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Sammanfattning  
      
Studiens syfte var att beskriva och analysera pedagogers samtal med barn vid måltidssituationer i förskolan. För 
att besvara studiens syfte gjordes videoobservationer av pedagoger och barn vid tre luncher och tre mellanmål. 
Materialet transkriberades i sin helhet och analyserades kvalitativt och kvantitativt. I uppsatsen behandlades det 
sociokulturella synsättet på lärande och behaviorismen samt internationell och nationell forskning som beskrev 
måltidssamtal utifrån olika synvinklar. Tillsammans användes detta som verktyg i analysen av de resultat som 
framkommit ur observationerna. Under de måltider som undersöktes identifierades sex kategorier av samtal: 
samtal som rör här och nu, samtal om saker som har hänt och ska hända i förskolan, samtal som har med tiden 
utanför förskolan att göra, samtal om känslor och empati, samtal som handlar om fantasier och samtal om 
ämnen som kan uppfattas som genanta. Ungefär 30 procent av samtalen startades av pedagogerna och 
resterande samtal initierades av barnen. När det gällde antal inlägg i samtalen stod pedagogerna för nästan 
hälften av inläggen. Som grupp initierade pojkarna fler samtal än flickorna, medan antal inlägg i samtalen 
dominerades av flickorna. Studien visade att alla barn bemöttes på ungefär samma sätt i samtalen med 
pedagogerna. Undersökningen visade även att de pedagoger som observerades tog tillvara på 
måltidssituationerna som ett forum för samtal. 
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1 Inledning 
Att få svar när man har någonting att säga, att känna att man har någonting att bidra med och 

att helt enkelt bli bemött med respekt anser vi vara förutsättningar för att må bra som 

människa. Om man bemöts med respekt så är vi övertygade om att förutsättningarna är goda 

för att man ska bemöta både sig själv och andra med respekt. I läroplanen för förskolan står 

skrivet att barn söker och erövrar kunskap på många sätt, bland annat genom lek, skapande 

och samtal (Skolverket, 2006). Vår uppfattning är att lek och skapande prioriteras högt på 

många förskolor medan samtal ofta hamnar i skymundan av andra aktiviteter. Vi ser samtalen 

som minst lika viktiga som lek och skapande aktiviteter. Ochs et al. anser att berättande i 

trygg och familjär omgivning är viktigt för barns utveckling. De menar att detta borde 

värderas minst lika högt som exempelvis att läsa sagor (1992). Genom att prata med barn om 

saker som intresserar dem tror vi att de blir stärkta i sina personligheter. Vi tror även att barns 

vilja att samtala med andra stimuleras om de får positiva erfarenheter av samtal. Forskning 

tyder på att barn samtalar och upplever situationen som inbjudande om pedagoger har och 

visar ett intresse för att samtala med barnen (Odelfors, 2001). Många pedagoger som vi har 

mött ger uttryck för en känsla av otillräcklighet. Barngrupperna är stora och många pedagoger 

upplever att de inte har tid att se barnen så mycket som de skulle vilja göra. Eftersom måltider 

är situationer i förskolan där barn och pedagoger sitter ner tillsammans anser vi att det är 

väldigt intressant att undersöka hur dessa tillfällen utnyttjas. Tas dessa tillfällen tillvara för att 

samtala? 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens1 syfte är att beskriva och analysera pedagogers samtal med barn vid 

måltidssituationer i förskolan. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 

• Vad pratar pedagogerna och barnen om? 

• Vem initierar samtalen? 

• Hur är talutrymmet fördelat barnen emellan och mellan pedagogerna och barnen? 

• Hur bemöts barnen av pedagogerna i samtalen? 

                                                 
1 När ordet studie används utan källhänvisning i denna uppsats avses både forskning som redovisas i uppsatsen 
samt de resultat som framkommer av vårt videomaterial. 
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2 Metod och material 
Utifrån studiens syfte var det naturligt att använda videokamera som observationsverktyg i 

undersökningen2 eftersom avsikten var att beskriva och analysera pedagogers samtal med ett 

antal barn. I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet i arbetet med undersökningen samt 

de metodologiska val som har gjorts. 

 

 

2.1 Undersökningsgrupp och urval 
Förskolan, på vilken undersökningen har genomförts, var belägen utanför en medelstor svensk 

stad. På förskolan fanns det två avdelningar men undersökningen begränsades dock till en av 

dessa. En av forskarna3 hade kännedom om den aktuella förskoleavdelningen och kände såväl 

pedagoger som barn. På avdelningen arbetade fyra kvinnliga pedagoger, varav tre var 

förskollärare och en var barnskötare. Samtliga pedagoger visade intresse för studien och valde 

att delta i densamma. Hälften av pedagogerna observerades vid en måltid medan de andra 

observerades vid två måltider. Luncher och mellanmål videoobserverades eftersom dessa var 

måltidstillfällen med en tydlig början och ett tydligt slut, till skillnad från frukosten som 

intogs av vissa barn vid olika tider varefter de kom till avdelningen. Det sågs även som en 

fördel att kunna filma två tillfällen per dag då detta underlättade logistiken. Sammanlagt kom 

tre mellanmål och tre luncher att filmas vilket resulterade i ett observationsmaterial på cirka 

2,5 timmar videofilm. Vid varje observationstillfälle observerades en pedagog och fem till sex 

barn. Av barngruppen kom 15 olika barn, åtta flickor och sju pojkar, att figurera i 

undersökningen i varierande omfattning. Några barn observerades upp till fyra gånger medan 

andra endast deltog någon enstaka gång. Barnens åldrar varierade mellan drygt 2,5 år upp till 

sex år. Ett barn var under tre år, sju barn var mellan tre och fyra år gamla och sju barn var 

mellan fem och sex år. 

 

 

2.2 Forskningsetiska ställningstaganden 
Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2007). I enlighet med 

informationskravet upplystes, genom ett brev (se bilaga 1), barnens vårdnadshavare om 

                                                 
2 När ordet undersökning används utan källhänvisning i denna uppsats avses de resultat som framkommer av vårt 
videomaterial. 
3 När ordet forskare används utan källhänvisning i denna uppsats avses oss själva, författarna av uppsatsen. 
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forskningsuppgiftens syfte. Ett möte bokades in med de aktuella pedagogerna och där 

presenterades undersökningens syfte muntligt för dem. Detta för att de skulle kunna ställa 

eventuella frågor direkt. Pedagogerna fick även läsa igenom det informationsbrev som 

förberetts till barnens vårdnadshavare. Barnen fick kännedom om undersökningen genom att 

denna presenterades för dem i en samling. Informationen handlade om att måltider skulle 

filmas på förskoleavdelningen och att barnen hade rätt att tacka nej till att delta i studien. 

Pedagoger, barn och vårdnadshavare fick sedan ta ställning till om de ville delta eller inte. I 

och med detta uppfyllde undersökningen även samtyckeskravet. Ett barn ville inte synas på 

filmen men valde dock att sitta vid det filmade bordet på en stol med ryggen vänd mot 

kameran. I de fall som enskilda individers utsagor synliggörs i uppsatsen, i form av excerpter, 

är namnen alltid fingerade. Videomaterialet förvaras även på en säker plats under studiens 

gång och därmed uppfylls konfidentialitetskravet. All information kommer, i enlighet med 

nyttjandekravet, enbart att användas i denna uppsats och förstörs när uppsatsen examinerats. 

 

 

2.3 Tillvägagångssätt vid observationerna 
På förskolan fanns det fyra matbord. Ett av borden var placerat i ett allrum och tre bord 

befann sig i en matsal. Samtliga observationer genomfördes vid bordet i allrummet. 

Pedagogerna turades om att sitta vid detta bord under undersökningens genomförande. Detta 

kan ha påverkat barnen och pedagogerna, då pedagogerna vanligtvis inte byter plats vid 

matborden så ofta. Bedömningen gjordes dock att det hade varit sämre att filma pedagogerna 

på sina ordinarie platser där flera bord stod nära varandra. Valet att genomföra 

observationerna vid det avskilda bordet gjordes även för att samtal mellan pedagoger inte 

skulle kunna förekomma. Barnen satt på sina ordinarie platser vid luncherna. Vid 

mellanmålen däremot hade barnen inga bestämda platser på avdelningen och 

bordsplaceringen varierade från dag till dag. 

 

För att påverka verksamheten så lite som möjligt gjordes det metodologiska valet att rigga 

upp videokameran på ett stativ och därefter lämnade forskarna rummet. Bedömningen var att 

situationen blev mer naturlig och avslappnad för pedagogerna. Att lämna rummet under 

observationerna var ett metodologiskt val som även Ochs et al. gjorde i sin studie (1992). Att 

det var positivt att rummet lämnades, bekräftades av pedagogerna som menade att de tror att 

de hade haft svårare att inte tänka på kameran om forskarna hade varit närvarande i rummet. 
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Kameran placerades lite vid sidan av bordet, istället för mitt framför pedagogen, för att den 

skulle bli så lite iögonfallande som möjligt. Enligt Heikkilä och Sahlström kan en begränsning 

med stativ vara att endast en vinkel filmas hela tiden (2003). I enlighet med studiens syfte, att 

beskriva och analysera pedagogers samtal med barn, fanns det inget behov av att få med olika 

perspektiv och vinklar. Det var vad som sades som var det väsentligaste. Bedömningen 

gjordes dock att det hade varit i det närmaste omöjligt att transkribera (se avsnitt 2.4) 

materialet om enbart en kassettbandspelare använts. Detta på grund av att visuell information 

om vem som pratade var i det närmaste nödvändig för att göra korrekta transkriptioner. Ett 

annat metodologiskt val var att förlita sig på kamerans inbyggda mikrofon, vilket var 

ytterligare en anledning till att det avskilda bordet valdes. En extern mikrofon skulle 

förmodligen förhöjt ljudkvalitén men bedömningen gjordes att en extern mikrofon skulle ha 

dragit till sig för stor uppmärksamhet. 

