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The purpose of this study is to investigate the lunchtime from a language development perspective. 

It will compare two preschools with different ways of organizing mealtimes and observe the 

conversations between teachers and children. It will also study the ways in which a meal is served 

and how it affects the conversations. In one of the preschools the children eat in a proper dining 

room where the food is served as a buffet while in the other preschool the children eat in the 

preschoolarea and the food is served in bowls on the tables. I also want to investigate how two of 

these preschool teachers reflect on the mealtimes as part of the language development plan. I 

propose the following questions:

 
- Do the preschool teachers think that there are opportunities for language development during 

mealtimes and as to what is their role in these conversations?

- Does the manner in which the food is served, whether as buffet or at the tables, affect the 

conversations between teachers and children? What are the preschool teachers reflection on this?

-What kind of conversations were observed in both preschools?

 
This study is based on a qualitative method with interviews, observations and audio recordings of 

mealtime conversations. My theoretical approach to this study is the socio-cultural perspective on 

learning and development. The result shows that the preschool teachers felt that conversation during

mealtimes was a good opportunity to stimulate childrens language development. They also 

considered their role as role models and conversation leaders and that they were central to how the 

conversations were steared. When comparing both preschools, it turns out that the way the meals 

are served affects the character of the conversations and that conversations during the buffet meal 

contain more breaks and less adult support.
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1. Inledning

En dag på förskolan innehåller en mängd olika rutinsituationer som till exempel måltider, 

påklädning och vila. Bara för att dessa rutiner sker varje dag på i stort sett samma sätt behöver det 

inte innebära att man som pedagog behöver utföra dem ”på rutin” eller utan eftertanke. I förskolan 

utgör måltiderna en vardaglig rutin som återkommer flera gånger dagligen och jag har ofta upplevt 

att just måltiderna hastas förbi för att komma till det som händer efteråt. Framförallt lunchmåltiden 

hamnar i kläm mellan förmiddagens och eftermiddagens aktiviteter och blir en tid då matintag och 

pedagogernas raster ska tajmas in. I det område där jag arbetar har det under en tid pågått en debatt 

kring hur samtalen under förskolans vardagliga rutinsituationer ser ut och vilken betydelse det har 

för barnens språkutveckling. Språkforskaren och konsulten Veli Tuomela anlitades för att observera 

hur pedagogerna samtalade med barnen under måltiderna, för att sedan ge dem handledning. I 

samband med detta väcktes mitt intresse för att använda måltiden som en del av det 

språkutvecklande arbetssättet. 

Enligt läroplanen ska förskolan erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet ”där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet” (Skolverket 2010:5). Forskarna Eva Johansson och Ingrid Pramling 

Samuelsson menar att måltiden i förskolan är ett exempel på ett pedagogiskt tillfälle som både har 

en omsorgsfunktion och en lärande funktion. Under måltiden sitter vi ofta samlat och nära varandra 

vilket gör det möjligt att både samtala och interagera. Måltidssituationen kan se väldigt olika ut i 

förskolan och forskarna förklarar att denna möjlighet inte alltid tas tillvara på (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2001:88-89). Tuomela menar att de vardagliga rutinsituationer som uppstår 

under en dag på förskolan inte är språkutvecklande i sig utan beror på hur de tas tillvara. Detta kan 

skilja sig åt mellan olika avdelningar och mellan olika pedagoger och Tuomela ser en problematik i 

att många pedagoger lägger för stort fokus på stimulera språket genom ”språkstunder” istället för att

göra vardags- och rutinsituationerna mer språkutvecklande (Tuomela 2002:70,73). 

      
Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap, förklarar att det är genom just samtalet med 

andra som barnet lär sig att använda sitt språk och att forskning visar att måltidssamtalen är centrala

för barnens aktiva deltagande i familjesamtal (Liberg 2010:86). De flesta barn i förskoleåldern i 

Sverige går i förskolan och äter minst ett eller de flesta av sina mål där. Därför anser jag det borde 

vara av största intresse att reflektera över hur och vad pedagogen samtalar om med barnen, samt hur

måltiden organiseras för att språkutvecklande måltidssamtal ska bli möjligt. Sammanfattningsvis är 

alltså även måltiderna en del av det pedagogiska arbetet i strävan att uppfylla lärandemålen för 

språkutveckling i läroplanen.     
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Hur en förskola väljer att organisera sina måltider och rutiner kring dem varierar. Av egen erfarenhet

har jag tagit del av måltider som har bordsservering där maten är dukad vid matborden och buffé 

som är en annan form av servering där maten är uppdukad på ett separat bord, där barnen får gå och 

hämta mat samt kan gå och fylla på flera gånger. Johansson och Pramling Samuelsson säger att 

förutsättningarna för samtal och interaktion speglas i att man under måltiden sitter nära varandra 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2001:88-89). Under buffémåltiden sitter man inte alltid samlat 

och nära varandra och det fick mig att börja fundera över hur samtalen ser ut då. Denna fundering 

och mitt intresse för måltidens språkutvecklande möjligheter ligger till grund för min önskan att 

undersöka och jämföra två förskolor med de skilda måltidsmodeller som jag nämner ovan samt ta 

reda på hur pedagogerna reflekterar kring måltiderna, samtalen och språkutveckling. Målet med min

undersökning är att sätta fingret på hur förskolan kan organisera, prioritera och reflektera kring 

måltiden som en del av verksamheten i strävan att uppnå målen för språkutveckling i läroplanen. 

      
1.1 Bakgrund

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för ett antal övergripande begrepp vars definitioner är 

aktuella i denna uppsats samt relevant fakta för att förtydliga och ringa in det område som jag tänker

undersöka. 

Språkutveckling

Sven Strömqvist, professor i språkvetenskap och språkinlärning, förklarar att det är i samspelet med

omgivningen som barn lär sig språk. Det språk och kommunikationsmönster som finns runt barnet 

samt barnets medfödda sätt att behandla information ligger till grund för språkutvecklingen. 

Språkutvecklingen är en process som pågår under hela livet (Strömqvist 2010:57-58). Talpedagogen

Louise Bjar och Caroline Liberg förklarar att barn i Sverige har olika förutsättningar för deras 

språkutveckling. Barn växer upp i olika sociokulturella miljöer och kan ha ett, två eller ännu fler 

språk. Vissa barn växer upp i en språkrik atmosfär där deltagandet i samtal är en naturlig del av 

vardagskulturen men för andra upplevs det som främmande. Förskolan och skolan har en central 

roll för att stödja alla barn i deras individuella utveckling av sina tankar, sitt lärande och sin 

språkutveckling (Bjar & Liberg 2010:17). Enligt utbildningsforskaren Anders Arnqvist (1993) har 

språket flera dimensioner och utvecklingen av språket kan ses ur flera olika aspekter. Eftersom 

denna studie kommer att beröra barns språkutveckling kommer jag i detta avsnitt kortfattat redogöra

för språkutvecklingens olika delar. Min studie kommer framförallt beröra den pragmatiska 

utvecklingen men även till viss del den grammatiska- och den semantiska utvecklingen.  
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-Fonologisk utveckling innebär hur vi lär oss att skilja på och uttala de olika språkljuden.

-Semantisk utveckling handlar om ordförrådet, hur barnet tillägnar sig nya ord och förståelsen av 

dess innebörd.

-Grammatisk utveckling hur barnet tillägnar sig kunskaper om syntax och morfologi. Alltså hur 

orden kombineras till meningsfulla satser och hur morfemen används.  

- pragmatisk utveckling berör hur en individ använder sitt språk. Barnet lär sig hur man för dialog, 

t.ex. turtagningen i ett samtal, regler för kommunikation och intonation/röstläge. Den 

kommunikativa aspekten där barnen utvecklar sina färdigheter att uttrycka sig tydligt och 

ändamålsenligt är också central. För att pragmatisk utveckling ska ske betonas den vuxnes 

samtalsstöd (Arnqvist 1993:21-22, 59-61).  

Läroplanen i förskolan

Enligt läroplanen Lpfö -98 reviderad 2010 är ett av förskolans övergripande uppdrag att bidra till ett

livslångt lärande i en verksamhet där varje barn utvecklas i sin takt genom en kombination av en 

trygg omsorg, fostran och lustfyllt lärande. Lärandet bygger på ett samspel mellan vuxna och barn 

och de vuxnas vägledning och samspelet i barngruppen ses som grundpelare i varje barns lärande 

och utveckling. Eftersom språk och lärande inte är möjliga utan varandra ska språket och kunskapen

bilda en helhet i verksamheten (Skolverket 2010:5,7). 

Förskolan ska ”lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling/.../.” ( Skolverket 

2010:7) och ”förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling”(Skolverket 2010:11). I 

förskolans mål och riktlinjer står förtydligat att ”förskolan ska sträva efter att varje barn”:

-utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och

försöker förstå andras perspektiv. 

- utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med

andra (Skolverket 2010:10)  

 
Pedagogiska måltiden

Begreppet ”pedagogisk måltid” nämns inte i läroplanen men där står att förskolan ska erbjuda en 

pedagogisk verksamhet ”där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Skolverket 2010:5). 

Johansson & Pramling Samuelsson menar att måltiden i förskolan är ett exempel på ett pedagogiskt 

tillfälle som både har en omsorgsfunktion och en lärande funktion. Det faktum att vi under måltiden

7



ofta sitter så nära varandra att vi kan höra varandra gör samtal och interaktion möjligt vilket i sin tur

kan träna och utveckla en rad olika färdigheter. Vidare förklarar de att det inte är självklart att denna

möjlighet utnyttjas eftersom hur måltiden organiseras och genomförs varierar mellan olika förskolor

och påverkas av den kultur som råder där. En måltid kan genomföras utan att de som deltar 

kommunicerar och lär sig något (Johansson & Pramling Samuelsson 2001:88-89). Vad olika 

kommuner skriver in under den pedagogiska måltiden varierar men många kommuners hemsidor 

hänvisar till livsmedelsverket definition. Enligt livsmedelsverket har den pedagogiska måltiden har 

under lång tid funnits i de flesta förskolor i landet och dess syfte är att måltiden ska utgöra en stund 

då samvaro mellan barn och vuxen kan ske. Att göra något gemensamt, d.v.s. äta och sitta 

tillsammans innebär goda möjligheter till samtal. Pedagogiska måltiden ingår i pedagogernas 

arbetstid och kan användas som ett arbetsverktyg där pedagogerna i egenskap av förebild och stöd 

kan hjälpa barnen att få en positiv inställning till mat och måltider (Livsmedelsverket 2013).

Måltidssamtal

I denna uppsats kommer de samtal som pågår under måltiderna i förskolan omnämnas som 

måltidssamtal. Bente Eriksen Hagtvet, professor i specialpedagogik, beskriver måltidssamtalen i 

hemmet som ”ett kraftfält för utveckling av språklig och social kompetens” (Eriksen Hagtvet 

2004:122) och förklarar att måltiderna är en vardagssituation som i de flesta hem är en tidpunkt då 

familjen samtalar särskilt aktivt. Eriksen Hagtvet förklarar att just de vardagliga och rutinmässiga 

händelser är särskilt lämpliga för att samtalen ska bli språkutvecklande. En aspekt är den dagliga 

dos av dialogövning som barnen får om pedagogerna i förskolan har som vana att samtala med 

barnet vid vardagliga händelser. En annan aspekt är de rutinmässiga händelsernas förutsägbarhet 

vilket underlättar för barnets meningsskapande, samt förståelse för hur ett samtal går till. 

Förutsägbara händelser kan ge barnet en trygghet att utmana sig själva och deras språkliga 

färdigheter, vilket gör den vardagliga händelsen till ett bra tillfälle föra situationsoberoende samtal 

(Eriksen Hagtvet 2004 s:118-119,122). 

Sammanfattningsvis sker barnens språkutveckling i samspel med barnets omgivning och kan se 

mycket olika ut beroende på i vilken typ av språklig miljö barnet växer upp i. Läroplanen för 

förskolan lägger stor vikt vid språkutvecklingen och att barnet lär sig och utvecklas i samvaro med 

andra. I den pedagogiska verksamheten ska språk och lärande ses som varandras förutsättningar och

ska bilda en helhet tillsammans med fostran och omsorg. Förutom att äta är samvaron mellan barn 

och vuxna en av de centrala målen med den pedagogiska måltiden och just måltidssamtalen är 

särskilt lämpliga för dialogövning och situationsoberoende samtal.
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1.2 Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka lunchmåltiden ur ett språkutvecklande perspektiv. Den 

kommer att jämföra två förskolor med skilda sätt att organisera måltiden och ta reda på hur 

samtalen ser ut och om måltidens organisering påverkar måltidssamtalen. Den ena förskolan äter i 

matsal där maten serveras på ett buffébord medan den andra förskolan äter på avdelningen och 

maten serveras på matborden. Jag vill även undersöka hur två förskollärare på de studerade 

förskolorna reflekterar kring måltiden i förskolan, de två måltidsmodellerna, buffé och 

bordsservering och över måltiden som en del av det språkutvecklande arbetssättet.  

1.3 Frågeställningar 

-Hur ser pedagogerna på måltidens språkutvecklande möjligheter och på sin roll under 

måltidssamtalen? 

