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Abstrakt 
 

Engelsk titel: “Mealtime- important communication?”- A study of communication at 

mealtime situations in preschool 

Studiens mål: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kommunikationen vid 

måltidssituationen på förskolor ser ut idag. 

Bakgrund: Att våra matvanor grundläggs i unga år är sedan länge känt. Huvudansvaret 

för att matvanorna blir goda är på grund av vårdnadshavarna, men eftersom barn vistas 

så många timmar utanför hemmet, har även en del av ansvaret lagts på förskolan eller 

skolan. 

Metod: Vi har avgränsat oss till att studera skillnader kring kommunikation vid 

traditionell måltidssituation respektive servering av buffé mellan förskollärare och barn, 

där både flickor respektive pojkar i åldern 4-5 år deltog. För att undersöka dessa 

skillnader har vi gjort två videoobservationer. Den första videoinspelningen skedde på 

förskolan som serverade maten på traditionellt vis och den andra videoinspelningen 

ägde rum på förskolan som hade självservering, i form av buffé. Litteraturen har haft sin 

utgångspunkt i kommunikation vid måltidssituationer i förskolan. Bernsteins teori om 

makt och kontroll har använts i denna avhandling. 

Resultat: Studien visar att matstunden också är en viktig pratstund i förskolan och att 

skillnader finns ur ett genusperspektiv. Förskolläraren uppvisar även ha en betydande 

roll kring kommunikationen vid måltidssituationer i förskolan. Skillnader mellan den 

traditionella måltidssituationen och buffémåltidssituationen rådde, där starkare 

lärarkontroll gällande öppna frågor och organisatoriska förutsättningar befann sig under 

den traditionella måltidssituationen. Under buffémåltidssituationen rådde det en starkare 

lärarkontroll mot pojkar än mot flickor. Det rådde även en starkare lärarkontroll 

gällande regler och tillsägelser under denna måltidssituation.  
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1 Inledning 
Förskolan är värdefull i många avseenden, här innebär det främst att förskolan är full av 

möjligheter för barn att utveckla sitt språk genom vardagliga samtal. Barns vardag i 

förskolan består av många olika rutinsituationer där barn ges möjligheter att utveckla 

sitt språk, exempelvis av- och påklädning, högläsning, utevistelse och måltider. 

Rosendahls studie (2016) om måltidssituationer i förskolan beskriver att måltiden har 

flera syften. Det handlar både om att barnen ska få äta sig mätta, om att skapa en 

trivsam gemenskap men likaså att skapa tillfällen för lärande. Måltiden ska vara en 

situation där varje barn ges möjlighet att komma till tals. I detta sammanhang kan dock 

barns samtalsmöjligheter och barns möjligheter till att utveckla sitt språk påverkas, 

exempelvis av stora barngrupper.  

       Tidigare forskning (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006) framhåller 

kommunikationens betydelse vid måltidssituationer, där beteende, omsorg och lärande 

blir i fokus i denna kontext. Å andra sidan visar annan forskning (Kultti, 2014) att 

intagandet av mat ofta blir central under måltidssituationer och de möjligheter till 

lärande som barn ges inriktar sig främst på beteende och uppförande. Måltiden som 

rutinsituation består således ofta av tillrättavisningar och konventionella regler kring hur 

man ska äta. Det är till viss del motstridigt till det Rosendahl (2016) framhåller i sin 

studie, nämligen att barn i förskolan är medvetna om vilka rutiner och förhållningssätt 

som gäller vid måltidssituationer, vilket gör att tillsägelser inte är vanligt 

förekommande i denna kontext.  

       Forskning (Kultti, 2014; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009) visar 

att måltiden utgör en betydande rutinsituation gällande kvaliteten på förskolans 

verksamhet, specifikt kommunikationen mellan förskollärare och barn som utgör en 

bidragande faktor till kvaliteten på verksamheten. En måltid som karaktäriseras av 

interaktion och delaktighet bidrar till att stödja den språkliga utvecklingen hos barn. Det 

är här vår studie kommer in i bilden.  

       Studien har sin grund i tidigare forskning med fokus på kommunikationen mellan 

förskollärare och barn, där denna kontext ses bidra till barns möjligheter till språklig 

utveckling. I studien behandlas frågor som vad det pratas om vid matbordet i förskolan 

och hur kommunikationen går till men även om förskolläraren till fullo styr över 

kommunikationen eller om barns delaktighet och bidragande till kommunikationens 

utveckling uppmuntras. Denna studie tar upp skillnader i kommunikation vid olika typer 

av måltidssituationer som valts att studeras i förskolan och kan således bidra till en ökad 

förståelse och medvetenhet kring vikten av pratstunder vid måltider på förskolan.  

       Organiseringen av ”lunchmåltiden” på förskolan sker vanligtvis enligt två modeller. 

På traditionellt vis, vilket i denna studie innebär att maten serveras vid bordet, eller via 

buffé, där barnen själva får hämta sin mat vid ett närliggande bord. Det blir således 

intressant att studera kommunikationen i de olika måltidssituationerna, då det inte finns 

någon tidigare forskning kring måltidssituationer där jämförelser görs mellan 

traditionell-och buffémåltidssituationer i förskolan, vilket utgör en kunskapslucka i 

tidigare forskning gällande kommunikation vid måltidssituationer i förskolan.  

       Måltiden i förskolan är komplex men även värdefull. Inte bara av den anledningen 

att barnen får äta sig mätta, utan för att det utgör en stund på dagen som möjliggör 

samtal mellan förskollärare och barn men även barn och barn, där kommunikationen 

kan stödja barns språkliga utveckling och därför avser denna studie att undersöka 

kommunikationen vid måltidssituationer i förskolan. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om kommunikationen vid 

måltidssituationer i förskolan. 

 

 Hur fördelas talutrymme vid måltidssituationer i förskolan?  

 Vad kommuniceras under måltidssituationer i förskolan?  

 Hur går kommunikationen till under måltidssituationer med avseende på genus 

och kontroll i förskolan?  
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3 Tidigare forskning 
 

I följande kapitel ges en presentation av tidigare forskning om måltid, samtal och 

kommunikationens betydelse i förskolan som görs utifrån den forskning som bedrivits 

inom ämnesområdet. Avsnittet belyser även förskollärares lärarkontroll och flickor- och 

pojkars möjlighet till kommunikation.  

 

3.1 Samtal- och kommunikationens betydelse under måltidssituationer 
i förskolan mellan förskollärare och barn 
 

Måltiden i förskolan har en central roll i den pedagogiska verksamheten (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2006; Eriksen Ødegaard, 2007). En studie kring förskollärarnas 

bidrag till interaktion vid måltider i den svenska förskolan visade att kommunikation är 

av betydelse vid måltider, där lärande, omsorg och beteende blir fokusområden under 

måltidssituationer. Det är dock således intagandet av mat som ofta blir tyngdpunkten i 

denna kontext (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006).  

       Småprat kring måltidssituationer hänvisar Rosendahl (2016) till det undervisande 

samtalet som exempelvis karaktäriseras av att benämna det som finns på tallriken, ägna 

sig åt begreppsbildning eller att uttrycka sig språkligt om smak och konsistens. Denna 

typ av samtal kan även inkludera instruktioner om hur man äter samt hur man delar sin 

mat. Det undervisande samtalet vävs samman till flera olika värden, exempelvis omsorg 

och anpassning, men det är främst värden som rör kompetens och självständighet som 

förmedlas under denna samtalsform. Det är således färdigheter som är i fokus under det 

undervisande samtalet. Kommunikation vid måltidssituationer belyser Eriksen 

Ødegaard (2007) ur en annan infallsvinkel, där barns samtal med förskollärare har en 

emotionell karaktär vars innehåll innefattar exempelvis existens, rädsla, längtan och 

förväntan. Måltiden bör ses som en möjlighet till att samtala med barn, förskollärare 

behöver följaktligen vara öppna för barns olika inspel och inbjudan till kommunikation. 

När förskollärare initierar samtal med de yngsta barnen så handlar det ofta, enligt 

Rosendahl (2016) om att erbjuda barnen hjälp och stöttning vid måltidssituationen. Det 

handlar främst om att hjälpa barnen att ta mat men även att benämna den mat som 

barnen har på sina tallrikar.  