 

 

2.4 Transkribering av videomaterialet 
Att transkribera innebär att översätta tal eller samtal till text. Ylva Forsblom-Nyberg menar att 

det finns en stor mängd överväganden som görs vid transkribering av material. Ett exempel 

kan vara hur detaljerat pauser, harklingar, dialekter och så vidare beskrivs. Eftersom all 

transkription förutsätter någon form av tolkning menar hon att det inte kan finnas ett system 

som är lämpligt för alla undersökningar. En transkription måste alltså återspegla forskarens 

eller undersökningens syfte (2008). Det främsta syftet med undersökningens transkriptioner 

var att undersöka vad som sägs och av vem. I de fall där bedömningen gjordes att gester, 

miner eller dylikt var av betydelse för samtalet noterades även detta. Forsblom-Nyberg 

berättar att den vanligaste presentationen av repliker är att dessa återges i tur och ordning, 

replik för replik, likt ett manus för en dramatext (2008). Undersökningens transkriptioner 

presenterades på detta sätt, eftersom det ansågs ge den bästa läsbarheten. För att markera 

paus, visuella beskrivningar med mera skapades en teckenuppsättning (se bilaga 2) som 

används för att tyda excerpterna som presenteras i uppsatsens resultat och analysdel. 

 

Tvärvetaren Anna Sparrman menar att en aspekt av transkriptionsprocessen är att den är 

väldigt tidsödande. Hennes erfarenhet är att transkribering av flerpartssamtal är mer 

tidskrävande än att transkribera ett intervjusamtal där en person talar i taget. Enligt Sparrman 

är överlappningar i både verbal och icke-verbal kommunikation snarare standard än undantag 
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(2002). Detta stämmer väl överens med de erfarenheter som denna undersökning har 

genererat. Eftersom samtal i måltidssituationer observerades komplicerades 

transkriptionsprocessen ytterligare, utöver det som Sparrman (2002) lyfter fram, av att 

skrammel från bestick och porslin ofta gjorde det svårt att höra vad som sades. Detta gjorde 

att materialet fick granskas många gånger. Valet gjordes att transkribera hela videomaterialet. 

En fördel med detta var att hela observationsmaterialet blev väl känt och att en allmän 

uppfattning kunde skapas, något som transkribering av utvalda delar av materialet 

förmodligen inte hade resulterat i. Videomaterialet resulterade i 120 sidor transkriptioner. 

 

 

2.5 Bearbetning av materialet 
Inledningsvis studerades samtliga videoobservationer ett antal gånger för att skapa en allmän 

uppfattning hur måltiderna fortlöper. Vid två mellanmål befann sig en vuxen utöver 

pedagogen i rummet. Den tid (sammanlagt 9.05 minuter) då pedagogerna och barnen inte var 

ensamma analyserades inte, resterande videomaterial transkriberades i sin helhet. 

Transkriptionerna färgmarkerades för att lokalisera vilka repliker som hänger samman och 

bildar olika typer av samtal (för resonemang om olika typer av samtal se avsnitt 3.6). De 

färgkodade transkriptionerna bearbetades sedan på olika sätt beroende på vilken av 

frågeställningarna som behandlades. Materialet bearbetades kvalitativt men för att besvara 

frågeställningarna om vilka som initierar samtalen och hur talutrymmet är fördelat gjordes 

även en kvantitativ analys av inläggen i samtalen. Med ett inlägg avses ett verbalt yttrande 

som kan vara hur långt eller hur kort som helst.  

 

 

2.6 Studiens tillförlitlighet 
En faktor som påverkar studiens tillförlitlighet är i vilken grad forskarnas och kamerans 

närvaro påverkade barnen och pedagogerna. Staffan Stukat menar att en felkälla under 

observationen kan vara att föremålen för observationen kan uppföra sig annorlunda just för att 

de blir observerade (2005). Då det fanns god kännedom om barnen och personalen på den 

förskoleavdelning där undersökningen genomfördes så fanns förhandskunskap om att både 

barn och vuxna har viss vana av att bli videofilmade. Utifrån bakgrundskunskaper om både 

barn och pedagoger, gjordes bedömningen att de kunde vara sig själva kameran till trots. 

Naturligtvis påverkar kameran och observationssituationen både barn och pedagoger och 

5 



 

några av pedagogerna beskrivs som något spända. Uppfattningen är ändå att såväl pedagoger 

som barn var sig relativt lika. 

 

För att utnyttja det faktum att en av forskarna hade god kännedom om barnen och 

pedagogerna på avdelningen och den andra inte, gjordes valet att inledningsvis granska 

materialet individuellt. Detta metodologiska val gjordes för att skapa egna uppfattningar av 

det som sågs innan en gemensam diskussion inleddes. Detta gjorde att de olika personliga 

förutsättningar som fanns kunde utnyttjas vid granskningen av materialet. Vid ett antal 

tillfällen uppfattades situationer i de observerade måltiderna på olika sätt vilket föranledde 

upprepade granskningar. Något som kanske inte hade skett i samma grad om studien 

genomförts av en ensam forskare. Att observationsmaterialet bestod av videofilmer som 

noggrant transkriberats har gjort det möjligt att granska både filmer och transkriptioner många 

gånger, med olika infallsvinklar, vilket också har utnyttjats. Även Stukat menar att 

videoobservationer har fördelen att observerade situationer kan spelas upp flera gånger, vilket 

underlättar vid tolkning och analys av desamma. Genom att titta flera gånger kan det 

säkerställas att en rättvisande tolkning av situationen görs. Detta gör observationen säkrare 

(2005). 
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3 Teoretiska infallsvinklar 
På lärarutbildningen är det sociokulturella perspektivet det mest framträdande perspektivet. 

Erfarenheten säger dock att behaviorismen är det som, medvetet eller omedvetet, praktiseras 

på många förskolor. Utifrån detta ses dessa två perspektiv som intressanta att använda som 

analysverktyg. Ytterligare forskning, både nationell och internationell, som presenteras är 

utvald på grund av att den belyser måltiden utifrån olika infallsvinklar. 

 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Lev Vygotskij, sovjetisk teoretiker och föregrundsgestalten för det sociokulturella synsättet på 

lärande, menar att utveckling inte endast kan förstås utifrån en princip utan snarare som ett 

resultat av flera utvecklingsprinciper. Han anser att biologisk mognad och sociala 

förhållanden i miljön blandas och bildar förutsättningarna för barns lärande. Människors 

utveckling kännetecknas av att språket tillägnas dem genom en kombination av mognad och 

miljöförhållanden. Språket, menar Vygotskij, är det viktigaste redskapet för att hantera 

omgivningen (1978). 

 

Enligt Vygotskij har all intellektuell utveckling och allt tänkande sin utgångspunkt i social 

aktivitet. När ett barn tänker individuellt är det ett resultat av det sociala samspelet mellan 

barnet och andra människor. Utvecklingen går från social utveckling till individuell 

utveckling (1978). Roger Säljö, forskare i pedagogik, förklarar att vi från första början gör 

erfarenheter tillsammans med andra. Dessa personer hjälper oss, ofta helt oavsiktligt, att förstå 

hur världen fungerar. Barnet agerar inte ensamt utan är en slags lärling i de sociala samspel 

som de vuxna redan ägnar sig åt (2000). 

 

Vygotskij pratar om redskap som vi använder oss av för att socialiseras till människor. Det 

viktigaste av dessa redskap anser han, som ovan nämnt, vara språket. Ibland är språket så 

viktigt för barn att de inte klarar av att utföra en uppgift om de inte samtidigt får prata om vad 

de gör (1978). Säljö berättar att tänkande, ur ett sociokulturellt perspektiv, är former av 

kommunikation som en individ stött på och tagit till sig. Idén om att individers sätt att 

resonera och förstå omvärlden sker genom social interaktion leder till att tänkande kan ses 

som ett slags inre samtal. Dessa samtal sker med hjälp av språkliga redskap, men inom en 

person (2000). 
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3.2 Behaviorismen 
Den behavioristiska synen på lärande har sina grunder i det kända experimentet med Pavlovs 

hundar. Pavlov undersökte om det finns något samband mellan stimuli, (påverkan) och 

respons (beteende). Detta är en beteendeinlärning som bygger på naturliga reflexer som har 

kommit att kallas klassisk betingning. När mat serverades av Pavlov saliverade hundarna. 

