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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Måltiden är en central del i förskolans verksamhet och är en aktivitet som alla barn 

på förskolan deltar i. Tidigare forskning har visat att barn bör få vara delaktiga och självständiga 

i sin vardag och måltiden är en stor del av förskolans vardag som barnen bör inkluderas i.  

Syfte: Syftet är att bidra med kunskap om hur barn agerar självständigt under måltiden och hur 

pedagogerna påverkar barns möjlighet att vara självständiga och delaktiga under måltiden.  

Metod: Den metod som har använts i denna studie är icke-deltagande observation för att på ett 

så opåverkat sätt som möjligt kunna urskilja hur pedagoger arbetar för att främja självständighet 

och delaktighet för barnen under måltiden. 

Resultat: Studiens resultat framhäver hur ansvarstagande barnen är under måltiden och hur de 

inte alltid är beroende av pedagogerna för att äta sina måltider. Resultatet framhäver också hur 

pedagogerna i vissa fall kan ge en hjälpande eller en stjälpande hand till barnen under måltiden.  
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Inledning 
Måltiden är en central del i förskolans verksamhet. Det är en del i verksamheten där alla barnen 

deltar och det är en situation som förekommer varje dag flera gånger om dagen. 

Måltidspedagogik är något som allt fler förskolor arbetar med och fördjupar sin kunskap i. Sepp 

(2017) betonar vikten av att måltiden blir en del av den pedagogiska verksamheten eftersom 

barnen i förskolan spenderar 2–3 timmar per dag vid matbordet. Vi upptäckte en spännande 

kontrast i forskningen där flera menar att måltiden är en viktigt och lärorik situation men Sepp, 

Abrahamsson och Fjellström (2005) uppmärksammar att många pedagoger ser måltiden som 

en paus i verksamheten där inte pedagogisk verksamhet behöver förekomma. Pedagogerna 

önskade istället att det var ett tillfälle där de kunde bli inbjudna på samma sätt som barnen blir. 

Utifrån detta ser vi en konflikt eftersom bland annat Sepp (2017) understryker att pedagogerna 

har ett ansvar för att skapa ett positivt förhållningssätt till måltiden eftersom barnen äter mesta 

dels av sina måltider i förskolan.  

 

Begreppet måltidspedagogik använder vi för att beskriva de rutiner, normer och lärande som 

sker under måltidsituationen på förskolan. Vi har upplevt olika situationer där barn är mer eller 

mindre självständiga och delaktiga under måltiden. Detta genom att pedagogerna antingen 

hjälper barn utan att barnen ber om hjälp eller att barnen själva utnyttjar pedagogens hjälp i den 

grad att de inte provar själva. Detta har väckt en nyfikenhet hos oss om vad det är för aspekter 

som påverkar barns självständighet och delaktighet under måltiden. Att utveckla barnens 

delaktighet och självständighet är en viktig del i det pedagogiska arbetet eftersom Skolverket 

(2018) redogör i Lpfö18 som träder i kraft 1 juli 2019, att barnen ska få möjlighet att utveckla 

självständighet, delaktighet samt ansvarstagande. Utifrån detta kommer vi att observera 

pedagogernas agerande och med pedagog menar vi de vuxna som arbetar i förskolan och deltar 

ihop med barngruppen under måltiden. I den här undersökningen gör vi ingen skillnad på om 

individen är barnskötare eller förskollärare.  
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Syfte  

Syftet är att bidra med kunskap om hur barn agerar självständigt under måltiden och hur 

pedagogerna påverkar barns möjlighet att vara självständiga och delaktiga under måltiden.  

 

Frågeställningar;  

 

• Hur visas barnens delaktighet och självständighet under måltiden när den är arrangerad 

som bufféservering i antingen en stor matsal eller i mindre rum på avdelningen?  

• Hur påverkar pedagogernas agerande barnens möjlighet till självständighet och 

delaktighet?  

 

Vårt analytiska fokus ligger på barnen och deras förutsättningar att vara delaktiga och 

självständiga under måltiden samt hur pedagogerna agerar i handling och samtal för att skapa 

förutsättningar för barnen att uppnå delaktighet och självständighet. De analytiska begreppen 

som tillämpas i denna studie är det kompetenta barnet, barn med agens och interpretive 

reproduction.  

Begreppsdefinition  

Begreppen som denna studie kommer att utgå ifrån är delaktighet och självständighet. Vår 

definition av delaktighet innebär att barnen i förskolans verksamhet ska få förutsättningar att 

kunna delta och vara aktiva i de situationer som de befinner sig i. Engdahl & Ärlemalm- Hagsér 

(2015) beskriver delaktighet som en demokratisk rättighet där barnen i förskolan ska bli tagna 

på allvar i hur de ser och förstår det som sker runtomkring dem. Författarna menar också att 

delaktighet är något som det krävs färdigheter för och att det är upp till pedagogerna att ge 

barnen möjlighet att träna upp dessa färdigheter för att de sedan ska kunna ingå i, förstå och bli 

förstådda i det sociala sammanhanget.  

 

Det vi menar med självständighet är när barnen själva kan göra en sak utan att få stöd från en 

vuxen eller en kamrat. Pramling Samuelsson (1993) menar att barn bör få försöka själva och 

hitta de sätt som de själva finner enklast för att utveckla självständighet. Författaren menar även 

att om barn får försöka, kladda och göra misstag leder det till självständighet. Johansson (2011) 

belyser pedagogers ansvar till att få barnen att bli självständiga genom att anpassa miljön och 

aktiviteter så att barnen själva får göra. Johansson menar också att genom barns utveckling av 

färdigheter blir de mer och mer självständiga. 

Disposition  

I vår studie har vi i första avsnittet valt att behandla tidigare forskning om delaktighet och 

självständighet under måltiden. Detta har gjorts för att få djupare förståelse för 

måltidspedagogik samt ta reda på vilken forskning som gjorts inom ämnet. I nästkommande del 

redovisas de teoretiska utgångspunkter som kommer ligga som stöd får vår analys. Därefter 

redovisas metoderna om hur vi gått tillväga när vi genomfört våra observationer, vilka urval vi 

gjort och hur vi avgränsade vår studie. Vi redogör också för vilken analysmetod vi har använt 

oss av och hur vi gick till väga för att analysera vårt insamlade material. Avslutningsvis 

redovisas resultatet med en analys av materialet. Detta följs upp av en diskussion där vi svara 

på våra frågeställningar och diskuterar resultatet vi fått fram. Vi kommer också diskutera den 

metod vi använde oss av och ge förslag på fortsatta studier inom området som undersökts.  
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Tidigare forskning  
En del av den tidigare forskningen inom ämnet måltidspedagogik är vuxencentrerad och 

beskriver hur pedagoger ser på måltiden och hur den ideala måltiden bör se ut. En annan del av 

forskningen är barncentrerad och belyser hur delaktiga och självständiga barn får möjlighet att 

vara under måltiden. Utifrån det urval av data som hittades var det övervägande del som 

fokuserade på bordsservering som serveringsmetod och de flesta studierna undersöker hur 

barnen agerar under en bordsserverad måltid.  

  

För att samla in data sökte vi både på svenska och engelska i olika sökdatabaser som LIBRIS 

och Swepub. Våra sökningar gav mellan 10 och 300 träffar och några av de sökord som vi 

använde var förskola och måltid samt preschool och mealtime. Vi valde, efter att ha fått så 

många träffar, att avgränsa vår sökning till främst avhandlingar och artiklar för att stärka 

trovärdigheten. Vi sökte på både svenska och engelska texter och det resulterade i att 

forskningen som vi utgått ifrån är både engelsk och svensk. Utifrån årtal försökte vi att avgränsa 

vårt urval till texter skrivna ifrån 2000 - talet och framåt för att forskningen ska vara relevant 

till hur förskolans verksamhet ser ut idag. Vårt ämne och den forskningen vi fick fram är 

förhållandevis ny och de texter som vi har tagit del av har alla varit vetenskapligt granskade 

innan det getts ut.  

Barns delaktighet under måltiden  

Utifrån begreppet delaktighet utgår Satoko, Samuel och Goodell (2015) ifrån ett 

vuxenperspektiv i sin studie där de genomfört telefonintervjuer. De diskuterar begreppet PME, 

som står för Positiv Måltidsmiljö, tillsammans med pedagogerna och vad de anser att ett gott 

måltidsklimat kan leda till. De menar att pedagogerna anser att måltiden är en av de viktigaste 

stunderna på dagen när det kommer till att utveckla barns kunskaper och färdigheter. 

Pedagogerna ansåg sig skapa atmosfären under måltiden tillsammans med barnen. Barnen 

spelade en viktig roll när det kommer till hur stämningen under en måltid blev och deras 

delaktighet kunde få både positiva och negativa konsekvenser. Något som författarna 

understryker är att även om barnen blir delaktiga är det ändå pedagogerna som är 

nyckelfigurerna under måltiden. Det är pedagogen som skapar regler och rutiner som måltiden 

ska utgå ifrån och som barnen ska följa. Även Sepp (2017) utifrån intervjuer och beprövade 

erfarenheter, påpekar att det är de vuxna som skapa regler och normer för vad som är rätt 

beteende och agerande under måltiden. Normerna kommer ibland enbart från pedagogerna 

själva och kan skifta i vad pedagogerna tycker eftersom det är baserat på deras egna erfarenheter 

av måltider. Williams (2001) som använt sig av videoobservationer menar också att sättet 

pedagogen håller fast vid rutiner kan leda till både för- och nackdelar eftersom invanda mönster 

kan vara svåra att bryta. Alcock (2007) utifrån sin studie där hon har videoobserverat påpekar 

också att om pedagogerna släpper mer på de rutiner och regler som existerar runt måltiden kan 

det ge pedagogiska fördelar eftersom de ger utrymme för både barn och pedagoger att vara mer 

i stund och inte begränsa barn och sig själv på grund av regler.  

 

Det pedagogerna i Satokos, Samuels och Goodells (2015) studie lyfte fram ytterligare var att 

bordsserveringsmetoden skapade förutsättningar för att barnen skulle få i sig maten och att det 

skulle bli ett trevligt och positivt samtalsklimat. Det var i samtalet som barnen hade möjlighet 

till att vara delaktiga. Sepp (2017) menar också att det är genom pedagogernas frågor och samtal 

med barnen som barnen kan involveras i situationen och göras delaktiga. Persson Osowski, 

Göranzon och Fjällström (2013) fann, utifrån sin studie där de observerat, intervjuat och gjort 

fokusgruppsintervjuer, att pedagogen intog olika roller under måltiderna med barnen. Det var 

antingen en barncentrerad roll där pedagogen gjorde barnen delaktiga genom att diskutera 
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ämnen som rörde barnens tillvaro. Det kunde också vara en vuxencentrerad roll där pedagogen 

tog över samtalet med barnen och bestämde vilket ämne som de skulle samtala om. Att utgå 

utifrån ett mer barncentrerat arbetssätt beskrivs ge större fördelar för barnen att uppnå 

delaktighet. Trots detta beskriver Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2005) utifrån sin 

intervjustudie, hur barnen vid liknande måltider agerar för att få uppmärksamheten och alla 

barnen vill bli hörda på samma gång vilket ledde till en måltidssituation som skapade stress hos 

pedagogerna och en bullrig ljudmiljö. Slutligen menar Sepp och Höijer (2016) utifrån intervjuer 

att förskolan har en stor roll när det kommer till barnens utveckling vid måltiden. Det som 

stoppar pedagogerna från att utöva detta är att många känner sig osäkra och menar att det inte 

står något om arbetssättet vid måltiden i läroplanen.  

 

Utifrån ett barncentrerat perspektiv menar Bruselius- Jensen (2015)  utifrån sina fältstudier, att 

barnen ska vara delaktiga i sin vardag och bör få förutsättningar att vara med i planeringen av 

den. Hon menar att barnen vill att måltiden ska vara en stund där de får vara en del av 

sammanhanget och möta samt samtala med andra människor. Författaren menar även att genom 

barnens berättelser och genom att utgå från barns perspektiv på måltiden går det att bättre 

urskilja vad det är som gör att barnen vill delta och engagera sig i måltiden. Det ger fler och 

bättre möjligheter att skapa en pedagogisk måltid. Munck Sundman (2013) i sin studie där hon 

genomfört deltagande observationer och videoinspelningar beskriver att barnen blev mer 

delaktiga och engagerad runt matbordet när en vuxen inte var närvarande. Hon observerade att 

flera av barnen deltog i samtal när pedagogen inte var närvarande till skillnad från när en 

pedagog satt med och tenderade att få all kommunikation riktad mot sig och inte mot barnen. 