       Barns möjligheter att delta i samtal är beroende av att barn ges tid och tillfälle att 

samtala (Gjems, 2011; Liberg, 2010). Författarna belyser att barn ges mindre 

talutrymme under samtal med förskollärare samt att lärarna inte ger utrymme för barns 

respons. I sin studie filmade Gjems (2011) en förskollärare som uppmuntrade barns 

tankepauser, läraren väntade upp till 29 sekunder på barns respons, vilket visade sig 

vara effektivt då barnen i hög grad levererade ett svar. I likhet med Gjems poängterar 

Liberg (2010) vikten av att invänta barns respons och visar samtidigt på studier i 

förskolan som synliggör det asymmetriska förhållandet i talutrymmet mellan 

förskollärare och barn. Här anammas att förskolläraren tar upp till hälften, t.o.m. upp till 

en procentsats på 80-90 procent av talutrymmet i förskolan. Med denna hållning 

behöver barn ofta markera sitt initiativ på ett mer tydligt sätt än vad förskollärare 

behöver för att införa ett nytt samtalsämne. Flertalet studier (Eidevald, 2013; Gjems, 

2011; Rosendahl, 2016) visar att förskollärare som deltar i samtal med flera barn har 

störst talutrymme, trots antalet barn som deltar är det förskolläraren som talar varannan 

gång. I det Rosendahl (2016) benämner som det individorienterade samtalet under 

måltidssituationer, framgår det tydligt att kommunikationen sker med ett barn i taget 

och utgår från det individuella barnets erfarenheter, oavsett om flera barn är med i 
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samtalet. I Eidevalds (2013) studie dokumenterade författaren ett antal förskollärare 

som samtalade med barnen vid en måltidssituation. I studiens resultat framgick att 

barnen inte talade med varandra utan riktade fokus mot läraren. En annan aspekt 

gällande samtalets utrymme mellan förskollärare och barn, vilket enligt Gjems (2011) 

handlar om att samtalsutrymmet har blivit mer fokusinriktat genom förskolans 

utvecklingsarbete, där syftet är att skapa pedagogiska situationer där barn utmanas att 

lägga märke till, sätta ord på och reflektera över sin omgivning. 

       Måltidssituationen i förskolan inom den västerländska kulturen utgör en central roll 

för att ge barn möjlighet att aktivt delta i samtal (Kultti, 2014; Liber, 2010). Måltiden i 

förskolan skapar även lärandemöjligheter, vilket Kultti (2014) menar främst inriktar sig 

på beteende och uppförande. Det är i enlighet med det Rosendahl (2016) beskriver som 

det disciplinerade samtalet, med fokus på socialt önskvärda beteenden, där barn 

förväntas att anpassa sig till rådande ordning och att samtalet karaktäriseras främst av 

tillsägelser. I likhet med Rosendahl (2016) väljer Kultti (2014) att lyfta måltiden och 

beskriva den som en betydande pedagogisk händelse och bör därför inte enbart ses som 

ett tillfälle att lära sig beteenderegler. Måltiden karaktäriseras således av 

tillrättavisningar men även konventionella regler för hur intagandet av mat ska gå till 

(Kultti, 2014; Rosendahl, 2016; Liberg, 2010). I aktuell forskning inom 

måltidssituationer i förskolan vill dock Rosendahl (2016) påpeka att tillsägelser vid 

bordet inte är vanligt förekommande, då barn tycks veta vilka rutiner och 

förhållningssätt som gäller i dessa sammanhang. När tillsägelser används är det oftast 

för att kommunicera värden, dessa värden kan även kommuniceras via förskollärarens 

vädjan, vilket framställer disciplineringen som mer vänlig. När förskolläraren använder 

sig av tillsägelser så framträder den reglerande kontexten, vilket innebär att barnen 

lägger märke till de regler som finns vid måltidssituationen (a.a.). 

       Under måltidssituationer är det förskollärarens styrning som ger barn möjlighet till 

språklig och kommunikativ utveckling, likaväl i vilken grad barn blir delaktiga i samtal 

(Kultti, 2014; Liberg, 2010; Rosendahl, 2016). Barns sätt att delta i interaktion med 

förskollärare handlar enligt Liberg (2010) och Rosendahl (2016) till stor del om att bli 

styrda och ledda i en viss riktning, i ett uppfostringssyfte. Förskollärarna har ofta en 

stark kontroll över ämne, vilka av barnen som deltar och vad de kan bidra med i och 

med att det är förskollärare som har tolkningsföreträde av vad som kan kommuniceras 

och hur denna kommunikation kan ske. Den här typen av kommunikation har enligt 

Rosendahl (2016) karaktären av det disciplinerade samtalet, där lärarkontrollen är stark 

och förskolläraren styr både över samtalets innehåll och form. Det finns även en tydligt 

markerad skillnad mellan förskollärare och barn, då läraren får trotsa rådande regler 

men barnen uppmanas att följa dem. Lärarkontrollens starka karaktär begränsar således 

barns möjlighet att delta i samtal, specifikt i samtal med varandra. Därmed blir det, 

enligt Hagtvet (2006) betydande för förskolläraren att reflektera över i vilken mån man 

stöttar och hjälper barnet att utveckla sitt deltagande och bidragande, eller i vilken grad 

förskolläraren hämmar barnets utveckling.  

       Barn är flexibla huruvida aktiva de vill vara i samtal under måltidssituationer 

(Kultti , 2014 & Liberg, 2010). Barns samtalande, enligt Liberg (2010) ser olika ut och 

skiljer sig åt. Vissa barn är tystlåtna trots att de har kommit längre i sitt språkande samt 

att andra barn är mer pratsamma i vissa situationer, men mer tystlåtna i andra. Det finns 

även vissa faktorer som påverkar de möjligheter som barn ges att samtala vid 

måltidssituationer. Organiseringen av måltidssituationen samt hur den pedagogiska 

miljön är utformad är faktorer som Rosendahl (2016) menar påverkar de samtal som 

förs vid bordet. 
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       Delaktighet kring vardagliga aktiviteter såsom måltidssituationen, visade sig genom 

att barnen observerade, lyssnade och återupprepade vad de andra barnen sa och gjorde 

vid bordet. Karaktäristiskt för denna situation var den situationsbundna kommunikation 

som fördes när maten serverades. I början av måltiden så innehöll kommunikationen 

främst instruerande samtal men även frågor till barnet, exempelvis ”Vill du ha fler 

köttbullar?” (Kultti, 2014). Det instruerande samtalet går att härleda till Rosendahls 

(2016) undervisande samtal där förskolläraren försöker uppmuntra barnen att försöka 

på egen hand med hjälp av lärarens instruerande i tal och handling (a.a.). Samtalen vid 

bordet var även instruerande om uppförande vid bordet, exempelvis ”Vänta lite!” ”Sluta 

upp med det! ”Prova själv!” Barnen hade möjlighet att lyssna på andras samtal och att 

uttrycka sig på olika sätt. Barns imitation av andra barns handlingar visade sig vara en 

utgörande faktor för delaktighet i måltidssituationer. Kommunikationen möjliggjorde på 

så sätt att barnen kunde delta i både språkliga- och fysiska handlingar samtidigt vid 

måltiden (Kultti, 2014).  

 

3.2 Samtalsformerna dialog och monolog 
 

Dialog och monolog är två olika samtalsformer (Eidevald, 2014; Hagtvet, 2006). 

