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Syftet med studien är att undersöka samspelet mellan de yngsta barnen och pedagogerna i matsitua-
tionen på en förskola. Vilket inflytande barn ges är nära sammanlänkat med pedagogernas medve-
tenhet om makten de har i rollen som vuxna. Frågeställningarna är: 

 Hur samspelar pedagogerna och barnen i matsituationer? 

 Vilket inflytande ger pedagogerna till barnen i matsituationer? 

För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av videoobservationer. Observationerna 
har gjorts på en avdelning med nio tvååringar. Vi har under tre tillfällen tre dagar i följd studerat 
förskolans matsituation (lunch) och har sammanlagt 90 minuters observationsmaterial.  

Resultatet av undersökningen visar exempel på närvarande och lyhörda pedagoger i samspel med 
barnen, men också hur lätt detta samspel avbryts och missförstånd sker. Att vara i en samspelande 
atmosfär med små barn kräver ständigt arbete med att finnas nära och att försöka förstå barns vilja. 
Resultatet visar också att barnen har inflytande till viss del genom att pedagogerna ser ett kompe-
tent barn som kan. Barns inflytande hör ihop med hur miljön är utformad, men också hur pedago-
gerna använder sin makt. 
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1 Inledning 

Förskolans vardag är full av möten mellan människor. Omsorgssituationerna som av och påkläd-

ning, blöjbyten och matsituationer är en stor och viktig del av de minsta förskolebarnens vardag. 

Vi vill i studien undersöka hur några pedagoger samspelar med barn i matsituationen och vilket 

inflytande barnen ges i dessa situationer. Arbetet med uppsatsen har fått oss att diskutera och re-

flektera över vårt eget förhållningssätt. Vi hoppas att studien väcker tankar som leder till reflek-

tion även hos andra.  

Världen som vi lever i, och våra kunskaper om den, ses enligt Dahlberg, Moss och Pence (2001) 

som socialt konstruerade där vi människor deltar aktivt i konstruktionsprocesser. Genom interak-

tion med andra skapar vi mening snarare än att söka sanning. Under senare år har den postmo-

derna diskursen fått allt mer utrymme i förskolan. Dahlberg och Åsén (2005) skriver om det nära 

samarbete som finns mellan en forskningsgrupp vid Lärarhögskolan i Stockholm och förskolorna 

i den italienska kommunen Reggio Emilia. Reggio Emiliafilosofin har fått stå som modell för ett 

nytt förhållningssätt och en ny syn på barnet, en syn som gör barnet till medkonstruktör. I detta 

postmoderna perspektiv är osäkerhet och mångtydighet utgångspunkt och det finns inte någon 

objektiv värld eller sanning. Med denna ansats finns inga universella rättigheter eller något univer-

sellt barn, människors olikheter tas som utgångspunkt och mening skapas utifrån dessa (Dahlberg 

& Åsén, 2005). Det är utifrån de här tankarna och detta synsätt som vi tar avstamp när vi påbör-

jar studien. 
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2 Litteraturstudie 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis för aktuell forskning som belyser olika sätt att se på barn. 

Därefter ges en beskrivning av olika pedagogiska atmosfärer. Här tas också upp relationer mellan 

pedagoger och barn samt förskolans kultur och värdegrund. Avslutningsvis går vi igenom de om-

råden som rör inflytande, demokrati och maktstrukturer. 

2.1 Barnsyn 

Barnsyn är ett mångfacetterat begrepp, Arnér (2009) beskriver begreppet barnsyn som vår före-

ställning om vad ett barn är, hur barn utvecklas och lär sig. Vilken syn vi vuxna har på barn har 

stor betydelse för hur vi agerar i mötet med barn och spår ur de olika historiska synsätten lyser 

igenom även idag. Synen på barn handlar enligt Johansson (2005) ytterst om vilken människosyn 

vi har och hur vi respekterar varandra. Det är enligt Arnér (2009) stor skillnad på att tala om barn 

som ännu inte vuxna mot att se barn som levande unga, unika människor. Hur ser vi på barnet? 

Anser vi att vuxna vet bäst och att barn har irrationella avsikter som vuxna inte kan eller bör räk-

na med, eller ser vi barnet som en medmänniska, en meningsskapande person som är med och 

konstruerar sin veklighet, en person som vi måste respektera.  

Dahlberg, Moss och Pence (2001) beskriver olika sätt att se på barnet och vilka konsekvenser det 

ger. Vi har valt att presentera två av dessa synsätt. Inom konstruktionen Barnet som natur… eller de 

biologiska stadiernas vetenskapliga barn ses barnet ”som en absolut varelse med universella egenskaper 

och inneboende förmågor vilkas utveckling uppfattas som en naturlig process” (Dahlberg, Moss 

& Pence, 2001, s. 71). Vi förhåller oss till vad barn förväntas kunna och vad som anses normalt 

för en viss ålder. Jean Piagets1 stadieteori har haft stort inflytande inom ovanstående sätt att be-

trakta barn. Det individuella barnet ses utan att ta hänsyn till omgivning eller sammanhang. Bar-

net följer de biologiska stadier som är utstakade för att så småningom nå fram till mognad. Inom 

detta synsätt skiljer man på intellektuell, motorisk och social utveckling och därmed isoleras pro-

cesser ifrån varandra som i vardagslivet annars samverkar. Det skulle i så fall innebära att alla 

barn oberoende av var någonstans i världen de bor och hur deras förutsättningar ser ut, befinner 

sig på samma utvecklingsnivå vid samma ålder.  

Dahlberg, Moss och Pence (2001) beskriver också det postmoderna perspektivet där man ser 

Barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur. Här ses barn som medkonstruktörer av sin 

                                                      

1 Schweizisk biolog och utvecklingspsykolog (1896-1980) 
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egen identitet, kunskap och kultur. ”Denna konstruktion skapar ett barn som med Malaguzzis2 

ord är ”rikt på möjligheter, starkt, kraftfullt, kompetent” (Dahlberg, Moss & Pence, 2001, s. 77). 

Barnet förstås som ett komplext och individuellt subjekt vilket leder till kompetenta barn som är 

rika på möjligheter. Lärandet ses inte som att vuxna fyller på med kunskap utan genom att barnet 

tillsammans med andra, såväl barn som vuxna, interagerar i olika sammanhang. Barnet deltar ak-

tivt redan från födseln och erkänns som en medlem av samhället. Barnet påverkas av världen, är 

en del av den och skapar mening utifrån den. Deras tankar och teorier är värda att lyssnas på och 

att tas på allvar. Johansson (2005) menar att om vi ser barn som fullvärdiga medmänniskor tar 

vuxnas barnsyn sin utgångspunkt i barnet. Som vuxen försöker man möta barnet på dess egna 

villkor och har en vilja att ge barnet möjligheter att påverka och ha översikt över sin tillvaro. 

Verksamheten anpassas efter individernas intressen, erfarenheter och behov.  

 

2.2 Pedagogiska atmosfärer 

Johansson (2005) skriver om atmosfären, eller klimatet i arbetslaget på förskolan. Det är genom 

olika individers sätt att skapa sammanhang och mening i den egna upplevelsen av sin omgivning 

som klimatet växer fram. Olika individers förhållningssätt och agerande påverkar även det klima-

tet. Zackari och Modigh (2002) menar att den vuxnas syn på barn, lärande och kunskap styr vilket 

klimat som råder i gruppen. Vidare skriver Johansson (2005) att atmosfär kan förstås som drag av 

attityder som är återkommande och gemensamma, pedagogernas samspel med barnen, men även 

engagemang och närvaro i barnens olika livsvärldar speglar den pedagogiska atmosfär som råder. 

Johansson beskriver tre olika atmosfärer i sin forskning. Dessa är samspelande atmosfär, instabil 

atmosfär och kontrollerande atmosfär, nedan följer en beskrivning av dem. 