Hon menar att det är genom att barnens delaktighet som de får möjlighet att samspela med 

andra och det i sin tur leder till att det kan ta ett större ansvar över måltiden. Williams (2001) 

belyser att barn är kapabla till att skapa egna normer om de vuxnas vägledning saknas. Alltså 

är pedagogens närvaro inte alltid nödvändig. Det fick hon syn på när barnen fick sitta vid ett 

eget bord under måltiderna utan att bli störda av de vuxna. Det ledde till ett klimat där barnen 

kunde utöva delaktighet och det skapade möjligheter för barnen att lära av varandra.   

Barns självständighet under måltiden 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2005) urskiljer att pedagoger tycker den pedagogiska 

måltiden ska handla om att ge förutsättningar för barnen att vara självständiga. Barnen ska få 

lära sig att självständigt hämta mat och skicka maten vidare samtidigt som pedagogerna ska 

agera som förebilder under måltiden. Resonemanget om självständighet är Sepp (2017) också 

inne på och hon menar att barnens förmåga att kunna äta själva är viktiga steg i utvecklingen. 

Hon påpekar även att göra fel och få göra om är viktiga steg i att utveckla sin självständighet. 

Sepp (2013) utifrån beprövad erfarenhet, understryker också att måltiden är ett tillfälle där 

barnen har chans till att utveckla nya kunskaper som att försöka hälla upp mjölk själv i sitt eget 

glas vilket resulterar i att pedagogerna ska våga låta barnen göra misstag för att kunna utvecklas 

och lära. I motsats till detta menar Sepp att måltider oftast ses som ett “mellanrum” alltså en 

situation som inte ingår i den pedagogiska verksamheten. Samma resultat finner Sepp, 

Abrahamsson och Fjellström (2005) om att många pedagoger ser måltiden som ett avbrott från 

den pedagogiska verksamheten och inte tog i beaktning de möjligheter som måltiden har för 

barnens utveckling.  

 

Även om förutsättningar för självständighet inte uppnås av pedagogerna menar Williams (2001) 

att barnen ändå hittar vägar att agera självständigt. Detta trots att det är pedagogerna som 

planerar och strukturerar måltiden. Precis som med delaktighet anser Williams att när 

pedagogerna inte avbryter barnen under måltiden utan låter dem få agera självständigt ger de 

barnen möjlighet att själva förstå att de besitter kunskaper som de sedan kan ge vidare till sina 
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kamrater. Munck Sundman (2013) betonar också att barnen utövar självständigheten under 

bordsserverade måltider. Detta genom att barnen intar positioner vid måltiden där de kan agera 

självständigt. Många av barnen intar även en roll där de vill hjälpa andra. Williams påpekar att 

det är framför allt gemenskap som skapas under måltiderna och det är något som bordsserverade 

måltiderna hjälper till att fostra fram. Hon diskuterar hur måltiderna hjälper barnen att på ett 

självständighet sätt utveckla en omsorg om andra genom aktiviteter som att duka för andra än 

bara sig själv. Ytterligare beskrivning för självständighet har Alcock (2007) när hon observerat 

barnens lekfullhet runt matbordet. Författaren diskuterar hur barnens lekfullhet skapar 

aktiviteter som utförs under måltiderna. Barnens spontana lekar ger goda förutsättningar för att 

de ska kunna utvecklas och skapa en positiv känsla av tillhörighet. Lekfullheten tog sig i uttryck 

som aktiviteter barnen utförde under måltiden antigen genom språket eller genom lek med 

objekt som tallrikar, stolar och mat. Hon menar också att dessa spontana situationer missas av 

pedagogerna och med det missar de flera möjligheter till att utveckla de förmågor som barnen 

ger uttryck för i sina lekar. Denna lekfullhet utmanade rutinerna och reglerna pedagogerna hade 

satt upp kring måltiden och det ledde till att barnen blev beroende av varandra för att kunna 

fortsätta lekarna. Även Mortlock (2015) beskriver, utifrån sin studie med videoobservationer, 

hur små barn använder sitt kroppsspråk för att kommunicera med varandra under måltiden och 

på så vis skapade mening och kontroll över situationen. Mortlock understryker också vikten av 

lekfullhet när hon menar att det är genom glädje och lek som de minsta barnen skapar sociala 

samspel.  

 

Sammanfattning  
För att sammanfatta den forskning som vi tagit del av kring måltider i förskolan samt barns 

självständighet och delaktighet framstår det att delaktighet sker vid bordserverade måltider och 

genom samtal mellan pedagogen och barnen. Genom samtal där barnen kan ställa frågor till 

pedagogen och pedagogen i sin tur kan ställa frågor till barnen skapas det delaktighet. Det 

forskningen visade i motsatts till detta är att pedagogerna ofta upplevde att barnen, vid de 

bordserverade måltiderna sökte uppmärksamhet som ledde till att ljudnivån ökade och det blev 

ett klimat som stressade både barn och pedagoger. Forskningen visade också på motsatsen, att 

barnen var som mest delaktiga och engagerade vid matbordet när pedagogen inte var 

närvarande. Barnens delaktighet vid måltiden menar forskningen är beroende på om pedagogen 

styr samtalet och bestämmer vad samtalen ska handla om eller om pedagogen utgår ifrån 

barnens egna intressen. När pedagogen inte var närvarande fanns det bland annat en större 

möjlighet för barnen att leka och skapa aktiviteter under måltiden som stärkte deras gemenskap 

och känsla av tillhörighet. En annans positiv aspekt som fördes fram med bordsservering var 

att barnen kunde vara mer delaktiga i dukning och kunde påverka vart de skulle sitta. Varför 

denna serveringsmetod ansåg som den mest lämpliga grundade sig i pedagogernas erfarenheter 

och de normer och regler de skapat vid måltiden. Det var inte teoretiskt grundade utan grundade 

sig på pedagogernas egna erfarenheter. Självständighet uppmärksammas i forskningen som 

något pedagogerna vill lära barnen. Det handlar mestadels om att kunna lägga upp och ta mat 

självständigt. För att lära barnen detta är det pedagogerna som ska agera som förebilder för 

barnen under måltiden. Forskningen visar också att barnen hittar egna vägar för att vara 

självständiga även om pedagogerna inte ger dem förutsättningar för det. Det kunde ske genom 

att de lekte lekar med varandra eller med olika objekt vid måltiden som utmanar rutiner och 

regler. De kunde också ske genom att de på egen hand tog ansvar för de andra barnen vid bordet. 

Detta genom att hjälpa andra barn komma till rätta och se till att de regler pedagogerna har 

skapat följs.  

  
Forskningen visade också att många pedagoger inte ser måltiden som en pedagogisk del av 

förskolans verksamhet. Många pedagoger ser måltider mer som ett avbrott från den 
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pedagogiska verksamheten. Det sågs enbart som ett tillfälle att fylla på med ny energi för att 

orka med resten av dagen. Forskningen visar också på att barnens spontana lekar och 

undersökande under måltiden gav flera tillfällen till att uppmärksamma och utveckla de 

förmågor barnen utryckte. Det framkommer också att om pedagogerna släppte mer på rutiner 

och regler gav det fler pedagogiska möjligheter under måltiden. Barnen får möjlighet till att 

utforska på vilket sätt de kan vara självständiga och delaktiga. Det genom att få testa olika saker 

och få en möjlighet till att göra fel.  
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Teoretisk utgångspunkt  
I avsnittet nedan redogörs den teoretiska grund som studien vilar på. Denna del kommer att 

behandla teorier kring barns självständighet och delaktighet. Vi har haft ett 

barndomssociologiskt perspektiv och en helhetssyn på småbarns lärande som övergripande 

teoretisk utgångspunkt (Corsaro, 2015 och Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Engdahl & 

Ärlemalm- Hagsér (2015) menar att pedagoger behöver vara observanta på de små och 

vardagliga situationerna som uppkommer där barnen kan lära sig. Detta innebär att se lärande 

hos barnen som något som dels kan planeras och styras av pedagogerna men också som något 

barnen upplever och erfar i stunden. För djupare analys har vi använt oss av olika teoretiska 

begrepp. Det första begreppet; barn med agens och barn som sociala aktörer beskrivs för att 

förstå självständighet och delaktighet hos barnen. Nästa begrepp är “det kompetenta barnet” 

och kommer att diskuteras samt relateras utifrån barns självständighet och deltagande under 

måltidsituationer. Begreppet Interpretive reproduction kommer också att diskuteras utifrån 

självständighet och hur barn är delaktiga i medskapandet av de rutiner som sker i de 

sammanhang som barnen befinner sig i.  

Barn som sociala aktörer  

För att förstå självständighet och delaktighet har vi utgått ifrån barn som sociala aktörer och 

barn med agens. James (2009) menar att barns aktörskap handlar om att barn är aktiva i att 

skapa sina egna liv samt att de är aktiva i att påverka och skapa andra individers liv. Den här 

typen av aktiva barn syns i olika sammanhang menar James. Det kan vara i samspel med 

jämnåriga, samspel med vuxna i olika sociala sammanhang som förskola och skola och i sampel 

med hemmet och familjen. James menar också att barns sociala aktörskap är något individuellt. 

Alltså har inte alla barn samma kunskaper eller förutsättningar att vara aktiva i sin tillvaro. 

Begreppet agens menar Gurdal (2015) innebär en individs medvetande och delaktighet i 

individens egen utveckling. När det kommer till barn med social agens innebär det att de är 

aktiva i de sammanhang som de ingår i. Författaren beskriver det som att barn är aktiva i att 

skapa mening i sin tillvaro och inte enbart är mottagare av vuxnas kunskaper och erfarenheter. 

Barn försöker hela tiden förstå och skapa mening i sin tillvaro och det sker på olika sätt. Gurdal 

menar att barnen använder olika strategier för att skapa kontroll och ge sig själva en aktiv roll 

i de sammanhang som de befinner sig i. Detta kan ske i form av att barn säger emot den vuxne 

eller väljer att inte alls ingå i det sammanhang den vuxne har skapat.   

Det kompetenta barnet  

För att kunna analysera måltiden utifrån självständighet och delaktighet används begreppet det 

kompetenta barnet. Enligt Sommer (2005) är både stora och små barn utrustade med 

kompetenser. Han menar att kompetens betyder kunnande eller skicklighet men han är också 

noga med att det finns olika definitioner av vad det kompetenta barnet innebär. Sommer 

beskriver hur det kompetenta barnet kan delas upp i olika kategorier, kompetenser som 

potentialer, kompetenser som utvecklade förmågor och kompetenser som utförande och 

prestationer. Den första kategorin som kallas kompetenser som potentialer handlar om att barnet 

har förmågor som inte har utvecklats. Detta innebär en tro att barn bär på möjlighet att utveckla 

flera olika förmågor. Den andra kategorin är kompetens som utvecklade förmågor och innebär 

att barn bär på fler förmågor än vad de använder sig av. Detta visas när barnen, beroende på 

vilken situation barnet befinner sig i, använder sig av olika kompetenser utifrån vad som passar 

för stunden. Han beskriver till exempel att barn använder sig av vissa kompetenser när de leker 

med jämnåriga och andra kompetenser när de deltar vid måltiden i förskolan. Det tredje 

kategorin, kompetenser som utförande och prestationer, menar Sommer visas när barnen 

utrycker färdigheter och förmågor i sitt handlade. För att sammanfatta sin teori menar Sommer 
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att användningen av begreppet det kompetenta barnet är helt beroende på vilken definition som 

används.  

  

Sommer (2005) vill förtydliga att begreppet det kompetenta barnet inte ska används som en 

ursäkt till att lämna barnen till sig själva och på egen hand ta ansvar för sig själva. De vuxna 

bär ansvaret för barnets välbefinnande men kan delegera relativt ansvar i förhållande till barnets 

ålder, situationen och individens förutsättningar. Barnet ses, istället som passiva mottagare, 

som medskapare av kunskap. Sommer anser att barnen är mer aktiva aktörer i sitt lärande. Detta 

perspektiv menar författaren handlar om att barnen inte enbart får till sig kunskaper och normer 

utan de omvandlar och skapar sin egen kultur. Begreppet förhandling har blivit viktigt eftersom 

det är genom förhandling mellan vuxna och barn som nya kunskaper, kulturer och normer 

skapas. Utifrån detta perspektiv förändras pedagogens roll i den mån att den vuxne inte enbart 

ska fylla barnen med ny kunskap, de ska även ge barnen utrymme att bearbeta och omvandla 

denna kunskap till sin egen. Detta innebär inte att pedagogen blir mindre viktig utan att rollen 

som pedagog får en ny innebörd där kunskapen inte enbart ges till barnen utan även skapas med 

barnen. 