Dialogen ses som en mötesplats, där förskollärare och barn skapar kunskap tillsammans 

och förhandlar om mening. I denna samtalsform finns det två eller fler deltagare som 

samarbetar och förhandlar med varandra, för att komma överens om ett ämne och 

avsikten med samtalet (Eidevald, 2014). Dialogens betydelse mellan förskollärare och 

barn möjliggör, enligt Hagtvet (2006) att barns erfarenheter och upplevelser blir 

meningsfulla för dem. Där synliggörs det språk, sociala regler och den världsbild som 

förskolläraren uttrycker i samtalet med barnet. Rosendahl (2016) beskriver dialogens 

betydelse vid måltidssituationer på ett annat sätt, nämligen att förskollärare intresserar 

sig kring det som händer vid matbordet samt har ett förhållningssätt som möjliggör 

dialoger mellan barn och lärare (a.a.). Monologen kan ses som en muntlig text, den som 

talar ansvarar för hela kommunikationen. Det som skiljer monologen från dialogen är 

således att monologen utgör ett längre tal från en person istället för ett ömsesidigt 

turtagande i kommunikationen. Monologen ses som en värdefull samtalsform i 

förskolan. Denna samtalsform möjliggör för barnet att föra sin talan och för 

förskolläraren att lyssna och lära av barnet. ”Samproducent” nämns i detta 

sammanhang, vilket förskolläraren blir genom att bidra till att öka barns kompetens och 

medvetenhet. ”Samproducentens” roll är att vara medreflekterande samt att ge barnet 

berättarstöd om något är oklart eller saknas i barnets berättelse, utan att barnet förlorar 

sin roll som berättare (Hagtvet, 2006) 

       Berättande utgör en form av monolog. Eriksen Ødegaard (citerad i Kultti, 2014) har 

gjort studier om berättande, kommunikation och lärande vid måltiderna i en norsk 

förskola där fokusområdet med undersökningen låg på barns liv och dess egna 

erfarenheter. Studien visade att barn och lärare kunde skapa och utveckla berättelser 

tillsammans under måltiderna (a.a.). När två eller flera individer arbetar intellektuellt 

tillsammans, exempelvis vid problemlösning eller genom att utveckla och utöka ett 

berättande beskriver Blatchford som ”sustained shared thinking”. Begreppet 

karaktäriseras av att alla parter behöver bidra till tänkandet för att i sin tur utveckla och 

utöka tänkandet vidare, vilket utgör grunden i ”sustained shared thinking” (Blatchford, 

2007). Det här går att koppla till det Rosendahl beskriver som det kollektivt orienterade 

samtalet, vilket involverar flera barn och fokuserar på skapandet av gemensamma 

berättelser, som kan ha sin utgångspunkt i en delad händelse på förskolan (Rosendahl, 

2016).  
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       Frågor som ställs till barn är enligt Liberg (2010) angeläget att problematisera, men 

även att synliggöra samband mellan vilka frågor som ställs till barnet och hur detta 

utvecklar barnets berättande. Barns sätt att berätta på kan influeras av den typen av 

frågor som förskolläraren ställer till barnet i ett gemensamt berättande. Det Liberg 

(2010) tar upp kan kopplas till Rosendahls (2016) individorienterade samtal som 

synliggör att förskollärarens frågor styr in barnen på att samtala om erfarenheter som rör 

deras hemmiljö. Om förskolläraren har ställt orienterade frågor, exempelvis var och när 

en berättelse har utspelat sig, menar Liberg (2010) att barnets berättande kommer att ta 

riktning mot att utveckla dessa aspekter. Rosendahl (2016) utvecklar detta resonemang 

vidare och hävdar att när barn ges möjlighet att initiera samtal, kan samtalets innehåll 

variera och därmed vara av mer spännande karaktär.  

       ”Här-och-nu”-dialogen utgör en form av dialog. Hagtvet (2006) framhåller att inom 

”här-och-nu”-dialogen har förskolläraren tid att lyssna på barnen och ge dem ordentlig 

respons. Barnen känner och uttrycker medkänsla med varandra vilket visar sig genom 

att de ger varandra samtalstid, uppmärksamhet och sitt intresse. Inom ”här-och-nu”- 

dialogen krävs det att förskolläraren har tid och förmåga att lyssna aktivt. Ett aktivt 

lyssnande visar på förskollärarens närvaro och intresse vilket gör att barnen känner sig 

sedda men även trygga och lustfyllda till att delta i samtal. Med en aktivt lyssnande 

förskollärare så växer barn, både språkligt och känslomässigt.  

       Tidigare forskning visar att kommunikation mellan förskollärare och barn sällan går 

utanför ”här-och-nu” situationen (Hagtvet, 2006; Jonsson, 2013). Hagtvet (2006) 

framhåller dock att ”här-och-nu”-dialogen sker mer sällan i förskolan, beroende av att 

tiden inte räcker till och betonar samtidigt att den goda ”här-och-nu”-dialogen inte går 

att schemalägga. Det finns inte någon garanti för att barnet är mottaglig för samtal och 

kan ingå i denna typ av dialog när tillfälle ges. Förskollärare bör av följande skäl 

reflektera över värdet av goda samtal och aktivt ta initiativ till att dessa samtal sker. I en 

studie gjord av Kultti (2014) visade ”här-och-nu” dialogen att måltiden gav både lärare 

och barn möjlighet att göra något samtidigt som de kommenterade det som gjordes i 

stunden. Barnen förväntades att delta i samtal medan de åt. De fick själva ta sin mat, 

hälla upp sin mjölk samt använda bestick och andra tillbehör. 

 

3.3 Flickor- och pojkars möjlighet till kommunikation samt 
förskollärarens lärarkontroll under måltidssituationer i förskolan 
 

Ett flertal studier visar på skillnader i flickors och pojkars möjlighet och sätt att 

kommunicera. Dessa skillnader består av att pojkar tar större fysiskt utrymme men även 

invaderar flickors utrymme, mer ofta än sällan (Eidevald, 2014; Liberg, 2010). Eidevald 

(2014) vill dock framhålla att det är lätt att alla pojkar placeras i ett fack under åsikten 

att de tar plats, i studien motbevisas dock detta antagande och visar att det endast är ett 

fåtal pojkar som tar plats. Liberg (2010) framhåller däremot att pojkar argumenterar 

oftare än flickor (a.a.). I en studie (Eidevald 2014) som inbegriper flickor och pojkars 

möjlighet till kommunikation vid matbordet, har Eidevald lagt fokus på att se om 

förskolläraren använder sig av öppna eller slutna frågor beroende på respondentens kön. 

Detta gjordes för att se om talutrymmet var lika fördelat mellan könen samt hur fokus 

riktas i kommunikationen mellan de olika aktörerna.  

       Öppna frågor har inget på förhand givet svar, på motsvarande sätt anses frågan som 

sluten om den endast går att besvara på ett sätt som den frågande tänkt sig 

(Emanuelsson, 2001). Öppna frågor beskriver Gjems (2010) som en frågeform där 

barnet inbjuds att yttra sig. Öppna frågor inleds ofta med ett vad eller hur och bjuder 

således in barnet att berätta om ett visst ämne eller att dela med sig av sina funderingar. 

Frågor som; ”Vad tycker du om det?” ”Hur tror du att det blir?” leder ofta till mer 
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djupgående svar från barnen då de upplever att förskolläraren som frågar uttrycker både 

intresse och engagemang. Öppna frågor inspirerar således barn till att delta i samtal.   

       Öppna frågor går att härleda till det individorienterade samtalet där barn själva tar 

initiativ till samtal. Barnets initiativ fångas då upp av förskolläraren som är aktiv och 

ställer utmanande frågor tillbaka till barnet. Därefter ges barnet möjlighet att tänka och 

använda sig av de kunskaper som det innehar (Rosendahl, 2016). I Eidevalds studie 

(Eidevald, 2014), angående flickors och pojkars möjlighet till kommunikation vid 

matbordet, synliggjordes skillnaden mellan öppna och slutna frågor som ställdes till 

barnen. Flickorna fick då fler öppna frågor än den ensamma pojken, som fick fler slutna 

frågor än flickorna. Pojken hade nämligen dubbelt så många slutna frågor som 

flickorna. Studien visar även att de barn som verksamheten ansåg behöva mest språklig 

stimulans fick minst under måltidssituationen, likaväl som att all kommunikation gick 

igenom förskolläraren. Resultatet visade även att barnen nästintill aldrig pratade med 

varandra utan enbart med förskolläraren samt att antalet barn visade sig ha en större 

påverkan på hur talutrymmet fördelas och vilken typ av fråga som ställdes, i form av 

öppna eller slutna frågor.  

       Enligt Rosendahl (2016) använder sig förskollärare av olika strategier för att 

upprätthålla kontroll, dessa strategier påverkar i sin tur barnens möjlighet till samtal. 

