssituationer, där barns trygghetskänsla är en aspekt. Exempelvis beskriver en av de 

intervjuade pedagogerna i Lindahls (2002)studie sitt arbete på följande sätt” Det är lugnare 

och makligare på `småbarn´ Det tycker jag är skönt. Små barn har ju inte samma 
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utvecklingsnivå” (s. 190). Pedagogerna i denna undersökning lyfter fram barnens behov när 

de talar om omsorgsarbetet i matsituationen t.ex. barnens behov av lugn och ro.  

 

I den här undersökningen visar resultatet att pedagogernas resonemang om trygghet också har 

en annan dimension. Här talar pedagogerna om trygghet som något viktigt att skapa runt 

matsituationen därför att dagen och verksamheten i övrigt är intensiv, där många barn ska 

hinna bemötas. Pedagogerna tar upp trygghet i matsituationen på ett sätt där omsorg om 

barnen står i fokus, inte som att detta arbete skulle kräva en mindre arbetsinsats av de vuxna. 

Jag upplever att pedagogernas resonemang speglar medvetna pedagoger som arbetar aktivt för 

att på något sätt skapa en oas av trygghet och lugn i matsituationerna, mitt i en övrig hektisk 

verklighet, vilken de inte kan påverka utan bara göra sitt bästa av.  

 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv beskriver pedagogerna en kontext där barnen står i fokus. 

Samtidigt skapar medvetna pedagogers arbete förutsättningar för en matsituation där 

kommunikation och samspel kan rymmas. Detta är två andra aspekter utöver kontext som står 

i fokus i ett sociokulturellt perspektiv. Det här knyter an till Säljö (2011) som beskriver att det 

är via samspel med andra som sociokulturella upplevelser erfars, delas och samlas för att 

kunna tas i bruk vid ett senare tillfälle. 

Resonemang om valfrihet i matsituationen 

I denna studie framkommer många beskrivningar av hur barn får valfrihet i förskolans 

matsituationer. I vilken utsträckning detta sker, skiljer sig dock åt mellan de olika förskolorna 

i studien. Vilket bemötande barnen får tycks hänga samman med pedagogernas vilja och 

förmåga att släppa på kontrollen och fullt ut låta barnen välja. Detta resultat överensstämmer 

med vad Emilson (2008) kom fram till i sin studie, vilken visade att barns delaktighet står i 

relation till pedagogernas kontrollbehov, där ringa kontrollbehov tycks öka förutsättningarna 

för barns delaktighet.  

 

Undersökningen visar också på, att i de förskolor där barnen genom delaktighet får valfrihet 

fullt ut, beskriver pedagogerna barnen som kompetenta individer, fullt kapabla att avgöra vad 

de vill äta. Exempelvis beskriver en av pedagogerna att ” Man ska ha ett val redan som liten. 

Tycker jag inte om gröt så tycker jag inte om gröt”. Detta ligger i linje med vad Johansson 

(2011) redogör för, då hon pekar på att den barnsyn förskolans pedagoger har, står i direkt 

förbindelse med det förhållningssätt de bemöter barn med. Dessa pedagoger beskriver en 

önskan om att ge barnen möjlighet att genom egna erfarenheter öka sin förståelse runt 

matsituationen. Johansson (2011) menar att grunden för barnsyn finns i vuxnas människosyn 

och respekt. Den barnsyn vuxna har påverkar i förlängningen också viljan att inta ett 

barnperspektiv (försöka se det som visar sig för barnet). Resultatet beskriver en pedagogisk 

verksamhet med arbetslag som intar ett demokratiskt förhållningssätt som i förlängningen gör 

att matsituationen ger barnen utvecklingsmöjligheter i sin demokratiutveckling. Pedagogernas 

förhållningssätt och bemötande är avgörande för vad barnen ges möjlighet att lära i 

matsituationen (Kärrby 2001; Sommer, Pramling, Samuelsson och Hundeide 2011; Bae2009). 