Interpretive reproduction  

Ett andra begrepp vi kommer utgå ifrån är Corsaros (2005) begrepp interpretive reproduction.  

Han menar att barn samlar informationen de får från vuxna i sin omgivning och sedan 

omvandlar informationen till att passa barnens egna kulturer som de delar med varandra. Han 

beskriver barnens kamratkulturer som de normer, regler, aktiviteter, värderingar och rutiner 

barnen själva skapar och delar med varandra genom samspel. Han menar att barnens samspel 

med varandra och deras skapande av kamratkulturer blir lika viktigt som deras samspel med 

vuxna. Detta skapande av kamratkulturer kan också vara barnens sätt att göra vuxenvärlden 

begriplig för dem själva. Författaren beskriver också att denna syn på barn och deras kultur, 

skapar förutsättningar för att utgå från begreppet interpretive reproduction. Han menar att 

genom detta synsätt kan barnen synliggöras som de aktiva aktörer de är när det kommer till att 

skapa sin egen kultur och den kultur de delar med de vuxna. Corsaro vill även understryka att 

barn inte enbart tar till sig de kunskaper som vuxna har utan de är själva med och skapar 

kulturen som de lever och växer upp i. Detta sker genom att barn konstant utmanar och 

ifrågasätter de vuxna samt utvecklar egna normer och kulturer genom sin kreativitet 

tillsammans med andra barn. Det är framför allt under rutiner där både vuxna och barn deltar 

som barnens skapande av sin egen kultur, utifrån vuxenvärlden, blir synlig. Där kan det urskiljas 

att barn har agens vilket innebär att de är initiativtagare och drivande i att skapa sina egna 

normer och regler i de sammanhang de ingår i. Det menar Corsaro beror på att barnen, i dessa 

lägen försöker förstå vuxenvärlden samt i viss mån utmana de rutiner som de vuxna har skapat. 

Begreppet interpretive reproduction beskriver Corsaro utmanar vuxenvärlden eftersom de 

uppmanar vuxna att ta barn och deras världar på allvar och på så vis uppskatta det barnen kan 

bidra med till vuxenvärlden.  

Sammanfattning 

De teoretiska begrepp som vi använt oss av i denna forskning behandlar barns sätt att lära, deras 

förmåga till självständighet och hur pedagoger och organisation påverkar dessa aspekter hos 

barnen. James (2009) och Gurdal (2015) beskriver barn som sociala aktörer och individer med 

agens och kapacitet till att kollektivt skapa kamratkulturer där barn själva är aktiva i att skapa 

mening i sin tillvaro. Sommer (2005) beskriver begreppet det kompetenta barnet och menar att 

det handlar om barns kompetenser och består av tre delar. Kompetens som potentialer, 

kompetens som utvecklade förmågor och kompetenser som utförande och prestationer. Detta 

perspektiv behandlar hur barn lär sig att deras olika kompentenser behövs för olika tillfällen. 
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Sommer tydliggör även rollen pedagogen fått utifrån det nya perspektivet. Pedagogen är inte 

längre enbart en individ som fyller barnen med kunskap utan pedagogen ses mer som den 

individ vars auktoritet måste legitimeras av barnen för att tillsammans med barnen skapar 

kunskaper och normer. Interpretive reproduction är också ett begrepp som behandlar barns 

kompetenser och hur de är aktiva individer i de sammanhang de lever och agerar i. Corsaro 

(2005) menar att barn omvandlar den information som de får från vuxna så att det passar den 

egna kulturen de lever i tillsammans med sina jämnåriga. Corsaro beskriver också att 

Interpretive reproduction ger förutsättningar för vuxna att synliggöra och förstå att barn är 

aktiva medskapare av kulturen de lever i och delar med de vuxna. 
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Metod 
I detta avsnitt kommer vi redovisa vår valda forskningsmetod och hur vi gått tillväga. Först 

diskuterar vi vilken metod vi använt oss av sedan vad vi gjort för urval av deltagare samt hur 

vi genomförde studien. Efter det kommer det en diskussion om studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet samt de etiska överväganden vi gjort. Sista delen kommer att vara vår 

analysmetod där vi diskuterar hur vi valt att analysera de material vi samlat in.  

 

Vår studie är en kvalitativ studie och det handlar om att få djupare förståelse för ett fenomen 

eller en händelse. Forskaren stävar efter att förstå, se helheten och sammanhanget som 

fenomenet sker i (Frostling-Henningsson, 2017). I vår kvalitativa studie har vi använt oss av 

strukturerad observation som vetenskaplig metod för att få svar på våra frågeställningar. Under 

våra observationer har hela måltidssituationen observerats med fokus på barnen och vilka 

förutsättningar att vara delaktiga och självständiga under måltiden de får från pedagogerna.  

 

Observationsstudie  
I vår studie har vi valt att använda oss av strukturerade icke-deltagande observationer. Det finns 

olika sorters observationer där Bryman (2012) beskriver deltagande och icke-deltagande 

observationer som de observationer som används mest. En icke-deltagande observation menar 

författaren är när forskaren inte deltar i den observerade situationen utan endast sitter bredvid. 

En deltagande observation är när forskaren deltar i situationen och interagerar med deltagarna 

samtidigt som forskaren observerar. Forskaren väljer även hur observationen skall läggas upp 

vilket delas in i antingen strukturerad och ostrukturerad observation. Strukturerad observation 

innebär att forskaren har en struktur och kategorier över vad denne skall observera vid 

observationstillfällena och endast antecknar om de kategorier som forskaren tagit fram. En 

ostrukturerad observation däremot innebär att forskaren tar in så mycket data som hör till 

forskningsämnet som möjligt vid observationstillfället utan att förhålla sig till bestämda frågor. 

Vi valde att göra strukturerade icke-deltagande observationer eftersom det på bästa sätt skulle 

kunna hjälpa oss få svar på våra frågeställningar. Strukturerad observation gav oss möjlighet 

att se hela situationen som vi ville undersöka och genom våra förbestämda teman som vi utgick 

ifrån gav det goda förutsättningar för att upptäcka situationer eller händelser som kunde vara 

relevanta för vår forskning. Anledningen till att vi valde att göra icke-deltagande observationer 

var för att vi själva ville påverka deltagarna så lite som möjligt samt kunna behålla fokus på det 

som var relevant för vår undersökning.  

Urval och deltagare 

Det urval vi gjort när vi valt förskola är vilket serveringssätt som förskolan har. Detta för att 

lättare kunna jämföra de olika inramningarna av måltiden. Vi valde att tillfråga tre förskolor 

som vi visste hade olika sorters serveringssätt och därför var jämförbara. Vi valde att avgränsa 

vårt urval genom att höra av oss till avdelningar med åldrarna 3-5 för att lättare kunna se likheter 

och skillnader när alla barn var i samma ålder. Två förskolor tackade ja till att delta i vår 

undersökning och vi har gett förskolorna fingerade namn. På förskolan Skeden åt barnen i 

matsal och hämtade mat från ett buffébord och hämtade dryck från mjölkmaskiner där barnen 

behövde trycka med sitt glas vid en spak för att det skulle komma mjölk. På förskolan Gaffeln 

satt barnen och åt på sin avdelning. Där var barnen uppdelade i tre grupper och satt vid tre olika 

bord tillsammans med en pedagog. Dessa bord stod utplacerade i olika rum för att barnen inte 

skulle kunna se vad som hände vid de andra borden. Maten hämtade de ifrån ett buffébord men 

dryck och bestick var framdukade vid varje bord.  
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Genomförande 

Vi tog kontakt med tre stycken förskolor. Vi fick svar väldigt snabbt från två av förskolorna 

som ville delta i vår undersökning och på grund av det valde vi att utgå ifrån dem. Vi frågade 

förskolechefen på respektive förskola om vi fick komma till deras förskolor för att observera 

deras måltidssituation. Denna förfrågan skedde genom att vi skickade ut ett informationsbrev 

(se bilaga 3). De svarade att vi var välkomna och planerade in vilken dag och tid som passade 

dem för att utföra våra observationer. På båda förskolorna vi besökte bokade vi först in ett möte 

med en pedagog för att informera vidare om vår undersökning och om deras rättigheter att delta 

och dra sig ur undersökningen. På förskolan Skeden fick vi möjlighet till att observera två 

avdelningar vilket vi gärna gjorde. Vi tog sedan kontakt med de pedagoger som skulle vara 

närvarande vid de måltider som vi skulle observera och bad om deras samtycke. Vidare tog vi 

kontakt med de berörda föräldrar på de avdelningar vi valt att observera för att även få deras 

samtycke. Till sist frågade vi även barnen om det skulle gå bra att se på deras måltid och 

informerade om att det var okej att tacka nej när vi frågade och även att säga nej under arbetets 

gång. Under det första mötet vi hade med en av pedagogerna fick vi även möjlighet att förbereda 

platsen. Vi fick information om vart det inte var möjligt för oss att sitta av olika anledningar 

och utifrån det kunde planera in vart vi skulle sitta för att på observationsdagen vara förberedda 

och snabbt komma på plats. De aspekter vi fick ta i beaktning var de barn med speciella behov 

som behövde mer utrymme och struktur. Utifrån det kunde vi planera så att vi inte störde i deras 

arbete och skapade oro eller obehag för de barnen. Platserna vi valde gav oss möjlighet att både 

observera samtal och händelser kring matborden men också kunna observera vad som skedde 

vid buffébordet. 

 

Dagen vi skulle observera på förskolan Skeden satt vi på plats när barnen kom in för att äta 

frukost. Barnen såg oss men gav oss inte någon större uppmärksamhet. Vi satt på var sitt ställe 

i matsalen för att kunna observera så mycket som möjligt av det som skedde. En av oss satt 

närmare buffébordet för att kunna fokusera mer på vad som skedde där medans den andra satt 

närmare borden som pedagogerna och barnen åt vid för att kunna observera samspelet som 

skedde där. Innan varje nytt observationstillfälle bytte vi plats med varandra för att få fler 

perspektiv på de olika platserna och det som hände där. Efter varje observation som varade i 

ungefär i 20 minuter satte vi oss och transkriberade den data vi samlat in. När alla våra 

observationer var färdiga och vi transkriberat all vår data började vi koda för att urskilja det 

som var relevant för vår studie samt hitta mönster och intressanta aspekter att analysera och 

diskutera. Denna process upprepade vi på förskolan Gaffeln. Eftersom den förskolan var mindre 

och inte hade lika många barngrupper blev det färre observationer men vi kunde sitta och 

observera längre vid varje måltid.  

Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Den validitet vårt arbete har beror på i vilken grad undersökningen undersöker det som 

planerats att undersöka (Brinkkjær & Høyen, 2013). Författarna beskriver olika sorters validitet 

och den vanligaste är intern validitet och extern validitet. Intern validitet handlar om hur den 

insamlade empirin hör samman med det som är tänkt att forska om.  Det ligger stor vikt vid att 

kunna se samband i sitt insamlade material och även kunna styrka att det sker i verkligheten. 

Extern validitet har att göra med hur trovärdig en slutsats är efter ett antal år. För att hålla oss 

till vår röda tråd använde vi oss av ett observationsschema där vi skrivit upp olika teman som 

representerade det vi ville undersöka. På så vis var det lättare för oss att hålla fokus på det som 

var relevant.  

 

Brinkkjær och Høyen (2013) menar att reliabilitet i en undersökning innebär att resultatet skall 

bli det samma om studien skulle upprepas. Patel och Davidson (2011) poängterar dock att när 
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observationer genomförs finns det större risk för att undersökningen inte får samma resultat 

eftersom det är olika individer som observerar. Författarna menar dock att vid strukturerade 

observationer finns ändå en chans till relativt god reliabilitet. För att skapa så god reliabilitet 

som möjligt utnyttjade vi att vi var två vid observationerna. Det stärker chansen till en god 

reliabilitet eftersom vi fick två individers olika perspektiv och på så vis kunde undersöka vad 

vi fick fram för likheter och skillnader mellan våra observationer. 