Pavlov upptäckte snart att det räckte att han befann sig i rummet för att hundarna skulle 

salivera. I experimentets andra fas lät han en klocka ringa i anslutning till att hundarna fick 

mat. Inom kort saliverade hundarna bara klockan ringde. Detta är ett onaturligt beteende som 

har lärts in av omgivningen (Jerlang et al., 2005). Operant betingning, till skillnad från 

klassisk betingning, bygger inte på naturliga reflexer. Både klassisk och operant betingning 

lärs dock in med förstärkning. Burrhus Frederic Skinners Skinnerbox är ett exempel på 

operant betingning. Skinners experiment gick ut på att studera en hungrig råtta som stängts in 

i en box. Inledningsvis råkade råttan slumpvis trycka på en spak som gjorde att den fick mat. 

Så småningom lärde sig råttan att stimuli, att den trycker ner spaken, leder till respons, att den 

får mat (Levander, 1998). 

 

Skinner skriver att när ett beteende medför en förstärkning, är det större sannolikhet att 

beteendet uppträder igen än om beteendet inte följs av någon förstärkning. En positiv 

förstärkning kan vara att dricka vatten vid törst. Vattnet medför att törsten upphör och ökar 

sannolikheten att personen dricker vatten nästa gång den blir törstig. Negativ förstärkning 

handlar om att beteenden uppträder för att minska eller för att helt slippa obehag, det kan röra 

sig om att ta av sig skorna vid skoskav. Att ta av skorna är alltså den negativa förstärkningen 

och beteendet att ta av skorna när det gör ont lärs in och sannolikheten ökar att personen tar 

av sig skorna nästa gång situationen uppträder. Skinner skriver att negativ förstärkning inte 

ska förväxlas med bestraffning. Negativ förstärkning handlar om att ett beteende lärs in 

medan målsättningen med en bestraffning är att beteendet ska upphöra (1976). 

 

 

3.3 Storytelling as a Theory-Building Activity 
I artikeln Storytelling as a Theory-Building Activity presenterar antropologerna Ellinor Ochs, 

Carolyn Taylor, Dina Rudolph och Ruth Smith forskning om hur berättande vid 

middagsbordet kan påverka vilka kompetenser som barn utvecklar. De menar att berättande 

inom familjen bland annat ger barnen möjlighet att utveckla förståelse för alternativa sätt att 
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se på något. En förståelse för att deras eller andras versioner av en händelse inte 

nödvändigtvis behöver vara en faktaredogörelse av vad som hänt. Vidare menar de att 

berättandet hjälper till att utveckla barnens analytiska och kritiska tänkande och gör att de kan 

förändra sitt sätt att se på något (1992). 

 

Ochs et al. bygger sina uttalanden på en studie om verbal och icke-verbal aktivitet under 

middagstid hos tolv engelskspråkiga amerikanska familjer. Deras huvudfokus är familjernas 

femåringar, de och deras familjer filmades vid två tillfällen vardera. För att minimera hur 

mycket forskarna påverkade middagssituationerna riggades videokameran upp på ett stativ 

och fältarbetaren lämnade rummet (1992). 

 

Analysen som Ochs et al. gör tyder på att komplext historieberättande, där perspektiv utmanas 

och förändras gemensamt, troligtvis har större sannolikhet att uppträda när berättarna känner 

varandra väl än när det finns en social distans berättarna emellan. De menar även att 

ifrågasättande av någons berättande kan vara känsligt och att det troligtvis är mer accepterat 

att någon nära bekant gör detta. Föreställningen att berättande inom familjen skapar konkret 

tänkande på låg nivå är en uppfattning som förekommer enligt dem. Ochs et al. menar att det 

kan vara nödvändigt att tänka om när det gäller berättande inom trygga och välkända ramar. 

De menar att den familjära omgivningen kan fungera som en grogrund för abstrakt tänkande 

på metanivå. De menar vidare att deras data visar att gemensam bakgrund och mycket god 

kännedom om varandra kan vara det som framkallar exempelvis perspektivtagande och 

teoribildning. En mer distanserad och professionell relation däremot kan motverka att dessa 

förmågor utvecklas (1992). 

 

Ochs et al. menar att undersökningen uppmärksammar dem på familjens roll och potential när 

det gäller barns lärande. De tror att familjerna själva underskattar värdet av att berätta 

tillsammans i familjen i vardagen. De menar att gemensamt berättande förtjänar att rankas 

lika högt som att läsa sagor när det gäller att förbereda barnen för framtida framgång i 

vetenskapliga sammanhang (1992). 
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3.4 Olika villkor? 
I likhet med Ochs et al. uppmärksammar Birgitta Odelfors, forskare i pedagogik, den sociala 

miljöns betydelse för barns samtalande med vuxna. Odelfors lyfter fram vilken betydelse 

pedagogernas inställning till samtal har för hur barnen samtalar men hon poängterar även 

vikten av den fysiska miljön. Hon undersöker samspelet mellan barn och vuxna i situationer 

som leds av vuxna och presenterar sina resultat i forskningsrapporten Olika villkor? : 

vardagskultur i förskolan för flickor och pojkar (2001). Undersökningen har ett tydligt 

genusperspektiv och data till undersökningen samlades främst in genom videofilmning av 

olika vuxenstyrda aktiviteter, men kompletterades även av intervjuer av personalen angående 

aktiviteterna och kön. 

 

Odelfors undersökning genomfördes på tre förskolor belägna i Stockholms innerstad och de 

situationer som hon valde att studera var luncher, shower, åldersintegrerade tvärgrupper och 

planeringsmöten där både barn och personal deltog. På den förskoleavdelning där luncher 

observeras arbetade tre vuxna och barngruppen bestod av 20 barn som var mellan tre och sex 

år gamla (2001). 

 

Odelfors berättar att barn och vuxna äter lunch vid tre olika bord, varav två av dessa befinner 

sig i avdelningens största rum, medan ett står i ett mindre rum. Hon skriver att avskildheten i 

det mindre rummet möjliggjorde mer lugn och ro än i det stora rummet där flera barn och 

vuxna delade på det fysiska och vokala utrymmet. Odelfors beskriver de olika luncherna och 

funderar över vilka möjligheter till samtal de ger (2001). 

 

Odelfors menar att de vuxnas uppfattningar om vad som är viktigt när det gäller luncherna 

märks på barnen. Vid det bord där pedagogen ger uttryck för att ha ett stort intresse av att 

prata med barnen, erbjuds barnen stora möjligheter att utförligt samtala om olika ämnen. Både 

flickor och pojkar är aktiva och verkar uppfatta situationen som inbjudande enligt Odelfors. 

Vid ett annat bord är pedagogens främsta intresse gott bordsskick, där har barnen ett bättre 

bordsskick än vid de andra borden. Pojkarna är vid detta bord de som aktivt använder 

möjligheten att kommunicera. Vid ett tredje bord, där pedagogen lägger vikt vid både samtal 

och bordsskick, deltar både flickor och pojkar aktivt i det småprat som förekommer. När 

samtalen övergår från småprat till diskussioner visar det sig tydligt att det är pojkarna som 

uppfattar sig som inbjudna till samtalet. Det är även pojkarna som blir konkret tillfrågade om 

vad de anser om händelsen som diskuteras (2001). 
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När Odelfors funderar över goda villkor för lunchsamtal fäster hon uppmärksamhet vid yttre 

förutsättningar och vid den vuxnes syn på situationen. Hon menar att möjligheten att skapa 

lugn och ro för samtal genom att äta i ett avskilt rum tillsammans med en pedagog som har ett 

uttryckligt intresse för att prata med barnen skapar mycket goda förutsättningar för samtal. 

Odelfors berättar även att en faktor som är viktigt för barnens deltagande i samtal är att de får 

föra in sina egna erfarenheter i samtal där många deltar. Att pedagogen berättar om egna 

upplevelser och lyssnar intresserat på vad barnen har att säga ger intryck av att samtalen förs 

på en relativt jämlik nivå (2001). 

 

 

3.5 Möten som formar 
Odelfors beskriver bland annat hur samtalen vid måltidssituationer ser ut och vilka som får 

och tar mest plats utgående från ett genusperspektiv. Liknande fokus har Annika Månsson, 

forskare i pedagogik, i sin avhandling Möten som formar (2000), där hon beskriver och 

analyserar interaktionen mellan barn och pedagog i förskolan. 

 

Månsson hade ett uttalat genusperspektiv när hon genomförde sin undersökning och var dels 

intresserad av att undersöka hur det såg ut på förskolorna, dels av att ta reda på vilka 

uppfattningar pedagogerna har när det gäller barnen i deras respektive barngrupper. Månsson 

genomförde videoobservationer i tre barngrupper samt gjorde intervjuer med pedagoger i 

dessa barngrupper. Avsikten med intervjuerna var att jämföra pedagogernas utsagor med det 

som framkommer i videoobservationsmaterialet. Månssons huvudfokus var barnen, men även 

pedagogernas roll i interaktionen behandlades. Månssons studie genomfördes på tre 

förskoleavdelningar, med barn i åldersgruppen ett till tre år. Datainsamlingen påbörjades 

hösten 1997 och fortgick till och med hösten 1998. Sammanlagt deltog 34 barn och sju 

pedagoger i Månssons forskningsstudie (2000). 