 

När pedagogerna bemöter barnen med respekt kan det också ses som ett erkännande av barnet 

som person. Exempelvis resonerade studiens pedagoger på följande sätt ” Barn ska kunna få 

välja vad dom vill äta, dom ska även kunna få välja bort det dom inte vill äta. Vill dom inte 

äta ska man inte tvinga dom, utan dom lär sig så småningom”. Persson (2010) menar att 

erkännandet är ett annat och bättre uttryck för ordet respekt. Erkännandet är betydelsefullt i 

relationen mellan pedagogerna och barnen då det påverkar maktfördelningen och kan i 

förlängningen underlätta för barnen i deras lärande och demokratiutveckling menar (Persson 
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2010). Detta ligger i linje med det Emilson (2008) beskriver, hon menar att kommunikation 

och lärandesituationer i förskolan förbättras om det finns intersubjektivitet (vilja och förmåga 

till samförstånd) mellan barnen och pedagogerna. 

Resultatet visar också på andra resonemang om barns valfrihet i matsituationen. En av 

pedagogerna i studien beskriver en situation där barnen får inflytande över vad de vill äta, 

men att pedagogerna utnyttjar sin makt i egenskap av vuxna och bestämmer vilken mat som 

ska ligga på tallriken. Sådana arbetssätt kan kopplas till en barnsyn som den Johansson (2011) 

beskriver som att” barn kan men vuxna vet bäst” och pedagogerna verkar ha ett större 

kontrollbehov. Det förefaller finnas en valmöjlighet med modifikation vid dessa förskolor. 

Bodströms & Nilssons (2010) studie visar på liknande sätt, att vuxna använder sin makt i 

egenskap av vuxna till att styra barnen i matsituationerna. 

 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv pekar Säljö (2000) på att den omgivande sociokulturella 

miljön, samspel och kommunikation, utgör grunden för vilka kompetenser barnet ges 

möjlighet att studera, utveckla förståelse för och lära. Pedagogernas resonemang i den här 

undersökningen speglar olika förutsättningar för barnen att utveckla sin förståelse runt vad 

möjlighet att välja innebär och vad vuxna bestämmer i matsituationen. 

Resonemang om träning, lärande och olikheter 

I den fjärde punkten jag lyfter till diskussion har jag valt att binda samman träning/ lärande 

och olikheter eftersom dessa områden kan hänga samman. Exempelvis beskriver pedagogerna 

i undersökningen att barns olikheter och pedagogernas olika bemötande av dessa olikheter, 

kan ge barnen möjlighet att öka sin förståelse om rättvisa. Resultatet visar å ena sidan att 

pedagogerna beskriver matsituationen som en lämplig situation för att genom kommunikation 

och samspel stimulera barnens lärande på flera olika områden, exempelvis språk, matematik, 

vett och etikett, motorik samt turtagning. 

 

I matsituationen beskrivs också hur barnen får möjligheter att öka sin förståelse för varandras 

olikheter, exempelvis tycks barns olikheter i tycke och smak bemötas på ett demokratiskt sätt. 

Det kan ge alla barn en möjlighet att öka sin förståelse för allas rätt att vara olik. I 

matsituationen ges barnen också tillfälle att möta olikheter av medicinsk karaktär där 

handikapp och allergier inte tycks vålla några bekymmer, utan matsituationen anpassas på 

olika sätt efter barnens behov.  

 

Pedagogernas resonemang beskriver även ett pedagogiskt arbetssätt i de undersökta 

förskolorna, där andra kulturer och religioner respekteras. Övergripande speglar pedagogernas 

resonemang att matsituationerna i dessa förskolor bedrivs på ett demokratiskt sätt och som 

förskolans styrdokument föreskriver. Exempelvis pekar Lpfö 98 (rev.2010) på att ” förskolan 

vilar på demokratins grund. Därför ska verksamheten utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar”. Barnkonventionens artikel två tar upp att ”alla 

barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras”.  Pedagogerna berättar om 

arbetssätt som på många sätt ger barn möjligheter att utvecklas och öka sin kompetens i 

matsituationen, både när det gäller ämnesrelaterad kunskap och sin förståelse för demokrati. 

Exempelvis framträder pedagogernas resonemang om matsituationen på följande två sätt: 

 

1. ”Motorik, språk och matematik kan man ju få in lätt i matsituationen, med antal 

köttbullar eller vad det nu kan vara. Hur mycket mjölk det är i glaset och det kommer 

in mycket begrepp, det gynnar väldigt många saker egentligen om man samtalar med 

barnen vid maten”.  
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2. ”Känner du att någon håller på och bestämmer över dig så sker ju inget lärande heller. 

Ur den synvinkeln har vi diskuterat att det ska vara lustfyllt och det ska vara trevligt 

och det ska vara avslappnat framförallt”. 