-På vilket sätt påverkar måltidernas organisering, huruvida det är buffé eller bordsservering, 

samtalen mellan pedagogerna och barnen? Hur reflekterar pedagogerna kring detta?  

-Hur ser samtalen ut mellan pedagogerna och barnen på de båda förskolorna? 

2. Teoretisk ram och centrala begrepp

Den här uppsatsen har det sociokulturella perspektivet till utveckling och lärande som teoretisk 

utgångspunkt. Den ryska psykologen och pedagogen Lev Vygotskys (1896-1934) tankar ligger till 

grund för min teoretiska ram. Enligt Bråten & Thurmann Moes tolkning av Vygotsky ska varje 

individs utveckling ses i en större kontext och Vygotsky ansåg att det lilla barnet redan från början 

är ett ”socialt och kollektivt väsen” (Bråten &Thurmann Moe 1996:104) och den individuella 

utvecklingen bygger på samspelet mellan individen och dess omgivande kultur och kollektiv 

(Bråten m fl 1996:8,9,104). Språkforskaren Liv Gjems förklarar att det sociokulturella perspektivet 

ser på barnet som en aktiv medskapare av kunskap. Barnet konstruerar ny kunskap tillsammans med

andra i den sociala gemenskapen och språket utgör en central del av lärandet (Gjems 2011:28). 

Arnqvist hänvisar till Vygotskys teorier och förklarar att Vygotsky betonar barnets språkliga miljö 

och eftersom det ligger i människans natur att kommunicera utvecklas språket på den sociala 

arenan. Till en början är språket socialt och visar sig när barnet vänder sig mot någon annan för att 

kommunicera, t.ex. att det är hungrigt. I förskoleåldern blir språket egocentriskt och används för att 

utveckla barnets tankar och för att genom språket styra och planera det man gör, t.ex. när man 

"tänker högt"(Arnqvist 1993:36). 
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Eftersom individen, enligt det sociokulturella perspektivet, utvecklas i det sociala samspelet anser 

jag att den teoretiska ramen fungerar bäst för att analysera det som sker i det sociala samspelet vid 

måltiden. Gjems utgår från Skinners och Piagets teorier när hon beskriver de mer individorienterade

perspektiven. Enligt Gjems betonar de att utveckling och lärande sker inom individen och styrs av 

förstärkning av beteende respektive begränsas av barnets mognadsnivå (Gjems 2011:15-19). 

Eriksen Hagtvet förklarar att Piaget beskriver utvecklingen som uppbyggd av stadium och att varje 

nivå sätter gränsen för barnets lärandemöjligheter medan att Vygotsky istället ansåg att nivåerna var

mer flytande och att barnet med hjälp av en mer kunnig person kunde nå nästa nivå (Eriksen 

Hagtvet 2004:40). Min valda teoretiska ram har istället fokus på den gemensamma processen och 

samspelet mellan pedagogerna och barnen, och vad det innebär för den enskilda individens 

utveckling. Min studie handlar om måltidssamtalen och dess betydelse för barnens språkutveckling 

och måltiden är ett socialt tillfälle där deltagarna befinner sig i och interagerar i en gemensam 

samvaro.  

2.1 Interaktion

Språkvetenskapsprofessorn Gisela Håkansson förklarar att Vygotsky understryker interaktionen, 

den sociala samvaron mellan barnet och vuxna. Interaktionen har en central roll för 

språkutvecklingen eftersom barnet inte kan höja sin språkliga nivå utan det stöd som den vuxna 

utgör i samtalet (Håkansson 1998:17). Eriksen Hagtvet skriver med hänvisning till forskarna Ratner

& Bruner att barnet utvecklar sitt språk genom samvaron med andra som för meningsfulla dialoger 

eftersom barnet har en vilja att kommunicera så att andra förstår och för att själv begripa vad andra 

säger (Eriksen Hagtvet 2004:106). Gjems hänvisar till Vygotsky som skiljer på interaktion och 

intraaktion. Detta beskrivs genom begreppet internalisering. Först sker lärandet på kollektiv nivå 

genom interaktion och sedan inom barnet genom intraaktion och det är genom denna internalisering

som barnet lär sig t.ex. nya ord. Erfarenheter av språk gör att barnet tar till sig nya ord och så 

småningom blir orden redskap för barnets egna tänkande (Gjems 2011:28,34). 

2.2 Proximala utvecklingszonen

Håkansson redogör för Vygotskys teorier och förklarar att utvecklingspotentialen ligger i avståndet 

mellan barnets språkliga nivå och nivån hos den som barnet interagerar med. Vygotskys begrepp för

det avståndet är den proximala utvecklingszonen (Håkansson 1998:17). Eriksen Hagtvet förklarar att

Vygotskys syn på utvecklingen är att den sker från det ett barn inte kan, till det som barnet kan. I 

denna utvecklingszon, i övergången mellan två nivåer, kan barnet utföra något det ännu inte 

behärskar på egen hand, men med en mer erfaren person som stöd. Med hjälp av detta stöd kan 
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barnet så småningom klara av det på egen hand och kunskapen blir barnets eget (Eriksen Hagtvet 

2004 s:40). 

Eriksen Hagtvet redogör för imitationen som enligt Vygotskys teorier är en viktig pedagogisk 

aktivitet som handlar om att kopiera eller återskapa något som barnet inte behärskar att skapa på 

egen hand. Imitationen är en central mekanism för språkutvecklingen därför att barnet genom att 

imitera vuxnas sätt att uttrycka sig kan formulera ett språk som ligger utanför deras egen språkliga 

nivå på vägen till att klara det på egen hand. Denna aktivitet är lärande och utvecklande om den nya

kunskapen ligger i rätt nivå, i barnets proximala utvecklingszon. Eriksen Hagtvet skiljer på 

imitation och skapad imitation. Skapad imitation kan vara när den vuxne rättar barnets språkliga 

brister eller ber barnet att upprepa något:” säg efter mig.....”. Om denna typ av imitation inte ligger i

barnets proximala utvecklingszon har den mycket liten effekt på barnets språkutveckling eftersom 

den inte engagerar barnet (Eriksen Hagtvet 2004 s:45-46, 107-108). 

2.3 Samtal och dialog 

Gjems hänvisar till forskarna Ninio & Snows definition på samtalet som ”en språklig interaktion 

som äger rum när två eller flera deltagare har samma perceptuella eller mentala fokus” och menar 

att samtalet är en viktigt grund för språkutvecklingen (Gjems 2011:59). Enligt Eriksen Hagtvet 

fokuserade Vygotsky på dialogens betydelse för lärande eftersom ny kunskap uppstår i samtalet 

mellan barnet och den som har mer kunskap (Eriksen Hagtvet 2004:25). I samtalet stimuleras 

barnets språk genom att det lyssnar på andra som talar och genom att tala själv (Tuomela 2002:70). 

Gjems förklarar att erfarenheter av samtal leder till att barnet utvecklar strategier och förståelse för 

samtalets turtagande, förmågan att behålla ordet. Under utvecklandet av dessa färdigheter är den 

vuxnas hjälp och stöd central. Det vuxna samtalsstödet kan innebära att samtala med barnet, bjuda 

in barnet, ge det stöd och tid att uttrycka sig på rätt nivå för just det aktuella barnet (Gjems 

2011:67,71). Även Liberg betonar betydelsen av att den vuxne stödjer barnet att delta och att 

utveckla sina bidrag i samtalet. De vuxna blir barnets språkliga förebilder och språkvägvisare när de

förstärker, fyller i och följer upp det som barnen uttrycker (Liberg 2010:93). 

Eriksen Hagtvet förklarar att barns samtal i upp till tvåårsåldern kretsar kring det som barnen gör 

”här- och- nu”och är bundet till situationen. Förmågan att tala i andra sammanhang än det välkända 

och kring ämnen som är situationsoberoende utvecklas med åldern. Att samtala kring tankar och 

händelser i det förflutna och i framtiden kräver ett ”där- och-då” språk och eftersom skriftspråket är 

situationsoberoende förbereder utvecklandet av denna förmåga även barnet för 
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skriftspråksinlärningen. Svårigheten att behärska denna förmåga kan överbryggas genom 

språkutvecklande situationsoberoende samtal och sådana samtal speciellt lämpliga under 

förutsägbara, rutinmässiga vardagssituationer såsom måltiderna (Eriksen Hagtvet 2004 s.50-51,63, 

119). Liberg förklarar att vuxna tenderar att dominera samtalen, styra barnen och bestämma 

samtalsämne och barnens deltagande blir att svara på frågor och följa uppmaningar. Liberg anser att

detta deltagande snarare hämmar barnen istället för att utveckla deras språk. För att samtalet ska 

leda till språkutveckling är det inte tillräckligt att endast tala med barnen utan hur man talar med 

dem (Liberg 2010: 94). Tuomela förklarar att pedagoger i förskolan ofta använder frågor för att 

inleda samtal med barnen och Tuomela menar att frågor som kräver ett kortare svar, ett ord eller en 

nick inte är gynnsamt ur ett språkutvecklande perspektiv. Han skiljer på frågor som kan besvaras 

med endast ja eller nej och de som kräver ett mer utförligt svar. Ja/nej- frågor är en frågetyp som 

inte leder till några långa svar, däremot menar Tuomela att frågor som inleds med ”hur” och 

”varför” ger de längsta svaren. När pedagogen väl ställt en fråga är det viktigt att ge barnet tid och 

stöd att besvara frågan (Tuomela 2002:73-74).  

3. Tidigare forskning 

Forskningsfältet för studier som kretsar runt samtal och språkutveckling är brett. Många forskare 

har studerat just samspelet och samtalen under måltiderna och andra rutinsituationer i vardagen, 

både i förskolekontexten och hemmet. Jag har inte funnit någon forskning som studerar 

måltidssamtalen utifrån olika sätt att organisera måltiden vilket innebär att jag i detta avsnitt 

kommer jag redogöra för ett antal forskningsstudier som behandlar måltiden och samtalen ur ett 

vidare perspektiv.

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson, forskare vid institutionen för pedagogik och 

didaktik, Göteborgs universitet deras artikel bygger på deras forskningsstudie kring det pedagogiska

arbetet förskolan. Samspelet under olika vardagliga sammanhang i ett antal svenska barngrupper  

videoobserverades och enkäter utfördes med ledningspersonal och pedagoger kring deras 

förhållningssätt, organisation och erfarenheter. Deras analys bygger på det empiriska materialet från

två utvalda måltidssituationer på två olika förskolor och på pedagogernas reflektioner kring 

måltiden. Författarnas utgångspunkt är att undersöka om pedagogernas engagemang och omsorg om

barnet är en förutsättning för att ett meningsfullt pedagogiskt möte ska kunna ske (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2001:81-83,88). På förskolan Apelsinen möts inte barnen och pedagogernas 

livsvärldar utan barnen och pedagogerna samtalar var för sig. Båda parter gör försök till att närma 
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sig varandras livsvärldar men mötet misslyckas. Pedagogernas förmaningar är ironiska, med 

underliggande budskap som barnen inte förstår. Eftersom den ömsesidiga aspekten uteblir leder det 

till att omsorgen i deras pedagogik uteblir. Pedagogen på Apelsinen talar om måltiden i termer av 

barnen som ”de” och har fokus på själva ätandet och bordsskicket. Pedagogen på den andra 

förskolan Bananen som talar om ”vi” och fokus ligger på samspelet mellan pedagoger och barn. 

Pedagogen samtalar med barnen utan att ge förmaningar och bekräftar barnen genom ord och 

beröring. Pedagogen strävar hela tiden efter att möta barnen i deras livsvärld, stöttar/uppmuntrar 

dem, respekterar dem och ser dem som kompetenta. Att möta barnen i deras livsvärld är en 

förutsättning för lärande och i detta fall blir omsorgen synlig i pedagogiken (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2001:90-99).

Samtalsforskaren Liv Gjems artikel bygger på hennes studie av samtalen i norska förskolan. 

Studiens fokus ligger på hur pedagogen bjuder in till samtal, hur barnen deltar i och på vilket sätt 

det utvecklar barnens talspråk. Gjems har observerat och gjort videoinspelningar på två förskolor i 

Norge under samtalsaktiviteter vid måltider och leksituationer i samvaron mellan en pedagog en 

mindre grupp barn. Gjems teoretiska utgångspunkt är att barns lärande går hand i hand med det 

sociala samspelet med andra, såväl språk som handlingar. Enligt Gjems är det de vardagliga och 

rutinmässiga konversationerna som är de mest frekventa och som har störst potential att bli 

språkutvecklande men det beror på vilken nivå pedagogens språk ligger på i förhållande till barnet, 

vilka typer av frågor som pedagogerna använder i samtalet, huruvida barnen uppmuntras att berätta 

och uttrycka sina tankar och vilken tid barnet får på sig att formulera sina svar (Gjems 2010).  