 

Månsson observerar många olika aktiviteter på förskolorna och hon delar upp sitt material 

efter hur mycket den vuxne leder situationen. Helt vuxenledda situationer är en typ av 

situationer och dessa handlar om samlingar och rörelsestunder. En annan typ är inte 

vuxenledda situationer och den aktivitet som förekommer inom denna kategori är fri lek. Den 

tredje typen av situationer är de delvis vuxenledda situationerna och exempel på dessa är av- 

och påklädning, fruktstunder och måltidssituationer (2000). 
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Till skillnad från samlingssituationer där pojkarna är dominerande i interaktionen med 

pedagogen, visar flickor och pojkar ungefär lika mycket initiativ till samtal vid 

måltidssituationer. I Månssons studie utmärker sig måltidssituationen som det tillfälle då det 

förekommer mest varierande samtal mellan barn och pedagog. Barnens initiativ till samtal 

uppmärksammas och de vuxna svarar såväl flickor som pojkar i ungefär samma utsträckning. 

Månsson uppmärksammar dock att det, i måltidssituationerna, förekommer att pedagogen inte 

besvarar barnens önskan om att få något. Vid närmare analys tycker hon sig se att detta kan 

förklaras med att pedagogen helt enkelt inte hör vad barnet säger. Det skulle även kunna 

handla om att barnet inte accepterar pedagogens nej och fortsätter att fråga trots att det har fått 

svar. Månsson kan inte urskilja att det finns någon skillnad mellan hur mycket flickor och 

pojkar negligeras. I måltidssituationerna framkommer att såväl flickor som pojkar får 

utvidgade svar i nästan samma utsträckning. Med detta menas att pedagogen tar tillvara på 

barnets initiativ och utvecklar samtalet. Måltiderna skiljer sig dock från studien som helhet 

där det visar sig att pojkarnas initiativ till samtal med pedagogen oftare får ett utvidgat svar än 

flickornas initiativ (2000). 

 

Månsson finner att det föreligger en skillnad i pedagogers sätt att samtala med flickor och 

pojkar även om både flickor och pojkar får svar. Hon exemplifierar detta med en pedagogs 

hårfina svar till en flicka respektive pojke när det handlar om varifrån urin kommer från 

flickor och pojkar. Pedagogen förstärker sitt svar till både flickan och pojken genom att nicka. 

Skillnaden ligger i att när pedagogen pratar med pojken om kiss och snopp så talar hon med 

hög och tydlig röst medan när hon pratar med flickan viskar hon (2000). 

 

Månsson ser i sin studie att pojkarna som grupp tar större utrymme än flickorna som grupp i 

interaktionen med pedagogerna. Hon fick intrycket av att det finns en pojke i respektive 

barngrupp som är dominant inom gruppen pojkar. Då Månsson frånser dessa pojkar så blir 

resultatet det omvända, det råder flickdominans i interaktionen mellan barn och pedagog. 

Fenomenet att en pojke ger en missvisande bild av att pojkar som grupp är dominanta, 

benämner Månsson som herren på täppan. Månssons studie visar att pedagogerna vid flera 

tillfällen särbehandlar pojken som benämns som herren på täppan. Det kan handla om att han, 

trots att ha tagit stort talutrymme under en samling, får inleda sången, tända julstjärnan eller 

att han men inte en flicka tillåts byta musikinstrument (2000). 
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3.6 The Dynamics of Family Dinner Talk 
Liksom Odelfors och Månsson beskriver språkforskaren Shoshana Blum-Kulka hur samtal 

vid matsituationer kan se ut. Medan Månsson iakttar en herre på täppan så ligger Blum-

Kulkas fokus främst på hur maktbalansen ser ut barn och vuxna emellan. Hon redovisar 

forskning om barns deltagande i familjens samtal vid middagsbordet. Blum-Kulka berättar 

vidare att studier visar att barns deltagande i flerpartssamtal främjar deras förmåga att 

självständigt berätta något. Vidare lär dessa samtal barnen att avgöra vad som är värt att 

berätta och att berätta på ett, för sin kultur, accepterat sätt. Hon menar dock att middagen 

måste ses som ett socialt tillfälle för att barnen ska lära sig att bli kompetenta samtalspartners 

i ett flerpartssamtal (1994). 

 

Blum-Kulkas forskning baserar sig på observationer av middagar i medelklassfamiljer i USA 

och Israel. Det totala antalet vuxna i undersökningen var 66 stycken. Totalt medverkade 68 

barn i undersökningen (fördelade på 24 familjer). Barnens åldrar varierade från tre år upp till 

17 år. En middagskonversation per familj spelades in på kassettband (1994). 

 

Blum-Kulka berättar att barnens bidrag till samtalet kring middagsbordet analyserades 

utgående från deras topical actions. Med detta menar Blum-Kulka hur barnen introducerar ett 

nytt ämne, påverkar utvecklingen av ett pågående samtal eller något som sägs för att återgå 

till ett tidigare diskuterat ämne som avslutats eller avvikits ifrån. Det övergripande målet, 

berättar hon, är att undersöka vem som introducerar, ändrar eller byter ämne och hur detta går 

till. I analysen har Blum-Kulka exkluderat ämnen som hon kallar instrumentella, vilket 

exempelvis kan vara ’skicka saltet tack’ eller samtal om bordsplacering. Hon menar att 

analysen baserar sig på det som sägs som har inverkan på hur samtalet utvecklar sig, är icke-

instrumentellt och har någon mer funktion än att bara upprätthålla ett ämne (1994). 

 

Blum-Kulkas studie visar att barnen får anstränga sig mer än de vuxna om de vill introducera 

ett nytt ämne. De vuxna kan introducera ett ämne till alla närvarande medan barnen tenderar 

att rikta sig till en specifik mottagare. Att vända sig till en specifik mottagare är vanligt både 

hos skol- och förskolebarn. Förskolebarnen använder sig även av ett antal andra sätt att få 

uppmärksamhet, som till exempel att upprepa sig ’Mamma och pappa. Mamma och Pappa, 

mamma och pappa, jag…’ eller att ge en fysisk vink, genom att exempelvis dra lite i mammas 

ärm (1994). 
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Blum-Kulka undersöker i sin studie hur ofta barn och vuxna misslyckas med en topical action 

och konstaterar att barn är i tydligt underläge i möten med vuxna om dessa möten inte 

anpassas efter barnens behov. Blum-Kulka menar att ju mindre barnen är desto större blir 

deras underläge när barn och vuxna samtalar i grupp. Detta beror både på att de små barnen 

kanske inte förstår tillräckligt för att kunna följa med i hur samtalen utvecklar sig men även 

på bristande konversationskompetens. Barnens underläge visar sig även när det gällde hur 

många som inte ens försöker att genomföra en topical action. Av de 66 vuxna som 

medverkade var det enbart sju stycken som inte gjorde någon topical action. Däremot så fanns 

det 16 barn (av 68) som inte gjorde en topical action (1994).  

 

Blum-Kulka identifierar tre typer av samtal vid middagsbordet. Den första typen är samtal där 

det finns ett instrumentellt mål som exempelvis kan vara att få saltet skickat till sig. I den här 

typen av samtal har barnen en privilegierad position på grund av bandet mellan föräldern och 

barnet. Barnet är beroende och föräldern omhändertagande vilket gör att barnen inte behöver 

kämpa för att exempelvis få be om en ny portion mat eller att få något skickat. Den andra 

typen av samtal är samtal där det pratas om aktuella nyheter som har med 

familjemedlemmarna att göra. Som barn eller vuxen är det till exempel vanligt att berätta om 

sin dag eller att bli tillfrågad om hur dagen har varit. Dessa frågor ställs dock i stort sett 

uteslutande av de vuxna. I de enstaka fall där ett barn frågat om den vuxnes dag, tas frågan 

inte på allvar. Den tredje typen av samtal är, enligt Blum-Kulka, något svårdefinierad, men 

handlar om samtalsämnen där det finns en distansering från världen här och nu (1994). 

 

 

3.7 Regulation and Praise in American, Estonian, and Swedish Mother—Child 
Interaktion 
Karin Junefelt och utvecklingspsykologen Tiia Tulviste bidrar med ytterligare ett perspektiv 

på hur kommunikation i måltidssituationen kan se ut. De har undersökt hur svenska, 

amerikanska och estniska mödrar använder sig av beröm och tillrättavisningar av deras 

tvååriga barn. Junefelt och Tulviste har valt att undersöka kommunikationen mellan mor och 

barn när barnen får ett pussel att lösa och under måltidssituationer. Junefelt och Tulviste valde 

att fokusera på mödrarnas bidrag till sammanhanget och en av frågeställningarna var huruvida 

det fanns några skillnader mellan hur mödrarna från de olika länderna använde sig av 

tillrättavisningar och beröm (1997). 
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Junefelts och Tulvistes undersökningsgrupp bestod, som tidigare nämnts, av tvååriga barn och 

deras mödrar. Alla mödrar beskrevs vara från medelklassen eller den övre medelklassen. 

Barnen och deras mödrar videofilmades i hemmet vid två tillfällen, en gång vid en måltid och 

en gång när de löste ett pussel som forskarna tillhandahöll (1997). 