 

Brinkkjær och Høyen (2013) menar att undersökningen ska kunna generaliseras utanför det 

området där undersökningen gjordes. På så vis ska det resultatet underökningen bidragit till 

kunna appliceras på ett större sammanhang. För vår del handlar det om att vi gör en 

undersökning på två förskolor och om undersökningen är generaliserbar kan vi generalisera till 

andra förskolor i Sverige. Om en undersökning är generaliserbar beror på de stickprov som görs 

kan representera alla andra förskolor (Brinkkjær & Høyen, 2013). Ahrne och Svensson (2011) 

förklarar att när en kvalitativ studie genomförs medförs en svårighet till att generalisera till 

andra områden. Att genomföra forskningen på olika ställen för att sedan jämföra dessa är början 

till att hitta generaliserbara mönster. I vår forskning valde vi att jämföra två förskolor som båda 

hade bufféservering men organisationen av måltiden skiljer sig mellan de två förskolorna. 

Eftersom vår tid var begränsad kunde vi inte undersöka fler förskolor men för att väga upp detta 

försökte vi hinna med så många måltider som möjligt vid varje förskola.  

Etiska överväganden  

Under hela vårt arbete har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att vi utgått ifrån informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att uppfylla de fyra kraven började vi med att skriva ett informationsbrev 

där vi informerade deltagarna om syftet med vår undersökning samt beskrev vilka rättigheter 

deltagarna har och hur vi kommer hantera det material som vi samlar in. För att uppfylla 

samtyckeskravet efterfrågade vi skriftligt samtycke från den personal som deltog i 

undersökningen. I detta fall var det samtycke från pedagoger och barnens föräldrar. Barnen som 

skulle delta blev även informerade om vad vi skulle göra där samt vilka rättigheter de hade. 

Därefter tillfrågades barnen om de ville delta. För att skydda deltagarnas uppgifter valde vi att 

inte anteckna några uppgifter om deltagarna så som namn, kön eller specifik ålder. Förskolorna 

vi observerade på har också fått fingerade namn för att det inte ska gå att peka ut den specifika 

förskolan. Materialet vi sedan samlat in förvaras utom räckhåll för obehöriga.  

  

För att barnen skulle agera så vardagligt som möjligt trots vår närvaro var vi på plats en dag 

innan vi skulle börja observera. Under detta tillfälle observerade vi utan att anteckna just för att 

barnen skulle känna sig mer bekväma med att vi var närvarande. Detta gjorde vi för att det 

skulle bli ett så litet intrång i deras vardag som möjligt. När vi sedan kom tillbaka dagen därpå 

var barnen lite mer bekanta med oss. Började barnen samtala med oss eller ställa frågor lyssnade 

vi men vi försökte vara så osynliga för dem som möjligt. För vissa barn var det noga med 

strukturen vid måltiden och det innebar att vi kunde bli ett obehagligt moment som störde i 

deras rutin. Dessa barn lämnade vi utanför observationerna och vi placerade oss därefter för att 

dessa barn inte skulle känna obehag eller stress av vår närvaro. Det tog sig i uttryck genom att 

vi satt långt ifrån dem.  

Analysmetod 

För att kunna analysera vårt material har vi använt oss av tematisk analys. Enligt Braun och 

Clarke (2006) handlar det om att hitta teman i det insamlade materialet forskaren fått fram. För 
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att kunna hitta dessa teman behöver forskaren först analysera och definiera de återkommande 

mönster som finns i det insamlade materialet. Braun och Clarke har delat upp analysprocessen 

i sex steg. Första steget är att läsa och bekanta sig med sin insamlade data. Andra steget är att 

börja koda de intressanta och relevanta aspekterna av materialet. Tredje steget är att leta teman. 

Fjärde steget är att se över om kodning och teman passar ihop och är relevant. Detta innebär att 

vissa av de teman forskaren har hittat inte passar med frågeställningen och måste tas bort. Det 

kan också innebära att teman behöver slås ihop för att det ska bli en rättvis bild över vad som 

undersökts. Femte steget är att specificera och namnge de teman som forskaren har hittat. Sjätte 

och sista steget handlar om att se över den röda tråden och se till att det forskaren fått fram är 

relevant och passar med de frågeställningar forskaren har. 

 

Vi utgick ifrån detta i vår process genom att börja samla in data genom observationer. När vi 

gjorde våra observationer utgick vi ifrån ett observationsschema som vi gjort (se bilaga 2). 

Schemat vi gjort hjälpte oss hålla fokus på det som var relevant för studien. Observationerna 

antecknades och när observationerna var klara omvandlade vi våra anteckningar till en läsbar 

text vilket gjorde den analyserbar. När vi gjort det började vi med att koda den text vi fått för 

att kunna börja urskilja mönster i de händelser som vi observerat. Koda innebär att hitta det 

intressanta och relevanta i texten för att sedan kunna kategorisera det som hör ihop. Våra 

frågeställningar handlar om självständighet och delaktighet och dessa begrepp har vi utgått ifrån 

i vårt observationsschema samt i vår första kodning. Efter det började vi att leta efter mönster 

och teman inom självständighet och delaktighet. De teman som vi hittade höll vi relevanta till 

vårt arbete och de frågeställningar som vi utgått ifrån. 
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Resultat  
I det här avsnittet kommer vi att redovisa det resultat som vi har fått utifrån den data vi har 

samlat in under vår undersökning. Resultatet kommer redovisas utifrån de olika förskolorna 

som vi besökt. Vi börjar med att redovisa resultaten vi fick från förskolan Skeden där barnen åt 

tillsammans i en stor matsal och hämtade mat från ett buffébord. Sedan kommer vi att redovisa 

de resultatet vi fick från förskolan Gaffeln där barnen åt på sin avdelning och i separata rum 

samt hämtade sin mat vid ett gemensamt buffébord.  

  

Det insamlade materialet har vi analyserat och genom det fått fram olika teman kring 

självständighet och delaktighet. De teman som vi har urskilt kallar vi barnens oberoende, 

barnens ansvarstagande, pedagogernas stjälpande hand och pedagogers hjälpande hand. Efter 

varje tema kommer vi tolka och analysera händelsen utifrån vår tidigare forskning och våra 

teoretiska begrepp för att till sist sammanfatta våra slutsatser.   

Förskolan Skeden  

Barnen i observationerna som skedde på förskolan Skeden är mellan 3-5 år gamla. I de 

observerade situationerna är det flera avdelningar som äter samtidigt i matsalen.  

Barnens oberoende  

Observation 1 Mjölkmaskinen   

Ett barn går från sin plats vid ett av borden med sitt glas i handen. Barnet går mot 

mjölkmaskinerna, går upp på pallen som står framför för att kunna nå och trycker 

med glaset för att få mer mjölk. Det kommer ingen mjölk. Barnet vände sig om 

och ropade ut till hela matsalen.   

Barnet: “Mjölken är slut!”   

Flera av de andra barnen i matsalen tittar åt det håller men ingen gör något annat 

än att titta på barnet vid mjölkmaskinen. Barnet vid mjölkmaskinen ser sig 

omkring och efter en liten stund går barnet ner från pallen igen och upp på pallen 

bredvid som gör att barnet når till den andra mjölkmaskinen. Där provar barnet 

igen att trycka med glaset och denna gång kommer det mjölk. Barnet går ner från 

pallen, balanserandes sitt glas med mjölk. Barnet ler när de sätter sig vid sin plats 

igen.   

  

Observation 2 Smörgåsen   

Två barn går tillsammans fram till buffébordet där det finns smörgåsar och pålägg. 

Det finns bara en av den sortens smörgås kvar och barnen bestämmer sig för att 

dela på den smörgåsen som finns. Ett av barnen delar smörgåsen i mitten och ger 

den ena halvan till sin kamrat. En pedagog går förbi och kommenterar händelsen.   

Pedagog: “Va smart att ni delade!”  

Barnet: “Det fanns bara en kvar”  

Båda barnen smörar sina smörgåsar och går sedan tillsammans tillbaka till sina 

plaster igen.   

  

Tolkning och analys av observation 1 och 2 

Det som är återkommande i alla observationer är att barnen hämta sin egen mat och dryck utan 

att en pedagog följer med eller hjälper till. Det görs möjligt genom att de äter i en stor matsal 

med bufféservering. När barnen är handlingskraftiga utan att en pedagog är närvarande eller 

uppmanar barnen till att handla tolkar vi det som att barnen är oberoende av den vuxne. 

Eftersom barnen i båda situationerna agerar utan en vuxens inblandning ser vi det som 
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självständighet och en förmåga att agera självständigt alltså att barnen har kompetenser som 

utförande och prestationer. I första observationen tar barnet på egen hand initiativ till att hämta 

mer mjölk och är handlingskompetent när det visar sig att mjölken i den maskinen är slut. Vi 

upplever det som att barnet tar ansvar över situationen och har agens som leder till att barnet på 

egen hand kan lösa problemet det ställs inför. Vi tolkar det som att i båda observationerna bryr 

sig barnen om varandra. I första observationen går ett barn på egen hand och hämtar mjölk. I 

den observationen förstår vi det som att barnet bryr sig om att alla andra ska veta att det inte är 

någon idé att gå till den mjölkmaskinen som är tom, utan att de bör gå till den andra istället. I 

observation 2 delar barnen på en smörgås, detta görs för att det endast finns en av den sorten 

kvar. Detta upplever vi som att det görs i välmening till sin kamrat för att göra sin kamrat glad. 

Här ser vi också hur kamratkulturen formas och hur normen om att dela och värna om varandra 

inom kamratkulturen synliggörs. Det är genom dessa två situationer som barns agens och 

aktörskap synliggörs eftersom de agerar och löser de problem eller hinder som uppstår. Enligt 

James (2009) är barn aktiva genom att de skapar och påverkar sina egna samt andras tillvaro. 

Genom att barnen i dessa observationer agerar för att hjälpa sig själva samt hjälpa andra kan 

det uppfattas som att de är aktiva utan att behöva en vuxens stöttning med andra ord tolkar vi 

det som att barnen i dessa observationerna är oberoende. 

 

Vi förstår det som att barnen i båda observationerna är aktörer i sin tillvaro och de vill även 

påverka andras tillvaro till det bättre. De är även kompetenta barn utefter Sommers (2005) tredje 

kategori där barnen visar kompetenser som utförande och prestationer eftersom barnen visar att 

de kan handla och vad de kan i sitt handlande. Barnen tar själva kontroll över sina situationer 

och löser dem på ett sätt som passar dem bra. Sepp (2017) beskriver att självständighet är något 

som barnen behöver öva på och som de lär sig genom att ta eget ansvar för sin egen situation. 

När pedagogen bekräftade barnens handlande i observation 2 svarade barnen på ett sätt som att 

det var ett självklart handlande och att det inte fanns något annat alternativ. Williams (2001) 

menar att barnen behöver få utrymme att vara självständiga och inte bli avbrutna av 

pedagogerna för att dessutom kunna känna att de själva har förmåga att agera. Genom att de 

två barnen inte bad om hjälp och att en pedagog inte kom och la sig i när de gick till buffén 

kunde de agera på egen hand.  

 

Sammanfattning  

För att sammanfatta dessa två observationer synliggörs det att barnen agerar självständigt i 

matsalen med bufféservering. Det synliggörs genom att de hämtar mat, bestick och dryck själva 

och på så vis är de både ansvarfulla och oberoende av en pedagog. Genom barnens självständiga 

agerande synliggörs det att de har kompetenser som utförande och prestationer samt att de är 

aktiva aktörer i sin egen tillvaro. Det syns också hur de formar och skapar normer och på så vis 

blir delaktiga i kamratkulturen som existerar under måltiden.  

 Barnens ansvarstagande 

Observation 3 Flingorna    

Ett barn ville ha mer flingor när det var slut vid buffébordet. Barnet hämtar ett 

nytt paket och börjar hälla upp i en skål. Det går fort och flera flingor faller över 

kanten och ner på bordet. Barnet ställer ner flingpaketet och börjar leta efter en 

sop. En pedagog hjälper barnet med vart det kan finnas en.    