Fleer (2003) synliggör att förskollärare ställer frågor till barn angående det barnen redan 

vet, detta görs för att systematiskt hålla konversationen igång. De frågor som 

förskollärare ställer till barnen kan även vara retoriska eller kontrollerande frågor samt 

att läraren ofta förväntar sig att barn på eget initiativ ska ställa frågor, således tas det 

förgivet att barnen redan vet hur detta går till. Gjems (2011) i likhet med Rosendahl 

(2016) betonar vikten av att förskollärare tar tillvara på barns samtalsämnen och frågor, 

för att utveckla dessa vidare (a.a.). Ett vanligt förekommande samtalsämne är barns 

vardagsliv. Barns ges i denna kontext möjlighet att delta i utvidgade samtal. 

Måltidssituationen karaktäriseras även av utvidgade samtal där innehållet inte är kopplat 

till förskolan, exempelvis hur barnet tar sig till förskolan eller samtal om barnets familj. 

Vissa ämnen är vanligt förekommande och återkommer frekvent kring bordet då barnen 

har delad erfarenhet kring ämnet (Kultti, 2014). Gjems (2010) förklarar att barn gör sig 

erfarenheter av att samtala, de lär sig samtalsregler såsom turtagning, fördjupa sig i ett 

visst ämne, förklara och göra sig förstådda samt argumentera för sina åsikter. Gjems 

påpekar att det är förskolläraren som ansvarar över samtalet, ser till att alla barn får 

tillfälle att yttra sig och görs delaktiga i det språkliga utbytet av erfarenheter, 

upplevelser och värderingar. 

       Hagvet (2006) är kritisk till att två förskollärare befinner sig i samma rum som 

barnen. Förskollärare hamnar lätt i engagerade samtal som gör att de tappar barnen. 

Enligt Hagvet leder det till att barnen ges mindre tid med förskollärare, men även att 

barngruppen blir mer stökig om inte pedagogiskt ansvar om regler och förhållningssätt 

existerar. Därför förespråkar Hagvet en regel i förskolan, förskollärare ska inte prata 

med varandra i rum där det finns barn. Gjems (2010) framhåller att barn behöver få 

erfarenhet av att respektera varandras talutrymme samt att alla behöver få samtala när 

det ges tillfälle och tid för en förskollärares uppmärksamhet. 

 

3.4 Sammanfattning 
 

Tidigare forskning framhåller kommunikationens betydelse vid måltidssituationer, där 

beteende, omsorg och lärande blir i fokus i denna kontext. Det centrala och således det 

som främst fokuseras under måltidssituationer är att barnen ska få äta, de möjligheter 

till lärande som ges för barnen blir således begränsade och inriktar sig främst på 

beteende och uppförande. Måltiden som rutinsituation består enligt tidigare forskning av 
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tillrättavisningar och konventionella regler kring hur intagandet av mat ska ske. 

Måltiden utgör även en betydande rutinsituation gällande kvaliteten på förskolans 

verksamhet, specifikt kommunikationen mellan förskollärare och barn som utgör en 

bidragande faktor för kvaliteten på verksamheten. Kommunikationen utgörs av två olika 

samtalsformer, dialog och monolog och beskrivs som betydelsefulla samtalsformer i 

förskolan. Dialogen som samtalsform möjliggör kunskapande mellan förskollärare och 

barn samt gör barnets erfarenheter och upplevelser meningsfulla för dem. Monologen 

ses som en värdefull samtalsform under måltiderna i förskolan, på så vis att det 

möjliggör för barnet att föra sin talan och för förskolläraren att lyssna och lära av barnet 

men även att förskollärare och barn kan skapa och utveckla berättelser tillsammans 

under måltiderna. Tidigare forskning om kommunikationen vid måltidssituationer i 

förskolan belyser att barn behöver ges tid och tillfälle att samtala och att förskollärare 

bör bli medvetna om det här, då det oftast är förskolläraren som har mest talutrymme i 

denna kontext. Tidigare forskning visar även på skillnader mellan genus, där pojkar tar 

större fysiskt utrymme i förskolan samt tenderar att invadera flickors utrymme mer ofta 

än tvärtom. Vidare visar tidigare forskning om kommunikationen vid måltidssituationer 

att förskollärarens lärarkontroll styr över barns möjlighet att delta i samtal under 

måltidssituationerna. En annan påverkande faktor gällande barns möjlighet att delta i 

samtal under måltidssituationer, är den typ av frågor som förskolläraren ställer till 

barnen, i form av öppna eller slutna frågor som antingen bjuder in eller begränsar barns 

möjlighet att delta i samtal. Tidigare forskning om kommunikation vid 

måltidssituationer visar att en måltid som karaktäriseras av interaktion och delaktighet, 

bidrar till att stödja den språkliga utvecklingen hos barn.  
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4 Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel beskrivs avhandlingens teoretiska förankring, vilket föreliggande studie 

utgår från Basil Bernsteins teori om kontroll och makt. Bernsteins (2000) teori om 

kontroll och makt har använts för att förstå och tolka de samtal som äger rum vid 

måltidssituationer i förskolan. Bernsteins teori tar upp ett flertal begrepp, bland annat 

stark respektive svag klassifikation och inramning, men även begränsad och utvecklad 

kod. 

 

4.1 Basil Bernstein 

Basil Bernstein (1925-2000) var professor  i pedagogisk sociologi vid Londons 

universitet (Bernstein, 2000). Bernsteins teori används i pedagogiska sammanhang och 

har haft en stor betydelse när det gäller läroplansforskning under 1970-talet och framåt. 

Under den senare delen av 1900-talet blev pedagogiken i grundskolorna mer fokuserad 

på elevaktivitet än lärarstyrning. Det som skulle bli en ”mjuk” skola för barnen 

riskerade att bli en ”otydlig” skola istället med denna pedagogiska riktning, vilket 

Bernstein problematiserar som osynlig respektive synlig pedagogik. Bernsteins teori går 

att tillämpa i pedagogiska sammanhang och kan således vara användbar för att 

synliggöra hur pedagogiken i förskola/skola är organiserad och kommunicerad 

(Folkesson, 2016). 

4.2 Klassifikation och inramning 
 

Bernstein beskriver klassifikation som hur olika företeelser eller kategorier skiljer sig åt  

(Bernstein, 2000). Relevant i denna kontext är att applicera detta vidare på förskolan, 

specifikt måltidssituationen, exempelvis som Rosendahl (2016) gjort i sin studie genom 

att kategorisera vuxen-barn och äta-samtala (a.a.). Begreppet klassifikation utgörs av 

stark eller svag klassifikation. Stark klassifikation innebär enligt Bernstein att det finns 

en tydlig gräns mellan de olika kategorierna, vuxen-barn samt äta-samtala. En svag 

klassifikation vid måltidssituationer innebär däremot inga tydligt markerade gränser, 

förskollärare och barn ges liknande positioner där de har utrymme att både äta och 

samtala (Bernstein, 1971; 2003; 2005).  

       Inramning handlar enligt Bernstein om kontrollen över kommunikationen, vem som 

kontrollerar, vad som kommuniceras men även hur kommunikationen ska ske. 

Begreppet inramning utgörs av stark eller svag inramning. Om läraren enbart 

kontrollerar kommunikationen så råder en stark inramning. En svag inramning 

möjliggör däremot för barnen att bidra till kommunikationens utveckling (Bernstein, 

2000). 

 

4.3 Begränsad och utvecklad kod 
 

Bernsteins begrepp om kommunikationskoder är användbara som analysverktyg för 

måltidssituationer. Kommunikationskoderna avgör vem som har företräde när det gäller 

talutrymme men även vilket talinnehåll som får företräde. Bernstein skiljer på den 

begränsade och den utvecklade kommunikationskoden och pekar på dess förhållande 

till klassifikation och inramning samt huruvida dessa är stark respektive svag. Fokus 

ligger inte på barns språkliga förmåga eller ålder utan riktas mot kulturella skillnader i 

samtalsmönster och olika situationer och sammanhang.  
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       Begränsad kod uppkommer i sociala grupper vars förväntningar, erfarenheter och 

antaganden går att likna varandra. Denna kod kräver inte mycket kommunikation då alla 

vet vad som menas eller gäller. Den innebär även att talet ligger nära den verklighet 

man delar med andra. Den begränsade koden skapar en social solidaritet men det görs 

genom att offra individens individuella olikheter. Den utvecklade koden är däremot inte 

beroende utav ett konkret sammanhang. Denna kod används i skolan och kräver en 

språklig utförlighet då den inte förutsätter att den som lyssnar förstår vad man menar. 