Barn behöver få erfara hur demokrati tillämpas i praktiken och inte bara få det till sig 

teoretiskt menar Lindahl (2002). Genom språket har vi möjlighet att i interaktion med andra 

lära, utvecklas och finna nya sätt att förstå vår omvärld (Säljö 2000). I det sociokulturella 

perspektivet ses lärande som något som ständigt pågår, vi kan inte ”undvika att lära: frågan är 

snarare vad vi lär i olika situationer” (Säljö 2000,s. 47). 

 

Å andra sidan beskriver inte intervjupersonerna sitt arbete med matsituationerna utifrån ett 

värdegrundsperspektiv och de verkar påfallande omedvetna om det demokratiarbete de utför 

runt matbordet. I alla fall är ju ”demokratiarbetet” osynligt i förskollärarnas resonemang. Inte 

en enda av de sju intervjuade pedagogerna i undersökningen, beskriver sitt arbete runt 

matsituationen som ett arbete med demokrati eller att matsituationen kan ses som en möjlighet 

för barnen att gå framåt i sin demokratiutveckling. Det är inte heller någon av pedagogerna 

som beskriver, att arbetet runt matsituationerna tar sin utgångspunkt i läroplanens värdegrund, 

eller att den legat till grund för arbetsätt eller förhållningssätt runt matsituationen. Det är 

intressant och ger anledning att fundera över om matsituationerna diskuterats ur ett 

demokratiperspektiv. Eftersom ingen av pedagogerna beskriver sitt arbete runt 

matsituationerna som demokratiarbete eller att arbetslagen skapat en gemensam referensram 

för detta arbete. Det kan i förlängningen också ge funderingar om vilken samsyn pedagogerna 

egentligen har runt matsituationen ur ett demokratiperspektiv eller om arbetet kring 

matsituationerna kan ske utifrån personliga värderingar om hur värdegrundsarbetet ska 

avspegla sig i matsituationen.  

 

Bland pedagogerna lyfts också resonemang om att det är fördelaktigt när alla i arbetslaget” 

tycker lika” och i deras resonemang om dialog förefaller det vara organisation och regler som 

står i centrum för att skapa ett gemensamt arbetssätt runt matsituationerna. Dessa resonemang 

beskriver inte en medveten dialog där matsituationen ställts i relation till demokratiarbete. Det 

framkommer också genom pedagogernas resonemang att ett arbetssätt utan en framarbetad 

gemensam ram runt matsituationen i förskolan kan utgå ifrån personliga tyckanden. 

Exempelvis resonerades det på följande sätt ”Jag känner tyvärr inte att det har ändrat sig på 

många ställen, jag har arbetat på ställen där barnen tvingats i sig maten och där vuxna och 

barn bråkat med varandra, utan att jag överdriver. När vuxna lär barnen på det sättet, lär de sig 

inget annat”. Sådana arbetssätt ligger inte i linje med förskolans läroplan som pekar på ”att 

hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten” 

Lpfö 98(rev.2010). Tidigare studier har pekat på, att just matsituationen är en situation som i 

mångt och mycket styrs av personliga tyckanden, då regler skapas (Peterson 2011). 

Pedagogerna som ingått i denna studie beskriver också att personliga tyckanden vållat 

problem vid framtagandet av regler. Det är viktigt för barn att möta pedagoger som genom 

ord och handlig visar hur demokrati ser ut i verkligheten och att möta vuxna som föregår med 

gott exempel, för att de ska kunna utveckla en förståelse för demokratiska värderingar 

(Kärrby 2001; Mårdsjö, Olsson 2010). Då torde en förutsättning vara att det finns en 

medvetenhet om barns demokrati utveckling och förskolans betydelse för denna utveckling 

bland pedagogerna. Vygotskij (2001) menar att barn kan nå nästkommande steg i sin 

utveckling i samspel med andra. Det tycks då som en självklarhet att pedagogernas samspel 

med barnen grundar sig på ett medvetet och samtydigt förhållningssätt. 
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Didaktiska konsekvenser 
Matsituationen är en central del av förskolans verksamhet och är i sin karaktär en 

vardagssituation som är viktig när det gäller kommunikation och samspel. Den är också en 

tidskrävande situation då den ständigt återkommer tre gånger dagligen, vilket gör att barnen 

kan tillbringa ca 20 timmar i veckan runt matbordet (Mårdsjö Olsson 2010). Hur 

matsituationen utnyttjas som lärandesituation och framförallt, vad barnen ges möjlighet att 

lära, hänger samman med pedagogernas medvetenhet, samsyn och förhållningsätt (Bae 2009; 

Orlenius & Bigsten 2008; Lindahl 2002). Detta gäller framförallt då barnen ska utveckla sin 

förståelse för demokrati, då de behöver vuxna förebilder (Kärrby 2001). 