 

Resultatet av Junefelts och Tulvistes undersökning av måltiderna visar att reglering av 

barnens uppmärksamhet, fysisk aktivitet och verbal aktivitet förekommer cirka fyra gånger 

per minut hos de svenska mödrarna. Det framkommer även att både svenska och estniska 

mödrar avleder barnens uppmärksamhet när barnen uppför sig på ett sätt som mödrarna inte 

anser vara ett bra beteende. De amerikanska och svenska mödrarnas reglering av barnens 

fysiska aktivitet handlar främst om att uppmana barnen att äta, medan de estniska mödrarnas 

uppmaningar handlar om att barnen ska äta på ett ordentligt sätt. Det kan till exempel vara 

instruktioner om hur de ska använda skeden eller liknande. De svenska mödrarnas 

uppmaningar tenderar även att handla om bordsskick, som exempelvis att sitta still, använda 

gaffel och torka händerna. När det gäller den verbala aktiviteten under måltiderna frågar 

mödrarna från alla tre länderna barnen om vad de tyckte om maten. De svenska mödrarna 

tenderar enligt forskarna att uppmana barnen att säga ’tack’ (1997). 

 

Under måltiderna får både de svenska och estniska barnen beröm när de säger tack och när de 

äter med sina bestick. De svenska barnen får även beröm när de äter med god aptit. De 

amerikanska barnen får beröm när de äter på ett bra sätt, men framförallt så får de beröm när 

de svarar på frågor på ett sätt som liknar en vuxen-vuxen konversation och när de är artiga 

(Junefelt & Tulviste, 1997) 

 

.
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4 Resultat och analys
I avsnitten nedan följer en presentation av hur observationsmaterialet har analyserats. För 

teckenförklaring till de excerpter som presenteras i kommande avsnitt se bilaga 2. 

 

 

4.1 Beskrivning av måltiden 
I videomaterialet har tre faser identifierats i måltiderna. I den inledande fasen är samtalen 

främst av så kallad instrumentell karaktär. Samtalen kretsar mestadels kring att se till att 

barnen och pedagogen ska få den mat som står på bordet. Alla barn ber om praktiska saker 

under måltiden i ungefär lika stor utsträckning och vare sig någon vuxen eller något barn 

dominerar i denna fas. 
 

Pedagog: Anton, du får ta kött där. 

Edvard /skickar broccoli till Sandra/: Här, ta den! 

Pedagog: Du behöver inte ha så bråttom. 

Edvard: Jag tar potatis. 

Anton: Jag älskar maten! 

Edvard: Jag tar en stor /potatis/. 

Observation F 

 

När dessa praktiska bestyr är färdiga övergår samtalen till att vara av icke-instrumentell 

karaktär. Då har måltidens andra fas inletts, och samtalen är av varierande slag. När måltiden 

börjar lida mot sitt slut inleds en tredje fas där samtalen återigen blir mer praktiska. Samtalen 

ser ofta ut som följande excerpt exemplifierar. 
 

Maja: Får jag duka ifrån? 

Pedagog: Nej, inte än riktigt. Vi kan vänta lite så alla blir lite färdiga. 

Observation E 

 

I undersökningen framkommer att fördelningen mellan instrumentella och icke-instrumentella 

samtal ser ut som följer. De instrumentella samtalen upptar totalt sett cirka 54 procent av den 

totala tiden under måltiderna, medan de icke-instrumentella upptar cirka 46 procent. 

Undersökningen visar dock att luncherna består av icke-instrumentella samtal i något högre 

grad än vad mellanmålen gör. 
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Blum-Kulka beskriver att barnen inte behöver kämpa för att introducera ett nytt ämne i den 

instrumentella delen av måltiden (1994). Det har noterats att alla barn ber om praktiska saker 

under måltiden i ungefär lika stor utsträckning. Detta kan vara att få mjölken skickad eller att 

få smör till sin smörgås. Varken någon vuxen eller något barn dominerar i denna fas. Senare 

kommer det att visas att detta inte är fallet när det gäller den icke-instrumentella delen av 

måltiden där skillnaden mellan de vuxna och barnen och barnen sinsemellan blir större. Här 

finns en likhet mellan denna undersöknings resultat och vad Blum-Kulka beskriver. Hon 

menar att barnen har en privilegierad position i den instrumentella delen av måltiden på grund 

av bandet mellan föräldrarna och barnen (1994). Kanske finns det även ett sådant band mellan 

pedagogerna och barnen i denna undersökning som gör att barnen känner sig trygga i 

situationen. Barnen vet vad de kan förvänta sig av pedagogerna, om de ber om mat så vet de 

att de kan förvänta sig att få det. 

 

 

4.1.1 Samtalsämnen 
Under de måltider som undersökts har olika typer av samtal kunnat identifieras: samtal som 

rör här och nu, samtal om saker som har hänt och ska hända i förskolan, samtal som har med 

tiden utanför förskolan att göra och samtal om känslor och empati. Samtal som handlar om 

fantasier och samtal om ämnen som kan uppfattas som genanta är andra typer av 

samtalsämnen som uppmärksammats. 

 

Pedagoger och barn pratar tillsammans om det som görs precis här och nu. Till denna 

kategori är det därför naturligt att räkna alla instrumentella samtal. Som tidigare nämnts är 

dessa samtal av praktisk karaktär och kan handla om att skicka något eller be om något. 

Samtal om mat och vad pedagogerna och barnen tycker om och inte tycker om är något som 

tillhör denna kategori och som förekommer relativt ofta. Även tillsägelser och diskussioner 

om uppförande vid matbordet är vanligt förekommande. Uppmaningarna handlar ofta om att 

sitta ordentligt vid bordet och om att säga tack. Junefelts och Tulvistes forskning visar att 

svenska mödrar uppmanade sina barn att äta, sitta still och använda besticken. Att säga tack 

framkommer som något som mammorna lägger stor vikt vid och detta är också den främsta 

anledningen till beröm (1997). Detta är något som även framkommer i undersökningens 

observationer. Att barnen äter med god aptit är också viktigt för de svenska mödrarna enligt 

Junefelts och Tulvistes studie (1997). I de enstaka fall där uppmaningar förekommer om att 
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något barn ska äta mer under matsituationerna så handlar det om det minsta barnet i 

undersökningen. Att de pedagoger som har observerats inte verkar lägga någon större vikt vid 

mängden mat barnen äter, skulle kunna bero på att de barn som förekom i undersökningen 

nästan uteslutande var äldre än de barn som förekom i Junefelts och Tulvistes forskning. Det 

kan även handla om att barnen faktiskt äter med god aptit och att pedagogerna därför inte 

kommenterar hur mycket barnen äter. Något utmärkande för samtal som rör här och nu är att 

de ofta präglas av beröm från pedagogerna när barnen lyckas med något eller uppför sig som 

pedagogen önskar. 
 

Axel: Kan du hjälpa mig? 

Pedagog: Snart. 

[.-.-.-.] 

Pedagog: Jag vill att du provar lite. Det är, den här är alldeles mjuk /smöret/ E, Axel. Jo 

prova. Du fixar det! Du får försöka vet du. 

[------] 

Pedagog: Titta vad du kan Axel! 

[------] 

Axel: Du hjälper ju inget mig. 

Pedagog: Nej, men nu, titta, är du ju snart färdigt! Du behöver ingen hjälp, du har gjort precis 

färdigt. Du har ju brett allt själv. 

Observation C 

 

Pedagog: Vad vill Noel ha på sin macka? 

Noel: Ehm […] Ost, tack! 

Pedagog: Tack sa du också. Det där är så trivsamt. 

Observation E 

 

Ovanstående typ av konversation är vanligt förekommande i undersökningen. Exemplet visar 

tydligt hur pedagogen uppmuntrar barnets goda beteende, det vill säga att barnet säger tack, 

genom att berömma honom. Behavioristen (se avsnitt 3.2) skulle säga att stimuli, att barnet 

säger tack, får responsen att pedagogen berömmer honom. Detta leder till konsekvensen att 

barnets beteende har stor sannolikhet att återkomma vid en liknande situation. 

 

Något ytterligare som uppmärksammas är att pedagogerna ger barnen möjlighet att påverka 

när det gäller vad och hur mycket de ska äta. Barnen uppmanas exempelvis att tänka efter hur 

mycket de orkar men de får själva välja hur mycket de vill ha inom rimliga gränser. Förskolan 

vilar på demokratins grunder och läroplanen för förskolan förespråkar att barn ska lära sig att, 

18 



 

efter sin förmåga, ta ansvar för sina handlingar och se konsekvenser av dessa (Skolverket, 

2006). Att barnen uppmanas att tänka efter hur mycket mat de vill ha och kommer att orka 

stämmer väl överens med läroplanens budskap. 

 

I måltiderna utkristalliseras samtal om saker som har hänt och ska hända i förskolan som en 

kategori av samtal. I dessa samtal uppmärksammas att pedagoger som inte har varit på 

förskolan under förmiddagen ofta frågar barnen vad de har gjort tidigare under dagen. Detta 

kan liknas med Blum-Kulkas studie som visar att det är vanligt att föräldrar frågar sina barn 

om vad de har gjort under dagen (1994). Under de måltider som har observerats pratar 

pedagogerna och barnen vid flera måltider om en pojke som snart ska börja på förskolan. Ett 

annat exempel på samtal som handlar om vad som har hänt och ska hända på förskolan är vad 

barnen ska göra efter måltiden. Detta kan till exempel handla om huruvida barnen ska sova 

middag, gå ut eller läsa saga. 
 