Den utvecklade koden gör det mer möjligt för barn att uttrycka sig samt formulera sina 

tankar och inre upplevelser.  

       Bernstein beskriver fyra olika typer av socialisations- eller fostranskontexter som 

relaterar till ovan nämnda koder vilka styr över huruvida dessa koder blir begränsade 

eller utvecklade. Den reglerande kontexten handlar om kontroll, genom att barnen 

uppmärksammas på de regler som finns inom moralsystemet. Den instruerande 

kontexten, vars syfte enligt Bernstein är att hjälpa barn införskaffa samt utveckla 

färdigheter. I den fantasi- eller innovationsfrämjande kontexten så uppmuntras barn att 

experimentera, att utifrån sina egna strategier och idéer återskapa världen. Den 

mellanmänskliga kontexten handlar även den om att uppmuntra barn, att få dem att 

uppmärksamma sina egna och andras känslor (Bernstein, 1971; 2003; 2005). 

 

Den här studien kommer enbart att använda sig av inramning, vilket hädanefter kommer 

att benämnas som stark respektive svag lärarkontroll.  
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5 Metod 
 

I föreliggande studie efterfrågas kunskap om kommunikationen vid måltidssituationer i 

förskolan. Det här görs genom att studera två transkriberingar av två olika sorters 

måltidssituationer på förskolan, en traditionell och en buffé som dokumenterats via 

videoobservationer. En begränsning har gjorts till att enbart studera en vis del av 

förskolans sociala vardag, specifikt måltidssituationen som beskrivits och tolkats för att 

sedan analyseras med hjälp av Bernsteins teori om makt och kontroll, för att få kunskap 

om kommunikationen vid måltidssituationer i förskolan. I det följande avsnittet 

presenteras val av metod, studiens tillvägagångssätt och därefter beskrivs val av 

förskola och informanter följt av bearbetning av data. Slutligen beskrivs 

forskningsetiska överväganden.  

 

5.1 Val av metod 
 

Studiens frågeställningar anger riktning mot kvalitativ studie och använder sig av olika 

data, i form av ord (text) och siffror (tabell). Åsberg (2001) framhåller att både ord och 

siffror behövs för att förstå vår omvärld (a.a.). Olika data, i form av ord (text) och siffror 

(tabell) benämner Denscombe (2016) som metodkombination. Vid metodkombination 

används en kombination av olika data i en och samma studie. Det medför en möjlighet 

att se saker och ting ur olika perspektiv (a.a.). Av följande anledning användes 

metodtriangulering för att skapa en helhetsbild av hur kommunikationen går till under 

måltidssituationer i förskolan, vilket är studiens syfte. Det är således i resultatet som 

metodkombinationen framträder i form av ord och siffror, då både talutrymmet och 

kommunikationen under måltidssituationen studeras. Dessa olika data kompletterade 

således varandra i studien, där mängd (siffror) och innehåll (ord) sammanvävts för att 

skapa en helhetsbild av kommunikationen vid de olika måltidssituationerna i 

förskolorna.  

       Val av metod för datainsamling föll på icke-deltagande videoobservationer, där 

kommunikationen mellan förskollärare och barn studerades utifrån studiens 

frågeställningar: Hur fördelas talutrymmet vid måltidssituationer i förskolan? Vad 

kommuniceras vid måltidssituationer i förskolan? Hur går kommunikationen till under 

måltidssituationen i förskolan? Videoobservation är, enligt Denscombe (2016) en 

beprövad metod för att studera interaktioner mellan människor (a.a.). Anledningen till 

att icke-deltagande videoobservationer brukades vid dessa måltidssituationer, var att vår 

studie enbart gällde kommunikationen mellan förskollärare och barn, samt att 

kommunikationen och dess förutsättningar inte skulle påverkas. Lantz (2014) framhåller 

att observationsstudie handlar om att studera omvärlden, som den är. Datainsamlingen 

sker genom att observera de aktörer som ingår i urvalet, utan att påverka den kontext 

som aktörerna befinner sig i. Vidare menar Lantz att om studien har en beskrivande 

karaktär, kan observationsstudie vara en lämplig utgångspunkt, gällande genomförandet 

av undersökningen (a.a.). Detta var relevant för studien, då den är av beskrivande 

karaktär samt att kommunikationen vid måltidssituationerna skulle studeras med 

minimal påverkan från oss lärarstudenter.  

       I studien användes en lärplatta istället för videokamera, på grund av att barnen var 

mer bekanta med lärplattan, då den hade brukats frekvent av personalen på förskolan. 

Användandet av en videokamera riskerade således att ta fokus från kontexten ifråga och 

kunde därmed påverka kommunikationens förutsättningar. I och med att videokamera 

inte användes i studien, behövdes heller inget stativ brukas. Lärplattan fästes på en 
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avlägsen plats bredvid bordet, lite i skymundan från förskolläraren och barnen men ändå 

i linje för att få med samtliga aktörer under matstunden. Eidevald (2014) poängterar att 

kamerans placering påverkar utfallet av det som uppfattas på filmen, när det gäller ljud 

och vad forskaren får ta del av, gällande det inspelade materialet. I enlighet med 

Eidevald har vi valt att låta lärplattan ha en fast position, för att barnen skulle uppleva 

detta som mindre jobbigt och obekvämt, än om vi följt efter dem med lärplattan under 

måltidssituationen. 

       I studien deltog två förskollärare vid den traditionella måltidssituationen och en 

förskollärare vid buffémåltidssituationen. Måltiden organiserades utefter de rutiner som 

fanns på vardera förskolor. Vi ville inte påverka de förutsättningar för samtal som 

normalt råder vid måltidssituationer, måltiden skulle därmed ha karaktären av en 

”vanlig dag” på förskolan.  

 

5.2 Val av förskola och informanter  

Valet av förskolor baserades utefter hur måltiden organiserades på respektive förskola, 

traditionellt sätt där maten serverades vid borden kontra buffé där barnen själva fick 

hämta sin mat vid en "matvagn". Valet av förskolor baserades även på tidigare 

erfarenheter, där en bekantskap med både personal och barn redan hade etablerats, vid 

ett tidigare skede. Det här sågs som en fördel då ett visst förtroende till både 

förskollärare och barn fanns, även att barnen till en vis grad var vana vid vår närvaro i 

förskolorna. Det här resulterade i sin tur till en ökad tidseffektivitet då besöken på 

förskolorna minimerades, på grund av att goda relationer redan etablerats under en 

längre tid. En fördel med urval, enligt Denscombe (2016) är att datainsamlingen blir 

mer tidseffektiv, jämfört med en strategi där man inkluderar alla människor i 

undersökningspopulationen.  

       Studien avgränsades till enbart 4-5åringar. Det deltog fem barn vid varje 

måltidssituation, vilket förskollärarna fick bestämma över, utifrån det antal barn som 

skulle äta den dagen. Valen kring barns ålder och blandad könsfördelning gjordes för att 

vi studenter även ville studera genus, men också för att möjliggöra kommunikationen 

mellan förskollärare och barn, specifikt på grund av att denna åldersgrupp generellt sätt 

har kommit längre i sin språkutveckling. Därmed kunde en vidgad 

kommunikationsbrygga mellan förskollärare och de äldre barnen studeras. 

Förhoppningarna var att det skulle bli enklare att genomföra studien med de äldre 

barnen än med de yngre. Med de yngre barnen hade samtalet blivit mer begränsat i både 

utveckling och innehåll, i och med att det eventuellt inte sker några ”rika samtal”, utan 

att fokus istället läggs på omsorgen under måltidssituationen. De barn som deltog hade 

svenska som modersmål. Det här var inget medvetet val, på den ena förskolan fanns 

inga flerspråkiga barn och på den andra förskolan satt det inga flerspråkiga barn vid 

matbordet som filmades.  

       I denna studie studerades förskollärare och barn i kommunikation vid 

måltidssituationer i förskolan. Studien begränsas till dessa aktörer, barnskötare uteslöts 

därmed på grund av att förskollärare i sin profession har det yttersta pedagogiska 

ansvaret i förskolans verksamhet. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskrivs det 

att förskollärarna ska ansvara för att barnen stimuleras och utmanas i sin 

kommunikationsutveckling. 