2.2.1 Samspelande atmosfär 

Här präglas atmosfären av att pedagogen är intresserad av barns upplevelser i olika situationer, en 

nyfiken attityd och en närvaro i barns livsvärldar finns inom denna atmosfär. Förhållningssättet 

gentemot barn som överträder gränser är avspänt och lyhördheten för barnen är stor. Som vuxen 

handlar det om att ständigt arbeta för att finnas nära och försöka förstå barns vilja. ”Den samspe-

lande atmosfären är interaktiv och där uttrycks en strävan efter ett ömsesidigt möte” (Johansson, 

2005, s. 51). 

 
                                                      

2 Italiensk filosof och psykolog (1921-1994) 
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2.2.2 Instabil atmosfär 

I denna atmosfär finns ofta inslag av det som nämnts i den samspelande atmosfären. Skillnaden 

kan bestå i att pedagogerna kan växla mellan närvaro och en viss vänlig distans som Johansson 

(2005) uttrycker det. Det finns variationer i närheten mellan vuxna och barn och ett emotionellt 

avstånd blandat med närhet. De vuxnas förhållningssätt ger ett intryck av lugn och bemötandet är 

vänligt och avslappnat. I den instabila atmosfären svänger de vuxnas förhållningssätt ibland till att 

bli mer passivt. Korta stunder samspelar pedagogerna tillsammans med barnen i leken för att se-

dan mer observera och övervaka det som sker. Det kan också hända att pedagogerna istället läg-

ger mer av tiden på att samtala med varandra eller att ta sig an de sysslor som behöver utföras. I 

de flesta fall talas det positivt om och till barnen, men det händer att pedagogerna pratar över 

barnens huvuden. Karaktäristiskt för denna atmosfär är det tillkämpade lugn som infinner sig i 

stressade situationer så som exempelvis omsorgssituationer som påklädning eller under måltiden. 

2.2.3 Kontrollerande atmosfär 

Barnen styrs och kontrolleras i en vänlig ton, ordning och struktur är ett viktigt inslag i de vuxnas 

förhållningssätt. Stämningen är dämpad och vare sig positiva eller negativa känslouttryck visas 

särskilt ofta. Inom denna atmosfär pågår en maktkamp, pedagoger som försöker få kontroll över 

var barnen är och vad de gör, utan att riktigt lyckas. Regler är viktigt i många situationer, barn 

hotas och lyfts ur aktiviteter om de inte sköter sig. De vuxna blir irriterade på de barn som avvi-

ker från det förväntade beteendet. Negativa tillsägelser är vanligt under exempelvis måltider och 

samlingar. I stressande situationer när påfrestningarna är stora framträder den negativa stämning-

en. På grund av stressande vuxna blir kommunikationen med barnen bristfällig eller i form av 

tillsägelser och kritik. Tydligast känns stämningen i skiftet mellan olika aktiviteter då tiden är en 

bidragande faktor (Johansson, 2005).  

2.3 Relationer mellan pedagoger – barn  

I förskolans läroplan står det att alla barn ska få möjlighet att utveckla sin sociala och kommuni-

kativa kompetens och sin förmåga till att ta egna initiativ. De vuxna som barnen möter i försko-

lan ska se barnens möjligheter och engagera sig i samspelet både med det enskilda barnet och 

med barngruppen (Skolverket, 2010). Arnér (2009) poängterar att barns rättigheter gör att peda-

goger får skyldigheter. Pedagoger har skyldighet att intressera sig för barnens uttryck och se till att 

relationen mellan den vuxna och barnet stärks och utvecklas. 

Johansson (2005) har studerat pedagogers olika strategier och i vilken utsträckning pedagogen 

nyttjar vardagen för kommunikativa möten. Samtal i vardagen är viktiga, men det räcker inte att 
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bara prata, samspelet måste vara ömsesidigt. Barn och vuxna tar till sig olika sätt att tänka och tala 

i det samspel de är delaktiga i (Säljö, 2000). Alla som ingår i samspelet är betydelsefulla och vux-

nas närvaro i barnens erfarenhet och meningsskapande är en förutsättning. Dialogen är ömsesi-

dig, men aldrig enligt Johansson helt symmetrisk och jämbördig, makten och ansvaret att utveckla 

samtalet ligger hos den vuxne. Kännetecken för kommunikation är att barnen får tid och att ut-

trycka det som intresserar dem och att de blir bemötta med respekt och lyhördhet av närvarande 

vuxna. Brodin och Hylander (1997) skriver om samspelet som en förutsättning för att ett barn 

verkligen skall kunna lyssna och förstå. Samspelet är inte bara verbalt, den vuxne använder ord 

och barnet tolkar in tonläge och tonfall i kombination med blickar och kroppsspråk. Det är när vi 

som vuxna möter varje barn med kärlek och respekt som grunden till barnets trygghet i gruppen 

och i relationen till oss vuxna formas och stärks (Gren, 2007). Attityden hos de människor som 

arbetar med barn hör ihop med hur samspelsklimatet utvecklas i en barngrupp. I en barngrupp 

finns det olikheter när det gäller förmågan att uppfatta information, lösa problem eller kommuni-

cera med andra, dessa olikheter skall tas till vara och synas i verksamheten (Williams, 2006). Ge-

nom att visa barnen respekt kan de också respektera sig själva, men även andra människor (Gren, 

2007). Nilsson och Waldemarson (2007) skriver om hur vi människor kommunicerar med var-

andra. De tar upp vikten av att kunna lyssna på andra, ett empatiskt lyssnande innebär att lyssna 

på någon som har ett behov av att berätta för någon om sina upplevelser och bli förstådd. Att 

kunna förmedla denna förståelse av känslor och tankar ringar in det empatiska lyssnandet.  

2.4 Förskolans kultur  

Hur kulturbegreppet förklaras och beskrivs beror på sammanhanget och avseendet det ingår i. En 

kultur innefattas av värderingar, beteendemönster, organisationsformer och gruppens idévärld. 

En kultur påverkas hela tiden av både inre och yttre omständigheter vilket gör kulturen flexibel, 

men ändå stabil (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). Stier (2004) menar att det är vi människor 

som gemensamt bestämmer hur kulturen skall vara genom att vi ibland gör uppror mot något för 

att få till en förändring, det kan också vara så att vi anpassar oss till rådande omständigheter. Det 

betyder att vi alla är kulturella genom det sätt vi är och agerar på. I samspelet med andra männi-

skor skapar och omskapar vi kulturen. Det talas mycket om socialt lärande i förskolan. Mark-

ström (2007) hävdar att det i många sammanhang handlar om att lära sig bli ett förskolebarn. Att 

lära sig att bli en del av kollektivet med givna regler och normer är något som både föräldrar och 

pedagoger tycker är viktigt, för att det förbereder barnen inför skolan och livet. I förskolan får 

barnen möjlighet till möten och en gemenskap som är annorlunda än de möten som sker i famil-

jen. Här sker möten och samtal med många människor med olika kunskaper och erfarenheter. 
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Dessa möten och samtal är enligt Zackari och Modigh (2002) kärnan till förskolans och skolans 

demokratiska arbete. Måltiden är en av flera omsorgssituationer på förskolan där många pedago-

ger ser en möjlighet till närhet och samspel. Att ge tid åt ett barn i taget skapar en kontakt som 

präglas av omsorg, samtal och närhet (Johansson, 2005). För vissa pedagoger ses omsorgssitua-

tionerna på förskolan istället som övergångssituationer där barnen skall bli färdiga snabbt, för att 

gå vidare till nästa moment. Omsorgssituationerna förlorar då sitt värde som ett tillfälle till läran-

de, menar Johansson.  

2.4.1 Förskolans värdegrund 

Värdegrundsbegreppet infördes under 1990-talet och ska ligga som grund för all verksamhet i 

förskolan (Zackari & Modigh, 2002). Förskolans värdegrund uttrycker det etiska förhållningssätt 

som ska genomsyra hela verksamheten. I läroplanen för förskolan står det att: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 
hålla levande i arbetet med barnen. (Skolverket, 2010, s. 4) 

Förskolans läroplan beskriver tydligt vilket förhållningssätt förskollärare ska ha till barnen de mö-

ter i sitt dagliga arbete. Omsorg, fostran och lärande ska inom förskolan bilda en helhet. Varje 

barn ska få känna att de är en tillgång i gruppen och möta pedagoger som har förmåga att förstå 

och som engagerar sig i samspelet med barnen på ett positivt sätt (Skolverket, 2010). Att lära av 

varandra kan betraktas som en mänsklig kvalitet, vi människor skapar mening, innebörd och för-

ståelse när vi delar vår verklighet med andra (Williams, 2006). 