Pedagog: “Ja tror det ska stå en inne på avdelningen”   

Barnet går för att hitta sopen och kommer tillbaka. Barnet börjar med att sopa ner 

flingorna från bordet till golvet med hjälp av sin hand. När flingorna ligger på 

golvet börjar barnet sopa upp dem på skyffeln.     
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Observation 4 Du har inget glas    

Barnen kommer in i matsalen och ställer sig i kö för att hämta mat vid buffébordet. 

De tar var sin tallrik och lägger upp mat. De balanserar sin tallrik tillbaka till sin 

plats och går sedan för att hämta bestick och dricka. När de hämtat allt sätter de 

sig ner på sin plats. Ett barn är uppmärksam på sina kamrater när det sätter sig 

ner.    

Barnet: “Du har inget glas!” 

De barn som inte hade något glas upptäckte detta och gick för att hämta ett.    

  

Tolkning och analys av observation 3 och 4  

I den första observationen följer vi ett barn som städar upp efter att hen spillt. Genom att barnet 

först får förtroende att hälla upp mer flingor ger pedagogerna barnet förutsättningar för att 

utvecklas och klara sig själv samt förtroende att klara upp situationen på egen hand. Det vi 

upplever är att pedagogen ser barnet som en individ med kompetenser som potentialer eftersom 

pedagogen ger barnet förtroende att lösa problemet och på så vis utveckla de kompetenser som 

ännu inte är utvecklade. Pedagogen agerar bara genom att ge barnet förutsättningar för att hitta 

de material som behövs för att kunna lösa situationen. Det syns också genom att ge barnet 

förtroende för att hälla upp flingorna från första början. Där upplever vi att pedagogen har en 

tro på barnets kompetenser som utförande och prestationer. Alltså att barnet kan och klarar av 

uppdraget att hälla från en större förpackning. Sepp (2013) understryker när hon beskriver 

måltiden att det är ett tillfälle där barnen ska få utvecklas och det genom att pedagogerna låter 

barnen prova och misslyckas. Vi upplever att barnet här visar ansvarstagande. Barnet tar ansvar 

och städar upp efter sig och det kopplar vi till att barnet är aktivt och kan handla utefter vilken 

situation som uppstår.  

  

I den andra observationen upplever vi också att barnen är aktiva. När de dukar fram glas, tallrik 

och bestick vet de vad som behövs för att måltiden ska vara komplett och falla innanför normen 

för en vanlig måltid på förskolan. Detta tolkar vi som att de lärt sig från att se andra duka fram 

för måltiden och nu agerar de för att upprätthålla denna måltidskultur. Det kan antingen vara 

att de sett hur pedagogerna dukar fram eller hur andra barn har dukat fram. Skulle någon av 

kamraterna inte falla innanför normen för den normala måltiden på förskolan reagerar de andra 

barnen. Utifrån det de fått lära sig om hur bestick och tallrikar ska dukas fram skapas det 

interpretive reproduction eftersom de applicerar sina kunskaper till sina kamrater och ser till att 

de också vet hur de ska agera och göra. De agerar som sociala aktörer eftersom de lägger sig i 

sina kamraters tillvaro och ber dem göra rätt likaså att de ser till att deras egna omständigheter 

faller innanför det som anses rätt. Alltså att de har alla bestick och glas som behövs. Munck 

Sundman (2013) beskriver att barn intar positioner vid måltiderna som handlar om att vara den 

som hjälper kamraterna att komma till rätta. Inom kamratkulturen blir det att barnen tar ett 

kollektivt ansvar om varandra och hjälper varandra. Det blir en viktig del i den kamratkultur 

som de skapar med tillsammans där normen utgår ifrån att de är hjälpsamma mot varandra.  

 

Sammanfattning  

För att sammanfatta observation 3 och 4 ser vi hur barnen tar ansvar över sig själva och andra 

samt är oberoende av pedagogen för att kunna anordna måltiden. Det synliggörs genom att 

barnet tar ansvar för situationen samtidigt som pedagogen ger barnet utrymme att få agera 

självständigt i situationen. Barnens ansvarstagande och självständighet synliggörs också genom 

att överföra sin kunskap till sina kamrater och på så vis upprätthåller de normer som finns kring 

måltiden.  
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 Stjälpande pedagog  

Observation 5 Ta tallriken närmare    

Ett barn går fram till buffébordet med sin tallrik. Barnet ställer ner tallriken på 

bänken och sträcker sig över för att ta såssleven. Barnet börjar hälla upp sås på 

tallriken utan att reagera över den sås som hamnar utanför tallriken. En pedagog 

kommer fram till barnet.    

Pedagogen: “Ta tallriken närmare”   

Samtidigt som pedagogen säger detta tar pedagogen tag i barnets tallrik och för 

den närmare så att avstånden blir mindre och därmed mindre risk att såsen hamnar 

utanför.    

   

Observation 6 Det är ingen tävling    

En pedagog sitter vid ett bord med fem stycken barn. Inget längre samtal 

förekommer.    

Pedagogen: “Nu måste ni börja äta upp”    

Efter pedagogens uttalande blir barnen fokuserade på sin mat och börjar äta mer 

koncentrerat. Barnen börjar samtala med varandra om att det är en tävling om 

vem som kan äta upp fortast.    

Barn: “Ja är klar först!”   

Pedagogen: “Det är ingen tävling!”   

  

Tolkning och analys av observation 5 och 6  

I den första observationen är det en pedagog som berättar hur barnet bör göra och pedagogen 

agerar därefter innan barnet hinner agera självständigt. Här tolkar vi att pedagogens agerande 

skapar sämre förutsättningar för barnet att utveckla sina egna förmågor på ett självständigt sätt. 

I den här situationen ser vi inte teorin om det kompetenta barnet. Istället tolkar vi det som att 

pedagogen agerar som en individ som ska fylla barnet med kunskap. På så vis visar pedagogen 

barnet hur hen ska agera utan att låta barnet prova sig fram själv och vara delaktig i 

sammanhanget. Sommer (2005) vill tydliggöra att pedagogen inte längre är en person som ska 

fylla barnen med kunskap utan bör ses mer som en person som ska lära tillsammans med barnen. 

Vi anser, utifrån ett perspektiv på självständighet och delaktighet, att barnet inte hinner 

kommentera eller agera i situationen och där med hämmar pedagogens agerande barnets egna 

aktörskap och självständighet. Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2005) menar att 

självständighet är viktig del av måltiden och något som barnen ska få chans att lära. Vi upplever 

att den typen av kontroll som pedagogen utövar i situationen kan leda till negativa effekter 

utifrån ett perspektiv på självständighet och delaktighet. Detta eftersom att pedagogen inte ger 

barnet möjlighet att agera självständigt i den här situationen. Pedagogen ger inte barnet 

möjlighet att få anpassa sin tallrik eller försöka göra rätt på egen hand. Utifrån delaktighet tolkar 

vi det som att pedagogen inte ger barnet någon chans att delta och förhandla om situationen 

utan pedagogen agerar på egen hand. Förmågorna som Sommer menar att barnen har 

kompetens till uteblir samt att barnet inte får möjlighet till att försöka och misslyckas.  

  

I den andra observationen där pedagogen skapar, i ett försök att få barnen att börja äta mer, ett 

klimat som vi upplever är negativt för barnens förhållande till mat. Alltså det skapas ett klimat 

där vi upplever att barnen tolkar pedagogens uppmaning om att äta upp som något som ska 

göras fort. Vi tolkar också situationen som en negativ situation eftersom pedagogens agerande 

inte lyckas rädda upp situationen utan bara dämpar barnens egna försöka att skapa kontroll och 

förståelse över måltiden. Kontrollen som vi upplever att pedagogen försöker utöva blir negativ 

eftersom att varken barnen eller pedagogen gynnas av den. Detta upplever vi eftersom att 

stämningen vid bordet blir sämre och ingen förändring sker när det kommer till att barnen ska 
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äta upp. Vi tolkar det som att barnen tar kontrollen över situationen eftersom att de omvandlar 

pedagogens uppmaning till en lek där de ska äta så fort som möjligt. Williams (2001) menar att 

barn hittar vägar att agera självständigt även om pedagogerna planerar och kontrollerar 

måltiden. Leken som barnen skapar i den här situationen upplever vi är deras försök till 

självständighet. I den här situationen utmanar barnen den vuxna men resultatet blir inte något 

som varken barnen eller den vuxna, som vi upplever det, ser som positivt eller roligt. Detta för 

att samtal mellan barnen och pedagogen upphör och vi upplever det som att barnen bara väntar 

på att få gå från bordet. När pedagogen uppmanar barnen till att äta upp skapas det interpretive 

reproduction när barnen försöker omvandla pedagogens order till något som de tycker är kul 

och förståeligt. Det tolkar vi är deras försök att ta kontroll över situationen och skapa ett 

sammanhang som är roligt. På så vis bryter de normerna som pedagogerna satt upp om ett gott 

förhållande till mat och genom den olydnaden skapar barnen ett oberoende från den vuxna. 

Pedagogen stoppar detta utifrån vår tolkning om att det inte är nyttigt att tävla om vem som kan 

äta fortast. På det viset stoppar pedagogen barnens eget aktiva skapande av mening samtidigt 

som det var pedagogens egna förhållningssätt till att barnen måste äta upp som ledde till ett, i 

vår mening, osunt förhållande till mat. Sepp och Höijer (2016) påpekar att förskolan har en stor 

roll när det kommer till att lära barnen om goda matvanor. 

 

Sammanfattning  

I dessa observationer ser vi hur pedagogens agerande kan bidra till att barnen inte får möjlighet 

att vara självständiga eller delaktiga i måltidssituationen. Den kontrollen som pedagogen har 

hindrar möjligheter för barnen att kunna förhandla och agera självständigt i situationen. Det 

synliggörs också hur barnen försöker ge sig själva fortsättningar för att vara självständig genom 

att skapa lekar vid matbordet.  

 

  

Hjälpande pedagog   
Observation 7 Bokstavsmat    

En pedagog sitter vid ett bord med fem barn. Ett av barnen har en helt tom tallrik.    

Pedagogen: “Vill inte du ha något att äta? Jag kan gå med dig och kolla om vi kan 

hitta något som du vill ha”    

Barnet och pedagogen går tillsammans till buffébordet och kommer tillbaka efter 

en liten stund.    

Pedagogen: “Nu får du visa vad du hämtade för något”   

Barnet håller fram sin tallrik.   

Barnet: “Det är min bokstav!”   

Barnet visar sin tallrik där barnet tillsammans med pedagogen har lagt maten så 

att den formar den första bokstaven i barnets namn. När barnet har visat klart 

börjar barnet att äta.    

   

Observation 8 Vilken färg vill du ha?    

En pedagog står vid buffen och välkomnar barnen till att ta mat. På buffén stod 

grönsakerna först i olika skålar. Två barn gick nästan förbi grönsakerna för att 

istället ta av den övriga maten.   

Pedagogen: “Vilken färg vill du ha på din tallrik? Vill du ha grön.   

lila eller kanske orange?”  

Barnen börjar titta på grönsakerna och tar för sig. Ett av barnen tar till sig ärtor på 

tallriken.    

Barn: “Titta, jag tog grön på min tallrik!”  

Pedagog: “Ja jag ser, vilken härlig färg det var på ärtorna” 
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Tolkning och analys av observation 7 och 8 

I de två observationerna tolkar vi att pedagogerna använder sig av maten för att locka barnen 

antingen till att äta eller skapa en nyfikenhet hos dem för den mat som serveras. Vi tolkar det 

som ett sätt för pedagogen att styra barnen till att göra det som pedagogen vill att de ska göra. 

I det här fallet upplever vi det som en positiv typ av kontroll som pedagogen utövar. Detta 

eftersom att pedagogen leder barnen till att våga testa och börja smaka på maten. Detta 

arbetssätt som pedagogen utöver gör också barnen delaktiga i måltiden eftersom att det hjälper 

barnen att börja samtal med varandra. I observationerna anser vi att pedagogerna använder sig 

av bokstäver och färger för att göra maten mer intressant för barnen och som ett sätt att se 

barnen med kompetenser som utvecklade förmågor. Pedagogens agerande är ett sätt att väcka 

de förmågor och kunskaper barnen har om färger och bokstäver som de i matsituationen inte 

använder. Pedagogen ser barnet med kompetenser som potentialer eftersom de utmanar barnens 

tänkande genom olika aktiviteter vid matbordet. Vi ser det som att de tror på barnet förmåga att 

ta till sig nya sätt att tänka kring mat och att de har kompetens att utveckla dessa nya perspektiv. 