 

För att pedagogerna ska kunna bedriva en pedagogisk verksamhet på alla plan, där förskolans 

styrdokument är utgångspunkten och inte enskilda pedagogers personliga tyckanden, synes 

diskussioner vara nödvändiga, anser jag. Diskussioner kan också bidra till att varje enskild 

pedagog ges potential att bli medveten om sina egna normer och värderingar i relation till 

värdegrundsarbetet (Orlenius & Bigsten 2002). Dessa diskussioner kan på så sätt skapa 

grundförutsättningar för en gemensam referensram för regler och ett demokratiskt 

förhållningssätt runt förskolans vardagssituationer, exempelvis matsituationen. Lpfö 98 

(rev.2010) pekar i sina mål och riktlinjer bl.a. på att det är förskollärarnas ansvar att barnen 

ges möjlighet att ”uppleva sitt eget värde och att förskolan tillämpar ett demokratiskt 

arbetssätt där barnen aktivt deltar” (s, 8). För att kunna axla det ansvar förskolan har för 

barnens lärande och demokratiutveckling, där alla i arbetslaget vet hur och varför arbetet 

bedrivs, synes en gemensam syn på hur arbetet ska bedrivas som en förutsättning.  

 

Diskussionsmöjligheter för pedagogerna i förskolan är också en organisationsfråga eftersom 

diskussioner är tidskrävande. Därför vilar också ett ansvar på förskolechefen att skapa 

utrymme för diskussioner i olika forum, exempelvis arbetsplatsträffar för att ge pedagogerna 

möjlighet och förutsättning att skapa en gemensam grund för det pedagogiska arbetet. 

Vad är det då som kan vara en fråga att lyfta på dessa diskussioner? Exempelvis kan frågan 

om ett demokratiskt förhållningssätt gentemot barns olikheter i matsituationerna diskuteras. 

Är det demokrati att bemöta barn som exempelvis inte tycker om mjölk olika mot de barn 

som inte tål mjölk? I det ena fallet erbjuds barnet vatten som ett alternativ och i det andra 

erbjuds ett näringsrikt alternativ. Spelar det någon roll varför barnet inte kan dricka mjölk? I 

en pedagogisk verksamhet som ska ”utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar” Lpfö 98 (rev 2010,s.4) och där pedagogerna har makten i egenskap 

av vuxna att bestämma. Barns valmöjligheter i matsituationerna förefaller oftast bestå av att 

avstå att äta eller dricka, inte av att det finns ett alternativ att välja på. Exempelvis uttrycktes i 

resonemangen bland undersökningens pedagoger att ”Man behöver inte smaka men maten ska 

finnas med på tallriken”. Är det att möta barnen på ett respektfullt sätt eller förenligt med 

demokratiska värderingar och vad ger det barnen för upplevelser av demokrati? Kärrby 

(2001) menar att den kvalitet förskolan uppvisar inte bara hänger samman med vilka 

styrdokument som finns. Det är hur dessa används i det dagliga arbetet som är av betydelse, 

då barnets förståelse för sina rättigheter utvecklas. Detta styrks av Sommer, Pramling 

Samuelsson och Hundeide (2011) som pekar på att den bild barnet har av sig själv då det 

växer upp och den referensram det utvecklar till bemötande av andra, står i relation till det 

bemötande det stött på under sin uppväxt. 

Förslag till fortsatt forskning 
En intressant fortsättning på denna undersökning skulle kunna vara studier eller 

utvecklingsarbeten med syfte att utveckla nya, arbetsätt, synsätt och metoder som på ett 
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konkret sätt ger barnen ett större inflytande och medbestämmande över förskolans 

matsituationer. Tillsammans skulle detta kunna bidra till att öka barnens valfrihet i 

matsituationerna och att medvetandegöra alla pedagoger om, att en stor del av arbetet runt 

förskolans matsituationer inte handlar om vilka regler som finns. Utan att detta arbete handlar 

om värdegrundsarbete och att arbeta med barnens demokratiutveckling, vilket i förlängningen 

handlar om att arbeta med fokus på barns rättigheter. 