 

5.3 Genomförande 

I och med att studien baserades på att undersöka kommunikationen vid 

måltidssituationer på förskolor varav dessa situationer organiserades på olika sätt 
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(traditionell måltidssituation och buffémåltidssituation), börjades en eftersökning på 

lämpliga förskolor där studien kunde genomföras. Därefter skapades kontakt med 

vardera förskolor via telefon men även via mejl, där information utgavs kring studien. 

När kontakten etablerats och samtycke givits, bestämdes ett datum på respektive 

förskola. Detta gjordes för att genomföra en testfilmning och etablera kontakt med 

barnen innan det ”skarpa” läget, dvs. när den riktiga videoinspelningen skulle äga rum. 

Det första besöket på vardera förskolor gjordes för att återknyta till barnen i synnerhet, 

men även till förskollärarna. Besöket hade en introducerande karaktär av studiens syfte 

och den videoinspelning som genomfördes. Under provfilmningsdagen initiala skeden 

samlades alla barn inom den aktuella åldersgruppen för studien, dvs. de barn som var 4-

5 år gamla. I sin tur förklarades varför studien skulle genomföras samt att barnen själva 

fick välja om de ville medverka eller inte. Här förklarades för barnen att vi var 

lärarstudenter som var intresserade av vad barn och förskollärare pratade om vid 

måltidssituationen, här besvarades även barns eventuella frågor till oss rörande studien.  

       Videokamera i form av en lärplatta visades upp för barnen, detta gjordes för att göra 

barnen medvetna om kamerans närvaro under nästkommande dag, då ”skarpa” 

videoinspelningen ägde rum. Under provfilmningsdagen testades kamerans placering, 

både för att klargöra att alla deltagare var synliga på bild men även för att testa 

ljudupptagningen, för att se hur nära bordet lärplattan behövde stå. När allt var testat 

och klart lämnade vi förskolan. Dagen efter, när videoinspelningen skulle göras, 

besöktes vi den för dagen aktuella förskolan en timme i förväg, för att placera kameran 

och testa allting innan inspelningen ägde rum. Barnen blev även vid dessa tillfällen 

tillfrågade om de fortfarande ville delta i studien. När måltiden började sattes lärplattan 

igång och vi lämnade rummet och förskolan medan barnen åt, för att i sin tur 

återkomma efter måltidens slut och hämta det inspelade materialet. Det inspelade 

materialet (traditionell måltidssituation, 45 min 25 sekunder och 

buffémåltidssituationen, 32 min 14 sekunder)  överfördes till USB-minne och därefter 

tackade vi för oss och lämnade förskolorna.  

 

5.4 Bearbetning av data 

Först så transkriberades det inspelade materialet av videoobservationerna, för att sedan 

tolkas. Färgkoder skapades för att synliggöra varje enskild förskollärare och barns 

talande. Data från transkriberingarna kategoriserades på olika sätt utefter 

frågeställningarna.  

       För frågeställningen, hur fördelas talutrymmet under måltidssituationen, lades för 

varje gång varje enskild förskollärare och barn pratade, i en hög för sig, vilket 

underlättade när talutrymmet samt mängden öppna- och slutna frågor räknades. Tabeller 

skapades för att överskådligt kunna se data över talutrymme samt öppna- och slutna 

frågor av varje enskild förskollärare och barn, som i sin tur analyserades, där en 

jämförelse mellan den traditionella måltidssituationen och buffémåltidssituationen 

gjordes. Tabellen användes när en jämförelse ägde rum av talutrymme och öppna-slutna 

frågor mellan förskollärarna, mellan förskollärare- barn och mellan flickor respektive 

pojkar.  

       För frågeställningen, vad kommuniceras under måltidssituationen, lades 

transkriberingen i ordningsföljd som i en flytande text, där fiktiva namn hade skapats 

per varje enskild deltagare. Detta möjliggjorde en lättare översikt över innehållet av vad 

som kommunicerades under måltidssituationen mellan aktörerna i studien. Därefter 

söktes likheter och skillnader mellan den traditionella måltidssituationen och 

buffémåltidssituationen. Teman skapades utifrån innehållet, såsom, mat, regler och 

familj som framträdde vid bägge måltidssituationerna. Ett citat från respektive förskola 
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konstruerades för varje tema, vilket därefter tolkades och analyserades för att jämföra 

dessa likheter och skillnader som uppkommit mellan den traditionella och 

buffémåltidssituationen.  

       För frågeställningen, hur går kommunikationen till under måltidssituationer, 

observerades videoinspelningarna kring bägge måltidssituationer, för att se likheter och 

skillnader mellan den traditionella och buffémåltidssituationen. Teman skapades i sin 

tur såsom regler, tillsägelser och organisatoriska förutsättningar utifrån de likheter och 

skillnader som hittats,  som därefter möjliggjorde tolkningar med hjälp av Bersteins 

teori om makt och kontroll. Här användes då stark eller svag lärarkontroll för att 

åtskilja den traditionella och buffémåltidssituationen åt. 

       När allt var genomfört skapades en diskussion utmed frågeställningarna med hjälp 

av tidigare forskning, teoretiskt ramverk och resultatet. För att skapa en diskussion 

användes följande steg, först presenterades resultatet, därefter kopplades resultatet till 

tidigare forskning och vårt teoretiska ramverk, slutligen drogs en slutsats och jämförelse 

med Rosendahls studie. Denna process återupprepade sig genomgående i diskussionen.  

       Endast i 8.2 och 8.3 av diskussionen jämfördes vår studie med Rosendahls studie, 

då talutrymme är en helt skild aspekt av kommunikationens möjligheter under 

måltidssituationer, som Rosendahl inte belyst i sin studie.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Den här studien utgick från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Principerna härrör 

inom forskning för human- och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet går ut på att informera personerna som är med i studien kring 

forskningens syfte, medan samtyckeskravet istället handlar om att deltagarna i studien 

ska ha egenrätt av att bestämma över sin egen medverkan, huruvida individen vill delta 

eller inte, men även hur länge personen i sådana fall vill delta (Björkdahl Ordell, 2007).     

       Informationsbrev och samtyckesblankett (se bilaga 1 & 2) skickades ut till 

förskollärarna på de utvalda förskolorna, vartefter förskollärarna i sin tur distribuerat 

vidare informationen till vårdnadshavarna. I informationsbrevet stod 

kontaktinformation, vilka som genomför och ansvarar för studien samt mejladresser, 

ifall vårdnadshavarna hade frågor till oss gällande studien. I informationsbrevet 

beskrevs även detaljerat vad studien handlade om, hur den skulle genomföras samt 

vilken metod som utvalts för att genomföra studien. Slutligen i informationsbrevet 

framfördes information om att det inspelade materialet enbart är tillgängligt för oss 

lärarstudenter, vår handledare och examinator. Inga namn nämns i studiens resultat, 

varken förskolans, personalens eller barnens. Fiktiva namn skapades för samtliga 

deltagare, för studiens syfte, likaväl som efter studiens slut så raderades allt av det 

inspelade materialet. Det inspelade materialet bevarades på ett USB-minne, för att 

säkerställa att obehöriga inte gavs tillträde till materialet.  

       Upplysningen i informationsbrevet låg i linje med Björkdahl Ordells (2007) 

beskrivning av konfidentialitets- och nyttjandekravet. Med avseende på 

konfidentialitetskravet redogjordes en avidentifiering av deltagarna, obehöriga skulle 

inte ha tillgång till materialet. Beträffande nyttjandekravet, rubricerades att uppgifter, 

insamlade berörande enskilda personer, endast får användas i ett forskningsändamål 

(a.a.).  

       I samtyckesblanketten gav vårdnadshavarna sin namnunderskrift, där tillåtelse då 

gavs till oss studenter att videoobservera vårdnadshavarens barn. På en av förskolorna 

krävdes detta, medan på den andra förskolan skrevs ett likasinnat dokument vid 

inskolning, rörande tillåtelse för lärarstudenter att genomföra studier på deras barn. Det 
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här är förvisso inte tillräckligt utan barnen måste också ha valmöjligheten över sitt eget 

deltagande. På så vis har ett möte gjorts på bådadera förskolorna med barnen någon dag 

tidigare än det skarpa läget, dvs. när den riktiga videoobservationen skulle genomföras. 