  

Vi upplever att den kontroll pedagogen har över situationen är positiv eftersom deras agerande 

upplevs göra barnen mer intresserade av maten. Vi observerade att barnen upplevdes mer 

intresserade genom att tala om maten utifrån färger och vilka bokstäver de kunde skapa av 

maten. Alcock (2007) beskriver barnens lekfullhet och hur pedagoger, genom att ta tillvara på 

barnens spontana lekar ger flera möjligheter till barnen att utveckla de förmågor som de ger 

uttryck för i sina lekar. Pedagogen är i denna situation initiativtagare till lek och lekfullhet 

eftersom att det är pedagogen som tar tillvara på de möjligheter som måltiden ger. Pedagogerna 

intar en barncentrerad roll och det blir en positiv situation som pedagogen styr. Persson 

Osowski, Göranzon och Fjällström (2013) fann att pedagogen intog olika roller under 

måltiderna som antingen var en barncentrerad roll där pedagogen gjorde barnen delaktiga 

genom att diskutera ämnen som rörde barnens tillvaro eller en vuxencentrerad roll där 

pedagogen tog över samtalet med barnen och bestämde ämne som de samtala om. Eftersom att 

vi upplever att barnen tycker det blir roligt och intressant att diskutera vilken färg maten har ser 

vi situationen som positiv.   

 

Genom att pedagogerna i båda observationerna intresserar barnen för färger och bokstäver 

börjar barnen samtala om detta mellan varandra och på det sätt skapas interpretive reproduction. 

Barnen, genom de vuxnas introduktion, delar med sig till sina kamrater och omvandlar samtalet 

med pedagogen till ett samtal mellan barnen. Pedagogerna ser alltså till det kompetenta barnet 

och genom förhandling med barnen lyckas det skapa en situation där barnen blir intresserade 

och nyfikna samtidigt som det ger möjlighet till barnen att utvecklas. Pedagogen ser alltså 

barnet som individ med förmågor som de både kan använda sig av och utveckla. Genom den 

sortens förhandlingen blir också barnen mer delaktiga i situationen.  

 

Sammanfattning  

Genom lekfullhet synliggörs det i observation 7 och 8 hur pedagogen kan göra barnen delaktiga 

vid måltiden. På ett lekfullt sätt kan pedagogen intressera barnen för maten som serveras och 

genom det blir barnen delaktiga eftersom de börjar samtala och engagera sig i maten. Eftersom 

att det är pedagogen som initierar lekfullheten för barnen har pedagogen en kontroll över 

situationen men som ger positiva effekter eftersom de utgår ifrån barnen och hur de kan göra 

det roligt för dem.  

Förskolan Gaffeln  

Barnen i observationerna vid förskolan Gaffeln var mellan 3-5 år. I de observerade situationerna 

sitter barnen uppdelade i olika rum med cirka 6 barn per rum. 



   

 

 

 

20 

Barnens oberoende  

Observation 1 Skicka den röda   

Ett barn sitter på ena kortsidan av bordet och ber ett annat barn som sitter längst 

bort på andra änden av bordet om brödet.  

Barn1: “Kan du skicka den röda?”  

Barn 2: “Vilken? Den här?” (pekar på mjölken som inte är röd)  

Barn 1: “Nej, den röda!”  

Barn 2: “Menar du brödet?”  

Barn 1: “Ja kan du skicka brödet?”  

Barn2 tar brödkorgen och stäcker sig så långt hen når.   

Barn 3: “Jag kan skicka brödet till dig”   

Barn3 räcker brödkorgen till Barn1 som tar emot korgen, säger tack och tar en 

smörgås. 

  

Tolkning av observation 1  

I denna observationen skickar barnen korgen med bröd mellan sig för att den som vill ha ska 

få. Vi tolkar det som att barnen handlar utifrån vad deras kamrat behöver vilket kan tyda på att 

de själva kan be om hjälp. Vi upplever att barnen både kan yttra sitt problem samt agera för att 

problemet ska lösa sig. Vi kopplar detta till att barnen har agens och är aktiva aktörer i att skapa 

sin egen och kamraternas tillvaro. Förhandling uppstår när barnen i den här situationen 

förhandlar om vad det är som är rött och hur den röda ska komma till det barnet som vill ha 

den. Normen för kamratkulturen upplever vi blir synlig genom att barnen samarbetar och flera 

barn lägger sig i situationen och upplevs vilja att alla runt bordet ska få det de vill ha. Det 

behöver inte vända sig till en vuxen för att problemet ska lösas eller för att den vuxne ska hjälpa 

dem iscensätta den lösningen som de kommit fram till och genom det upplever vi att det är 

oberoende. Denna typ av handlande kan kopplas till Munck Sundmans (2013) beskrivning av 

hur barn intar positionerna vid matbordet där de kan vara självständiga och hjälpa varandra. Vi 

tolkar det som att barnen känner omsorg om varandra och vill hjälpa varandra att komma till 

rätta. Genom omsorgen blir barnen delaktiga i situationen eftersom att de hjälper varandra. 

Detta upplever vi sker eftersom barnen har kompetenser som utförande och prestationer 

eftersom de utrycker sina förmågor om att be om hjälp och lösa situationen. I den här 

observationen är det tydligt när ett av barnen använder sig av uteslutningsmetoden för att fråga 

ut barnet vad det är barnet vill ska bli skickat till hen.   
 

Sammanfattning  

I observationen ser vi att barnen, på ett självständigt sätt, kan lösa problem som uppstår. De tar 

ansvar för att förse sina kamrater och sig själva med mat. Detta både genom att de är aktiva och 

delaktiga i situationen för att hjälpa varandra. De blir helt oberoende av den vuxna eftersom att 

de löser problemet genom att skicka det som är serveras på bordet mellan varandra.  

Barnens ansvarstagande 

Observation 2 Jag vill ha en till macka    

Ett barn har ätit upp sin macka och vänder sig mot pedagogen vid bordet.    

Barnet: “Ja vill ha en till macka”    

Pedagogen: “Du har inte tagit någon soppa” 

Barnet: “Ja vill inte!”    

Pedagogen: “Men du kommer bli jättehungrig”    

Ett barn som sitter bredvid pedagogen tar brödkorgen och skickar den till det 

barnet som ville ha en till smörgås. Barnet tar en till och pedagogen reagerar inte 

på detta.    
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Tolkning av observation 2  

Denna måltid serverades med buffé men smörgåsar och dricka var framdukat på bordet där 

barnen satt. Det ledde till att barnen behövde ta ansvar över att hämta sin egen mat vid buffén 

men dryck och smörgås kunde de både ta själva och bli serverade av pedagog. I observationen 

tolkar vi att ett barn har intagit rollen som omhändertagande när pedagogen inte gör det. Detta 

genom att ge barnet en smörgås när pedagogen inte gjorde det. Vi upplever det som ett 

ansvarstagande och en omsorg eftersom barnet på egen hand agerar i vad vi upplever att försöka 

till att behaga sin kamrat. Alltså tar de ansvar över att se till så att sin kamrat har det bra. 

Williams (2001) menar att bordsservering fostrar fram en gemenskap mellan de som deltar vid 

bordet. Barnet visar agens och är aktiv genom att hen agerar för att hjälpa sin kamrat och på så 

vis skapas det en kamratkultur där barnen agerar för att hjälpa varandra att stå emot vad 

pedagogen säger. Här uppstår det en situation där barnen utmanar pedagogens regler och den 

norm som existerar runt matbordet. Det leder till att de skapar nya normer inom den 

kamratkultur som uppstått vid bordet och genom kamratkulturen blir de också delaktiga i 

situationen.  

  

Pedagogen, tolkar vi, vill att barnet ska äta mer soppa eftersom det är huvudrätten vid måltiden. 

Men det blir en maktkamp när barnet inte vill äta soppa utan hellre vill ha en smörgås. Barnet 

försöker ta kontroll över sin situation och agerar för att de ska bli som hen vill samtidigt som 

pedagogen går emot. Det upplever vi är ett barn med agens som försöker skapa förutsättningar 

för att de ska bli som hen vill. Likaså upplever vi att barnet försöker ta kontroll och skapa nya 

normer och regler vid matbordet. Det får barnet sedan hjälp med när det andra barnet ger hen 

en smörgås trots att pedagogen först sa nej. Barnet som delar ut smörgås upplever vi tar ansvar 

över situationen eftersom hen värnar om sin kamrat och att kamraten får som hen vill. Det 

skapas interpretive reproduction eftersom barnen tillsammans utmanar den rådande kulturen 

om vad som ska ätas vid matbordet. De blir extra tydligt eftersom vi upplever att de inte bara 

godtar de regler som pedagogen har satt upp utan utmanar och skapar nya normer. Det sker 

eftersom barnen lägger sig i sin kamrats situation som Williams (2001) påpekar att 

pedagogernas rutiner och normer är både positiva och negativa och i detta fall tolkar vi det som 

att barnen upplever normerna negativa och då skapar nya. Det sker också genom en förhandling 

där barnen lägger sig i situationen och tillsammans som en grupp sker en tyst förhandling. Där 

barnen agerar utefter vad de anser är rätt och eftersom pedagogen inte säger emot tolkas det 

som ett accepterande av barnens agerande.   

 

Sammanfattning  

I observation 2 ser vi hur pedagogens agerande inte påverkar barnets självständighet utan de 

försöker ändå hävda sin rätt trots att pedagogen säger emot. Vi ser också hur de andra barnen 

tar ansvar över att barnen som inte är nöjd ska bli det och på så vis blir delaktiga i 

kamratkulturen. Genom sin delaktighet i kamratkulturen blir de också delaktiga i 

sammanhanget vid måltiden.  

 

Stjälpande pedagog  
Observation 3 Ja äter!    

Pedagogen vänder sig om mot ett barn som har en tom tallrik.    

Pedagog: “Du äter ingenting idag”    

Barnet: “Ja äter!”   

Pedagogen: “Inte så mycket soppa”   

Under måltiden har vi observerat att barnet har ätit två smörgåsar, oliver, fetaost 

och lite av en pastasallad.   
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Tolkning av observation 3 

I denna observationen förekommer en situation där vi som observatörer uppmärksammar något 

som pedagogen inte hade gjort i och med att vi såg den maten som barnet hade ätit. Barnet har 

under måltiden plockat på sig lite mat från de olika skålarna vid buffén men pedagogen vill att 

barnet ska äta mer soppa och lägger ingen större vikt vid de grönsaker och sallad som barnet 

ätit. Vår tolkning är att pedagogen anser att soppan är huvudrätten under måltiden och därmed 

viktigast att äta. Alcock (2007) menar att om pedagogerna släpper mer på de rutiner och regler 

som existerar runt måltiden kan det ge pedagogiska fördelar. Eftersom pedagogen inte släpper 

på reglerna uppstår, enligt oss, en maktkamp mellan barnet och pedagogen. Pedagogen 

uttrycker “Du äter ingenting idag”. Barnet fortsätter att hävda sin rätt trotts att pedagogen säger 

emot. Barnet utrycker “Ja äter!”. Eftersom barnet fortsätter att säga emot upplever vi det som 

att barnet ger sig själv en aktiv roll i situationen och försöker hitta strategier till hur det ska 

övertyga pedagogen att hen har ätit och genom det ta kontroll över sin egen tillvaro. Williams 

(2001) påpekar att oavsett omständigheter hittar barn sätt att agera självständigt. Det vi också 

upplever är att barnet försöker få kontroll över situationen genom interpretive reproduction 

eftersom barnet utmanar de regler och normer som existerar vid matbordet. Det sker också 

genom förhandling där barnet tvingas att förhandla om sig själv och sina egna behov med 

pedagogen eftersom pedagogen inte har lyckats uppmärksamma hur barnets situation 

egentligen ser ut. Detta eftersom pedagogen har missat vad barnet har ätit under måltiden.  

 

Sammanfattning  

För att sammanfatta denna observation ser vi åter igen hur barnen försöker hävda sin rätt trots 

att pedagogen säger emot. Det sker genom att barnet utmanar de regler och normer som 

existerar under måltiden. På så vis ger barnet sig själv en aktiv roll i situationen och försöker 

ge sig själv ett sätt att agera självständigt på.  

 

Hjälpande pedagog  

Observation 4 Vad tänker jag på?   

Barnen vid bordet börjar vrida och vända på sig och några har ätit färdigt medan 

andra fortfarande äter.    