2.5 Inflytande och demokrati 

Såväl skollag, läroplaner och FN:s barnrättskonvention betonar vikten av barns inflytande. Ändå 

saknas en entydig tolkning av vad begreppet inflytande står för och hur det kan fungera i prakti-

ken, menar Emilson (2008). Barns inflytande handlar enligt Arnér (2009) om att ge barnen möj-

ligheter att på ett påtagligt sätt själva påverka sin tillvaro. Barns trygghet handlar inte bara om re-

lationen mellan vuxen och barn, utan också om den möjlighet barn har att handla och förhålla sig 

aktivt i olika situationer (Nordin–Hultman, 2006). Resultatet från tidigare forskning pekar enligt 

Emilson (2008) på att den vuxnes attityd, regler och makt är nära sammanlänkat med vilket infly-

tande barn ges i den pedagogiska praktiken. 

Sammanhanget som förskolans vardag gestaltas i har förändrats både materiellt och diskursivt, 

Ekström (2007) frågar sig i sin avhandling hur denna förändring påverkat förskollärarnas pedago-

giska arbete. Ända sedan första världskriget har det funnits en tanke om en demokratisk fostran, 
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innan dess var tanken att barn endast skulle fostras till lydnad och underdånighet. Under 1930-

talet introducerades Arnold Geselles3 utvecklingsteorier i Sverige och barn skulle fostras till ett 

vetenskapligt och socialt barn. Barndomen blev ett samhälligt intresse och barn skulle genom 

skola och förskola fostras till en bra samhällsmedborgare. Synen på barnet var en individ utan 

klasstillhörighet, kön eller etnisk bakgrund. Sedan andra världskriget har demokratibegreppet en-

ligt Ekström varit starkt kollektivt förankrat i Sverige. Invånarna förutsattes ha gemensam identi-

tet genom samma seder, bruk och moraliska principer. Demokratisynen var normativ och barn 

skulle fostras med vissa näst intill universella värden. Under 1970-talet trädde en deltagardemo-

krati fram i skolan och förskolan. Barnen skulle involveras i demokratiprocessen och lära sig 

samarbete och hänsynsfullhet. Sedan dess har vi gått mot en allt mer globaliserad värld och vi har 

fått en förskjutning mot ett friare demokratibegrepp där var och en själv får bilda en uppfattning 

om sanning och vad som är gott. 

Förskolans läroplan beskriver att verksamheten idag ska vila på demokratiska grunder och barnen 

ska få möjlighet att göra val och bilda sig egna uppfattningar utifrån sin förmåga. Pedagogerna 

ska agera som förebilder i det demokratiska samhället där de tydligt visar barnen vilka rättigheter 

och skyldigheter alla människor har (Skolverket, 2010). Williams (2006) menar att de demokratis-

ka värdena inte kan tas för givet, utan måste erövras på nytt och ständigt hållas levande. Barn be-

finner sig alltid i en underordning som många vuxna inte reflekterar över eller ifrågasätter konse-

kvenserna av. Vi vuxna har mycket kvar att lära om hur mötet med barn präglar deras liv (Arnér, 

2009).  

2.6 Maktstrukturer 

Makt har i det moderna samhället enligt Dahlberg, Moss och Pence (2001) blivit mer mångskif-

tande och allomfattande. Makt utövas för många olika ändamål och i olika sammanhang. Alla be-

rörs av makten och utövar den också själva i någon mening. Makt är enligt Bartholdsson (2008) 

en handling som syftar till att utöva kontroll över andra människors handlingar. Rätten att utöva 

makt i förskolan ägs av de vuxna, vilket bygger på det kulturella mandat som råder. Johansson 

(2005) menar att makten är något som finns i alla relationer och som får ett etiskt värde beroende 

på hur den används. Genom att vuxna är trovärdiga skapas en god grund för en respektfull rela-

tion där barnet i första hand lär sig att respektera människan istället för den makt som hon repre-

senterar (Juul & Jensen, 2003). 

                                                      

3 Amerikansk psykolog (1880 – 1961) 



 

   8 

 

Emilson (2008) skriver om makt i sin forskningsrapport och beskriver begreppen symmetri och 

asymmetri, begreppen syftar till jämbördigheten i mötet mellan lärare och barn. I de möten som 

präglas av ett asymmetriskt förhållande har barnen blivit tilldelade en underordnad position och 

auktoritära maktstrukturer har synliggjorts. Emilson menar att barnet görs till objekt i dessa situa-

tioner och att de formas av läraren till gällande kulturella, sociala och moraliska normer. Hon har 

i sitt analysarbete även sett en känslomässig distans och en stark kontroll från läraren. Denna 

kontroll visar sig i den kommunikation som sker mellan barn och vuxen, här förmedlas värden 

som relaterar till disciplin, men även i viss mån också omsorg. Emilsons studie pekar även på att 

en asymmetrisk relation inte kommunicerar de demokratiska värdena på grund av att relationen 

snarare vilar på en hierarkisk grund än en demokratisk.  

Inom ramen för en symmetrisk relation ryms istället värden som förhandling, delaktighet och in-

flytande. Såväl symmetri som demokrati handlar om att fördela makt. Först när makten fördelas 

mellan lärare och barn öppnas möjligheter upp och obalansen kan jämnas ut (Emilson, 2008). 

3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka samspelet mellan de yngsta barnen och pedagogerna i matsi-

tuationen på en förskola. Vilket inflytande barn ges är nära sammanlänkat med pedagogernas 

medvetenhet om makten de har i rollen som vuxna. Frågeställningarna är: 

 

 Hur samspelar pedagogerna och barnen i matsituationer? 

 Vilket inflytande ger pedagogerna till barnen i matsituationer? 

 

 

 

 

 

 

 



 

   9 

 

4 Metod 

För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort videoobservationer vid tre olika tillfällen på en 

förskola. Vi har valt att använda videoobservationer, eftersom vi anser att det är den metod som 

bäst kan besvara våra frågeställningar.  

4.1 Avgränsning 

Observationerna har genomförts på en förskola. Tiden som står till förfogande har begränsat 

studien, Bell (2006) skriver att tidsaspekten påverkar studiens omfattning. Vi är inte ute efter att 

generalisera och uttala oss om förskolor i allmänhet utan snarare att studera hur matsituationerna 

ser ut på just den förskola som vi fått komma till. Förskolan har flera måltidssituationer under en 

dag, såsom frukost, lunch och mellanmål. För att avgränsa studien ytterligare har vi valt att endast 

observera under förskolans lunch.  

4.2 Urval 

Eftersom vi bor och arbetar i en relativt liten kommun har vi valt att utföra studien i en närlig-

gande kommun för att förskolan ska kunna behandlas konfidentiellt. På det viset har vi inte heller 

någon tidigare relation till varken förskola, personal eller barn som kan påverka studien. Den för-

sta förskolan kontaktades genom att gå in på den aktuella kommunens hemsida och ringa upp en 

av förskolorna som hade en avdelning med ett till treåringar. Efter att vid första och andra tele-

fonkontakten ha varit mycket positivt inställda och sett tillfället som en utmaning blev pedago-

gerna på förskolan tveksamma till att delta i studien. Tveksamheten gällde metodvalet, om vi 

kunde tänka oss att göra studien utan videokamerans hjälp var vi fortfarande välkomna.  