Resultatet i Gjems studie visar att öppna frågor som inleddes med "vad" användes totalt 48 ggr 

under samtalen."Hur" användes bara fyra ggr och "varför" fem ggr. Dessa typer av frågor ledde till 

långa svar med t.ex. förklaringar och argument. Pedagogerna visar tydligt att de väntar på barnets 

svar, samt försöker ge det den tid det behöver för att svara trots att andra barn försöker ta över 

talutrymmet. Dock visar studien att de yngre barnen hade extra stort behov att fundera och 

formulera sina svar, vilket ledde till att de ofta var mycket mer passiva under samtal där äldre barn 

var närvarande. Uppmuntran till barnen att dela med sig av tankar och erfarenheter var något 

sällsynt, endast en gång uppmuntrades ett barn att berätta något (Gjems 2010:144-146).

Vibeke Grøver Aukrust, professor i pedagogisk psykologi, och Catherine E. Snows professor i 

utbildningsvetenskap forskningsstudie bygger på måltidssamtalen hos 22 stycken familjer från 

Norge och 22 stycken familjer från USA med barn i förskoleåldern. Målet med studien var att 

undersöka förekomsten av berättelser och förklaringar under måltidssamtalen och fokus ligger på att
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analysera de samtal som inte relateras till kontexten, dvs. samtal som inte kretsar runt maten. 

Berättelserna kan behandla det som hänt i det förflutna eller det som ska hända i framtiden och 

kategoriseras som ett situationsoberoende samtalsämne. Förklaringarna definieras som ett 

interaktionellt utbyte kring sådant som en part i samtalet inte förstår eller när en part tror sig veta 

något som de andra borde ta del av (Grøver Aukrust & E. Snow 1998:221, 227). Resultatet visar att 

de norska barnen uppmuntras att berätta mer än de amerikanska medan de amerikanska barnen i en 

större utsträckning än de norska inkluderas i förklarande samtal. I resultatet uppmärksammandes 

även tydliga skillnader mellan vad berättelserna och förklaringarna innehöll. De norska familjernas 

berättelser kretsar framförallt runt händelser från förskolan och deras förklaringar behandlar sociala 

praktiker och avvikelser från dem. De amerikanska familjerna fokuserade mer på att förklara 

orsaken till ett visst beteende och de var mer benägna till berättelser som behandlar händelser mer 

avlägset i omvärlden. Resultatet ses i en vidare kontext, i relation till de sociokulturella skillnaderna

mellan Norge och USA och forskarna menar dessa upptäckter bidrar till förståelsen av hur barn 

under de vardagliga rutinsituationerna förvärvar och socialiseras in sin kulturs 

konversationsmönster. Berättelserna och förklaringarna fungerar som kulturella redskap för att lära 

barnen att förvärva kunskap kring hur de ska prata och lära sig att delta i familjens samtal (Grøver 

Aukrust & E. Snow 1998:242-244).

Den tidigare forskning som jag redogjort för undersöker både samtalen mellan pedagoger och barn 

och jämför samtal under måltider som av olika anledningar skiljer sig åt p.g.a. pedagogernas 

inställning och sociokulturella skillnader. Dessa studier är relevanta för min studie eftersom mitt 

syfte är att undersöka både samtalen, pedagogernas inställning och jämföra måltider som skiljer sig 

åt, men det specifika med min jämförelse är att de handlar om olika sätt att organisera måltiden och 

hur det påverkar samtalen.

 

4. Metod och material 

I detta avsnitt redogör jag för hur jag har utformat mitt examensarbete och jag visar vilka metoder 

jag har använt, mitt urval, hur jag gått tillväga samt mina etiska reflektioner kring insamlingen och 

bearbetning av empirisk data och material. 

4.1 Metod för insamling av empirisk data 

För att samla in mitt empiriska data har jag i min studie använt mig av kvalitativa metoder, som 

enligt Stukát används i studier där man vill tolka eller försöka förstå ett fenomen (Stukát, 2011:36). 

Kvantitativa metoder söker istället mäta något, finna mönster och mäta något generellt (Stukát 
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2011:34-35). Jag ville försöka förstå det som mina informanter tänker och reflekterar över samt hur 

de studerade förskolornas måltider ser ut i sitt sammanhang. Min avsikt var inte att finna ett svar 

som är giltigt i alla förskolor utan skapa förståelse och medvetenhet kring hur kommunikation och 

samtal mellan pedagoger och barn kan se ut, vad det kan betyda för barnens språkutveckling och 

hur måltidernas struktur upplevs påverka samtalen. För att samla in min empiriska data använde jag 

tre metoder, nämligen intervjuer och observationer och ljudinspelning av måltidssamtal. Min avsikt 

med att använda dessa metoder var för att besvara mina frågeställningar. För det första önskade jag 

undersöka hur två pedagoger knutna till de studerade förskolorna reflekterade kring planering och 

upplägg av måltiderna samt hur de såg på måltiden ur ett språkutvecklande perspektiv vilket jag 

ansåg bäst besvarades genom intervjuer. För det andra ville jag undersöka måltidssamtalen och hur 

jag upplevde att de påverkades av hur måltiden var organiserad och detta kunde jag bara ta reda på 

genom att observera måltiderna samt att spela in samtalen. Jag använde inte dessa tre metoder för 

att undersöka om pedagogerna gör som de säger, huruvida de följer sina vision eller inte utan som 

ett sätt att försöka förstå hur de lägger upp sin verksamhet. Jag ansåg att jag får en bättre bild av 

måltiderna om jag fick belysa den ur flera aspekter. Eftersom jag valt att studera människor var jag 

dock medveten om att min närvaro och mina informanternas medvetenhet om studiens syfte kan 

leda till att empirin påverkades och att måltidssituationerna påverkades av dagsformen eller blev 

annorlunda just de dagar jag närvarade.     

4.2 Urval och presentation av förskolor och informanter

För att göra den jämförelse som jag beskriver i mitt syfte behövde min undersökning omfatta minst 

två förskolor med två olika måltidsmodeller och jag valde att söka efter en förskola som har 

buffémåltider och en annan som har bordsservering. För att få en chans att lära känna och fördjupa 

mig i de miljöer jag valt att studera valde jag att avgränsa mig till just två förskolor och inte fler. 

För att försäkra mig om att snabbt få tag på potentiella förskolor skickade jag ut ett tjugotal 

förfrågningar via e-mail till olika förskolor i Stockholms län i flera olika kommuner och på flera 

olika orter (se informationsbrev i appendix). Jag fick flera svar och valde ut två förskolor vilka hade

skilda måltidsmodeller och som inte låg i samma kommun eller på samma ort. Jag valde att 

intervjua en förskollärare vid varje förskola, alltså två intervjuer. Under observationerna avgränsade

jag mig till att studera lunchmåltiden, eftersom den intas av hela barngruppen vid samma tillfälle 

och för att undvika de avbrott som hämtningar och lämningar utgör under frukost och mellanmål. 

Jag valde att observera lunchen vid varje förskola tre gånger, d.v.s. totalt sex observationer för att få 

en bättre och mer rättvis helhetsbild. Vid varje observationstillfälle valde jag att spela in samtalen.
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Bordets förskola: Förskolan är belägen i ett villaområde i en ort i söder om Stockholm. Förskolan 

har 6 avdelningar och avdelningen som jag studerat är en Ur och skur - avdelning med 21 barn i 

åldrarna 3-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, två förskollärare och en barnskötare, men vid 

de tillfällen jag varit där har barnskötaren varit sjukskriven och varit ersatt av en vikarie. Bordets 

förskola äter sina måltider på avdelningen och maten serveras i skålar på matborden.  

Anna, förskollärare på Bordets förskola: Anna är utbildad förskollärare och har arbetat inom 

förskolan sedan 1997 och de senaste två åren på Bordets förskola. Avdelningen som hon arbetar på 

är en Ur och skur- avdelning och Anna har även Ur och Skur- utbildning och Mulle-utbildning. 

Bufféns förskola: Förskolan är belägen i ett villaområde utanför centrum i en ort söder om 

Stockholms, dock inte i samma ort som Bordets förskola. Förskolan består av sex avdelningar och 

den avdelning som jag studerat är en åldershomogen 5-årsgrupp med 24 stycken barn. På 

avdelningen arbetar för tillfället två förskollärare och en vikarie utan pedagogisk utbildning. 

Förskolan har en matsal med buffébord där fyra av sex avdelningar äter. Den avdelning som jag 

studerat äter ensamma i matsalen klockan tolv. 

Lena förskollärare på Bufféns förskola: Lena är utbildad förskollärare och har även läst 

specialpedagogik. Hon har varit yrkesverksam i både förskolor och skolor sedan 1970-talet och har 

arbetat på Bufféns förskola och deras femårsavdelning sedan 2010.  

4.3 Genomförande av metod 

4.3.1 Intervjuer

Dalén förklarar intervjun som ett tillfälle då två personer utbyter synpunkter om ett visst tema och 

den kvalitativa intervjun är lämplig för att ta reda på informantens erfarenheter och hur denne 

känner och tänker (Dalén 2008:9). Eftersom jag önskade ta reda på vad pedagogerna vid de 

studerade förskolorna har för erfarenheter och tankar kring måltiden i förskolan valde jag att 

genomföra semistrukturerade intervjuer som bygger på ett par centrala frågor som övergripande 

teman kopplat till mitt syfte och mina frågeställningar. En semistrukturerad intervju har delvis en 

öppen karaktär som uppmuntrar till att den intervjuade kan tala mer fritt och avslappnat men ändå 

delvis styrd och strukturerad eftersom ämnena är bestämda i förväg (Dalén 2008:30-31).  Jag valde 

just denna variant då jag ville styra intervjun på så vis att det ska vara lättare att analysera och 

jämföra med den andra intervjun men samtidigt ville jag inte att intervjun skulle vara för oflexibel 

och förhörsliknande utan lämna möjlighet till informanten att påverka intervjun.  
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Jag följde en intervjuguide (bifogas i appendix) som övergripande struktur genom intervjun. 

Eriksson Zetterquist & Ahrne (2011:48) skriver att intervjun bör ha en viss struktur som inleds med 

vänliga frågor för att följas av mer känsliga frågor och till sist en mjuk avslutning. Jag inledde med 

att informera informanten om att jag följde konfidentialitetsprincipen samt försäkrade mig om att 

det var okej att jag spelade in intervjun. Min intervjuguide inleddes med mer allmänna frågor, 

följdes av mer centrala frågor med tydlig koppling till mitt syfte, för att sedan avslutas med 

sammanfattande frågor. Tog pedagogen upp något i en annan ordning än jag tänkt anpassade jag 

min guide efter det. Kom informanten inte in på vissa önskade områden ställde jag mer abstrakta 

specifika frågor. Jag avsatte en timme för varje intervju och vi möttes på informantens arbetsplats 

för att pedagogerna skulle kännas sig trygg. 

4.3.2 Observationer och ljudinspelningar av samtal  

Stukát beskriver observationen som ett sätt att ta reda på vad människor faktiskt gör och kunskapen 

om det fenomen man vill studera kan hämtas direkt ur sitt sammanhang. Stukát skiljer på 

osystematiska observationer och strukturerade observationer. Den första varianten används 

framförallt då man vill komplettera någon annan metod och inte är ute efter att observera något 

specifikt (Stukát 2011:55-57). Eftersom jag ville studera något mer specifikt nämligen hur måltiden 

var organiserad och hur det påverkade samtalen, så kände jag att det var lämpligare med en 

strukturerad observation där jag i förväg kunde bestämma vad jag ville titta på för att jag på bästa 

sätt skulle kunna anteckna rätt typ av material. Stukát föreslår flera metoder för att registrera sina 

observationer; observations- eller kategorischema som man fyller i för hand och band- eller 

videoinspelning. Fördelen med att spela in är att man kan återkomma till observationerna flera 

gånger för att hämta ny information (Stukát 2011:56-58). Som jag nämnde tidigare valde jag båda 

metoderna. Dels utarbetade jag ett observationsschema där jag lätt kunde fylla i händelser under den

studerade måltiden utifrån kategorier som jag bestämt på förhand och dels spelade jag in 

måltidssamtal under observationstillfällena. Att endast anteckna skulle ge mig ett för tunt material 

kring samtalen och endast inspelade samtal skulle sakna situationens helhet kring vilken påverkan 

måltidens organisering hade på samtalen.  

4.3.3 Observationer

Varje förskolas lunchmåltid observerades vid tre tillfällen och jag har valt att utföra passiva eller 

icke deltagande observationer vilket enligt Lalander innebär att man inte deltar i samspelet i den 

miljön som forskaren observerar (Lalander 2011:90). Stukát förklarar att en nackdel med 

observationer är att de som observeras uppför sig annorlunda när de vet att de observeras (Stukát 
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2011:57). Detta var jag dock tvungen att bortse ifrån för att kunna samla in den empiriska data jag 

behövde. För att kunna analysera och jämföra måltiderna utifrån observationsanteckningarna på de 

båda förskolorna måste jag registrera så många detaljer att jag kände att en stor del av 

informationen skulle falla bort eller missas om jag valde att delta i måltiden och föra anteckningar 

efteråt. Dessutom skulle ett eventuellt deltagande påverka händelseförloppet och förmodligen 

inkludera mig i flera samtal. 

Jag utformade ett observationsschema där jag snabbt och enkelt kunde anteckna eller fylla i för att 

skapa en helhetsbild av måltiden och nedanstående aspekter fokuserade jag mig på under 

observationerna. I den sista kategorin strävade jag inte efter att få en fullständig insamling av hur 

ofta de olika språkhandlingarna förekom utan var endast ett försök att få grepp om hur pedagogerna 

samtalade med barnen för att kunna få konkreta skillnader eller likheter att använda i resultat och 

analysavsnittet:

-Hur många barn och vuxna är närvarande vid måltiden? 