Pedagogen: “Nu ska ja tänka på något!”    

Barnen: “Ja!”    

Pedagogen: “Jag tänker på en frukt, den är röd och rund”    

Barn: “Äpple!”    

Pedagogen: “Det är rätt, då får du duka ifrån”    

Denna lek fortsätter pedagogen med tills alla barnen har gissat rätt en gång och 

genom det fått lov att gå och duka ifrån. Några barn, trots att det redan är klara 

och har fått lov att duka ifrån, kommer tillbaka och vill fortsätta leka.    

  
Tolkning av observation 4  

I den fjärde observationen börjar pedagogen leka en lek med barnen. Det som vi tolkar in i den 

här situationen är att pedagogen har kontrollen och styr. Detta sker, utifrån vår tolkning på ett 

lekfullt sätt eftersom att pedagogen använder sig av lek för att få barnen att sitta en längre stund 

vid matbordet. Situationen upplever vi är positiv eftersom att den kontroll som pedagogen 

utövar grundar sig i lek och något som barnen är intresserade av. Genom att pedagogen leker 

med barnen blir också barnen mer delaktiga i situationen eftersom att det deltar i samtalen som 

sker. Även om det är pedagogen som har kontrollen och styr situationen tolkar vi det som att 

pedagogen ser till Sommers kategori om barnens kompetenser som utvecklade förmågor. 

Pedagogen, tolkar vi, har en tro på att barnen klarar av att sitta stilla vid bordet en stund till och 
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för att underlätta för barnen ger pedagogen dem något att underhålla sig med. Det skapas genom 

att pedagogen var lekfull och vi upplever att genom sin lekfullhet skapade pedagogen ett 

intresse hos barnen samtidigt som de fick möjlighet att träna sitt abstrakta tänkande. Alcock 

(2007) menar att om pedagogen släpper på rutiner och använder sig av sin egen och barnens 

lekfullhet ger det förutsättningar för att barnen ska utvecklas.  

  

De vi också upplever med denna situation är att barnen är medskapare till matkulturen runt 

matbordet. Genom att de är aktiva och villiga i att delta i leken som pedagogen startar tolkar vi 

det som att de, tillsammans med pedagogen, sätter upp rutiner för vad som är okej vid 

matbordet. Detta sker också genom att pedagogen bjuder in barnen till att bli delaktiga i 

situationen. I detta fall att lekar som denna blir en del av måltiden och något som kan 

förekomma i slutet av varje sittning. Alltså blir barnen aktiva aktörer i den situationen som de 

befinner sig i och kan påverka den genom att delta i aktiviteter de tycker är roliga. Genom det 

göra de det roliga till något vanligt förekommande.  

 

Sammanfattning  

Genom lekfullhet synliggörs det i observationen hur pedagogen kan göra barnen delaktiga vid 

måltiden. Det upplevs bli en positiv situation när pedagogen använder sig utav lek och barnens 

intresse för att styra situationen. Genom pedagogens lek blir barnen inbjudna i situationen på 

ett sätt som gör dem delaktiga i hur måltidskulturen ser ut.  

Slutsatser 

De slutsatser som vi dragit utifrån de frågeställningar vi haft och de observationer vi gjort 

kommer att redovisas här. Genom våra observationer kan vi urskilja att barnen försöker ge sig 

själva en aktiv roll i det sammanhang som de befinner sig i. I vissa situationer är det enklare för 

dem att kunna agera självständigt med hjälp av kollektivet men i andra situationer blir det en 

maktkamp mellan barnen och pedagogerna om vem som ska ha kontrollen över situationen. Vi 

kan se att barns agens och deras aktiva roll alltid är närvarande och upplever de inte själva att 

de har kontrollen över sin situation försöker de i de flesta fallen återta den, antingen genom att 

hävda sin rätt eller ta hjälp av kamraterna. Strategierna som de använder sig av, både enskilt 

och i grupp, är förhandling. De förhandlar både med varandra och med pedagogen för att uppnå 

förändrade regler, rutiner eller normer som pedagogerna står för. Precis som James (2009) och 

Gurdal (2015) beskriver barn som aktiva individer i sitt eget liv, visar vårt resultat det samma. 

Barnen blir, genom deras agerande när de skapar och omvandlar information, aktiva individer 

som utövar självständighet och är delaktiga i sammanhanget. Det synliggörs både genom att de 

tar ansvar för att städa upp, hjälpa en kamrat eller hävda sin rätt när en pedagog säger emot.   

  

I de fall när pedagogerna har kontrollen och styr situationen upplevas det ge positiva och 

negativa effekter utifrån ett perspektiv på självständighet och delaktighet. Agerar pedagogen 

utefter att behålla kontrollen men ändå göra barnen delaktiga i situationen kan det leda till 

positiva fördelar som när det kommer till att prova maten eller sitta en längre stund vid bordet. 

När situationen upplevs negativ gynnas inte barnen eller pedagogen av situationen och det som 

pedagogen ville uppnå uppnås inte. Resultatet visar alltså att barnen använder sig av interpretive 

reproduction för att skapa sammanhang där de har kontroll och som Corsaros (2005) beskriver 

hur barn samlar informationen från de vuxna i sin omgivning och sedan omvandlar 

informationen till att passa barnens egen kultur. Likaså visar resultatet hur pedagogerna utifrån 

teorin om det kompetenta barnet, kan vinna pedagogiska fördelar genom att göra barnen 

delaktiga och tro på deras förmåga. Negativa aspekter kan uppstå om barnet inte får lov att 

misslyckas och utvecklas både enskilt men också i grupp. Som Sommer (2005) beskriver hur 

barn är aktiva i sitt lärande och inte enbart tar emot de normer och regler som finns omkring 
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dem utan omvandlar dem till sina egna. Likaså sker utveckling hos barnen inte på egen hand 

eller enbart av pedagogen utan det sker hela tiden i samspel med pedagogen och kamrater. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi besvara våra frågeställningar, diskutera vårt resultat samt föra en 

diskussion om vårt val av metod. Som avslutning kommer vi ge förslag på vidare forskning 

inom området. Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur barns delaktighet och 

självständighet visas under måltiden när måltiden är arrangerad som bufféservering i en stor 

matsal eller i mindre rum på avdelningen. Vi har haft två frågeställningar som vi utgått ifrån;  

 

• Hur visas barnens delaktighet och självständighet under måltiden när den är arrangerad 

som bufféservering i antingen en stor matsal eller i mindre rum på avdelningen?  

• Hur påverkar pedagogernas agerande barnens möjlighet till självständighet och 

delaktighet?  

Hur visas barnens delaktighet och självständighet under måltiden 

Skeden  

Eftersom måltiden organiserades med ett buffébord synliggörs barnens självständighet genom 

att deras kompetens som prestationer och utförande visades. Självständigheten tog sig i uttryck 

genom att de hämtade och ansvarade för att allt som behövs för måltiden skulle komma fram. 

Det innebär att de visade förmågor om hur de lägger upp mat, vad för bestick som behövs till 

måltiden samt hur de skulle agera vid bordet som de satt vid. Begreppet interpretive 

reproduction synliggörs när barnen upprätthåller de normer och rutiner som de lärt från vuxna 

och kamrater. Det kunde synliggöras genom att de påpekade för varandra vad som behövdes 

eller fattades när de dukat fram tallrikar och glas. Corsaro (2005) menar att barn samlar 

informationen de får från vuxna och omvandlar den till att passa deras egna kamratkulturer. Det 

synliggjordes vid borden när vissa barn tog på sig rollen som omhändertagande eller ansvarande 

och på det viset såg till att alla de andra barnen uppfyllde de krav eller normer som de lärt sig. 

Genom begreppet interpretive reproduction synliggör det också hur barnen är aktiva aktörer 

och agerar i sina egna men också i andras liv. Utifrån detta ser vi också hur barnen gör sig 

delaktiga i måltidssituationen genom att de intar olika roller och agerar för att skapa och 

upprätthålla den kultur och gemenskap som finns runt matbordet.  

 

Barnens självständighet synliggjordes också genom att vissa barn hamnade ensamma vid ett 

bord utan en pedagogs närvaro. Munck Sundman (2013) beskriver hur barnen blev mer 

delaktiga och engagerad runt matbordet när en vuxen inte var närvarande. Det synliggjordes 

genom att de barn som satt ensamma ändå hade flytande samtal, engagerade sig i måltiden och 

ansvarade för att duka fram det de behövde. Vi anser att barnen både åt och samtalade med 

varandra även om pedagogen var närvarande eller inte. Williams (2001) påpekar att det är 

framför allt gemenskap som skapas under måltiderna. Alltså en pedagogs närvaro är inte 

avgörande för om barnen är självständiga eller inte. Barnen kan agera självständigt på egen 

hand utan en pedagog men också när en pedagog är närvarande. En situation som kan uppstå 

av pedagogens frånvaro är att de barn som ännu inte utvecklat den kompetens som krävs för att 

ta ansvar och vara självständiga kan glömmas bort i den stora matsalen. Barn som behöver mer 

stöttning och hjälp med att få måltiden att fungera upptäcks inte alltid på grund av att 

organisationen ser ut som den gör med många barn på samma ställe. I de situationerna kan inte 

barnen använda sin agens eftersom de ännu inte utvecklat detta. De barn som redan har dessa 

kompetenser gynnas av denna sorts organisation eftersom de hela tiden hamnar i situationer där 

deras självständighet och agens utmanas.  

 

Gaffeln  

Buffébordet hjälpte till att synliggöra barnens kompetenser som prestationer och utförande 
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eftersom deras förmåga att hämta och förse sig själva med mat blev tydliga. Det synliggjorde 

också hur barnen kunde agera självständigt under måltiden. Den typen av självständighet som 

syntes på förskolan Skeden när barnen hämtade bestick och dryck syntes inte på förskolan 

Gaffeln. I och med att bestick och glas redan fanns på bordet var det ett moment som barnen 

inte fick ta lika mycket ansvar för.  

 

Det var alltid en pedagog närvarande som kunde stötta de barn som behövde det. Barnen hade 

alltid tryggheten av att en pedagog var närvarande men de agerade inte mindre självständigt på 

grund av det. Utan självständigheten tog sig i uttryck på ett annat sätt. Självständigheten 

synliggjordes genom att barnen förhandlade om sin självständighet i flera situationer med 

pedagogen. Det kunde handla om att hävda sin rätt eller tillsammans med andra barn förhandla 

och hjälpa ett annat barn. Williams (2001) beskriver att barnen oavsett hur pedagogen agerar 

hittar vägar att agera självständigt. Barnen är aktiva individer i måltiderna som hela tiden agerar 

för att lösa de problem som uppstår samt förändra de rutiner eller normer som krockar med 

deras vilja. Genom att pedagogerna förhandlar med barnen samtidigt som barnen också själva 

tar initiativ till att förhandling synliggörs det hur de utmanar pedagogens auktoritet. Det 

synliggörs också hur barnen är delaktiga i måltiden genom att de försöker förändra eller hjälpa 

varandra att få som de vill. Bruselius- Jensen (2015) menar att barnen ska vara delaktiga i sin 

vardag. Genom att barnen tar initiativ och förhandlar samt hävdar sin rätt mot pedagogen 

försöker de göra sig själva delaktiga i situationen. Sommer (2005) menar att begreppet det 

kompetenta barnet inte innebär att barnen på egen hand ska ta ansvar för sig själva utan 

kompetenser utvecklas och lärs i samspel med pedagogen. Eftersom barnen aktivt agerar 

självständigt ger det möjlighet för pedagogen att släppa på sin kontroll och ge barnen 

förutsättningar att vara självständiga och delaktiga i måltiden.  

 

Sammanfattning  

För att sammanfatta hur barnens självständigt och delaktighet syns på de olika förskolorna kan 

vi se att barnen agerar självständigt genom att hämta sin mat på egen hand. Skillnaden mellan 

förskolorna är att barnen på Gaffeln har dryck och bestick framdukat vid sitt bord som inte 

barnen på Skeden har. Barnens självständighet synliggjordes också genom att de intog olika 

roller vid måltiden. Det kunde vara att de tog på sig ett ansvar över de andra barnen och att de 

skulle upprätthålla de rutiner som finns i kamratkulturen. Genom barnens sätt att agera med och 

påverka varandra har de agens och är aktiva under måltiden. Den aktiva roll de intar gör dem 

delaktiga i måltiden. Är pedagogen inte närvarande visades barnens självständighet ändå genom 

att de tog ansvar över sig själva och sina kamrater.  