När den första förskolan avböjde på grund av videofilmningen, kom vi till ett läge där vi behövde 

ta ställning till att kanske byta metod och observera utan videokamera. Vi ansåg att det skulle för-

ändra förutsättningarna och bestämde därför att stå fast vid metodvalet. Vi har förståelse för att 

de vi videofilmar kan känna sig utlämnade och granskade. Bell (2006) skriver att observationer 

går ut på att se och tolka den information som samlats in på ett så objektivt sätt som möjligt.  Det 

är något som funnits i tankarna både när vi videofilmat och under bearbetningen av materialet. Vi 

upplever ändå att videoobservationer är en bra metod som ger en mer omfattande bild av vad 

som händer där det också finns möjlighet att gå tillbaka till de olika sekvenserna. Denna gång val-

des en ny kontaktväg via ansvariga rektorer i den kommun vi valt att göra studien i. Tanken var 

att vi lättare skulle få komma till en förskola om rektorn var informerad och positivt inställd från 

början. Efter att ha ringt fem rektorer utan att någon svarat bestämde vi oss för att ringa direkt 

till en av förskolorna i den valda kommunen. Förskolan valdes utifrån en trevlig bild på kommu-
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nens hemsida. Efter kontakt med både pedagoger och rektor fick vi tillåtelse att komma och 

genomföra studien. De lovade att kopiera och dela ut ett brev till föräldrarna (bilaga ) som skick-

ades till dem via e-post.  

4.2.1 Beskrivning av förskolan 

Förskolan består av sex åldersindelade barngrupper. Studien är gjord på en tvåårsavdelning med 

nio barn varav sex är flickor och tre är pojkar. På avdelningen arbetar en förskollärare och en 

barnskötare, under de dagar som vi videofilmade var även en praktikant från högstadiet närva-

rande.  

Köket är barngruppens hemvist, ett rum som är indelat i flera små rum, avsedda för olika sorters 

aktiviteter och lek t.ex. samlingshörna, bygg, musik och hemvrå. Här finns också en köksdel, be-

stående av en långsida av kyl/frys, spis, diskbänk, diskmaskin och köksskåp. I mitten av rummet 

finns ett matbord med tolv stolar, både bord och stolar är i barnhöjd. Förskolans pedagogiska 

rum talar om på vilka olika sätt det är möjligt att vara. Miljön och de material som används speg-

lar den syn av barnet som råder. Barnet kan antingen uppfattas som kompetent eller som ett barn 

i behov av stöd (Nordin-Hultman, 2006). 

4.3 Videoobservation 

Vi finner stöd för vårt metodval av Bell (2006) som menar att det i en observation finns möjlighet 

att se hur människor agerar. Det kan dock vara svårt att få en helhetsbild av observationen efter-

som orsaken till ett visst agerande inte alltid framgår. Bell menar vidare att observationer också 

tar lång tid att genomföra och materialet blir stort att bearbeta. Observationen kommer att vara 

öppen och strukturerad där vi som observatörer inte själva deltar. En strukturerad observation 

innebär att observatörerna har ett förutbestämt fokus och ett konkret syfte med undersökningen 

(Bell, 2006). 

Videoobservationer gör att det insamlade materialet blir så objektivt som möjligt. Det har funnits 

möjlighet att se materialet flera gånger och tillsammans reflektera kring det. Anteckningar har 

förts under observationstillfällena för att på så sätt tillföra det som kameran inte får med. Forska-

ren bakom kameran väljer ut vad som skall filmas vilket i sin tur inte gör videoobservationen till 

en neutral observationsmetod. Hur filmningen gått till påverkar också möjligheten till vidare ana-

lys menar (Emilson, 2008). En pilotobservation har genomförts där den tekniska utrustningen 

och tillvägagångssättet har testats för bästa resultat. Observationer kräver noggranna förberedel-
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ser enligt Bell (2006) och på grund av det har vi tillsammans med pedagogerna på den valda för-

skolan gått igenom deras dagsplanering och rutiner för att få ett så bra resultat som möjligt. 

4.4 Genomförande 

Inför det första besöket på förskolan togs återigen kontakt med pedagogerna för att kontrollera 

att de fått in föräldrabreven. Vi kom överrens om hur mötet med barngruppen skulle ske och 

planerade observationstillfällena. 

Vi såg oss omkring på förskolan och pratade kort med en av pedagogerna innan det var dags att 

börja filma. En av oss höll i videokameran och den andra antecknade de saker som skedde utan-

för bild. Förskolans matsituation filmades vid tre tillfällen, tre dagar i följd. Efter det första tillfäl-

let gick vi båda tillsammans igenom det inspelade materialet. Det första tillfället var tänkt som en 

pilotobservation, men materialet har använts och ingår i studien. För att störa så lite som möjligt 

valde vi båda två att stå eller sitta stilla under hela matsituationen vilket vi finner stöd för av Bell 

(2006). Under granskningen av pilotobservationen såg vi att praktikantens rygg kom mot kame-

ran och skymde några av barnen, så vi bad pedagogerna ändra på praktikantens placering för att 

få en bättre överblick över matbordet. Bild och ljud- kvalitén var förövrigt bra vilket har gjort att 

vi kunnat använda oss av materialet i studien. Videokamerans skivor rymmer 30 minuters film. 

Den tiden räckte till att få med en matsituation i sin helhet. Det insamlade materialet består sam-

manlagt av 90 minuters videofilm.  

Vid första observationstillfället var åtta barn närvarande, vid andra tillfället deltog fem barn och 

vid det tredje tillfället var åtta barn närvarande. I studien ingår en förskollärare och en barnsköta-

re. De benämns båda som pedagoger alternativt de vuxna.  

4.4.1 Etiska ställningstaganden 

Under studien har de forskningsetiska principer och anvisningar som vetenskapsrådet hänvisar till 

följts. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer delas in i fyra allmänna huvudkrav informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Med hänsyn till informationskravet som innebär att personer som deltar ska bli informerade om 

forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002) har både pedagoger och föräldrar till de barn som in-

går i studien blivit informerade om det övergripande innehållet och syftet med studien via brev. 

Pedagogerna och ansvarig rektor har även fått muntlig information via telefon.  
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Samtyckeskravet innebär att alla deltagare har rätt att avböja att delta i studien (Vetenskapsrådet, 

2002). Med tanke på det fanns även våra namn, telefonnummer och e-postadress i informations-

brevet till föräldrarna för att ge dem möjlighet att ställa frågor. De deltar frivilligt i undersökning-

en och kan utan att berätta varför, välja att inte medverka. Som ansvariga för studien och för ge-

nomförandet av videoobservationer är ansvaret för aktörernas integritet stort. Vi har valt att vi-

deofilma små barn (tvååringar) under måltidssituationen på förskolan. Emilson (2008) skriver att 

denna grupp är extra sårbar eftersom barn är underordnade vuxnas makt och tolkningsföreträde. 

Detta innebär vidare att barnens möjligheter till att hävda sin integritet blir sämre. Ytterligare en 

aspekt är att barnen inte själva kunnat tacka ja till att medverka i studien, utan detta beslut har 

fattats av deras föräldrar. Samtliga föräldrar var positiva och gav sitt godkännande. 

Enligt konfidentialitetskravet ska alla personer som ingår i studien ges största möjliga konfiden-

tialitet och personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrå-

det, 2002). Alla deltagarnas namn i studien är med tanke på detta krav fingerande och samtliga 

personuppgifter behandlas konfidentiellt.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om personer endast får användas i forskning (Vetenskaps-

rådet, 2002). Det insamlade materialet kommer bara användas i studien och inte spridas vidare. 

Efter att ha tittat på det insamlade materialet kände vi båda att vi har ett oerhört stort ansvar för 

vad vi väljer att lyfta fram och skriva om. Det handlar om ett val som görs, där vår makt blir av-

görande när sekvenserna ur videomaterialet valts ut.  

5 Analys 

Efter att ha samlat in studiens data tittade vi gemensamt igenom materialet flera gånger samtidigt 

som syftet och frågeställningarna fanns framför oss. Efter att ha tittat på materialet i sin helhet ett 

par gånger valde vi istället att följa ett barn i taget för att uppmärksamma vad som sker i samspe-

let med just det barnet. Efter det tittade vi mer ingående på pedagogernas samspel med barnen 

under måltiden. Filmen pausades för att diskutera vissa sekvenser och händelser och backades 

också tillbaka för att upprepa en del sekvenser. Anteckningarna ifrån observationstillfällena har 

använts som stöd i bearbetningen av materialet. Arbetet med att titta på videomaterialet har på-

gått under större delen av uppsatsskrivandet. Vi har flera gånger återgått till råmaterialet för att 

där upptäcka nya saker som i sin tur leder till nya diskussioner. Kvale och Brinkmann (2009) an-

ser att när fler tolkar analysen blir den inte lika enkelspårig. Dessa diskussioner har handlat om 

vad vi ser, vad som händer, hur vi uppfattar det och hur någon annan skulle kunna uppfatta det. 
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När sekvenser valts ut och skrivits in i resultatet har vi valt att skriva det barnen säger rättstavat. 