-Hur är de placerade i rummet?

-Hur är måltidsmiljön i rummet organiserad?

-Vilka rörelser/aktiviteter i rummet sker/uppmuntras? T.ex. duka, hämta mat, lämna tallrik

-Hur upplever jag ljudnivån och stämningen vid måltiden och varför får jag den känslan?

-Hur upplever jag samtalen mellan pedagogerna och barnen?  

-Vilken typ av kommunikation från pedagoger till barn förekommer överlag; tillsägelser, 

uppmaningar, påståenden, bekräftelser/berömmande ord, berättelser, frågor? 

4.3.4 Ljudinspelningar 

Under observationerna skapade jag mig en helhetsbild av samtalen i hela rummet och 

inspelningarna användes för att kunna gå in på detaljnivå i olika specifika samtal. Med hjälp av 

inspelningsfunktionen i mobiltelefon och Ipad spelade jag in samtalen från två olika platser i 

rummet vid tre lunchmåltider på varje förskola. Jag valde att spela in från två enheter för att endast 

spela in ljudet har sina begränsningar, eftersom mikrofonen inte snappar upp alla samtal utan endast

de som är närmast. Jag övervägde att använda videoinspelning men kände att videokameran skulle 

väcka mer uppmärksamhet än en liten ljudinspelningsapparat samt att de som spelades in skulle bli 

mer anonyma än om de skulle synas på film.   
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4.4 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Den empiriska data som samlats in under denna studie består av inspelade intervjuer, inspelade 

måltidssamtal och observationsanteckningar. Rennstam och Wästerfors poängterar att forskaren 

som utför en kvalitativ analys måste utforma en analysmeted som passar forskarens undersökning 

och dess empiriska material. Det viktigaste är inte att forskaren följer en analysmetod slaviskt utan 

att analysen innehåller en dialog mellan empiriskt material, tidigare forskning och teori (Rennstam 

& Wästerfors 2011:209). I analysen av min empiriska data har en innehålls- och samtalsanalys varit 

de metoder som varit den mest naturliga att applicera på mitt material. Larsen (2009) beskriver att 

innehållsanalysen på den insamlade empirin för det första innebär transkribering till text. Textens 

innehåll delas upp i teman och i det sorterade materialet försöker forskaren finna mönster, 

kopplingar, likheter och skillnader. Resultatet ställs slutligen mot forskning och teorier varpå ny 

kunskap skapas (Larsen 2009:101-102). 

De inspelade samtalen bearbetades genom en variant av  samtalsanalys som i korta drag innebär att 

man gör en noggrann transkribering av sina inspelade samtal som sedan studeras för att upptäcka 

mönster, dvs. sådant som återkommer eller upprepas. Eftersom samtalet är det primära materialet 

blir transkriptionen endast en version av samtalet och det blir då extra viktigt att gå tillbaka flera 

gånger till inspelningen. Alla detaljer i samtalets interaktion är av intresse såsom pauser, skratt och 

hummande (Norrby 2004:34-35). Beroende på studiens utgångspunkt varierar analysen och kan t. 

ex. lyfta turtagningen, hur lyssnaren signalerar och återkopplar sitt samtalsstöd utan att ta över 

rollen som talare. Analysen kan även innefatta beskrivning av samtalet utifrån vilka ämnen som det 

innehåller, vilka som återkommer och hur övergångarna ser ut (Norrby 2004:232,147,158-159). Det

första steget i min analys var transkribering av den insamlade empiriska datan. I transkriberingen av

samtalen mellan pedagoger och barn har jag använt mig av det transkriberingssystem som 

språkforskaren Liv Gjems (2011) utgår ifrån (se appendix). Mina transkriberingar och 

observationsanteckningar sorterades och strukturerades utifrån olika övergripande teman kopplade 

till studiens syfte och därefter analyserades ett urval, d.v.s. det mest relevanta materialet. Detta urval

har betraktas genom de ”teoretiska glasögon” som min teoretiska ram och centrala begrepp utgör 

och har även jämförts med den tidigare forskning som finns på området. 

4.5 Trovärdighet och generaliserbarhet

På grund av snäva tidsramar så hade jag inte någon möjlighet att studera fenomenet måltiderna ur 

ett större urval vilket leder till att resultatet i min studie inte kan säga något om hur pedagoger 

tänker generellt eller hur det ser ut generellt i förskolor i landet. Min avsikt var att istället se de 
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studerade måltiderna som representanter av buffé och bordsserveringsförskolor och att det jag 

kommer fram till kunde överföras till andra förskolor som har samma sätt att organisera måltiden. 

Enligt Ahrne & Svensson kan man inte generalisera i kvalitativ forskning utan de talar istället om 

överförbarhet. Istället för att försöka säga något generellt om förskolans måltider så kan studien 

slutsatser överföras till andra människor och andra miljöer som påminner och de som studerats 

(2001:28-29). Jag har genom att använda mig av flera metoder; intervjuer och observationer och 

samtalsinspelningar, kunnat ge studien en mer rättvis och trovärdig bild av komplexiteten i det 

studerade fenomenet. Analysen blir mer nyanserad om det som studerats och beskrivits utifrån flera 

olika perspektiv. Ahrne & Svensson (2011) beskriver metodtriangulering som ett sätt att göra sin 

undersökning mer trovärdig eftersom den belyser ett fenomen ur flera olika perspektiv vilket ger 

forskaren en djupare förståelse av ett specifikt fenomen (Ahrne & Svensson 2011:27-28).    

4.6 Etiska frågor

All forskning där människor medverkar ska följa vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

(Dalén 2008: 20-21). De etiska principerna har varit en del av hela forskningsprocessen. Redan 

under den första mailkontakten med förskolorna redogjorde jag för samtyckeskravet och för 

konfidentialitetsprincipen. Under samtalen i den fortsatta kontakten med förskolorna förklarade jag 

vid upprepade tillfällen hur jag ska skydda förskolans, pedagogernas och barnens identiteter, t.ex. 

att informanter, barn och förskolor tilldelades fingerade namn för att skydda deras identiteter Etiska 

frågor, som skydd av barn och konfidentialitetsprincipen, kring inspelning av intervjuer och 

måltidssamtal har även behandlats. De pedagoger som intervjuades tillfrågades och godkände att de 

spelades in. Eftersom barnen är lättare att identifiera på en videoinspelning valde jag att endast 

spela in ljudet i förhoppning om att det skulle förenkla föräldrarnas godkännande av inspelningarna.

Jag skrev ett informationsbrev till alla föräldrar där jag redogjorde för min undersökning och 

frågade efter föräldrarnas samtycke till barnens medverkan i ljudinspelningarna. Inga föräldrar 

visade något missnöje med att deras barn skulle medverka i studien (se informationsbreven till 

förskolorna och föräldrarna och i appendix). 

5. Resultat och analys

Eftersom jag har tre materialkategorier och tre frågeställningar så kändes det mest naturligt att dela 

in detta avsnitt i tre kapitel och analysen utifrån teori och tidigare forskning kommer att integreras 

med resultatet i de tre kapitlen. Det första kapitlet syftar till att redogöra för hur pedagogerna 

reflekterar kring måltidens språkutvecklande möjligheter och sin roll under måltiden. I det andra 

kapitlet står mina observationer i fokus och jag redogör för hur måltiden organiseras vid de båda 
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förskolorna och hur det påverkar samtalen. Det andra kapitlet kommer även att kompletteras med 

pedagogernas reflektioner kring olika sätt att organisera måltiden. I det tredje kapitlet presenteras 

och analyseras ett urval av de samtal som jag spelat in. Samtalen har valts ut för att de stärker och 

kompletterar de två första kapitlen och eftersom det är här som pedagogernas och organiseringens 

påverkan i samtalen verkligen blir tydlig. Valet av mina tre metoder hade som syfte att ge en vidare 

bild av området som jag studerat och målet med upplägget i detta avsnitt var att det tydligt skulle 

kunna knytas till mitt syfte och mina frågeställningar.    

5.1 Måltidens betydelse för språkutveckling och pedagogernas roll under samtalen

Här redogör jag för hur Anna på Bordets förskola och Lena på Bufféns förskola reflekterar kring 

måltidens språkutvecklande möjligheter och hur pedagogerna anser att de kan påverka samtalen och

stödja måltidssamtalen.

 
5.1.1 Språkutveckling under måltiderna 

Båda pedagogerna ser språkutvecklande möjligheter under måltiderna och båda betonar samtalets 

roll under måltiden. Pedagogen på Bordets förskola särskiljer måltidssamtalen från övriga samtal, 

jag citerar: ”Vi pratar på gården, vi pratar i skogen men just då [= vid måltiderna ] sitter man i en 

liten grupp på ett samlat sätt, under en samlad form” (Intervju med Anna på Bordets förskola). 

Samma resonemang använder Johansson och Pramling Samuelsson i sin studie där de förklarar att 

måltiden har goda förutsättningar för att bli lärande eftersom man ofta sitter samlat i mindre grupper

och gör något gemensamt tillsammans vilket möjliggör samtal och interaktion (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2001:88-89). Annas tankar visar på en medvetenhet kring de möjligheter som 

finns till lärande och utveckling vid en måltid.

Lena på Bufféns förskola berättar hur hon försöker lyfta barnens språk genom dialogen och hur hon 

jobbat med att få barnen att utveckla sina meningar under kommunikationen vid bordet. Vid hennes 

bord har hon fått barnen att utveckla meningar som ”mjölken” till ”Kan du skicka mjölken” samt 

säga namnet på den som sitter närmast. Eriksen Hagtvet hänvisar till forskarna Ratner & Bruner och

förklarar att barnet i det sociala samspelet och interaktionen mellan människor vill kommunicera 

och göra sig förstådda. Har barnet samtalsförebilder som gör dem delaktiga i meningsfulla dialoger 

leder det till språkutveckling (Eriksen Hagtvet 2004:106). Lena blir barnets stöd när det vill 

kommunicera något till någon annan vid bordet. Pedagogen berättar att barnen först kommunicerade

genom att säga ”mjölken” vilket i sig kommunicerar en vilja att ha något. Språkhandlingen 

optimeras om barnet utvecklar sin mening och tydliggör vad barnet vill och till vem frågan är riktad.
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Eriksen Hagtvet förklarar att Vygotsky ser på samtalet och dialogen som central för 

språkutveckling. Stödet barnet får av en vuxen att utveckla sitt språk har som mål att de ska 

utvecklas och klara det självständigt (Eriksen Hagtvet 2004:25,40).  Denna självständighet har 

enligt pedagogen uppnåtts vilket visar på att barnen vid hennes bord har utvecklat sitt språk. 

5.1.2 Bordsplacering- ett stöd för interaktion

Båda pedagogerna reflekterade kring hur de och barnen är placerade under måltiderna som något 

centralt. De understryker vikten av att ha en genomtänkt placeringen som skapar trygghet och goda 

möjligheter för att alla barn ska få det stöd de behöver för att delta i måltiden och dess samtal. Detta

tankesätt kan kopplas till det sociokulturella perspektivet på individens utveckling nämligen att den 

bygger på samspelet mellan individen och dess omgivande kultur och kollektiv (Bråten & 

Thurmann Moe 1996:104). Anna på Bordets förskola förklarar att målet är att det ska bli tre bra 

grupper ur samtals- och måltidsaspekter och hon berättar att pedagogerna tar hänsyn till det enskilda

barnets behov men även hur barnen fungerar tillsammans. En tanke som hon delar med Lena på 

Bufféns förskola. Anna på Bordets förskola beskriver att de tysta barnen kan behöva placeras 

bredvid en kompis för att skapa den trygghet det barnet behöver för att våga prata. Barn som har 

hörselnedsättning kan behöva sitta nära pedagogen för att höra eller sitta mittemot för att kunna läsa

av läpparna. Pedagogen förklarar att de tysta barnen sprids ut och att varje bord bör ha barn som 

pratar mycket och äter bra för att dra igång samtalen och sprida matglädje. Pedagogen på Bufféns 

förskola är inne på samma linje och menar att bestämda platser även ger möjligheter att fånga upp 

och lyfta de barn som inte hörs under måltiderna. Hon menar att om man har bestämda platser lär 

man känna varandra och det blir en trygghet för de tysta barnen att samtala med dem de känner väl. 

Pedagogen på Bufféns förskola förklarar att de ibland byter plats på barnen för att skapa nya möten.

Nya samtalspartners kan göra att barnen kommer in i nya samtal. 