 Slutsats 
 

Syftet med studien är att skapa kunskap kring hur demokrati, med specifik fokusering på 

barns rättigheter, kommer till uttryck i matsituationen i förskolan. Mer specifikt fokuseras i 

studien på hur förskollärare resonerar kring barns rättigheter i relation till förskolans 

matsituationer. 

Frågeställningar:  

 

 Vad kännetecknar förskollärares resonemang om arbetet med förskolans 
matsituationer?  

 Hur används matsituationen till att utveckla barnens förståelse för allas rätt att vara 
olik? 

 

Mot bakgrund av den genomförda studien konstaterades att pedagogerna i de undersökta 

förskolorna övergripande beskriver ett demokratiskt förhållningssätt, där barnens olikheter 

respekteras. Däremot tycks inte arbetet runt matsituationerna planeras i samsyn med fokus på 

demokrati eller värdegrundsarbete, eftersom ingen av pedagogerna i undersökningen 

beskriver sitt arbeta ur detta perspektiv. I en hektisk vardag med många barn i stora grupper, 

tycks pedagogerna lägga dialogens fokus på, att med hjälp av regler och rutiner, skapa en 

struktur som gör matsituationen hanterbar. Det kan öppna upp för att det demokratiska 

förhållningssätt som tycks finnas utgår från skilda utgångspunkter. Trots detta uppvisar 

pedagogernas resonemang generellt en vilja att skapa en lugn och harmonisk matsituation, där 

kommunikation, samspel och barnets bästa står i fokus.  
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Tack 

Jag vill rikta ett varmt och innerligt tack! 

 
Till er pedagoger som medverkat i denna studie, era resonemang har varit en förutsättning 

för genomförandet av detta examensarbete.  

 

Jag vill särskilt tacka Marita Walter som varit min grupphandledare under hela studietiden. 

Du har stöttat mig och alltid fokuserat på vad jag kan och därifrån stöttat mig vidare i mitt 

lärande under hela utbildningen. Du är en av de mest pedagogiska människor jag har träffat 

och du har visat mig och övriga i din grupp, med tankar, ord och handling hur vi ska bemöta 

barnen. Tack Marita, utan dig hade inte denna tid varit densamma. 

 

Jag vill också rikta ett tack till Fredrik Gieth som under utbildningens två första år varit vår 

kursansvarig och alltid visat förståelse och tålamod, då vi haft många frågor och ibland sett 

en storm i ett vattenglas. Tack Fredrik. 

 

Jag vill självklart också rikta ett varmt och innerligt tack till Mary Larner som handlett mig 

genom examensarbetet. Dina kommentarer och tankar har varit ovärderliga och hjälpt mig i 

detta arbete. Du har också visat empati och förståelse för att jag under en stor del av tiden 

med examensarbetet, haft en otroligt påfrestande situation privat, då jag inte alltid haft 

förmågan att fokusera på examensarbetet. Tack Mary! 

 

Till alla mina klasskamrater vill jag också rikta ett stort tack! Utan er och alla givande 

diskussioner hade inte utbildningstiden varit densamma. De insikter som dessa diskussioner 

gett har hjälpt mig genom examensarbetet. Ett särskilt tack till Ulrika och Cicci för allt vad vi 

stött och blött under dessa tre åren, för taxi och bärhjälp då jag hade foten i gips och för ett 

gott samarbete.  

 

Vi vet aldrig vad livet för med sig och en klasskamrat saknas för alltid. Tack Carro för de 

ljusa minnen jag har av dig. Alltid glad och positiv, det är så jag för alltid kommer att bära 

med mig minnet av dig. 

 

Tack! också till alla er lärare som på olika sätt bidragit till att göra studietiden både 

intressant, lärorik och rolig. Ett särskilt tack till Ann-Sofie Karlsson för att du delgivit oss din 

kunskap om akademiskt skrivande, på ett tydligt sätt. Denna ökade kunskap har varit 

ovärderlig i arbetet med examensuppsatsen. 