Sandra: När går jag hem? 

Pedagog: Du och jag är ju nästan kvar sist ju. Halv sex går ju du hem och jag stänger. 

Axel: När ja hem? 

Pedagog: Fyra tror jag Axel. 

Axel: Fyra. 

Pedagog: Jag tror det. När vi är ute går du hem alla fall. 

Observation C 

 

Något annat som framkommer är att bordsplacering är något som intresserar barnen mycket 

eftersom samtal om detta återkommer i de flesta måltider. Dessa samtal brukar fortlöpa 

ungefär som i excerpten nedan. 
 

Edvard: Vilken brukar sitta här? 

Pedagog: Fråga Algot för han har mer koll på det här bordet. 

Edvard: Vilka brukar sitta här, på den här stolen, som jag sitter på? 

Sandra /räcker upp handen/: Jag!  

Observation C 

 

Läroplanen för förskolan anger att barnens intressen ska tillvaratas (Skolverket, 2006). Att 

samtala med barnen om sådant som intresserar dem kan ses som ett sätt att uppfylla detta mål. 

Eftersom barnen i undersökningen har ett uppenbart intresse för var pedagoger och barn sitter 
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kring borden så kan samtal om detta ses som ett konkret tillfälle att uppnå ovan nämnda mål i 

läroplanen för förskolan. 

 

Samtal om saker som har med tiden utanför förskolan att göra framkommer som en kategori 

av samtal. Vanligtvis utgår denna kategoris samtal ifrån barnens intresse, men det 

förekommer även att pedagogen vill berätta något om sitt liv. I vissa fall är dessa berättelser 

anknutna till barnens erfarenhetsvärld och barnen bjuds in i samtalen, medan det i andra fall 

inte finns en sådan koppling. Samtalen i denna kategori initieras vanligtvis av barnen. 

Konversationerna handlar oftast om att barnen berättar om något som händer hemma, eller om 

något som barnen ska göra på sin fritid.  
 

Noel: Jag ska på simskola. 

Pedagog: Är det idag också? 

Noel: Simjumpa. 

Pedagog: Simgympa, är det också idag? 

[.-.-.-.] 

Noel /gör stora yviga simtag/: Simskola! 

Observation E 

 

I de fall där pedagogen initierar samtalen handlar det mestadels om att fråga vilka regler som 

gäller hemma jämfört med i förskolan. Denna koppling gör pedagogerna stundtals även i de 

barninitierade samtalen.  
 

Pedagog: Jaa, o Tindra får sitta upp ordentligt. Sitter inte du på, hur gör du när du sitter 

hemma då Tindra o äter? 

Tindra: Jag vet inte. 

Pedagog: Joo sitter du på en stol? 

Tindra: Jaaa. 

Pedagog: Jaa det gör du. 

[.-.-.-.] 

Pedagog: Sitter du på en stol, o inte ligger o äter va? 

Tindra: Näe. 

Pedagog: Näe. 

Tindra: Jag har en hög stol. 

Observation C 
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Samtal om känslor och empati är en fjärde kategori av samtal. Som tidigare har nämnts så 

kretsar en del samtal kring en ny pojke som skulle börja på förskolan. I en del av dessa samtal 

ber pedagogen barnen att fundera över hur det skulle kännas att vara ny. De pratar om att den 

nya pojken kanske är blyg och att det inte är snällt att luras och att kalla sig själv vid fel namn. 

Det förekommer även samtal om hur det kan kännas att bli lämnad på förskolan. Pedagogen 

uppmuntrar barnen att fundera över hur det känns för dem och att det inte är konstigt att ha 

hemlängtan ibland.  
 

Edvard: Varför var hon ledsen idag? 

Alva: Ida ja bli ledsen mamma. 

Pedagog: Blev du ledsen idag? 

Alva: Mmm. 

Edvard: Hon vart ledsen för mamma kanske. 

Pedagog: När mamma gick eller? 

Alva: Mmm. 

Pedagog: Jaha. 

Alva: Kan du ja vill åka hem. 

Pedagog: Jaha, så är det ju ibland. Ibland längtar man ju hem. 

Edvard: Jag vet inte. 

Pedagog: Var du glad idag när du kom Edvard? Igår var ju du lite ledsen. 

Edvard: Mmm. 

Observation F 

 

Ett mål enligt läroplanen för förskolan är att lära barnen att tänka sig in i andra människors 

situation och därigenom verka för att tidigt lära barnen solidaritet och tolerans (Skolverket, 

2006). Samtalen om känslor och empati i måltidssituationerna i undersökningen kan ses ge 

tillfälle för pedagogerna att förmedla dessa värden. 

 

Samtal som handlar om fantasier är ytterligare en kategori av samtal. Dessa är ganska 

ovanliga, men det förekommer i alla fall några av den typen. Eftersom samtal av 

fantasikaraktär är ovanliga är det svårt att se något mönster. Det har dock noterats att 

pedagogens roll i samtalen varierar från mycket begränsad till aktivt deltagande i samma grad 

som barnen. 
 

Hugo: Tänk om man skulle ha ett stort öga och ett litet öga. 

Pedagog: Det vore bra. Då kunde man se mycket med det stora och lite lite lite med det lilla. 

Edvard /visar litet öga med fingrarna/: Tänk om man hade så här litet.  
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Hugo /visar så stort han kan med pekfingret och tummen/: Tänk om man hade så här stora ögon.  

Edvard: Tänk om man skulle ha så här stora. 

Sandra: Tänk om man skulle ha så här stora. 

Pedagog /visar stora ögon framför ansiktet/. 

[.-.-.-.] 

Alva /visar ögon framför sitt ansikte/. 

Edvard /gör ett stort öga med båda händerna framför ansiktet/: Tänk om man hade ett stort öga.  

Pedagog: Jaa, det vore inte så snyggt va?  

Edvard: Nej. 

Pedagog: Att ha ett stort öga i ansiktet. 

Observation F 

 

En ytterligare kategori av samtal är samtal om ämnen som kan uppfattas som genanta. Dessa 

samtal är inte speciellt vanliga, men anses värda att lyfta fram eftersom pedagogens sätt att 

hantera dessa samtal är intressant att analysera. Samtalen kan till exempel handla om att gå 

ifrån bordet för att prutta, eller handla om könsorgan.  
 

Edvard: Pedagog. Jag kände som växte. Min snopp nog. 

Pedagog: Jasså, det var ju konstigt. 

Edvard: Det växte inne som nåt mjukt inne i byxorna. 

Hugo & Anton fnissar lite. 

Edvard fnissar lite. 

[.-.-.-.] 

Pedagog: Är det så ibland, ni som har snoppar? 

Edvard: Killar har bara snoppar. 

Pedagog: Jaa. 

Sandra: Och tjejer har snippor. 

Pedagog: Jaa. 

Alva: Vi haj inja njoppar! 

Pedagog: Nej, vi har inga snoppar. 

[.-.-.-.] 

Edvard: Inte Alva. 

Pedagog: Näe. 

Alva: Ja ha bara *. 

Sandra: Killar får stå upp när de kissar. 

Pedagog: Ja. 

[.-.-.-.] 

Sandra: När tjejer bajsar och kissar får dom sitta ner på toaletten. 

Observation F 
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I Månssons forskning påvisas skillnad mellan hur pedagogen bemöter flickors och pojkars 

samtal om varifrån urin kommer. Hon har noterat att pedagogen sänker sin röst och viskar när 

hon pratar med en flicka, medan hon talar med hög och tydlig röst när hon pratar med en 

pojke (2000). Enligt läroplanen är en av förskolans uppgifter att motverka traditionella 

könsmönster. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar bidrar till att lära barnen vad som är 

kvinnligt och manligt (Skolverket, 2006). Undersökningen visar inga tecken på att 

pedagogerna förstärker stereotypa könsroller i denna kategori av samtal. Månssons studie 

visar dock att det i samtal om ämnen som kan uppfattas som genanta finns risk för att 

pedagogen bemöter flickor och pojkar olika (2000). I undersökningen går det inte att urskilja 

någon skillnad i bemötandet och samtalstonen vad gäller om det är en flicka eller en pojke 

som pedagogen samtalar med i denna typ av samtal.  

 

I undersökningen förekommer många samtal och flertalet av dem består av många repliker 

och såväl pedagoger och barn deltar. Odelfors menar att pedagogens inställning till samtal vid 

matbordet påverkar hur barnen pratar. I hennes forskning framkommer att barnen erbjuds 

stora möjligheter till att samtala utförligt om olika saker i de fall där pedagogen har ett tydligt 

intresse för att samtala med barn (2001). Undersökningen visar många samtal med mycket 

varierande innehåll. Utifrån det som har observerats görs tolkningen att pedagogerna erbjuder 

barnen goda samtalsmöjligheter och att de visar ett stort intresse för att samtala med barnen. 