Håkansson förklarar med hänvisning till Vygotsky att interaktionen mellan barnet och de vuxna och 

barn som omger barnet är avgörande för språkutvecklingen (Håkansson 1998:17). I interaktionen 

eller samspelet vid matbordet påverkar deltagarna varandra och pedagogernas reflektioner om 

vikten av att placera barn och pedagoger på rätt plats blir en strategi för att skapa ett gynnsamt 

samspel mellan dem. Både bästa vännen och en välkänd pedagog kan vara det som gör att ett blygt 

barn vågar interagera och samtala och de pratglada barnen och pedagogen blir samtalsförebilder. Att

skapa nya möten, såsom pedagogen på Buffén nämner, kan tolkas som en strategi för att skapa en 

meningsfull interaktion. En av pedagogerna beskriver att vissa arrangemang tas med i beräkningen 

för att barn med hörselnedsättning ska kunna medverka i samtalen. Det kan tolkas som den handling
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som gör att dessa barn har möjlighet att inkluderas i samspelet och interagera för att kunna utveckla 

sitt språk.

 5.1.3 Pedagogen som samtalsledare och förebild 

Jag kan väl säga så här, att jag är nästan aldrig tyst [= skrattar]. Jag pratar, berättar

mycket och frågar mycket och går det över styr lite grand så får de säga en sak 

var. Jag frågar dom lite olika saker så får var och en prata lite (Intervju med Lena 

på Bufféns förskola).

Pedagogens roll som samtalsledare är något som båda pedagogerna tar upp under intervjuerna. 

Ovan ser vi citatet från Lena och Anna på Bordets förskola ser det också som sitt ansvar att fördela 

ordet så att alla kan komma tills tals och att bjuda in alla barn till samtal. Hon menar att målet är att 

barnen ska prata, men ibland kan pedagogen få prata en del för att vägleda de tysta barn som 

behöver hjälp att komma in i samtalen. Enligt henne handlar samtal lika mycket om att lyssna på 

vad andra tycker och tänker och att det är det är hennes roll som pedagog att avgöra när det är 

någon annans tur att prata. Både Gjems och Liberg menar att samtalet är en viktig grund för att lära 

sig språket. Samtalsstödet barnet får från en vuxen när denne bjuder in barnet för att delta i samtalet 

och stödjer barnets bidrag är centralt (Liberg 2010:93, Gjems 2011:71). Båda pedagogerna uttalar 

att de har strategier för att hjälpa barnen och att de lägger vikt vid stödet för att alla barn ska kunna 

hävda sig och få en del av talutrymmet. De talar båda om att fördela ordet för begränsa talutrymmet 

hos de som pratar och bjuda in de ”tysta” barnen så att alla får komma till tals.

Enligt Lena på Bufféns förskola bör pedagogen vara lyhörd för vad barnen vill prata om och se till 

att alla kommer till tals och för att det ska blir ett bra samtal. Hon förklarar att om man har barn som

går utanför gränserna blir det lätt bara tillsägelser. Därför är det viktigt att man som pedagog och 

samtalsledare vid bordet hittar på något att prata om istället för att säga till barnet hela tiden. I 

Johansson & Pramling Samuelssons artikel redogör forskarna för interaktionen, där de deltagande i 

samspelet möter varandras livsvärldar och utbyter tankar och erfarenheter. För att ett pedagogiskt 

möte ska kunna ske och att interaktionen ska bli meningsfull måste pedagogen möta barnens 

livsvärldar med engagemang och omsorg (Johansson & Pramling Samuelsson 2001:83). Lenas 

strategi att samtala istället för tillsägelser och lyhördhet för det som intresserar barnen kan tolkas 

som att samspelet och barnens behov under måltiden värderas högre än det önskvärda beteende som

uppnås genom tillsägelser och korrigeringar kring barnens beteende. Enligt Johansson & Pramling 

Samuelsson (2001) är det just detta förhållningssätt som leder till att måltiden blir ett pedagogiskt 
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möte där lärande och utveckling kan ske.   

Båda pedagogerna lyfter sin roll som samtalsförebild. Pedagogen på Bufféns förskola säger att hon 

blir en förebild för barnen, både när det gäller hur man gör, vad man säger men även med 

ögonkontakt och gester. Pedagogen på Bordets förskola berättar hur hon inspirerats av en 

föreläsning med språkforskaren Veli Tuomela som menar att man inte ska plocka bort några svåra 

ord och benämna alla ord, jag citerar: ”Jag försöker använda ett medvetet språkbruk, jag skulle 

kunna komma hit och välja att inte säga nåt för det är så mycket barn som pratar hela tiden, men det

tycker jag inte är mitt jobb” [=skrattar] (Intervju med Anna på Bordets förskola). 

I Liv Gjems artikel skriver hon att i språkutvecklande samtal använder pedagogerna ett rikt och 

varierat språk anpassat till det vokabulär som finns i barnets miljö. Dock i en nivå över det 

vokabulär som barnet använder tillsammans med andra barn (Gjems 2010:142). Båda pedagogerna 

berättar att de pratar mycket under måltiderna, med förklaringarna att de vill vara samtalsförebilder 

och ge barnen ett rikt språkinflöde där alla ord benämns och där språket inte förenklas. Anna säger 

att det är en del av hennes jobb att prata och Lena berättar att hon alltid pratar. Detta visar på att det 

finns en medvetenhet om att barnen inte bara behöver tala utan även lyssna för att utveckla sitt 

språk. Denna tolkning kan kopplas till Vygotskys teorier om att utvecklingspotentialen ligger i 

avståndet mellan barnets språkliga nivå och den som barnet interagerar med (Håkansson 1998:17). 

Eriksen Hagtvet hänvisar till Vygotsky och förklarar att imitation eller återskapande av ett språk 

som ligger i språklig nivå över din egen är en central mekanism för språkutveckling. Genom att 

upprepa en vuxens sätt att formulera sig vidgas barnets egna språkliga begränsningar och 

imitationen är det första steget till att kunna utföra något i sin proximala utvecklingszon, för att 

slutligen göra kunskapen till sin egen (Eriksen Hagtvet 2004:107-108). 

5.2 Måltidernas organisering och dess påverkan på samtalen 

Här utgår jag från mina observationer under de två förskolornas lunchmåltider. Fokus ligger på att 

jämföra förskolornas sätt att organisera måltiden och hur det upplevs påverka kommunikationen och

samtalen i måltidsmiljön samt de båda pedagogernas reflektioner kring måltidsmiljön. Relevanta 

samtal som är typiska för de båda förskolorna presenteras och analyseras i detalj i nästa kapitel.    

5.2.1 Samtal under servering

En tydlig organisatorisk skillnad mellan de båda förskolorna är hur de serverar maten. På förskolan 

Bordet dukar en pedagog tillsammans med ett barn medan de andra har samling. Allt som ingår i 

måltiden finns på vart och ett av de tre matborden på avdelningen och maten ligger i små skålar. 
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Barnen kommer in och sätter sig vid sitt bord och när alla är redo sjunger de en matramsa och sätter 

igång att skicka skålarna med mat mellan sig. Varje bord fungerar som en enhet eftersom 

måltidsstarten sker oberoende av hur långt de övriga borden har kommit. Bufféns förskola har sina 

måltider i en matsal i en korridor utanför avdelningarna. I matsalen finns ett buffébord som 

kökspersonalen ansvarar för att duka, ett smörgåsbord och fem matbord, varav tre används under de

observerade måltiderna. Innan måltiden är barngruppen indelad i tre samlingsgrupper med varsin 

pedagog och den grupp som först är klar kommer först till matsalen. De ställer fram glas och dryck 

på borden samt knäckebröd och smör på smörgåsbordet. När de övriga barnen kommit går de 

bordsvis till buffébordet där en av pedagogerna ansvarar för att servera maten. Grönsakerna får 

barnen lägga upp själva. 

Lena, pedagog på Bufféns förskola, ser positivt på buffémåltiden som hon anser främjar en rad olika

färdigheter t.ex. träna på att stå i kö, gå med tallriken och balansera maten. Hon nämner inte om hon

anser att någon måltidsmodell skulle vara särskilt främjande för barnens språkutveckling däremot 

förklarar hon att måltiderna i buffématsal spar tid från övrig verksamhet eftersom de behöver inte 

avvara en pedagog innan lunchen som dukar och hämtar vagnen med mat som ska köras till 

avdelningen. Därmed har de möjlighet att ha tre små samlingsgrupper innan lunchen. Pedagogen 

förklarar att barnen på så vis får mer talutrymme och de barn som annars är tysta och inte vågar 

prata inför en stor grupp kan lyftas. Tuomela förklarar att språkutvecklade aktiviteter och metoder i 

förskolans verksamhet inte får innebära att mindre kraft läggs på att göra de vardagliga momenten 

språkutvecklande (Tuomela 2002:73). Lenas tankar bidrar med en ytterligare aspekt här eftersom 

och hon anser att måltidens organisering inte ska stjäla pedagoger från övrig verksamhet. I de små 

samlingsgrupper som Bufféns förskola har innan måltiderna har i jämförelse med en 

helgruppssamling möjlighet att skapa samma intimitet som vid ett matbord. Pedagogen talar om 

fördelar som ökat talutrymme och mod att komma till tals.   

Som observatör upplever jag att serveringsmoment på Bordets förskola tillåts ta tid, det avspeglas 

tydligt i samtalen mellan pedagogerna och barnen. Under serveringen uppmuntras barnen till samtal

genom att pedagogerna frågar t.ex. vad maten heter, vad barnen tycker om maten som serveras, hur 

mycket de tror blir lagom att ta ur de olika skålarna och önskemål om att få olika skålar skickade. 

Vid Bufféns förskola hämtar barnen mat bordsvis och eftersom bara ett barn serveras åt gången 

innebär serveringen köande och väntan vid de övriga borden. Vid buffébordet karaktäriseras 

dialogerna mellan pedagog och barn av fråga-svar sekvenser, där både fråga och svar är kortfattade. 

Barnens bidrag till dialogen räckte ofta med ett ord eller en nickning. Ett undantag utspelar sig 
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under observation 1 då den serverande pedagogen använder utförliga meningar som: ”de där svarta 

kulorna, de behöver man inte äta för det är kryddor”, ”det är lagerblad” och ”det är en sorts krydda”.

Gjems hänvisar till forskarna Ninio & Snows definition av samtalet som ”en språklig 

interaktion som äger rum när två eller flera deltagare har samma perceptuella eller mentala 

fokus” (Gjems 2011:59). Appliceras detta på observationerna under serveringen kan en 

tolkning vara att barnen och pedagogerna under serveringen på Bordets förskola sitter samlat 

och fokuserat i små grupper. Samspelet vid bordet är oberoende av de övriga barnen i rummet,

eftersom de inte behöver vänta i kö bakom några andra eller skynda på för att andra väntar 

bakom. Pedagogerna kan fokusera på samtalet och pedagogerna kan uppmuntra barnen att 

uttrycka sina tankar och bjuda in till samtal på ett annat sätt än pedagogerna kan göra vid 

buffébordet. 

5.2.2 Samtal under måltiden

Ett gemensamt drag hos de båda förskolorna är att pedagogerna och barnen efter servering tenderar 

att hamna i situationsoberoende samtal. Enligt Eriksen Hagtvet är den typen av samtal mycket 

språkutvecklande eftersom de kräver ett abstrakt tänkande och hon menar att dessa samtal är 

lämpliga under förutsägbara rutinsituationer såsom måltiden (Eriksen Hagtvet 2004:50-51,119). 

Samtalen kretsar t.ex. runt vad barnen gjort på förmiddagen eller ska göra i helgen. Eftersom allt 

som behövs vid måltiden finns vid borden på Bordets förskola sitter barnen och pedagogerna stilla 

och samtalar konstant med låg samtalston ända tills det är dags för att duka av. Efter serveringen på 

Bufféns förskola samtalar barnen med varandra och med pedagogen vid matborden. Samtalens 

ljudvolym höjs efter ungefär halva måltiden vilket kan bero på att flera av barnen är uppe och tar 

nästa portion, stolar skrapar och besticken skramlar. Vid observationstillfälle 2, stannar samtalen av 

halvvägs genom måltiden då flera barn tar om, hämtar smörgås eller sitter och väntar på att få gå till

smörgåsbordet. På Bordets förskola så innebär ”ta om momentet” inga avbrott i samtalen. När 

barnen vill ha mera mat leder det till att samtalet skiftar mer mellan måltidsrelaterade ämnen och 

andra samtalsämnen. På Bufféns förskola är det dock fler avbrott i samtalen eftersom barn går ifrån 

bordet då och då och på så vis går barnen ut och in ur samtalen. 

Anna, pedagog på Bordets förskola, har erfarenhet av buffémåltider från en förskola där hon jobbat 

som tidigare. Hon reflekterar: "Jag tycker att situationen som den är här blir lugnare för vi sitter 

samlat. Jag kunde uppleva att de [= vid buffémåltider] fick köa ganska länge och att de kom till sitt 

bord i ganska olika tid. Så blev de klara olika också och då blev väntan lång. Det här känns mer som

en samlad stund [= på Bordets förskola]” (Intervju med Anna på Bordets förskola). 
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Håkansson förklarar att Vygotsky understryker interaktionen, den sociala samvaron mellan barnet 

och vuxna, och dess roll för språkutvecklingen eftersom barnet inte kan höja sin språkliga nivå utan 

det stöd som den vuxna utgör (Håkansson 1998:17). Johansson & Pramling Samuelson menar att 

måltidens möjligheter till samtal och interaktion ligger i att vi sitter samlat, nära varandra och har ett

gemensamt fokus. De understryker att detta inte är självklart och förklarar att måltiden kan utföras 

utan intimitet, kommunikation vilket påverkar måltidens lärandefunktion (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2001: 88-89). De skillnader som observeras kan tolkas på två olika sätt. Dels att barnen

på Bufféns förskola får mer övning i att föra situationsoberoende samtalen än barnen på Bordets 

förskola som skiftar mer mellan samtal om sådant som befinner sig ”här-och -nu” och ”där-och -då”

samtal, som Eriksen Hagtvet (2004:50) anser är särskilt språkutvecklande. Dels kan det även tolkas 

som att barnen på Bufféns förskola får mer avbrott i interaktionen eftersom närvaron och närheten 

till varandra och till pedagogerna förloras när barnen går ifrån bordet under måltiden. 