Säger barnet exempelvis kojv skrivs istället korv.  

6 Trovärdighet 

Vi har beskrivit tillvägagångssättet under arbetets gång, och redovisat de val och övervägande 

som gjorts så noga som möjligt. Vi är medvetna om att studiens resultat är begränsat på grund av 

att endast en förskola ingår i studien. Precis som Bell (2006) skriver är det inte troligt att dra någ-

ra allmängiltiga slutsatser under ett begränsat projekt, resultatet kan ändå leda till reflektioner hos 

andra. Att använda videoobservationer som enda metod bidrar också till att i viss mån begränsa 

studien. Kompletterande intervjuer hade förmodligen gjort studien mer omfattande och vi hade 

kunnat få ta del av pedagogernas tankar kring de valda sekvenserna. Som blivande förskollärare 

har vi båda arbetat under flera år vilket gör att vi bär med oss en förförståelse av förskolans kul-

tur, denna förförståelse har sannolikt också påverkat studien. Syftet är inte att uttala oss om hur 

det ser ut på förskolor i allmänhet, istället ges en bild av hur det kan se ut under en matsituation 

på just den förskola vi fått komma till. 

7 Resultat 

Syftet med studien är att undersöka samspelet mellan de yngsta barnen och pedagogerna i matsi-

tuationen på en förskola och vilket inflytande pedagogerna ger till barnen. Under denna rubrik 

presenteras de sekvenser vi anser besvara studiens syfte och frågeställningar och delar in dem un-

der rubrikerna; Samspel mellan pedagoger och barn, Barns inflytande och Pedagogernas makt. I samband 

med sekvenserna redovisas varför vi valt sekvensen och för att förtydliga vårt val har vi i vissa 

sekvenser med en kort tolkning av den. Pedagogerna har de fingerade namnen Kim och Love 

vilka vi använder när pedagogerna pratar med varandra och när barnen säger deras namn. 

Innan maten går en av de vuxna in för att duka. Glas, porslin och bestick finns i kökets under-

skåp i barnhöjd. Det dukas med flata plasttallrikar, glas, små knivar och gafflar. Mjölk och vatten 

sätts fram på bordet. Maten kommer in till avdelningen på en matvagn och en av pedagogerna 

ställer karotterna på bordet. Maten skickas sedan runt och barnen uppmuntras att ta själva. Barn 

och vuxna går gemensamt ifrån bordet när alla har ätit klart. 
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7.1 Samspel mellan pedagoger och barn 

Kommande sekvenser har vi valt ut för att vi anser de visar på samspel under matsituationen:   

Emil (2,5)4 tittar på den lediga stolen bredvid sig. Han pekar på den och säger. – 
Sara, sitta där.5 Pedagogen tittar på Emil och svarar – Mm, när hon kommer tillbaka 
då får Sara sitta där. Emil svarar – Mm, där jämte mig. Pedagogen frågar – Saknar du 
Sara?  Emil svarar – Mm. Pedagogen säger – Hon är hemma för Adam mådde inte bra. 
Emil säger – Nää.   

Vi upplever en samspelande atmosfär i denna sekvens. Pedagogen bemöter Emil och sätter ord 

på hans känslor. Pedagogen ger också Emil en förklaring till varför Sara inte är där. 

Under sekvensen som följer har Emil (2,5) precis tagit till sig mer korvstroganoff:   

Emil (2,5) stoppar en korvbit i munnen, lägger ifrån sig gaffeln, lutar sig tillbaka och 
betraktar tallriken. – Lite konstigt, konstigt säger han samtidigt som han söker den 
vuxnes blick. Pedagogen svarar – Vad är det som är konstigt? Emil svarar – Den. Han 
tittar på korven – Är det lång korv? Frågar pedagogen. – Jaa. Svarar Emil. Pedagogen 
säger – Långkorv, den är jättegod. Ska du äta den? Emil svarar – Mmm. Pedagogen frå-
gar – Ska vi dela den eller? Emil nickar och den vuxne hjälper Emil att dela korven 
och säger. – Nu, nu blir det kortkorv. Emil tittar på pedagogen och skrattar – Neeeejjj. 

Här ser vi ett samspel mellan Emil och pedagogen som visar på en ömsesidig förståelse som blir 

tydlig genom blickar och leenden. 

På väggen sitter ett foto som föreställer två pedagoger som gör roliga monsterminer. Det är tyd-

ligt att de busar.  

Fanny (2,7) lyfter blicken, sträcker ut armen och pekar på det utskrivna fotot. Hon 
säger – Det är Kim Hon tittar på pedagogen som svarar – Det stämmer väl, det är jag 
och Lisa6 där på den bilden. Vi busar lite. Annie (2,5) som sitter med ryggen mot bil-
den, vänder sig om och tittar. Sedan säger hon. – Som ett spöke. 

Följande sekvens om samma foto utspelar sig dagen därpå.  

Fanny (2,7) säger samtidigt som hon pekar – Det är Lisa där, det är Lisa. Pedagogen 
bekräftar – Det är Lisa där ja. Fanny säger – Det är Kim och Lisa. Pedagogen nickar 
och svarar – Mmm. Fanny säger – Det är Kim och Lisa. Pedagogen säger – Mm det är 
det, det stämmer, det är Kim och Lisa där som busar. Fanny tittar länge på bilden och 
upprepar – Kim Lisa.  Hon pekar på bilden och säger – Kim. 

                                                      

4 Barnens ålder anges i år och månader inom parentes. 

5 Det barn eller pedagoger säger, skrivs med tankestreck och kursiv stil. 

6 Pedagog från en annan avdelning under fingerat namn. 
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Pedagogen svarar – Ja, det är rätt, det är vi som busar där.  Emma (2,3) vrider på hu-
vudet för att titta på bilden. Hon pekar, ler och säger – Morrr, Kim. Pedagogen sva-
rar – Det är bara ljudet som fattas Emma, precis som du försöker säga, morret. Vi morrade 
igår, monster. Emma och pedagogen tittar på varandra och sedan återigen på bilden. 

Pedagogen sätter ord på Emmas uttryck som vi uppfattar leder till en gemensam förståelse. Vi ser 

också hur miljön runt matbordet möjliggör samtal och samspel mellan vuxna och barn, men ock-

så mellan barnen. 

Karotterna med mat skickas runt bordet och skålen med fisk ställs framför Emma (2,3): 

En av pedagogerna säger – Emma, nu får du ta fisk. Den vuxne lägger upplägg-
ningsskeden så att Emma ska kunna ta själv. Emma tar skeden och försöker, men 
får inte med någon fisk. Hon släpper skeden och tittar på pedagogen. Pedagogen 
säger – Emma, kan du ta lite fisk? Här fisk! ... Emma, det finns fisk där. Kan du ta? Pe-
dagogen pekar på karotten och flyttar den lite närmare Emma. Emma försöker 
om igen ta fisk, men släpper skeden igen. Den andra pedagogen säger – Emma, 
ska du ta fisk? Emma tittar först ner i skålen och sedan på den vuxne, sedan ner i 
skålen för att återigen titta på pedagogen. Pedagogen svarar – Ska du ha lite fisk?  
Emma tittar sig omkring. Pedagogen upprepar samtidigt som Emmas blick söks – 
Emma ska du ta fisk, eller ska jag ta till dig? Emma svarar med en liten nick och pe-
dagogen lägger upp fisk på hennes tallrik. 