 

Videoobservationerna visar att inga samtalsämnen blir avspisade och att barnen pratar om 

varierande samtalsämnen med pedagogen. Utifrån detta görs tolkningen att pedagogerna har 

skapat en trygg måltidssituation. Ochs et al. menar att berättande inom trygga och välkända 

ramar kan utveckla berättandet. Hon menar nämligen att god kännedom om varandra gör att 

det inte är känsligt att ifrågasätta när någon berättar. Detta gör i sin tur att exempelvis 

perspektivtagande och abstrakt tänkande har bättre förutsättningar för att utvecklas än om 

relationen är mer distanserad (1992). Även om komplext berättande inte iakttagits i någon 

högre grad görs bedömningen att det finns goda förutsättningar för att detta skulle kunna ske 

på förskolan som har observerats. 

 

Analysen av materialet som helhet visar att måltidssituationerna består till mycket hög grad av 

samtal. Det sociokulturella perspektivet (se avsnitt 3.1) utgår från att det är i mötet med andra 

människor som lärande sker. Språket är det absolut viktigaste redskapet för lärande och för att 

socialiseras till människa. Med utgångspunkt från ett sociokulturellt tänkande dras alltså 
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slutsatsen att det finns mycket goda förutsättningar för lärande under måltidssituationerna på 

den observerade förskolan. 

 

 

4.2 Måltidens icke-instrumentella del 
I måltidens icke-instrumentella del har initiering av samtalen, hur talutrymmet är fördelat 

samt pedagogernas bemötande av barnen under måltiderna analyserats.  

 

 

4.2.1 Initiering av samtalen och talutrymmets fördelning 
I analysen av videomaterialet av de sex måltidstillfällena framkommer 104 samtal av icke-

instrumentell karaktär. Av dessa samtal initieras 33 av pedagogerna och 71 av barnen. I 

genomsnitt startar pedagogerna 5,5 samtal per pedagog och tillfälle. Det finns dock en relativt 

stor spännvid mellan störst antal och minst antal startade samtal per måltid. Vid ett tillfälle 

initierar pedagogen inget samtal och som mest startar pedagogen tio samtal. 

 

En av flickorna är betydligt yngre än de andra barnen, och bedöms inte kunna delta på samma 

villkor som dem då hennes språkliga förmåga gör det svårt för henne att samtala. Blum-Kulka 

bekräftar att små barn är i underläge när barn och vuxna samtalar i grupp och att detta kan 

bero på att de inte förstår vad samtalet handlar om och att de inte har tillräcklig språklig 

förmåga (1994). Vid analys av samtalen räknas därför inte hennes få initieringar och 

undersökningen visar att pojkarna initierar fler samtal än flickorna. Vid bearbetning av 

materialet framkommer även att en pojke utmärker sig starkt från de övriga, han startar 

väldigt många samtal. När denna pojke inte räknas med visar det sig istället att flickorna i 

genomsnitt startar något fler samtal per flicka och måltid än pojkarna gör. Se tabell 1 nedan 

för mer detaljerad information om barninitierade samtal.  

 

Alla pojkar Pojkarna bortsett från 
den mest pratsamma 

Flickorna bortsett  
från den yngsta 

2,5 1,6 1,9 
Tabell 1. Antal initierade samtal per barn och måltid 
 

För att få en djupare bild av hur talutrymmet är fördelat undersöks inte enbart vem som 

initierar samtalen utan även hur många inlägg som pedagoger och barn bidrar med. 
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Pedagogerna står i genomsnitt för ungefär 46 procent av antalet inlägg i samtalen. Hur stor 

andel av antalet inlägg som pedagogerna bidrar med varierar från 39 till 49 procent. 

 

Vid analysen av vilka barn som initierar samtal görs som tidigare nämnts bedömningen att 

den yngsta flickan inte kan delta på samma villkor som de större barnen. Samma bedömning 

görs vid analysen av antal inlägg som barnen gör i samtalen och hennes inlägg bortses alltså 

ifrån även vid uträkningen av dessa. Vid undersökning av barnens inlägg i samtalen 

framkommer att flickorna i genomsnitt bidrar med fler inlägg per flicka och måltid än vad 

pojkarna gör per pojke och måltid. I likhet med analysen av antal initierade samtal visar 

analysen av barnens inlägg att en pojke utmärker sig tydligt från de andra barnen och det 

undersöks hur fördelningen ser ut om denne pojkes inlägg bortses ifrån. Det visar sig då att 

pojkarnas genomsnitt sänks markant. För mer detaljerad information om antal inlägg per barn 

och måltid se tabell 2 nedan. 

 

Alla pojkar Pojkarna bortsett från 
den mest pratsamma 

Flickorna bortsett  
från den yngsta 

22 16 27 
Tabell 2. Antal inlägg per barn och måltid 
 

Månsson berättar att det i hennes studie blir tydligt att det finns en herre på täppan som gör att 

det ser ut som att pojkarna som grupp dominerar mer i samtalen med pedagogen än vad de 

egentligen gör (2000). I analysen blir skillnaden stor när den pojke som pratar mest bortses 

ifrån. Därför anses denna undersökning bekräfta förekomsten av en herre på täppan. I 

Odelfors studie observerades tre pedagoger med olika synsätt vad gäller syftet med måltiden i 

förskolan. En pedagog uttrycker ett stort intresse för att samtala med barnen, medan de andra 

två mer eller mindre lägger tyngdpunkten vid andra saker. Odelfors berättar att pojkar och 

flickor bjuds in till samtal i lika stor utsträckning vid det bord där den pedagog som uttryckt 

intresse för samtal sitter. Vid de andra pedagogernas bord är det pojkarna som tar och får 

möjligheter till samtal (2001). I undersökningen visar pedagogerna ett stort intresse för samtal 

och det råder flickdominans, speciellt när herren på täppan bortses ifrån. Utifrån Odelfors 

resonemang och undersökningens resultat väcks frågan hur talutrymmet hade varit fördelat 

om pedagogerna inte varit intresserade av att samtala. Hade det då istället rått pojkdominans i 

samtalen med pedagogerna eller hade talutrymmet varit jämnt fördelat? 
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4.2.2 Pedagogernas bemötande av barnen 
Efter en inledande bearbetningen av materialet var uppfattningen att pedagogerna bemöter 

barnen på ungefär samma sätt. För att undersöka detta ytterligare gjordes valet att studera 

pedagogernas bemötande av ett antal barn närmare. Ett pratsamt barn och ett barn som inte 

deltog i samtalen i speciellt stor utsträckning undersöktes. Dessutom studerades en flicka och 

en pojke vars deltagande i samtalen, både när det gällde initierade samtal och antal inlägg, låg 

mycket nära medel. Även pedagogernas bemötande av det minsta barnet blev föremål för 

närmare granskning.  

 

Vid studierna av ovan nämnda barn bekräftas uppfattningen att alla barn bemöts på ungefär 

samma sätt. Barnen får i stort sett alltid svar på sina frågor och uttalanden även om vissa av 

dessa kunde te sig lite underliga. 
 

Noel: Jag tål inte vatten. 

Pedagog: Nehä, vad händer då då? Händer det något med dig om du dricker vatten? 

Noel: Nej. 

Pedagog: Nehä. 

Noel: Det är bara att jag inte tål. 

Pedagog: Du tycker inte om kanske?  

Noel /skakar på huvudet/: Jag tål inte. 

Pedagog: Nehä, får om man inte för om man är allergisk mot nånting då brukar det bli hända 

nånting. Att man kanske får ont i magen som Martina får.  

Observation E 

 

I Blum-Kulkas studie visar det sig att barn får anstränga sig hårdare än vuxna för att 

introducera ett nytt ämne i den icke-instrumentella delen av måltiden (1994). I denna 

undersökning är detta inte fallet eftersom barnen får svar av pedagogen när de säger 

någonting. Kanske beror denna skillnad på att pedagogerna sitter vid bordet i egenskap av 

pedagog. 

 

Pedagogerna visar intresse för vad barnen har att säga. Den skillnad som kan ses är att det 

minsta barnet hjälps i sitt samtalande i högre utsträckning än de äldre barnen. Pedagogerna 

vägleder barnet genom samtalet genom att sätta ord på det de tror att barnet vill säga. Det 

förekommer även situationer där pedagogen pratar med det pratsamma barnet när det 

exempelvis inte sitter still. Detta är inte någonting vanligt förekommande men har observerats 

vid några tillfällen. 
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Som tidigare har nämnts bemöts barnen på liknande sätt, men detta betyder dock inte att 

pedagogerna alltid är konsekventa i sitt bemötande. Detta till viss del inkonsekventa beteende 

drabbar inget enskilt barn eller typ av barn (pratsamt, tyst, litet, flicka eller pojke). 

Nedanstående excerpter är hämtade från samma måltid och är ett tydligt exempel på hur 

pedagogen inte alltid är konsekvent i sitt bemötande av barnen. I båda situationerna har 

barnen varit på toaletten och är på väg tillbaka till bordet. Händelserna utspelar sig i den 

ordningsföljd som framställs nedan. 
 

Edvard: Oj jag gick visst åt fel håll. 

Pedagog: Hade du glömt att du bytt plats? 

Edvard: Ja, jag gick åt fel håll. 

Hanna: Vart gick du då? 