Buffémåltiden har moment då barnen är utan pedagoger vilket skiljer sig från 

bordsserveringsmåltiderna som har ständig interaktion mellan barn och pedagog. Vid smörgåsbordet

är barnen helt självständiga och samtalen där sker barnen emellan. Den pedagog som ansvarar för 

servering lämnar sin matplats och går upp och hjälper de barn som tar om. Serveringsansvaret 

innebär att det bord där pedagogen är placerad under olika stor utsträckning saknar pedagog. Under 

det observationstillfälle 3 tar många barn om flera gånger och jag observerar att pedagogen lämnar 

sitt bord väldigt ofta vilket innebär att hon knappt hinner samtala med barnen vid sitt bord. 

Håkansson förklarar att Vygotsky betonar interaktionen mellan barnet och vuxna, stödet som den 

vuxna utgör i samtalet och dess roll för barnets språkutveckling (Håkansson 1998:17). De barn som 

på Bufféns förskola blir utan pedagog saknar det stöd som den vuxna utgör. De har därmed ingen 

som fördelar ordet så att alla får komma till tals och som stöttar de tysta barnen att våga sig in i 

samtalen. Pedagogen kan i sin frånvaro inte heller stimulera barnen med ett språk som ligger i 

barnens proximala utvecklingszon vilket enligt Eriksen Hagtvet (2004:108) kan göra att barnet kan 

överbrygga de begränsningar som deras språkliga nivå innebär. Även Gjems (2010:142) betonar att 

i ett språkutvecklande samtal anpassar pedagogen sitt språk så att det ligger över den nivå som 

barnet använder tillsammans med andra barn.

5.2.3 Samtal under avdukning 

Sista momentet under måltiden är avdukningen och det ser i stort sätt likadant ut i de båda 

förskolorna. När barnen har ätit färdigt skrapar de av sin egen tallrik och ställer sin disk på en vagn 
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som står invid borden respektive utanför matsalen. Under de sista minuterna på måltiden sker 

liknande samtal på båda förskolorna. När borden dukas av överlägger pedagogerna sinsemellan hur 

raster och vilan ska läggas upp. Ljudnivån på samtalen höjs något eftersom de flesta dukar av, stolar

skrapar och bestick skramlar. Kommunikationen mellan pedagoger och barnen sker i form av korta 

dialoger, ja/nej frågor och uppmaningar som t. ex ”Är du klar?”,”Gå och skrapa av din tallrik” och 

”Tror du att du kan dricka upp din mjölk?”. Barnens respons på detta blir i regel mer i form av 

handlingar än av ett muntligt svar. Efter att barnen dukat av går de och sätter sig igen och väntar 

tills en pedagog följer dem till vilan.   

 
5.2.4 Pedagogernas språkhandlingar -helhetsbilden

Under observationerna på de båda förskolorna observerades tydliga mönster kring helhetsbilden av 

hur pedagogerna kommunicerar med barnen under måltiderna. Här kunde jag upptäcka både 

likheter och skillnader mellan de båda förskolorna. Den tydligaste likheten är att pedagogerna på 

båda förskolorna riktar många frågor till barnen. Skillnaden märks när jag observerade hur 

pedagogerna uppmanar barnen att göra något t.ex.: ”gå och skrapa tallriken” eller ”ta lite mer 

gurka” och när pedagogerna ger barnen tillsägelser t. ex hyssjanden, ”sitt ordentligt”, ”sluta nu”. På 

Bordets förskola förekommer det i stort sätt inga tillsägelser och få uppmaningar. På Bufféns 

förskola är både tillsägelser och uppmaningar vanligt förekommande. 

Liberg förklarar att samtalen mellan vuxna och barn i senare förskoleåldern och skolåldern ofta 

karaktäriseras av att barnen deltar i samtalen genom att följa uppmaningar och svara på frågor vilket

enligt Liberg snarare hämmar istället för att stödja och utveckla barnens bidrag i samtalet (Liberg 

2010:94). Tuomela förklarar frågor som ett sätt för pedagogerna att inleda och bjuda in till samtal 

(2002:73). Eftersom frågorna var vanliga i båda förskolorna och det kan tolkas som en uttänkt 

strategi från pedagogerna för att få barnen att komma in i samtalen. När pedagogerna uppmanar 

eller säger till barnen är det dock en önskan att barnet ska göra något eller sluta göra något snarare 

än att uppmuntra till en dialog. Det är svårt att avgöra hur detta resultat kan tolkas eftersom så 

många omständigheter påverkar hur kommunikationen sker under en måltid, t.ex. måltidens 

organisering, pedagogernas inställning till barnens uppförande och hur en måltid ska se ut, hur 

arbetslaget samspelar och barngruppens sammansättning och dagsform. Det är omöjligt tolka detta 

som något som enbart beror på att de båda förskolorna har två skilda sätt att organisera måltiden, 

men likväl är det uppenbara skillnader mellan pedagogernas sätt att kommunicera med barnen. 
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Anna på Bordets förskola reflekterar kring de buffémåltider har erfarenhet av och hon upplevde att 

buffémåltiden skapade en oro hos barnen. Hon berättar att vid buffé går barnen för att hämta mat, 

går tillbaka och sedan går för att hämta mer. Hon förklarar att det blir rörigare och jobbigt för de 

barnen som har svårt när det händer mycket omkring dem. Utifrån denna reflektion gör jag två 

möjliga tolkningar. Skillnaden mellan hur pedagogerna kommunicerar med barnen på de båda 

förskolorna kan bero på att måltiderna på Bufféns förskola uppmuntrar till många fler aktiviteter 

eller moment som inte på sker vid matborden och att pedagogerna behöver uppmana barnen när de 

ska utföra dem. En annan tolkning kan vara att de barn som har svårt att hålla sig inom ramarna när 

de tillåts röra sig mer fritt i rummet behöver fler tillsägelser.   

Lena på Bufféns förskola berättade att hon ansåg att pedagogen ska leda samtalet vid bordet och 

försöka hitta på något annat att prata om istället för att bara säga till barnen. Pedagogen fortsätter 

och berättar att det även har betydelse hur pedagogen sitter vid bordet. Det är skillnad på om man är

engagerad vid måltiden och äter med barnen eller om man bara sitter där och tittar på och ser till att 

barnen äter. Detta resonemang påminner om resultatet från Johansson & Pramling Samuelson studie

om förskolorna Apelsinen och Bananen. På Apelsinen möts inte barnens och pedagogernas 

livsvärldar eftersom det ömsesidiga samspelet saknas (Johansson & Pramling Samuelson 2001:96). 

Under observationerna vid Bordets förskola åt samtliga av pedagogerna tillsammans med barnen 

medan vid Bufféns förskola var det vid de två första observationerna bara Lena som åt med barnen.

Gjems skriver att samtalsdeltagare som samlas under ett gemensamt fokus har ett utbyte och en 

språklig interaktion. I en samvaro där deltagarna bara finns i närheten av varandra utan att ha 

samma fokus möts inte individerna och får inte ett meningsfullt utbyte av varandras erfarenheter 

(Gjems 2011:59). Om pedagogerna inte äter tillsammans med barnen har de och barnen inte ett 

gemensamt fokus vilket kan vara den faktor som har betydelse för hur samtalen mellan pedagog och

barn ser ut. 

5.3 Samtalen mellan pedagogerna och barnen. 

Nedan presenteras fyra samtal som spelats in på de båda förskolorna. De har valts ut dels eftersom 

de representerar olika typer av samtal som återkommit i ljudinspelningarna på de båda förskolorna 

och dels för att hur samtalen ser ut kan kopplas till pedagogernas reflektioner i första kapitlet och 

till mina observationer i andra kapitlet. 
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5.3.1 Samtal under servering

Nedan presenteras två av de inspelade samtalen under serveringen vid matborden på Bordets 

förskola och vid buffébordet på Bufféns förskola. Samtalen nedan har valts ut eftersom de visar en 

samtalstyp som återkommit under serveringen vid de båda förskolorna. Båda samtalen handlar om 

maten och är situationsberoende vilket innebär att språket har stöd i kontexten. 

 

Serveringssamtal 1 på Bordets förskola Serveringssamtal 2 vid buffébordet på Buffén förskola

1.Daniel: hur många oliver får man ta-?

2.Anna: Ungefär tre som Stella # tycker du om 

oliver-? # Varsågod

3.Annie: får man börja äta-?

4.Anna: eh # du ska få lite sås också och lite 

majs-

5.Annie: jag gillar inte sås och inte också majs

6.Anna: lite gurka kanske # perfekt

7.Daniel: hur många gurkor får man ta-?

8.Anna: vad tycker du blir lagom-?

9.Daniel: fyra # fyra. Kan jag ta fyra-?

10.Anna: tror du det-?

11.Daniel: nej-!

12.Anna: titta nu när Annie har tagit för att Sixten han 

ville inte ha gurka # han tycker inte om gurka.

13.Sixten: jo bara ha en-. 

14.Anna: jaha du ville bara ha en-.

1.Maria: vill du ha på brödet eller på sidan-?

2.Barn1: på brödet-.

3.Maria: vill du ha tomat-?

4.Barn1: Neee- 

5.Maria: sås vill du ha-?

6.Barn1: jaa-

7.Maria: vi gör så här # vi tar lite kött och på köttet tar vi 

lite sås.

8.Maria: lite ost och lite chips-? # vad bra. Varsågod

/.../

9.Maria: ja du, vad ville du ha-? Det är inte så mycket kvar 

här # Lite majs-?

10.Barn 2: aa-.

11.Maria: tomat-?

12.Barn 2: näe-.

13.Maria: bröd-?

14.Barn 2: ja-.

15.Maria: var det nåt mer-? Ost-? 

16.Barn 2: aa-.

17.Maria: vad vill du mer ha -? Chips-?

18.Barn 2: okej-.

19.Maria: varsågod- 

I Samtal 1 är dialogen mellan Anna och de deltagande barnen har de maten som gemensamt fokus 

och enligt Gjems kännetecknas ett samtal av att deltagarna har samma fokus och utbyter tankar 

genom språklig interaktion (Gjems 2011:59). Tuomela förklarar att frågor är vanligt förekommande 

hos pedagoger som vill få igång ett samtal och att det är viktigt att barnet får tid att svara (Tuomela 

2002:73-74). Samtalet initieras av Daniel och när pedagogen Anna svarar på rad 2 bollar hon genast

tillbaka med en följdfråga vilket kan tolkas som ett tecken att uppmuntra till fortsatt dialog. Annas 

paus efter frågan kan tolkas som om hon vill ge Daniel tid att svara. Även barnen (rad 3,7) leder 
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dialogen vidare genom frågor. På rad 8 och 10 uppmuntrar Anna en dialog med Daniel där han  

själv funderar över hur många gurkor han får ta. När Anna svarar på Sixtens påstående på rad 14 

kan det tolkas som att hon bekräftar att hon hört honom och samtidigt som hon förstärker och 

upprepar det han sagt med en fullständig mening. Gjems redogör för Vygotskys teorier om 

internalisering, som innebär att barnet utvecklar nya färdigheter på kollektiv nivå genom interaktion

varefter utvecklingen sedan sker inom barnet. I det sociala samspelet konstruerar barnet språk 

tillsammans med andra och återkommer dessa tillfällen regelbundet stimuleras barnets 

språkutveckling (Gjems 2011:27-28). Samtalet ovan är ett exempel på detta sociala samspel 

eftersom Anna och barnen skapar ett språk tillsammans, talutrymmet är jämt fördelat och både Anna

och barnen leder samtalet vidare vilket även knyter an till det resonemang hon förde kring 

samtalsledarrollen under intervjun.  

Samtal 2 vid buffébordet följer ett tydligt mönster och innehåller under större delen av samtalet en 

fråga-svar struktur. Pedagogen och barn står för vartannat yttrande. Samtalet med Barn 1 på raderna 

1-8 och samtalet med Barn 2 på raderna 9-19 använder sig pedagogen av frågor som bevaras med 

ja, nej eller okej med undantag för rad 1. På raderna 9,15,17 ställer Maria frågor som inleds med 

frågeorden ”var” och ”vad” vilka enligt Tuomela (2002:74) och Gjems (2010) kan leda till längre 

yttranden. Marias frågor följs inte av någon paus utan istället följs de istället av en ja/nej-fråga. 