Barnen uppmuntras och ges möjlighet att prova själva. Här ger pedagogerna Emma gott om tid, 

samtidigt som de är lyhörda för hennes olika uttrycksätt som blickar och kroppsspråk.  

I följande sekvens finns fem barn, två pedagoger och en praktikant närvarande.  

Emil (2,5) dricker upp sin mjölk och ber om att få vatten. Pedagogen säger 
  – Spökvatten?7 och häller upp vatten i Emils glas. Samtidigt dricker Emma (2,3) 
upp sin mjölk. Hon hör och ser att Emil får spökvatten. Hon säger – Mer. Sätter 
ner glaset, skjuter fram det och pekar mot vattenkannan, mjölkpaketet och karot-
terna som står mitt på bordet. – Vill du ha mer mjölk? Frågar pedagogen. Emma 
sträcker ut armen, pekar och säger. – Sån! Praktikanten tar mjölkpaketet och tän-
ker hälla upp mjölk åt Emma. Hon frågar – Vill du ha mer mjölk? Emma svarar – 
Sånt! Och pekar igen mot mitten av bordet. Pedagogen säger – Du sa korv, vill du 
ha mer korv eller vill du ha mer mjölk? Hon pekar förbi mjölkpaketet och säger åter-
igen – Sån! Pedagogen ser att Emma pekar förbi mjölkpaketet och säger – Korv. 
Praktikanten skickar korvkarotten till Emma. Pedagogen säger – Korv, du rörde gla-
set så det var inte lätt att veta. Emma fortsätter att peka och titta mot vattenkannan 
samtidigt som hon säger något ohörbart. – Vill du ha vatten? frågar praktikanten 
samtidigt som den andra pedagogen frågar efter mjölkpaketet. Praktikanten vän-
der bort blicken och även Emma tappar fokus och vänder sig om. Pedagogen frå-
gar henne – Emma min vän, vill du ha mera korv? Emma tar mer korv.         

                                                      

7 Benämning för en blandning av mjölk och vatten som blir när man först druckit mjölk och sedan häller vatten i 

glaset. 
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Efter att ha tittat på sekvensen blir det tydligt för oss att Emma vill ha spökvatten. Vi ser en vilja 

från pedagogerna att försöka förstå och lyssna på Emma.  

7.2 Barns inflytande 

Följande sekvenser har vi valt för att vi tycker de visar att pedagogerna ger barnen inflytande.  

Åtta barn har satt sig vid bordet och maten skickas direkt runt i karotter.  

Hugo (2,8) tittar runt sin tallrik. Han säger – Sked, sked, sked. Måste hämta skeden. 
Sked, sked, sked, sked. Pedagogen säger – Gå och hämta sked. Hugo säger – Måste häm-
ta skeden. Pedagogen nickar och säger – Ja, gå och hämta skeden… den är i lådan. 
Hugo går ner från stolen, på väg till lådan upprepar han igen – Måste hämta skeden. 

Ett par minuter senare utropar Annie (2,5) som sitter bredvid Hugo – Love, ha 
sked! Pedagogen som hjälper ett annat barn, vänder sig om och tittar på henne och 
svarar – Gå och hämta en sked. Annie går ifrån bordet för att hämta en sked i lådan. 

Tack vare att miljön är anpassad för barnen finns besticken i lådan längst ner. Bord och stolar är 

låga vilket gör det möjligt för Hugo och Annie att själva gå ner från stolen för att hämta en sked. 

Det är tydligt att barnen vet vart besticken finns. Pedagogen uppmuntrar i dessa sekvenser bar-

nen att själva gå och hämta en sked.  

I följande sekvens har lunchen pågått en stund och barnen börjar vilja ta om av maten. 

Annie (2,5) ber om att få mer ris genom att ta pedagogen på armen och säga.       
– Jag vill ha mer. Jag vill ha mer. Pedagogen som är upptagen med att hjälpa Emil 
(2,5) räcker Annie karotten för att sedan återgå till att hjälpa Emil med korven. 
Annie tar själv så mycket ris hon vill ha samtidigt säger hon – Jag fick ju ris. När 
hon är klar lägger hon ifrån sig sleven och säger – Jag fick. 

Pedagogen låter Annie kan ta mat själv utan varken hjälp eller kontroll. Vi upplever inte att peda-

gogen har ett behov av att kontrollera vad som sker i situationen. 

 Barn och vuxna har satt sig vid matbordet och maten skickas runt i karotter. 

Skålen med ärtor ställs bredvid Saras (2,8) tallrik. Efter en stund tittar en av de 
vuxna på Sara och säger frågande. – Du skulle inte ha ärtor? Sara skakar på huvudet 
till svar och skålen skickas vidare.  

Barnen har ett visst inflytande över vad de vill ha på sin tallrik och det sker i sekvensen ovan ing-

et försök att övertala barnen till att ta ärtor vilket ger barnen ett visst inflytande. 
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7.3 Pedagogernas makt 

Följande sekvenser visar enligt oss på pedagogernas makt över barnen. 

En av pedagogerna har i samband med dukningen vid första observationstillfället berättat att 

barnen inte har bestämda platser. Vid samtliga tre tillfällen som vi observerat har barngruppen 

varit ute och kommer in för att äta lunch.  

Efterhand som barnen blir klara i hallen kommer de in och sätter sig vid det fär-
digdukade bordet. När pedagogerna kommer in i rummet ser vi att de styr vart 
vissa barn ska sätta sig. – Då ska vi se vad vi har här… Philip (2.0) du kanske behöver 
sitta där. Säger pedagogen och pekar på en plats bredvid den andra pedagogen.   

Denna sekvens visar både på barns inflytande, men även på pedagogernas makt. Vi skulle kunnat 

placera sekvensen under rubriken om inflytande. Vi ser att barnen i studien får mer inflytande i 

situationen än vad våra tidigare erfarenheter säger oss, genom att de kan sätta sig vid bordet i den 

takt de blir färdiga. Trots att pedagogerna har släppt viss makt till barnen och därmed gett dem 

inflytande finns ändå de vuxnas makt kvar.   

Gruppen är sen till middagen och de åtta närvarande barnen kommer in tillsammans med de 

vuxna. De har varit på promenad till biblioteket. 

Dukningen är inte helt klar. Ett barn gråter. När alla har kommit på plats skickas 
karotterna med potatismos, köttbullar och sallad runt bordet. När moset kommer 
till Emil (2,5) vill han inte ha mos på sin tallrik. Pedagogen säger – Du kan ta lite 
grann Emil. Ta lite, du kan inte bara äta köttbullar. Emil blir tilldelad en klick potatis-
mos. 

Pedagogen uppmanar Emil i en vänlig ton att ta lite potatismos. De behöver inte ha grönsaker på 

sin tallrik eller smaka på dem. Däremot ser vi att pedagogerna vill att barnen tar av all basmat 

som potatis, ris, fisk och kött. 

Hugo (2,8) vill ha mer köttbullar. Han har inte smakat på sitt mos ännu. Hugo har en egen karott 

med mjölkfritt mos. Följande sekvens utspelar sig i slutet av matsituationen.    

Pedagogen tar karotten med Hugos mos, tittar på honom och frågar. – Hugo får jag 
smaka på ditt mos? Hugo svarar – Neej! Pedagogen förtydligar genom att peka på sig 
själv och säga. – Får jag smaka, får jag smaka på ditt mos? Hugo svarar återigen         
– Neej! Pedagogen säger – Jag gör det i alla fall, för du äter ju ändå inte upp det. 

Sekvensen är vald för att visa den vardagliga makt som finns mellan vuxna och barn. 
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Hugo (2,8) har fyra köttbullar och en klick potatismos på sin tallrik. När han ätit upp köttbullarna 

vill han ha fler. 