Här informerades barnen om studien vid en samling, barnen kunde i sin tur ställa oss 

frågor om didaktiska överväganden kring studien. Under samlingen förmedlades främst 

att vi var studenter som var nyfikna på vad barnen i förskolan samtalar om när de äter 

mat i förskolan. Att vi är lärarstudenter som är utskickade av Linnéuniversitetet för att 

genomföra en studie. Metoden förklarades, att en videokamera, i form av en lärplatta 

kommer att riggas vid ett av borden för att filma lunchmåltiden, samt att oss 

lärarstudenter inte kommer att vara närvarande under måltiden. Barnen fick härmed 

samtidigt möjlighet att berätta ifall de vill avstå från att bli filmade, men också att 

barnen kunde avbryta sitt deltagande närsomhelst under filmningen. Introduktion av 

lärplattan gjordes under detta första möte med barnen, för att göra barnen bekanta med 

kameran och vår närvaro i verksamheten. 

 

5.6 Metoddiskussion 
 

Studien ska bidra med kunskap om hur kommunikationen mellan förskollärare och barn 

går till under måltidssituationer i förskolan och bygger vidare på en liknande studie 

gjord av Rosendahl (2016), där värden kommuniceras vid måltidssituationer men även 

hur kommunikationen går till i dessa sammanhang. Denna studie skiljer sig på sådant 

sätt att även talutrymme och organisatoriska skillnader vid måltidssituationer studeras, 

dvs. organisering enligt traditionellt tillvägagångssätt, där maten serveras vid matbordet 

eller buffé, där barnen själva hämtar sin mat. Det här är intressant att studera, för att se 

om kommunikationen vid matbordet påverkas av hur måltiden organiseras, vilket utgör 

studiens kunskapslucka då ingen tidigare forskning kring organisatoriska förutsättningar 

gällande traditionell-och buffémåltidssituationer har redogjorts för. Videoobservation 

blev det klara valet för att undersöka hur en måltidssituation går till. Det finns klara 

fördelar med videoobservation, då det finns möjlighet att återgå till det inspelade 

materialet i den utsträckning som behövs för arbetet. Enligt Eidevald (2014) är 

videokamera inte lika lätt att använda korrekt som det inledningsvis verkar. Det krävs 

testförsök, gärna flera med kameran för ljudupptagning, möjlighet att se det 

observerande, men även att det observerande inte skyms. I annat fall kan det vara svårt 

att se/och höra tillräckligt av vad som sker på det inspelade materialet. Är kameran för 

nära kan det som spelas in hamna utanför. Är man en oerfaren filmare kan det ta tid att 

hitta ett lämpligt avstånd för att filma (a.a.). Det som Eidevald tar upp, angående 

videokamerans positionering samt vilka följder det får för datainsamlingen, är något 

som vi fick erfara när våra videoobservationer hade genomförts och materialet sedan 

skulle transkriberas. Först gjordes en ”test” filmning på vardera förskolor, en dag 

tidigare än det skarpa läget. Vid detta tillfälle positionerade vi oss på samtliga stolar 

kring bordet för att se att allt och alla skulle komma med på filmen. Ljudet testades 

även, då vi pratade med olika volym för att se hur nära bordet lärplattan skulle stå. Det 

som sen visade sig vid det skarpa läget, vilket vi inte hade förutsett, var hur barnen 

placerade sina stolar vid bordet samt vilket avstånd det var mellan stolarna och bordet. 

Då något barn flyttade sin stol närmre lärplattan, försvann det barnet ibland ut ur bild, 

vilket skulle kunnat fördärva datainsamlingen och gjort det svårt att fullfölja studien, 

beroende på vad som studeras. I vårt fall skulle vi studera kommunikationen mellan 

förskollärare och barn under denna måltidssituation och det var fullt möjligt då barnets 

tal framkom tydligt och var igenkännbart på filmen. Denna studie skulle inte vara 

genomförbar på något annat sätt utan att påverka kommunikationen vid matbordet. För 

att undersöka kommunikationen mellan förskollärare och barn vid en måltidssituation i 
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förskolan behövs en videoinspelning, specifikt då kommunikationen ska analyseras 

utifrån Bernsteins teori om makt och kontroll, vilket kräver ett material som går att 

återkoppla till.  

       Om vi istället hade valt att observera på ett annat sätt, exempelvis om vi suttit med 

vid matbordet och spaltdokumenterat hade det varit svårt att få med helheten i 

sammanhanget. I sin tur hade vi automatiskt tolkat situationen, vilket vi inte vill göra. 

Via videoobservation blir det ingen tolkning i ett initialt skede, detta sker efter 

transkribering av det inspelade materialet. Som forskare möjliggör videoobservationer 

att vi kan återgå till det inspelade materialet och således upptäcka nya aspekter av det vi 

valt att studera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

17 

6 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet som är uppdelad i två olika delar, där 7.1 gick 

tillväga mot resultatet av frågeställningarna ett och tre, medan 7.2 gick tillväga mot 

resultatet av frågeställning två av studien. Under 7.1 har Bernsteins teori om makt och 

kontroll använts, i form av begreppet stark och svag lärarkontroll.  

 

6.1 Barns möjlighet till talutrymme och hur kommunikationen går till 
mellan förskollärare och barn under lunchmåltiden i förskolan 
 

I detta avsnitt presenteras data via siffror för att synliggöra hur talutrymmet förhåller sig 

mellan förskollärare och barn, men även för att se hur många öppna respektive slutna 

frågor varje barn tilldelades under de inspelade måltidssituationerna. Här presenteras 

även samtliga deltagare i studien med fiktiva namn. I avsnittet presenteras även hur 

kommunikationen går till mellan förskollärare och barn under måltidssituationerna och 

hur lärarkontrollen skiljer sig åt mellan de olika måltiderna. 

 
6.1.1 Talutrymme 

 

Tabell 1. Här presenteras hur många gånger varje enskild förskollärare och barn pratat 

under den inspelade videoobservation på vardera förskolan.  

 

Förskola 1 (Traditionell) Förskola 2 (Buffé) 

Förskollärare  Talutrymme  Förskollärare  Talutrymme  

Lotta 142 Jessica 122 

Emma 38   

    

Pojkarna Talutrymme Pojkarna Talutrymme 
Hampus (5 år) 36 Tim (4 år) 59 

Sven (4 år) 20 Daniel (4 år) 33 

  Lennart (4 år) 23 

    

Flickorna Talutrymme Flickorna Talutrymme 

Julia (5 år) 65 Malin (4 år) 22 

Linn (4 år) 34 Emelie (4 år) 18 

Vera (4 år) 22   

    

 

Under de olika måltidssituationerna visade resultatet att förskolläraren dominerade 

talutrymmet vid matbordet. Resultatet visade även att pojkarna som deltog under den 

traditionella måltidssituationen hade mindre talutrymme än pojkarna som deltog under 

buffémåltidssituationen. Det framkom i resultatet att flickor som deltog under den 

traditionella måltidssituationen hade mer talutrymme än flickorna som deltog under 

buffémåltidssituationen. Under de olika måltidssituationerna framkom det att ett barn 

klart dominerade över talutrymmet vid matbordet gentemot resterande barn. Under den 

traditionella måltidssituationen dominerade flickan Julia talutrymmet medan under 

buffémåltidssituationen var det pojken Tim som hade mest talutrymme av barnen. 

 
6.1.2 Öppna/slutna frågor 
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Öppna frågor har inget på förhand givet svar, på motsvarande sätt anses frågan som 

sluten om den endast går att besvara på ett sätt som den frågande tänkt sig 

(Emanuelsson, 2001). Exempelvis på öppna frågor som ställdes av förskollärarna under 

de olika måltidssituationerna var, hur smakade majsbiffen då? Hur smakar socker? 

Varför gör du så med maten? Exempel på slutna frågor som ställdes under de olika 

måltidssituationerna var, men alla morötter du har på tallriken där, ska du inte äta dem? 

Fikar ni därinne eller? Är det knaprigt och hårt? 