Barnet får ingen chans att besvara den första frågan och pedagogen ger inte barnet tid för att 

utveckla sitt bidrag till samtalet, såsom Gjems betonar vikten av i språkutvecklande samtal. I hennes

studie visar hon att de barn som inte får tid den tid de behöver för att svara blir passiva i samtalen 

(Gjems 2010:145-146) 

I Grøver Aukrust & Snows studie redogörs för skillnader mellan måltidssamtalen hos familjer i 

Norge och USA och de tydliga skillnaderna kopplas till sociokulturella skillnader. Forskarna menar 

att barnen under måltiderna socialiseras in i det samtalsmönster som råder i just den kulturella 

kontexten eftersom dessa samtal återkommer dagligen och följer ett visst mönster (Aukrust & Snow

1998:244). Om detta resultat appliceras till förskolekontexten kan man se att i de två samtalen ovan 

uppmuntras barnen till två helt olika samtalsstilar. I det första samtalet uppmuntrar barnen att ta 

plats och samtalet känns jämlikt. I det andra samtalet är det pedagogen som styr och barnens bidrag 

är små. Eftersom barnets språkutveckling bygger på samspelet mellan individ och dess omgivande 

kultur (Bråten & Thurmann Moe 1996:104) blir den samtalsstil som pågår varje dag vid måltiderna 

den samtalsstil som barnen lär sig och anpassar sig till. 
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5.3.2 Samtal under måltiden

De situationsoberoende samtalen återkom ofta under måltiderna vid de båda förskolorna. 

Eriksen Hagtvet förklarar svårigheten att behärska förmågan att föra ett ”där-och- då” språk 

kan överbryggas genom att regelbundet föra situationsoberoende samtal (Eriksen Hagtvet 

2004 s.63). Nedan kommer ett urval ur ett samtal om hemlisar vid Annas bord på Bordets 

förskola och ett urval ur ett samtal vid Lenas bord på Bufféns förskola där Lena samtalar kring

olika häxor.

Samtal 3 under måltiden på Bordets förskola Samtal 4 under måltiden på Bufféns förskola

1.Daniel: har de hemlisar-? 

2.Anna: kan man ha en hemlis med sin mamma och

pappa-?

3.Daniel: man kan också med båda

4.Anna: mm # Har du någon hemlis med din 

mamma och pappa-?

5.Anna: Har du det Daniel-?

6.Daniel: hemlisar får man inte berätta-.

7.Anna: men man säga # ahh jag har en hemlis men

man vill inte avslöja sin hemlis-.

8.Annie: jag har en hemlis som alla grabbarna och 

min mamma och pappa # tusen hemlis

9. Anna: tusen hemlisar-?

10.Annie: hundra tusen hemlis # ar

11.Anna: Saga då har du någon hemlis-? 

12. Annie: men jag säger det 

13. Anna: hundratusen är ju jättemycket ju

14. Daniel: hundra tusen det är ju nästan hela huset 

fullt med gurkor.

1.Fia: hon kanske var en snäll häxa-.

2.Lena: ja # vad tror du-?

3.Fia: jag tror att hon var snäll häxa

4.Lena: men du, är det inte samma häxa # 

halloweenhäxan och påskhäxan-?

5.Fia: jag tror de-

6.Lena: [=riktar sig till alla] vad tror ni # är det 

samma häxa-?

7.Alla: neeej 

           <ahh>  

           <jo>

8.Lena: hur ser halloweenhäxan ut-?

9.Isak: halloween häxan är utklädd med halloween

10.Lena: hur är man utklädd till halloween då-?

11.Isak: kanske ska man vara lite läskig och lite 

mörk

12.Fia: men om man är en påskhäxa [=hon blir 

avbruten]

13.Lena: hur ser man ut om man är en påskhäxa-?

14.Simon: man har en sån där grej på som man 

knyter runt huvudet och så har man olika saker på 

sig

15.Lena: förlåt nu hörde jag inte vad du sa-.

16.Simon: man har en sån där grej som man har i 

Småland, sen sen sen # har man en massa andra 

grejer

17.Lena: du menar en sån där halsduk som häxan i 

taket har-? [Det hänger en påskkärring i taket] Som 

påskhäxan har-?
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18.Simon: ja

19.Lena: det har jag inte tänkt på att det var skillnad på 

halloween och påskhäxan

I samtal 3 ovan får vi höra ett samtal mellan tre barn och pedagogen Anna. På flera ställen i 

dialogen bjuder Anna in barn till samtalet genom frågor vilket kan tolkas som ett stöd till 

andra barn att bli delaktiga i samtalet. Annie gör ett inlägg i samtalet på rad 8, notera att 

”hemlis” saknar pluraländelse. Min tolkning är att Anna noterade detta och på rad 9 så stödjer 

hon Annie utan att rätta henne genom att i sin fråga använda ordet med rätt ändelse. På rad 10 

svarar Annie och denna gång böjer hon ordet. Pausen innan ändelsen kommer kan tolkas på att

hon är osäker på detta och att denna grammatiska kunskap ligger i hennes proximala 

utvecklingszon och att hon imiterar Annas replik på rad 9 (Eriksen Hagtvet 2004:108). Detta 

är en tolkning av vad sker vid ett tillfälle så det är omöjligt att veta om Annie verkligen 

internaliserat (Gjems 2011:28) kunskapen och gjort den till sin egen.

Gjems förklarar att formulera sina tankar är en språkutvecklande aktivitet men i hennes studie 

var det sällan pedagogerna frågade eller bjöd in barnen till att dela med sig (Gjems 2010:146). 

I samtal 4 är fallet annorlunda eftersom Lena bjuder in flera barn och uppmuntrar dem att 

beskriva, reflektera och dela med sig av sina tankar. Lena uppmuntrar Fia att reflektera kring 

häxan vilket leder till två fullständiga meningar som svar. På rad 8,10 ställer Lena frågor som 

inleds med ”hur” vilket enligt Tuomela (2002:74) föder de längsta svaren och hon uppmuntrar 

Isak att beskriva något som finns utanför rummet nämligen halloweenhäxan. Liberg betonar 

vikten av att den vuxna följer upp det som barnen uttrycker och vuxenstödet för att barnet ska 

kunna utveckla sina bidrag i samtalet (Liberg 2010:93). Dialogen mellan Lena och Isak lyfter 

fram den kunskap som Isak har och Lena uppmuntrar Isak att uttrycka sig mer specifikt. 

Processen kan ses på raderna 8-11 och en liknande process kan man se mellan Lena och 

Simon på raderna 13-18 när han ska beskriva påskhäxan. Lena försöker bjuda in fler barn i 

samtalet genom att rikta en ja/nej fråga till de övriga vid bordet men vid ett tillfället missar att 

Fia (rad 12) redan börjat besvara en av frågorna som avbryts när Lena frågar och Fia förlorar 

därför talutrymmet.   
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6. Avslutande sammanfattning och slutsatser

I detta avsnitt redogör jag för syftet med min studie och besvarar mina frågeställningar genom att  

sammanfatta mitt resultat och vad jag kommit fram till i mina analyser. Jag avslutar med att 

redogöra för studiens relevans och med förslag på vidare forskning. 

Syftet med den här uppsatsen var att studera lunchmåltiden på förskolan ur ett språkutvecklande 

perspektiv. Genom att jämföra två förskolor med skilda sätt att organisera måltiden ville jag ta reda 

på hur samtalen såg ut och om måltidens organisering påverkar måltidssamtalen. Jag ville även 

undersöka hur förskollärare på de studerade förskolorna reflekterar kring måltiden i förskolan, de 

två måltidsmodellerna, buffé och bordsservering och över måltiden som en del av det 

språkutvecklande arbetssättet. Min teoretiska ram som låg till grund för min undersökning var det 

sociokulturella perspektivet, som ser på barnet som ett socialt väsen vars utveckling sker i det 

samspel med dess omgivning ( Bråten & Thurmann Moe 1996:104). 

Den första frågeställningen som jag önskade att besvara var hur pedagogerna ser på måltidens 

språkutvecklande möjligheter och på sin roll under måltidssamtalen. Båda pedagogerna var 

medvetna om måltidssamtalens språkutvecklande möjligheter varav pedagogen på Bordets förskola 

särskilde måltidens samtal från övriga samtal med förklaringen att pedagogen då sitter samlat med 

en liten grupp med barn. Pedagogen på Bufféns förskola talade om att lyfta barnens språk genom 

dialogen vid bordet. Båda pedagogerna förklarade vikten av att placera barnen rätt för att de skulle 

fungera ihop under måltidens och dess samtal. De talade båda om att varje enskilt barn ska få det 

stöd det behöver och skapa trygghet för de tysta barnen att våga prata. Pedagogen på Bordets 

förskola reflekterade även kring anpassad placering för barn med hörselnedsättning och pedagogen 

på Bufféns förskola använder placeringen som en strategi för att skapa nya möten mellan barnen i 

barngruppen. De uttryckte båda att de ville skapa ett jämt fördelat talutrymme och det gjorde de 

genom att fördela ordet, bjuda in och uppmuntra barn att samtala. Pedagogen på Bufféns förskolan 

berättar att hon nästan aldrig var tyst och hon ansåg att hennes sätt att vara och samtala blev en 

förebild för barnen och pedagogen på Bordets förskola sade att hon ser det som sitt jobb att prata 

och att hon då använde hon ett medvetet språkbruk.

Mina slutsatser av detta var att det fanns en medvetenhet kring de möjligheter till språkutveckling 

som finns under måltiderna och det visade sig att pedagogerna har flera gemensamma tankesätt och 

strategier för att optimera samtalen under måltiderna. Pedagogernas tankar kring placeringen vid 

borden visade på en medvetenhet kring vikten av ett meningsfullt samspel och interaktion under 

samtalen. Deras uttalade strategier visar hur de skapade möjligheter för barnen att få stöd till att 
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inkluderas i en meningsfull och trygg måltids- och samtalssituation där språkutveckling är möjlig. 

En annan slutsats är att pedagogerna ser sig som samtalsledare och samtalsförebilder. Det 

samtalsstöd som pedagogerna sade sig använda när de styr samtalen och fördelar talutrymmet var 

för att se till att alla skulle kunna delta. Detta stödjer barnens möjligheter att utveckla sitt språk. 

Håkansson hänvisar till Vygotsky och förklarar att utvecklingspotentialen ligger i avståndet mellan 

barnets språkliga nivå och den som barnet interagerar med (Håkansson 1998:17). Pedagogerna visar

en medvetenhet kring att barnen imiterar pedagogernas sätt att tala och att de därför talade mycket 

och var medvetna om hur de talar.

 
Min andra frågeställning var att undersöka på vilket sätt måltidernas organisering påverkar samtalen

mellan pedagogerna och barnen samt hur pedagogerna reflekterar kring detta. På Bordets förskola 

serverades maten på matborden och vid Bufféns förskola gick barngruppen i omgångar för att stå i 

kö och hämta sin mat vid ett separat buffébord där en av pedagogerna serverade. På Bordets 

förskola hade pedagogerna och barnen långa samtal kring serveringen och barnen uppmuntrades till 

att samtala och att uttrycka sina tankar medan samtalen vid buffébordet var mer kortfattade och 

karaktäriseras av fråga-svar sekvenser där både frågorna och svaren är korta yttranden. När barnen 

skulle ta mera mat sker samma procedur som ovan på de båda förskolorna. Samtalen under måltiden

både liknade och skiljde sig åt vid de båda förskolorna. Samtalsämnena på båda förskolorna var ofta

situationsoberoende och handlade t.ex. sådant som barnen gjort på förmiddagen eller skulle göra i 

helgen. Skillnaderna var att samtalen på Bordets förskola skiftar mellan där-och då och här-och nu- 

samtal när barnen tog om vid bordet och att samtalen på Bufféns förskola hade mer avbrott och 

stannar av eftersom barnen gick ifrån och hämtade mera mat eller smörgåsar. En annan skillnad var 

att barnen vid ett av borden på Bufféns förskola sitter barnen ensamma i olika stor utsträckning 

eftersom pedagogen gick ifrån och hjälpte barnen som tar om vid Buffén. Måltiderna avslutades på 

ett liknande sätt på båda förskolorna, nämligen att barnen dukade av och gick och skrapade sina 

tallrikar. Pedagogerna torkar av borden och överlägger sinsemellan. Pedagogen på Bufféns förskola 

höjde bufféns fördelar för utvecklandet av flera olika färdigheter men nämnde inte om hon ansåg att

något sätt att organisera måltiden skulle vara särskilt språkutvecklande. Däremot ansåg hon att 

eftersom, dukningen och mathanteringen till stor del hanteras av kökspersonalen, så hade de 

möjlighet att ha tre olika samlingsgrupper innan lunchen vilket hon ansåg skapade trygghet och 

större möjlighet till talutrymme. Pedagogen på Bordets förskola tyckte att måltidssituationen vid 

deras förskola var lugn och samlad i jämförelse med buffémåltider då hon ansåg att barnen får köa 

mycket och att de kom till sina matplatser och blev klara i otakt.   
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Enligt Gjems är samtalet centralt för språkutvecklingen och har samtalsdeltagarna ett gemensamt 

fokus får vi ett utbyte av varandra genom det språkliga samspelet (Gjems 2011:59). En slutsats var 

att pedagogerna på Bordets förskola i större uträckning hade möjlighet att skapa ett gemensamt 

fokus eftersom de satt i små grupper när de serverade och tog om vid borden. Detta var en tolkning 

till varför samtalen runt serveringen hade en annan karaktär än på Bufféns förskola. Att samtalen 

under serveringen på Bufféns förskola var mer kortfattade kunde även bero på hänsyn till de barn 

som köade bakom. En annan slutsats var att barnen på Bufféns förskola fick mer övning i 

situationsoberoende samtal, så som Eriksen Hagtvet (2004:50) anser är särskilt språkutvecklande. 