Hugo tittar på pedagogen och säger – Mera köttbullar! Pedagogen pekar på Hugos 
tallrik och svarar – Ja, man måste äta lite mos också, man kan inte bara äta köttbullar.[…] 
Hugo säger igen – Mera köttbullar! Pedagogen hör honom och upprepar – Smaka 
på moset först. – Neej! svarar Hugo.[…] En av pedagogerna går iväg för att hämta 
mera köttbullar. Skålen fylls på och Hugo säger – Köttbullar! Pedagogen svarar 
 – Jaa, men man måste smaka på moset också, det är också gott.[…] Pedagogen frågar 
 – Hugo, tycker du om ketchup? Hugo svarar – Jaa. Pedagogen frågar vidare – Vill du 
ha det på moset? Hugo nickar och svarar – Jaa. Han får ketchup av pedago-
gen.[…]Hugo doppar sitt finger upprepade gånger i moset och ketchupen och 
stoppar det sedan i munnen. Han säger sedan – Mera köttbullar. Pedagogen svarar 
honom – Men du har ju fortfarande inte smakat på moset, man kan inte bara äta köttbullar. 
Då räcker det inte till alla barnen. […] Hugo säger – Hämta mer köttbullar. Pedagogen 
svarar – Mmm, men man måste äta mos också. – Neej! Markerar Hugo. Pedagogen sä-
ger – Annars tar köttbullarna slut. Då får inte alla barnen. Den andra pedagogen erbju-
der Hugo grönsaker, men Hugo vill inte ha. Hugo sträcker sig efter skålen med 
köttbullar och lägger sig över bordet. Han blir tillsagd att vara försiktigt så att han 
inte skall ramla.[…] Hugo klagar missnöjt. Love säger – Man kanske skulle lägga 
fram precis, och sedan ställa undan så att dem inte ser dem hela tiden. Kim frågar Love: 
 – Har han ätit jättemycket köttbullar eller? Love svarar – Inte jättemycket, han har väl ätit 
ungefär som de andra. Vi får väl försöka dela upp dem då.[…] Alla barnen får en köttbul-
le till var. Hugo äter upp den direkt.[…] Hugo ställer sig upp på stolen, lutar sig 
över bordet samtidigt som han säger – Mera köttbullar! – Nej, nu är det slut svarar 
pedagogen. Hugo börjar gråta.[…]  

Diskussionen om Hugo och hans köttbullar fortsätter under hela matsituationen. När alla 

gått ifrån bordet finns en köttbulle kvar i skålen.  

8  Diskussion och slutsats 

Syftet med studien är att undersöka samspelet mellan de yngsta barnen och pedagogerna i en för-

skolas matsituation. Vilket inflytande barn ges är nära sammanlänkat med pedagogernas medve-

tenhet om makten de har i rollen som vuxna. Problemformuleringarna i vårt syfte har genomsyrat 

hela studien. I följande avsnitt kommer vi att reflektera över det resultat som vi har fått fram och 

analyserat och sätta det i samband med litteraturen och på så sätt sammanfoga det med våra frå-

geställningar. Eftersom vi båda två arbetat i barngrupp under flera år gick vi in i arbetet med en 

viss förförståelse av förskolan och dess kultur. Stier (2004) skriver att det många gånger kan vara 

en fördel att vara en del av den kultur som skall studeras. Men det kan också vara en nackdel att 

vara en del av kulturen eftersom det blir svårt att se den förutsättningslöst och objektivt. Stier 

betonar vikten av att vara medveten om den egna bakgrundens betydelse. Det här är något vi har 

reflekterat över när vi diskuterat kring vårt material.  
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Under samtliga observationstillfällen var en praktikant från högstadiet närvarande. Det har på-

verkat vår studie mer än vad vi först räknade med. Vissa sekvenser har valts bort på grund av att 

praktikanten har deltagit. I barnens ögon är praktikanten en vuxen och för pedagogerna blir det 

en hjälpande hand. Förmodligen hade samspelet mellan barn och vuxna sett annorlunda ut om 

praktikanten inte varit där. 

Det har inte alltid varit självklart för oss under vilken rubrik de olika sekvenserna skulle presente-

ras. Sekvenserna går in i varandra och samma sekvens skulle kunna ingå under flera rubriker. Vi 

är medvetna om att vårt material kan tolkas och tydas på flera sätt och vi gör inget anspråk på att 

vår tolkning är den enda rätta. Vi har diskuterat resultatet utifrån de tre rubriker som också finns i 

resultatdelen och som vi ser hör ihop med syftet och frågeställningarna. 

8.1 Samspel mellan pedagoger och barn 

De sekvenser som vi valt att kategorisera under rubriken visar alla på att barnen blir bemötta av 

närvarande och lyhörda vuxna. Vi som har haft möjlighet att se materialet flera gånger slås av hur 

svårt det kan vara för pedagogerna att uppfatta allt som sker. Barngruppen är relativt liten och vi 

upplever att pedagogerna är både engagerade och närvarande, trots det kan vi se missförstånd 

som sker och samspel som blir avbrutna. Sekvensen där Emma vill ha spökvatten är ett tydligt 

exempel på detta. Pedagogerna uppfattar inte Emmas delaktighet i diskussionen om spökvattnet. 

Vi tror också att Emma saknar ordet ”spökvatten” vilket gör det svårare för pedagogerna att för-

stå. Som observatörer ser vi helheten och Emmas vilja blir tydlig för oss. I arbetet med barn är 

det en utmaning att överblicka allt som händer och tolka varje barns intentioner. Vi är övertygade 

om att liknande händelser sker dagligen i förskolans vardag. 

Samspel består av blickar, gester och kroppsspråk som pedagogerna är lyhörda för, det finns ock-

så en vilja att försöka förstå barns olika uttryck. Exemplet där Emma uppmuntras att ta fisk, visar 

på hur blickar och små gester leder till en ömsesidig förståelse. Pedagogen är närvarande i sam-

spelet, ger Emma gott om tid och inväntar hennes svar. 

Pedagogerna uppmuntrar och bekräftar barnens samtalsämnen och intressen. Både Arnér (2009) 

och Johansson (2005) poängterar vikten av pedagoger som är närvarande och intresserar sig för 

vad barnen säger och gör. Det räcker inte med att prata till barnen, de vuxna måste prata med bar-

nen. För att kunna delta i samhället, uttrycka sina tankar och åsikter och påverka sin omgivning 

behöver vi kunna kommunicera och samspela med varandra (Johansson, 2005). Vi ser i flera se-

kvenser i vår studie hur pedagogerna uppmuntrar och spinner vidare på barnens samtalsämnen.  
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Vi ser också att miljön som vi vuxna utformar har betydelse för vilket samspel och samtalsämnen 

som blir runt matbordet. Det är tydligt att fotot av de två pedagogerna som busade var något 

som intresserade barnen. Det framgår inte vilka barn som var med när fotot togs, men det verkar 

vara ett gemensamt minne. Vi vuxna tar kanske ibland oss själva på lite för stort allvar och det är 

roligt när någon vågar bjuda på sig själv. Sekvensen med fotot på väggen visar också att barnen 

uppskattar vuxna som vågar bjuda på sig själva. Vad har vi på väggarna runt våra egna middags-

bord och vilka samtal och möten leder vår förskolemiljö till? Reflektionerna och diskussionerna 

över våra egna arbetssätt och förhållningssätt har varit många under arbetet med uppsatsen.   

Vi upplever mestadels en samspelande atmosfär där pedagogerna ger barnen tid och lyssnar fär-

digt på dem. I korta stunder ser vi att pedagogerna blir mer passiva. Att ständigt vara närvarande i 

nuet är troligtvis en omöjlig uppgift, men vi tror det är viktigt att bli medveten om sin egen när-

varo. Samspelet mellan pedagoger och barn bygger i flera sekvenser på en ömsesidig förståelse, 

glädje och humor. Sekvensen där en av pedagogerna pratar med Emil om långkorv och kortkorv 

visar ett samspel som bygger på en gemensam förståelse och humor.  

8.2 Barns inflytande 

I sekvenserna som vi valt att kategorisera under denna rubrik ser vi hur barnen får inflytande över 

situationen utan större kontroll, styrning och hjälp av de vuxna. Detta såg vi bland annat i se-

kvensen där Annie får ta ris själv. Vi upplever att pedagogerna har en tilltro till barnens förmåga 

och att de inte anser sig behöva övervaka dem, pedagogerna ser det kompetenta barnet som kan. 