Edvard /pekar mot matsalen/: Där. 

Pedagog: Han var på väg in i matsalen. 

Edvard & Hanna skrattar. 

Edvard: Jag hade glömt att jag satt här. 

Hugo: Det där gjorde du med flit tror jag. 

Edvard: Nej. 

Observation B 

 

Pedagog: Men Vincent vart ska du? 

Vincent: Jag såg inte vart jag gick. 

Pedagog: Jag tror att du larvade dig lite va. 

Observation B 

 

Enligt behaviorismen avgör reaktionerna (responsen) av ett beteende (stimuli) huruvida ett 

beteende förstärks eller inte (se avsnitt 3.2). I den första excerpten ovan skulle det kunna vara 

så att pedagogen gör bedömningen att just det här barnet behöver och vill ha uppmärksamhet 

och att hon därför pratar med honom utan att tillrättavisa honom. I den andra excerpten kan 

det vara så att pedagogen gör bedömningen att barnet vill ha men inte behöver 

uppmärksamhet i denna specifika situation. För att inte förstärka hans beteende väljer hon att 

tillrättavisa honom, men sedan kommenteras inte händelsen mer. Hans icke-önskvärda 

beteende får därmed inte någon ytterligare uppmärksamhet. En alternativ förklaring skulle 

kunna vara att pedagogen inte funderar över situationen förrän barnet i den andra excerpten 

upprepar det första barnets beteende. Först då kanske en tanke väcks om att barnen söker 

uppmärksamhet genom att uppföra sig på ett icke-önskvärt sätt och att hon då väljer att 

tillrättavisa utan ytterligare uppmärksamhet. 
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När det gäller pedagogernas sätt att samtala med barnen noteras att det skiljer sig hur mycket 

pedagogen styr i samtalen när det gäller fördelningen av ordet. Ofta låter pedagogerna 

samtalet flyta naturligt. De flesta pedagogerna styr någon eller några gånger hur ordet fördelas 

i samtalet genom att tydligt styra så att alla barn pratar i turordning. Det kan till exempel 

handla om att alla barn får berätta vilken deras favoritmat är. 

 

 

4.3 Sammanfattande analys 
Under de måltider som undersökts har flera olika typer av samtal kunnat identifieras: samtal 

som rör här och nu, samtal om saker som har hänt och ska hända i förskolan, samtal som har 

med tiden utanför förskolan att göra, samtal om känslor och empati, samtal som handlar om 

fantasier och samtal om ämnen som kan uppfattas som genanta. 

 

I analysen av videomaterialet av de sex måltidstillfällena framkommer 104 samtal av icke-

instrumentell karaktär. Av dessa samtal initieras 33 av pedagogerna och 71 av barnen. Vid 

undersökning av de barninitierade samtalen framkommer att flickorna i genomsnitt initierar 

1,9 samtal per flicka och måltid bortset ifrån den yngsta flickan. Pojkarna initierar 2,5 samtal 

per pojke och måltid men när herren på täppan inte räknas med startar pojkarna 1,6 samtal per 

pojke och måltid. 

 

Pedagogerna står i genomsnitt för ungefär 46 procent av antalet inlägg i samtalen. Vid 

undersökning av barnens inlägg i samtalen framkommer att flickorna, bortsett från den yngsta 

flickan, i genomsnitt bidrar med 27 stycken inlägg per flicka och måltid. Pojkarna bidrar med 

22 inlägg per pojke och måltid. Bortsett från herren på täppans inlägg, visar det sig att 

pojkarna i genomsnitt bidrar med 16 stycken inlägg per pojke och måltid. 

 

Undersökningen visar att alla barn bemöts på ungefär samma sätt. Barnen får i stort sett alltid 

svar på sina frågor och uttalanden. I vissa fall förekommer inkonsekvent beteende från 

pedagogernas håll men detta är ingenting som drabbar något enskilt barn eller speciell typ av 

barn. 
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5 Diskussion 
I diskussionen läggs fokus på det i studiens resultat som har betydelse för det pedagogiska 

arbetet i förskolan. De resultat som anses vara mest betydelsefulla för vardagen i förskolan 

lyfts fram. 

 

Genusdebatten i samhället handlar om att mannen är norm och om att kvinnor befinner sig i 

underläge gentemot mannen. Vårt intryck är att genusarbetet i förskolan fokuseras på att 

undvika att flickor hamnar i underläge. Studien gör oss uppmärksamma på vikten av att inte ta 

för givet att pojkarna dominerar. Flickorna i undersökningen pratar i något högre utsträckning 

än pojkarna men bortses det från herren på täppan så blir skillnaden betydligt större. Att det 

finns en herre på täppan men inte en fru på täppan i undersökningen visar även att 

skillnaderna flickorna emellan är mindre än pojkarna emellan. Utifrån studien är det extra 

viktigt att se individerna inom gruppen pojkar då skillnaden är väldigt stor mellan de som 

pratar minst och herren på täppan.  

 

I undersökningen och i tidigare forskning, har det mest dominanta barnet varit en pojke. Vi 

anser dock att det mest dominanta barnet i en barngrupp likväl skulle kunna vara en flicka. 

Oavsett könet på det barn som tar störst plats i barngruppen menar vi att studien bekräftar att 

det finns ett dominant barn. Oberoende av hur man väljer att hantera detta anser vi att det är 

viktigt att pedagogerna är medvetna om att det ofta finns ett barn som är dominant. Det är 

viktigt att pedagogernas bemötande av detta barn sker på ett sätt som baseras på ett medvetet 

val från pedagogernas sida.  

 

Under genomförandet av denna studie har vi funnit fenomenet herren på täppan mycket 

intressant. Inom ramarna för studien fanns inte utrymme för en närmare analys av vare sig 

barnet eller pedagogens bemötande av honom. Förslag på fortsatt forskning är att följa ett 

antal herrar på täppan och undersöka barnen eller pedagogernas bemötande av dem. Vad är 

det som gör att dessa barn tar eller får så mycket plats? 

 

Studien har visat att pedagogens intresse är betydelsefullt för samtal vid måltidssituationer. 

När pedagogerna har ett intresse för att samtala med barnen om sådant som intresserar dem 

förekommer många och långa samtal med varierande innehåll. Undersökningen kan inte 

avgöra huruvida de pedagoger som har observerats har ett genuint intresse för allt vad barnen 
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har att säga eller inte. Oavsett om pedagogerna är intresserade eller inte så visar de intresse för 

vad barnen har att säga. Detta kan ses som en av orsakerna till varför det förekommer mycket 

samtalande vid måltidssituationerna i undersökningen. Inledningsvis ställdes frågan om 

pedagogerna tar tillvara på måltidssituationen i förskolan för att samtala med barnen. 

Slutsatsen som dras är att de pedagoger som medverkade i undersökningen tar tillvara på 

måltidssituationen som ett forum för samtal.  
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BILAGA 1 
 

Linköping den 28 januari 2008 
 
Hej! 
 
Vi heter Madelen Karlsson och Johanna Forsman. Vi läser på Lärarprogrammet i Norrköping 
med inriktning mot förskolan. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och är intresserade av att 
observera och analysera pedagogers kommunikation med barn. Vår metod kommer att vara 
videoobservationer och i enlighet med vårt syfte så är det pedagogernas kommunikation som 
vi är intresserade av att analysera. Barnen kommer dock att finnas med i vårt filmmaterial och 
därför behöver vi Ert tillstånd för detta. Ni har självklart rätt att välja att inte tillåta att vi får 
filma Ert/Era barn! I enlighet med god forskningsetik har även Ert/Era barn rätt att välja att 
inte delta. 
 
Vi är skyldiga att kunna tillhandahålla examinator och opponenter filmmaterialet om de anser 
att det finns frågetecken angående våra resultat. Utöver dessa personer är det enbart vi själva 
och eventuellt vår handledare på universitetet som kommer att få se filmmaterialet. 
Filmmaterialet kommer enbart att användas till examensarbetet och när detta är godkänt 
kommer materialet att förstöras.  
 
Om Ni har några frågor angående Ert/Era barns medverkan i vårt examensarbete så svarar vi 
gärna på Era frågor. 
 
Madelen Karlsson, xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx, xxx-xxxxxxx 
Johanna Forsman, xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx, xxx-xxxxxxx 
Handledare: Universitetslektor Maria Arvidsson, xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Kursansvarig: Universitetslektor Gunnlög Märak, xxxxxxx.xxxxx@xxx.xxx.xx
 
 
 
Det är viktigt för oss att Ni tar ställning till om Ert/Era barn får finnas med i filmmaterialet 
eller inte. Fyll därför i nedanstående talong och lämna den till någon av pedagogerna på 
förskolan. 
 
 
 

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

  Ja, barnet/barnen får finnas med i filmmaterialet 

  Nej, barnet/barnen får inte finnas med i filmmaterialet 
 
 
 
Barnets/barnens namn:   
 
 
Målsmans underskrift:   

 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxx.xxxxx@xxx.xxx.xx


 

BILAGA 2 
 

 

Teckenförklaring 
 

/         / Visuell beskrivning 

[.-.-.-.] En eller fåtalet repliker passerar 

[------] Flertalet repliker passerar 

[…] Kort paus 

* Ohörbart 
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