Barnen vid Bufféns förskola tog inte om vid borden vilket gör att samtalet inte behöver byta ämne. 

Däremot avbröts interaktionen då många barn går ifrån bordet. En ytterligare slutsats är samtalen på

Bufféns saknade vuxenstöd i flera moment under måltiden och att de barnen saknade samtalsstödet 

och samtalsförebilden som den vuxna utgör. Kopplades detta till Vygotskys teorier om den 

proximala utvecklingszonen var det inte gynnsamt ur ett språkutvecklande perspektiv. Håkansson 

förklarar att den vuxnas stöd i samtalet enligt Vygotsky är avgörande för barnets språkutveckling 

och utvecklingspotentialen ligger i skillnaden mellan barnets och den vuxnas språkliga nivå 

(Håkansson 1998:17).  

På båda förskolorna ställde pedagogerna många frågor till barnen, men tillsägelser och uppmaningar

var mycket mer vanligt förekommande på Bufféns förskola än på Bordets förskola. I detta fall gick 

inte att dra slutsatsen att det beror på att de olika sätten att organisera måltiden men pedagogernas 

reflektioner kring måltidssituationerna bidrar till möjliga slutsatser. Pedagogen på Bordets förskola 

tyckte att buffé ledde till att det blir rörigt och svårt för dem som inte klarar när det händer mycket 

omkring dem. En möjlig slutsats är att barnen som har svårt att hålla sig inom ramarna när när de 

tillåts röra sig mer fritt behövde mer tillsägelser. Pedagogen på Bufféns förskola reflekterade över 

om pedagogen vid bordet äter med barnen eller inte. Hon pekade på skillnaden mellan att vara 

engagerad och äta med barnen. Att bara sitta bredvid och se till att de äter och huruvida det senare 

leder till att man säger till barnen mera än om man äter tillsammans med dem. En möjlig slutsats 

kan alltså vara att samtalen påverkas av när pedagogerna och barnen inte har gemensamt fokus 

kring själva ätandet.  

Min tredje frågeställning var att undersöka hur samtalen mellan barnen och pedagogerna såg ut vid 

de båda förskolorna och de fyra samtal som jag valde att lyfta var typiska serveringssamtal från 

vardera förskola samt varsitt exempel på situationsoberoende samtal från varje förskola. Grøver 

Aukrust & Snows studie (1998:244) visar hur barn under de dagliga rutinsituationerna socialiseras 
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in i det konversationsmönster som råder och att detta styr hur barnen lär sig prata och delta i 

samtalen. Deras studie gjordes på olika familjers samtal i hemmet men kan överföras till en 

förskolemiljö för att tolka hur återkommande samtalsmönster påverkar hur barnens 

samtalsfärdigheter utvecklas. En av slutsatserna jag kunde dra av serveringssamtalen är att de 

uppmuntrar två olika samtalsstilar under serveringen. I samtalet vid Bordets förskola använde 

pedagogen Anna flera av de strategier hon beskrev under intervjun. Hon bjuder in till samtal och 

uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar och talutrymmet är jämnt fördelat mellan pedagog och 

barn. Under samtalet vid Bufféns förskola är det pedagogen som styr genom att ställa frågor som 

endast kräver ett kort yttrande som svar. En annan slutsats är att pedagogen vid flera tillfällen inte 

väntar in barnets svar innan nästa fråga. De andra två samtalen var typiska exempel på samtal som 

förekom under måltiderna på de båda förskolorna. En slutsats jag kunde dra var hur viktigt 

pedagogens samtalsstöd är för att få barnen att utveckla sitt språk i samtalet. I samtalet från Bordets 

förskola visade hur Anna genom frågor bjöd  in och engagerade flera barn i samtalet och visade 

även hur ett barn genom imitation snappade upp ny kunskap från pedagogen. Samtalet från Bufféns 

förskola visade på hur pedagogen genom stöd i dialogen kan få barnet att utveckla sina meningar 

och uppmuntras till att uttrycka sina tankar.         

Min forskning är relevant eftersom den lyfter måltidssamtalen ur flera olika perspektiv. Dels så 

lyfter den pedagogernas syn på måltiden och deras roll under samtalen och dels så ser min studie 

även till hur sättet en måltid är organiserad, vilket har en minst lika stor roll i att påverka hur 

samtalen formas under en måltid. En studie kan inte täcka alla aspekter och därför ger jag två 

förslag till vidare forskning, nämligen att undersöka måltidssamtalen ur två aspekter som jag valt att

bortse från i min studie:

 I Sveriges förskolor har barnen väldigt olika förutsättningar för sin språkliga utveckling, 

beroende på vilka samtalserfarenheter barnen har samt om barnet har ett annat modersmål än

svenska. Av denna anledning skulle det vara av intresse att studera måltidens 

språkutvecklande möjligheter utifrån andraspråksinlärarens perspektiv.

 En intressant studie skulle vara hur barnens samtal med varandra skiljer sig åt mellan olika 

sätt att organisera måltiden. Hur pratar barnen med varandra i matkön, vid smörgåsbordet 

eller vid det pedagogfria bord? Hur grupperar sig barnen om de har fria platser och vilka 

effekter har pedagogernas samtalsledarroll för samtalen barnen emellan? 
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8. Appendix

För att delge en mer detaljerad information kring metod och insamling av empiriska data bifogar jag

bilagor på informationsbrev, intervjuguide och transkriberingssystem.

8.1 Bilaga 1: Brev till informanterna/de studerade förskolorna  

Hejsan, 

Åsa Näslund heter jag och går sista terminen på Södertörns högskolas lärarutbildning med 
interkulturell profil mot yngre åldrar. Nu skriver jag mitt examensarbete i Utbildningsvetenskap C 
vilket är en undersökning av måltiderna i förskolan, om hur de fungerar som pedagogiskt verktyg 
för att hjälpa barnen att samtala och utveckla sitt språk. Fokus kommer att ligga på att jämföra två 
olika sätt att organisera måltiderna: buffé, där barnen själva hämtar och lägger upp sin mat och 
bordsservering, där maten serveras i skålar på det bord där barnen sitter. Undersökning kommer att 
utföras genom intervjuer av förskollärare och observationer av måltider på ett mindre urval av 
förskolor i Stockholmsområdet.

Jag är mycket intresserad av att veta och observera vilken modell er förskola använder och 
framförallt mycket intresserad av intervjua Dig eller någon annan på förskolan som Du anser är 
särskilt engagerad i måltiderna på förskolan. Undersökningen kommer att pågå från v.39-48 2013, 
men det är framförallt under v. 40-44 som jag önskar att komma till er.    

Examensarbetet skrivs under handledning och undersökningen och mitt resultat kommer att 
diskuteras med min handledare på högskolan och kommer att publiceras under vt-2014. Jag utgår 
från de forskningsetiska principerna. Om Du väljer att delta i studien, kan Du närsomhelst välja att 
dra Dig ur och allt material kommer att behandlas och redovisas på ett sätt att det varken går att 
identifiera dig, barnen eller förskolan. 

Om Du och din förskola är intresserade av att delta i denna studie hör av Dig till mig,

Åsa Näslund

XXX-XXXXXXX 
XXX@XXX       
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8.2 Bilaga 2: Informationsbrev till föräldrarna på Bordets förskola  

Information till föräldrar med barn på XXX förskola Södertälje 9/10-13

Hej,

Jag heter Åsa Näslund och studerar på Södertörns högskolas lärarutbildning. Just nu skriver mitt 
examensarbete, en uppsats där jag kommer att undersöka hur måltiderna ser ut i förskolan. 
Framförallt är jag intresserad pedagogernas tankar kring hur man kan göra en måltid så lärorik som 
möjligt samt av kommunikationen och samtalen mellan pedagogerna och barnen under måltiderna. 

Jag kommer att utföra min undersökning, under hösten 2013, på flera förskolor och XXX förskola 
är en av dem. Mina metoder kommer vara intervjuer av pedagoger och observationer av 
lunchmåltiden vid ett antal tillfällen. Under observationerna kommer jag att anteckna samt göra 
ljudinspelningar. Detta gör jag för att kunna skapa en detaljrik bild av måltiden och dess samtal 
samt för att kunna gå tillbaka till samtalen vid flera tillfällen. 

Enligt de forskningsetiska principerna behöver jag Ert/Era tillstånd för att kunna spela in Ert/Era 
barn. Det är bara jag som kommer att ha tillgång till ljudinspelningarna och de kommer endast 
användas i examensarbetet. Examensarbetet kommer publiceras under våren 2014 och därefter 
kommer ljudinspelningarna raderas. Allt material kommer att behandlas och redovisas på ett sätt att 
det inte går att identifiera barnen, pedagogerna eller förskolan. I uppsatsen kommer alla tilldelas 
påhittade namn.

Om Ni inte vill att Ert/Era barn medverkar i ljudinspelningen meddela mig eller någon av pedagogerna 
på förskolan. Vid övriga frågor så tveka inte att kontakta mig;

Åsa Näslund 

del: XXX-XXXXXXX
XXX@XXX
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8.3 Bilaga 3: Informationsbrev till föräldrarna på Bufféns förskola 

Information till föräldrar med barn på XXX förskola Södertälje 9/10-13

Hej,

Jag heter Åsa Näslund och studerar på Södertörns högskolas lärarutbildning. Just nu skriver mitt 
examensarbete, en uppsats där jag kommer att undersöka hur måltiderna ser ut i förskolan. 
Framförallt är jag intresserad pedagogernas tankar kring hur man kan göra en måltid så lärorik som 
möjligt samt av kommunikationen och samtalen mellan pedagogerna och barnen under måltiderna. 

Jag kommer att utföra min undersökning, under hösten 2013, på flera förskolor och XXX förskola 
är en av dem. Mina metoder kommer vara intervjuer av pedagoger och observationer av 
lunchmåltiden vid ett antal tillfällen. Under observationerna kommer jag att anteckna samt göra 
ljudinspelningar. Detta gör jag för att kunna skapa en detaljrik bild av måltiden och dess samtal 
samt för att kunna gå tillbaka till samtalen vid flera tillfällen. 

Jag följer de forskningsetiska principerna och därför kommer allt material att behandlas och 
redovisas på ett sätt att det inte går att identifiera barnen, pedagogerna eller förskolan. I uppsatsen 
kommer alla tilldelas påhittade namn. Endast jag som kommer att ha tillgång till ljudinspelningarna 
och de kommer endast användas i examensarbetet. Efter att examensarbetet publicerats under våren 
2014 kommer ljudinspelningarna raderas. 

Om Ni några frågor angående min undersökning eller ert barns medverkande i ljudinspelningarna så 
tveka inte att kontakta mig;

Åsa Näslund 

tel: XXX-XXXXXXX
XXX@XXX
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8.4 Bilaga 4: Intervjuguide

Intervjuguide

Allmänna, inledande frågor:

- Berätta om dig själv och ditt arbete: hur länge har du arbetat som pedagog, hur länge har du 

arbetat här på förskolan, trivs du bra?

- Berätta om förskolan och den avdelning du arbetar på! Hur många pedagoger, barn samt åldrar på 

barnen?

Intervjuns centrala del, breda/öppna frågor:

-Berätta, hur måltiderna ser ut hos er?

-Vilka möjligheter till språkutveckling ser du under måltiderna ?

-Har förskolan provat andra sätt att organisera måltiderna? Vilket sätt föredrar du?

Specifika frågor, ställs vid behov 

- När ni/du planerar måltiderna vilka mål har du då? 

- Hur känner du att ni tar tillvara på möjligheterna till språkutvecklande måltider?

- Hur reflekterar du över din roll som samtalspartner under måltiderna?

-Om ni har ni bytt måltidsorganisation nyligen? Hur utvärderar du bytet? Alternativt: vems beslut 

var det att måltiderna ska utformas på detta vis? 

- Tror du att måltidens organisation är avgörande för hur språkutvecklande måltidssamtalen blir?

Avslutande, sammanfattande frågor:  

-( jag sammanfattar intervjun kort) ,

-Nu har du berättat efter att du har berättat om måltiderna här på förskolan. Är det något du vill 

tillägga innan vi slutar? 
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8.5 Bilaga 5: transkriberingssystem (Gjems 2011:143)

Anna: Varje yttrande börjar med namn och kolon. Om något barn inte går att identifiera i 

ljudinspelningen av samtalen kommer det att betecknas Barn:

<  > Det som står i vinkelparatesen är de delar av samtalet som överlappar varandra

# Står för paus,d.v.s. ett tydligt uppehåll i talet

[ ! ] Ordet innan uttalas med eftertryck 

-? Stigade slutton

-. Fallande slutton

-! Fodrande slutton

[= text ] Inom klammer presenteras information om kontexten, tolkningar och förklaringar 
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