Genom att låta Annie ta själv tycker vi att makten lämnas över till barnet som på så vis får infly-

tande. Vår tolkning är att miljöns utformning med låga bord och stolar och dukning med flata 

tallrikar, glas, kniv och gaffel ger signalen att pedagogerna ser ett kompetent barn, som kan. Att 

miljön är en viktig faktor när det gäller barns inflytande kan vi se exempelvis i sekvensen där 

Hugo och Annie utan problem själva kan hämta skedar. Miljöns utformning leder inte automa-

tiskt till ett ökat inflytande för barnen. Pedagogernas förhållningssätt och vad som är tillåtet är av 

större betydelse enligt oss. Att pedagogerna ger barnen tid leder i sin tur till att barnen får mer 

inflytande vilket vi kan se i sekvensen där Emma uppmuntras att ta fisk själv. Precis som Arnér 

(2009) skriver så handlar inflytande om att ge barnen möjlighet att själva påverka sin situation. Av 

de olika pedagogiska atmosfärerna som Johansson (2005) beskriver ser vi främst att det råder en 

varm och tillåtande atmosfär där de vuxna samtalar med barnen i en respektfull ton.  
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8.3 Pedagogernas makt 

Under denna rubrik har vi valt att presentera sekvenser som visar på pedagogernas makt över 

barnen. Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar att maktbegreppet har blivit mer omfattande. Vi 

berörs alla av makten, samtidigt som vi utövar den i någon mening. I förskolan ligger makten hos 

oss vuxna, bara på grund av att vi är just vuxna. Johansson (2005) lyfter maktens etiska värde, det 

innebär vidare ett stort ansvar på oss, vad gör vi med den makt vi har?  

Vi upplever att mat är ett laddat ämne för många, såväl pedagoger, barn och föräldrar. Johansson 

(2005) menar att det råder olika meningar om matsituationens syfte bland förskolans pedagoger. 

Vi tror att det är viktigt att reflektera i arbetslaget över matsituationens regler och rutiner. Vad 

fyller våra regler och rutiner för funktion och för vems skull har vi dem? I sekvensen som handlar 

om Hugo och köttbullarna ser vi hur pedagogernas regler och makt på sätt och vis leder dem in i 

en i våra ögon onödig konflikt. Vi tycker oss också se en viss oenighet pedagogerna emellan, vil-

ket hade varit intressant att diskutera i en intervju. Vi tror det är viktigt att ofta lyfta och reflekte-

ra kring vilka regler och rutiner som finns i verksamheten. Precis som Williams (2006) tror vi att 

de demokratiska värdena ständigt måste diskuteras och omförhandlas. Vi är medvetna om att vi-

deokameran påverkar pedagogernas förhållningssätt och handlande till viss del. Hela matsituatio-

nen präglas av antalet köttbullar som var och en har fått och regeln om att smaka på moset. Pe-

dagogen upprepar många gånger att Hugo måste smaka på moset. Vi ställer oss frågande till vad 

det innebär att smaka. Kanske tycker Hugo att han har smakat när han doppat fingret i moset 

och ketchupen och sedan stoppat det i munnen? Vi upplever en maktkamp mellan Hugo och pe-

dagogen på grund av de regler som styr. Johanssons (2005) beskrivning av de olika atmosfärerna 

blir tydliga för oss. Vi kan se att pedagogerna pendlar mellan att vara i den samspelande till den 

instabila och ibland även den kontrollerande atmosfären.  

Att vi valt sekvensen där pedagogen frågar Hugo om lov att smaka på hans mos, var för att vi 

tycker den visar på en asymmetrisk maktrelation som bara finns mellan vuxna och barn. Den här 

sekvensen kan upplevas som stor när den är tagen ur sitt sammanhang, men vi tror att förskolans 

vardag är full av liknande händelser. Vi vuxna ställer ibland frågor till barn utan att respektera 

svaret de ger oss. Vi ser i sekvensen om barns placering att pedagogerna har brutit mot den tradi-

tionella förskolekulturen genom att de ger bort makt när de låter barnen gå och sätta sig där de 

vill i den takt de blir klara. Vi har erfarenheter av förskolans traditioner av matramsor och 

matsånger innan barnen får börja äta, vilket saknas helt här. Av någon anledning styrs några barns 

placering av pedagogerna och vi undrar om de är medvetna om den makt de besitter? 
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Vi gick in i arbetet med uppsatsen med tankar om att se hur pedagoger och barn samspelar i för-

skolans matsituation. Vi ville undersöka och belysa pedagogernas viktiga arbete med barnen un-

der en av förskolans återkommande rutinsituationer. Tar vi tillvara på matsituationens tillfälle till 

samspel och barns inflytande? Vår studie är gjord på en förskola där vi möttes av en varm och 

tillåtande atmosfär. I många sekvenser upplever vi att pedagogerna ser det kompetenta barnet 

vars tankar och teorier är värda att lyssnas på. Vi såg också att pedagogerna brutit mot förskolans 

kultur och några av dess traditionella regler och ramar genom att inte ha samling före maten, 

namnade platser och matramsor. Den här förändringen tror vi i sig leder till att barn får mer in-

flytande. Vi tycker oss även se början till denna förändring i våra egna verksamheter. Genom att 

ifrågasätta det som ses som självklart skapas nya sätt att tänka, först då kan en förändring ske 

(Nordin-Hultman, 2006). Miljöns utformning påverkar barns inflytande, men det är upp till oss 

som arbetar i förskolan att skapa möjligheter och ge barn inflytande. För att kunna ge barn infly-

tande krävs medvetenhet om makten vi besitter som vuxna. ”Om man inte känner igen sin hand-

ling som maktutövning – hur ska man nå insikt om när den missbrukas?” (Bartholdsson, 2008, s. 

194). 

8.4  Förslag till vidare forskning 

Vi har både vid observationstillfällena och under analysen av vårt observationsmaterial sett se-

kvenser som vi känner att vi skulle få större förståelse för om vi hade fått möjligheter att diskute-

ra dem med de berörda pedagogerna. Vi tror att kompletterande intervjuer med pedagogerna 

hade gett ett tydligare resultat av pedagogernas medvetenhet om och syn på samspel, inflytande 

och maktbegreppet. Vi har också under arbetets gång reflekterat över hur vi påverkas av den 

makt som omger oss. I matsituationen på förskolan har vi som vuxna en makt över barnen, hur 

vi använder oss av den omgivande miljön, hur vi dukar och placerar barnen signalerar vad vi tän-

ker om och kring vad ett barn är. Makten finns också mellan oss vuxna, vems ord är det som 

gäller när två vuxna sitter vid samma bord? Den makt som många gånger hämmar oss skulle vi 

vilja lyfta fram och undersöka närmare. 
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bilaga   

Till föräldrar på … förskola  

Vi är två tjejer som läser sista terminen på förskollärarutbildningen på Högskolan i Jönköping. 

Som examensarbete ska vi skriva en uppsats om samspelet mellan förskollärare och barn i matsi-

tuationen. För att få underlag till vår studie skulle vi vilja komma till er förskola och observera.  

Vi kommer under tre tillfällen videofilma barn och pedagoger under lunchen på förskolan. Mate-

rialet kommer vi sedan titta på för att kunna analysera hur samspelet mellan barn och vuxna ser 

ut. Själva observationsmaterialet kommer inte föras vidare och barnen, förskollärarna och försko-

lan kommer vara med i det färdiga materialet under fingerade namn.  

Ni kommer självklart få ta del av det färdiga materialet som vi hoppas ska lyfta fram förskolans 

betydelsefulla vardagsarbete och de små barnens kompetens. 

Har ni frågor till oss får ni mer än gärna höra av er via telefon eller e-post! 

Hälsningar  

Madeleine och Susanne 

 

Madeleine Boström  telefon: … el: … 

Susanne Nilsson telefon: … el: … 

  E-post: … 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Godkänner du som vårdnadshavare att ditt barn är med på videoinspel-

ning under lunchen? 

 Ja, mitt barn får vara med.          

 Nej, jag vill inte att mitt barn är med. 

 

Vårdnadshavarens namn:__________________________ 