 

Hur påverkar pedagogerna barnens delaktighet och självständighet under 

måltiden    
Skeden  

På förskolan Skeden är det fler barn per pedagog, i jämförelse med förskolan Gaffeln, vilket 

leder till att en grupp barn vid vissa måltider får sitta ensamma vid ett bord utan en pedagogs 

närvaro. Som vi tidigare nämnt synliggörs barns delaktighet och självständighet när pedagogen 

inte är närvarande. Det betyder inte att barnen är mindre delaktiga och självständiga när 

pedagogen är närvarande. Är pedagogen närvarande blir pedagogens förhållningssätt 

betydelsefullt eftersom det kan avgöra hur mycket utrymme barnen får att bli delaktiga och 

kunna agera självständigt.  

 

Det går att urskilja hur pedagogens lekfullhet gynnar barnens delaktighet under måltiden. 

Pedagogen initierar i observationer 7 och 8 lekar för att intressera och styra barnen i den riktning 

som pedagogen vill. I dessa fall handlade det om att få barnen intresserade av maten och våga 
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smaka. Utifrån det får barnen möjlighet att agera och styra situationen utifrån hur pedagogen 

har styrt upp och bjudit in barnen i situationen. På så vis kan pedagogens kontroll upplevas som 

positiv eftersom att pedagogens agerande skapar delaktighet hos barnen. Det synliggörs också 

hur pedagogerna ser barnen som individer med kompetenser som potentialer samt som 

utvecklade förmågor. Det genom att pedagogerna såg barnens potentialer och de väckte de 

förmågor barnen inte använde sig av under måltiden. Som pedagogerna gjorde i observationer 

när de diskuterade bokstäver och färger med barnen. De väckte barnens kunskaper om färger 

och bokstäver som de annars kanske inte använder sig av under måltiden. Alcock (2007) 

påpekade att om pedagogerna släpper mer på de rutiner och regler som existerar runt måltiden 

kan det ge pedagogiska fördelar eftersom de ger utrymme för både barn och pedagoger att vara 

mer i stunden och inte bli begränsade av rutiner och regler. Utifrån att pedagogerna använder 

sig av andra ämnen och är lekfulla under måltiden släpper de på rutinerna och ger barnen 

möjlighet att bli delaktiga. Observation 5 och 6 visar på en negativ aspekt av att inte följa detta 

arbetssätt. Pedagogen som inte stannade upp för att vara i nuet utan bara manade på barnen att 

äta upp förlorade möjligheter till att göra barnen delaktiga samtidigt som barnens egna försök 

till kontroll och meningsskapande stoppades. Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2005) menar 

att många pedagoger ser måltiden som ett avbrott från den pedagogiska verksamheten och inte 

tog i beaktning de möjligheter som måltiden har för barnens utveckling. Det samma kan 

upplevas med situationen där pedagogen inte gav barnet möjlighet att rätta till sin tallrik. Utifrån 

pedagogernas agerande fick inte barnen möjlighet att vara delaktiga eller självständiga i 

situationerna. Det visar hur pedagogens kontroll över situationen kan hindra barnens möjlighet 

till delaktighet och självständighet.  

 

Gaffeln 

På förskolan Gaffeln är det mindre antal barn än på förskolan Skeden och det resulterade i att 

en pedagog hela tiden var närvarande vid varje bord under måltiden. Genom att pedagogen 

alltid är närvarande kan de finnas tillhands för att hjälpa barnen. Eftersom att en pedagog sitter 

vid varje bord blir det även här synligt hur deras agerande påverkar barnens förutsättningar för 

självständighet och delaktighet. I observation 3 upplever vi att pedagogen säger emot barnet 

men att barnet ändå skapar möjligheter att vara självständig. Hade inte barnet hävdat sin rätt i 

den här situationen kunde pedagogens agerande varit ett hinder för barnet att kunna vara 

självständigt. Det synliggör hur pedagogens närvaro kan både stjälpa och hjälpa barnen till att 

bli självständiga. En observation när pedagogens närvaro kan upplevas vara positiv för barnen 

var när pedagogen fick barnen att sitta kvar vid bordet en stund till genom lek. Att leka med 

barnen visar hur pedagogen genom att förhandla skapar ett roligt klimat för barnen som bjuder 

in barnen att vara delaktiga i måltiden. Alcock (2007) menar att barns lekfullhet och spontanitet 

ger goda förutsättningar för utveckling om pedagogen uppmärksammar detta. Genom att 

pedagogen alltid är närvarande ligger det större ansvar på pedagogen att ta avstånd och låta 

barnen lösa vissa problem på egen hand med de kunskaper och kompetenser de har. Sommer 

(2005) menar att barnen ska vara medskapare av kunskaper tillsammans med pedagogen. 

Genom att pedagogen ger barnen utrymme att lösa problem själva kan det skapa chanser till att 

utveckla nya kunskaper tillsammans med pedagogen. Barnen som vi tidigare nämnt agerar 

självständigt och är delaktiga oavsett pedagogens närvaro. Utifrån det blir pedagogens närvaro 

viktig när det kommer till vilken typ av självständighet som barnen kan utöva. Den närvarande 

pedagogen blir som en livlina för barnen som de alltid kan använda sig av. När pedagogen inte 

är närvarande måste barnet ta ansvar för att klara upp situationen på egen hand eller genom att 

ta hjälp av en kamrat. På så vis utvecklar barnen olika typer av självständighet beroende på om 

de har en pedagog nära till hands under måltiden eller inte.  
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Sammanfattning  

För att sammanfatta pedagogernas agerande när det kommer till barnens självständighet och 

delaktighet handlar det om pedagogens förhållningssätt ihop med barnen. När pedagogen agerar 

lekfullt och utifrån vad som kan intressera barnen gynnar det barnens delaktighet och 

självständighet. Eftersom att barnen upplevs uppskatta lek blir det mer engagerade i situationen 

och på så vis delaktiga. Om pedagogen är närvarande eller inte ger olika förutsättningar för 

barnen att agera självständigt. Den närvarande pedagogen kan skapa situationer där barnet 

hävdar sin rätt och på så vis försöker ge sig själv mer självständighet. När pedagogen inte är 

närvarande får barnet mer ansvar att agera självständigt utan att en pedagog påverkar 

situationen.  

Metoddiskussion  

Utifrån nackdelar och fördelar med vår undersökning upplevde vi att den största nackdelen var 

att deltagarna var medvetna om vår närvaro och det genererade i att situationen blev annorlunda 

för dem även om det var en vardaglig händelse. Detta syntes hos pedagogerna som var 

informerade om vår närvaro och medvetna om vad vi skulle undersöka. På så vis kunde de 

tänka och agera utifrån vårt syfte med studien än vad de kanske gjort i vanliga fall. Även barnen 

märkte av vår närvaro genom att försöka integrera oss i sammanhanget samtidigt som vissa 

barn upplevdes mer avvaktande av vår närvaro. Det var skillnad mellan de två förskolorna 

eftersom vi på den större förskolan med matsal aldrig var inne hos barnen på deras avdelning 

utan enbart satt i matsalen när de skulle äta. På förskolan Gaffeln satt vi inne på deras avdelning 

hela vår vistelse även när vi skulle transkribera vårt material mellan observationerna. Detta fick 

vi göra eftersom det inte fanns andra rum tillgängliga och på så vis lärde barnen känna oss 

närmare än vad barnen på förskolan Skeden gjorde. På förskolan Skeden hade vi tillgång till ett 

avskilt rum där vi kunde transkribera våra observationer. Detta ledde till att barnen på den 

mindre förskolan agerande på ett mer naturligt sätt och var inte lika avvaktande och nyfikna på 

oss under själva måltiden. Utifrån detta kan validiteten påverka vår undersökning i den mån att 

pedagoger och barn är medveten om vad vi vill undersöka och på så vis agerar utifrån det istället 

för att agera på det sätt de brukar under vardagliga omständigheter.  

Vidare forskning  

Under vår sammanställning av vårt insamlade material har nya frågor väckts om vidare eller ny 

forskning. För att fördjupa den forskning som vi gjort hade fler förskolor kunnat observeras för 

att se hur självständighet och delaktighet tar sig i utryck. Det hade bland annat varit intressant 

att undersöka en måltid som var helt bordsserverad och inte utgick ifrån ett buffébord för att se 

hur de hade påverkat självständigheten och delaktigheten. Det hade också varit intressant att 

observera fler förskolor med likande organisation som förskolorna Skeden och Gaffeln för att 

se om samma tendenser finns där som vi hittade under vår undersökning. Forskningen hade 

också kunnat utvidgats genom att observera delaktighet och självständighet vid måltider med 

ännu yngre barn än 3–5 år. Nyfikenhet och intresse har väckts för förhandlingar mellan barn 

och pedagog och mellan barn och barn som vi sett sker under måltiden. Vi har även 

uppmärksammat och intresserat oss mer för hur makt och kontroll yttrar sig under måltiden. 

Under våra observationer har vi också sett hur pedagoger utmanar och uppmuntrar barn att 

försöka nya saker och att försöka göra saker själva. Något som vi är nyfikna på är hur pedagoger 

förmår sig att stimulera latenta förmågor och kompetenser som barnen ännu inte använder sig 

av.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Samtyckesblankett  
  

Vi heter Jessica Copland och Kristina Emilsson och studerar till förskollärare på Högskolan 

Väst och är just nu inne på våran sjätte termin och ska skriva vårt examensarbete. Vårt 

examensarbete kommer vara en observationsstudie där vi observerar barn mellan 3–5 år under 

måltiden. Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur barns delaktighet och 

självständighet visas under måltiden när måltiden är arrangerad som bufféservering i en stor 

matsal eller i mindre rum på avdelningen. Vi har önskan om att få observera frukost- och 

lunchmåltider under två dagar. 

  

Undersökningen kommer att utgå ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att deltagande i undersökningen är frivilligt och alla deltagare har rätt att dra sig ur när 

de vill. Allt insamlat material kommer vara konfidentiellt och alla namn kommer bytas ut mot 

fiktiva namn. Materialet används enbart i denna undersökning och kommer inte lämnas ut till 

obehöriga och efter kursens slut kommer materialet förstöras.   

  

Vi ger härmed samtycke till att denna studie genomförs.  

  

Datum/År 

  

  

  

Namnunderskrift 

  

  

  

Forskares namnunderskrift  

  

  

  

  
Har ni fler frågor kan ni kontakta oss via mail och telefon  

  
Med vänliga hälsningar 

Kristina Emilsson  

Mail; kristina.emilsson.2@student.hv.se 

Tel; 07xxxxxxxx 

  

Jessica Copland  

Mail; Jessica.copland@student.hv.se 

Tel; 07xxxxxxxx 
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Barns självständighet 

under måltiden  

Barns de delaktighet 
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Lärande som sker under 
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Bilaga 3                                          

                                                                                             
 

Informationsbrev  
 

Hej!  

 

Vi heter Jessica Copland och Kristina Emilsson och studerar till förskollärare på Högskolan 

Väst och är just nu inne på våran sjätte termin och ska skriva vårt examensarbete. Vårt 

examensarbete kommer vara en observationsstudie där vi observerar barn mellan 3–5 år under 

måltiden. Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur barns delaktighet och 

självständighet visas under måltiden när måltiden är arrangerad som bufféservering i en stor 

matsal eller i mindre rum på avdelningen. Vi har önskan om att få observera frukost- och 

lunchmåltider under två dagar. 

 

Undersökningen kommer att utgå ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att deltagande i undersökningen är frivilligt och alla deltagare har rätt att dra sig ur när 

de vill. Allt insamlat material kommer vara konfidentiellt och alla namn kommer bytas ut mot 

fiktiva namn. Materialet används enbart i denna undersökning kommer inte lämnas ut till 

obehöriga och efter kursens slut kommer materialet förstöras.   

 

Om ni har frågor kan ni kontakta oss via mail och telefon.  

 

Hoppas vi ses!  

 

Med vänliga hälsningar 

Studenter  

Kristina Emilsson  

Mail; kristina.emilsson.2@student.hv.se 

Tel; 07xxxxxxxx 

 

Jessica Copland  

Mail; Jessica.copland@student.hv.se 

Tel; 07xxxxxxxx 

 

Handledare  

Osa Lundberg  

Mail; osa.lundberg@hv.se 
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