 

Jag vill också tacka min familj som stöttat mig på olika sätt, under hela studietiden. Särskilt 

min man Bernt som fått ta en stor del av markservice och matlagning. Du har korrekturläst 

och alltid visat förståelse för att utbildningen bitvis varit tidskrävande. Nu är denna tid över 

och jag ska byta av dig vid spisen ibland. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min syster Ulrika Josefsson för all hjälp. Trots ett eget 

hektiskt liv har du kommit med goda råd, givande förklaringar och kommenterat mina 

arbeten. Nu under examensarbetet har du stöttat och hjälpt mig, när livet visade sig från sin 
värsta sida. Stort tack! Nu får du din fritid tillbaks. 
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Bilagor 
  
 

 

 
 

 

 

Hej! 

 

 

Jag heter Ulla-Beth Lindén och är barnskötare som läser till förskollärare på institutionen för 

pedagogik vid högskolan i Borås. Som en avslutande del i min utbildning till förskollärare 

skriver jag nu ett examensarbete som skall handla om förskolans matsituationer och vad 

förskollärare anser är viktigt i arbetet runt dessa. Jag har valt att undersöka matsituationen 

därför att det är en omsorgssituation som ständigt återkommer tre gånger dagligen. Det 

medför att en ganska betydande tid av barnens vistelsetid på förskolan tillbringas runt 

matbordet. Det gör att just du som förskollärare och dina tankar om arbetet med förskolans 

matsituationer är intressanta, värdefulla och viktiga för min studie. 

 

I arbetet med min undersökning behöver jag därför intervjua förskollärare, yrkesverksamma i 

förskolan. Jag vill intervjua i förskolor som jag inte känner väl, för att genomföra intervjuerna 

på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt. Det är därför som jag valt just din förskola och 

hoppas att du vill medverka i min undersökning.  

 

Undersökningen kommer att ske på ett sådant sätt att du kommer att vara helt anonym i 

uppsatsen och ingen kommer att kunna spåra vare sig din förskola eller dig som personal. Jag 

kommer att spela in intervjun på band, enbart för min egen skull och du kan när som helst 

avbryta intervjun om du skulle vilja. Undersökningen kommer endast att användas i 

forskningsändamål för mitt examensarbete och allt material hanhas endast av mig personligen 

och kommer efter undersökningens färdigställande att förstöras. Om du vill får du gärna ta del 

av mitt examensarbete.  

 

Vid eventuella frågor kring undersökningen ring:  

Ulla-Beth Lindén 070- xxxxxxx eller kontakta min handledare Mary Larner på Högskolan i 

Borås. 

 

Jag hoppas du vill medverka!  

Tack på förhand! 

 Mvh Ulla-Beth Lindén. 
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Intervjufrågor 

Inledande frågor 

 Vad heter du och hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Hur länge har ni arbetat tillsammans i ert arbetslag? 

 Hur många barn ingår i den barngrupp du arbetar med och vilken ålder har de? 

Huvudfrågor 

1. Beskriv hur måltiderna går till här 

Följd frågor om de inte kommer upp: 

 

 Beskriv regler  

 hur har de uppstått 

 

2. Berätta hur ni i arbetslaget kommit fram till hur ni ska arbeta med matsituationerna 

Följd frågor om de inte kommer upp: 

 

  Alla delaktiga? 

 Alla överens? 

 

3. Har matsituationen diskuterats ur ett pedagogiskt perspektiv? Berätta 

Följdfråga om den inte kommer upp: 

 

Vilka kompetenser anser du att barnen ges möjlighet att utveckla vid matsituationen? Berätta 

 

4. Berätta vad du tycker är viktigast i arbetet runt matsituationerna 

 

5. Beskriv, vad betyder barns rättigheter i samband med matsituationerna för dig 

Följd frågor om de inte kommer upp: 

 

 Hur ges inflytande? 

 

6. Berätta, finns det märkbara olikheter mellan barnen som påverkar måltiderna? 

Följd frågor om det finns olikheter och de inte kommer upp: 

 

 Olikheter i tycke och smak, påverka sin situation? 

 Hur reagerar barnen på varandras olikheter? 

 Hur arbetar ni pedagoger för att kommunicera öppenhet och rätt att vara olik? 

 

7. Beskriv, hur tror du att framtidens matsituationer ser ut i förskolan? 

Avslutande fråga: 

 Är det något du känner att du vill ändra eller tillägga? 

 

Följdfrågor till samtliga frågor: 

Berätta mer                                                                       Hur menar du då? 

Kan du ge ett exempel? Varför då? 

Kan du utveckla detta ytterligare? Varför inte? 

 