 

Tabell 2,3 & 4. Här presenteras hur många gånger förskollärarna Lotta, Emma och 

Jessica gett öppna respektive slutna frågor till varje enskilt barn under de olika 

måltidssituationerna. 

 

Förskola 1 (Traditionell): Lotta 

Barn Slutna frågor Öppna frågor 

Hampus (5 år) 12  

Sven (4 år) 7 3 

Julia (5 år) 7 2 

Linn (4 år) 1  

Vera (4 år) 5 2 

Totalt: 32 7 

 

Förskola 1 (Traditionell): Emma 

Barn Slutna frågor Öppna frågor 

Hampus (5 år)   

Sven (4 år)  1 

Julia (5 år)   

Linn (4 år) 2  

Vera (4 år) 3  

Totalt 5 1 

 

Förskola 2 (Buffé): Jessica 

Barn Slutna frågor Öppna frågor 

Tim (4 år) 10 4 

Daniel (4 år) 14 5 

Lennart (4 år) 3 2 

Malin (4 år) 5 5 

Emelie (4 år) 8 5 

Totalt 40 21 

 

 
6.1.2.1 Öppna/slutna frågor ställda av förskollärarna till barnen 

 

Traditionell: Under den traditionella måltidssituationen ställde förskollärarna Lotta och 

Emma tillsammans 37 stycken slutna frågor och åtta öppna frågor till barnen.  

 

Buffé: Under buffémåltidssituationen ställde förskolläraren Jessica 40 stycken slutna 

frågor och 21 stycken öppna frågor till barnen.  

 

Tolkning: Gällande slutna frågor, ställdes det marginellt mer slutna frågor under 

buffémåltidssituationen än under den traditionella måltidssituationen, vilket uppger en 

jämlik fördelning av lärarkontroll mellan de olika måltiderna. Emellertid när det 
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kommer till öppna frågor, ställdes det markant fler under buffémåltidssituationen än 

under den traditionella måltidssituationen, vilket indikerar på en starkare lärarkontroll 

under den traditionella måltidssituationen än under buffémåltidssituationen.  

 
6.1.2.2 Öppna/slutna frågor ställda av förskollärarna till flickor respektive pojkar 

 

Traditionell: Under den traditionella måltidssituationen ställdes 19 slutna frågor 

(exempelvis- fikar ni därinne eller?) till pojkarna och 18 slutna till flickorna. Det 

ställdes fyra öppna frågor (exempelvis- varför gör du så med maten?) till pojkarna, 

likaså hade fyra öppna frågor ställts till flickorna. 

 

Buffé: Under buffémåltidssituationen ställdes 27 slutna frågor (exempelvis- är det 

knaprigt och hårt?) till pojkarna och 13 slutna till flickorna. Det ställdes elva öppna 

frågor (exempelvis- hur smakade majsbiffen då?) till pojkarna och tio öppna till 

flickorna. 

 

Tolkning: Likheter mellan flickor och pojkarna som uppkom, var att under de olika 

måltidssituationerna hade flickor och pojkar fått snarlikt med öppna frågor ställda till 

sig, vilket gav en jämställd lärarkontroll mellan måltidssituationerna. Skillnaden som 

uppkom var att under den traditionella måltidssituationen, ställdes det nästintill lika 

många slutna frågor mellan könen, medan under buffémåltidssituationen fick pojkarna 

markant fler slutna frågor ställda till sig. Beträffande flickor och pojkar under 

buffémåltidssituationen, rådde det en starkare lärarkontroll mot pojkar än mot flickor, 

medan under den traditionella måltidssituationen var lärarkontrollen jämfördelad 

mellan flickor och pojkar, på så vis att flickor och pojkar nästintill fick lika många 

slutna frågor ställda till sig.   

 
6.1.3 Regler 

 

I förskolas vardag finns det regler som barnen ska efterfölja, då även vid 

måltidssituationerna, vilket kan handla om att barnen inte får tramsa vid matbordet, att 

barnen ska äta med bestick, men även att barnen ska äta upp sin mat på tallriken innan 

de får inhämta ny mat.   

 

Traditionell: Under den traditionella måltidssituationen fick barnen en hel del utrymme 

och tillåtelse att bestämma själva kring matbordet. Förskollärarna uppmuntrade barns 

samtalsämne och följde upp på det barnen pratade om. Ett exempel var när barnen 

fascinerades av soppa, där ett barn råkade skvätta soppa på en av förskollärarna, vilket 

skämtades bort med ”soppakanon”, där förskollärarna även tillät samtliga barn att 

berätta vilken deras favoritsoppa var.  

 

Buffé: Förskollärarnas lärarkontroll under måltidssituationen var stark i vissa 

avseenden, där barns möjlighet att delta i samtalet begränsades. Under dessa samtal 

markerade förskollärarna tydligt vem som bestämde och barnen hade inte mycket att 

säga till om, utan uppmuntrades av läraren att följa de rådande regler. Ett exempel var 

när barnen fascinerades av ett djur och gärna ville prata om detta djur. Förskolläraren 

styrde kommunikationen till att handla om det önskvärda i situationen, vilket var att 

barnen skulle äta upp sin mat, som då fick företräde gentemot samtalet.  

 

Tolkning: Under den traditionella måltidssituationen rådde en svagare lärarkontroll än 

under buffémåltidssituationen, på så vis att barnen fick utrymme om att prata om det de 
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själva ville, medan under buffémåltidssituationen begränsades samtalsinnehållet till vad 

förskolläraren ville prata om. Förskolläraren styrde därmed in barnen på att prata om det 

hon själv ville prata om. 

 
6.1.4 Tillsägelser 

 

Förskollärarna använde sig av tillsägelser för att få barnen att äta, men även för att få 

kontroll över måltidssituationen.  

 

Traditionell: Under den traditionella måltidssituationen brukades tillsägelser, både rena 

tillsägelser men även vädjande, främst för att få barnen att äta. I ett exempel markerade 

förskolläraren kraftigt att en pojke skulle sätta sig ner på en stol, specifikt säger 

förskolläraren, sätt dig på rumpan! I ett annat fall gavs en underton av disciplinerande 

karaktär, där en förskollärare ville att en flicka skulle anpassa sig till rådande ordning, i 

detta fall genom att smaka på soppan. Med det sistnämnda exemplet åskådliggjordes det 

att förskolläraren framställde disciplineringen som mer vänlig. När förskolläraren 

använde sig av tillsägelser under måltidssituationen anpassade sig barnen motstridigt till 

den rådande ordningen. De protesterade och ville inte provsmaka, även ifall 

förskolläraren vid upprepande tillfällen försökte få barnen att provsmaka soppan. 
 

Buffé: Under buffémåltidssituationen handlade tillsägelserna främst om att få kontroll 

över barnen och därmed situationen. Tillrättavisningarna skedde i sammanhang varav 

förskolläraren ville få kontroll över situationen, exempelvis när barn skrek ut saker till 

varandra, eller till närliggande kompisar vid andra bord. I andra fall så tramsade barn 

med varandra, pratade för mycket angående opassande ämnen rörande förskolan, såsom 

”kalas”, vilket förskolläraren avbröt genom tillrättavisningar. 

 

Tolkning: Likheter som rådde under de olika måltidssituationerna var att 

lärarkontrollen var stark i vissa avseenden, såsom när pojken skulle sätta sig på stolen 

vid den traditionella måltidssituationen, men även när förskolläraren avbröt barns 

samtal kring ”kalas” under buffémåltidssituationen, som inte ansågs lämpligt att prata 

om på förskolan. Skillnaden kring de olika måltidssituationerna var att under den 

traditionella måltidssituationen rådde en svagare lärarkontroll än under 

buffémåltidssituationen, på så vis att förskollärarnas tillsägelser även var av mer vänlig 

karaktär, än under buffémåltidssituationen som var mer strängare, vilket ger en 

indikation på en starkare lärarkontroll under buffémåltidssituationen. I enlighet med 

Bernsteins definition, tolkades det som att förskolläraren styrde över de olika samtal 

som rådde under buffémåltidssituationen, både till innehåll och form, vilket utgör en 

stark lärarkontroll.   

 
6.1.5 Organisatoriska förutsättningar 

 

Traditionell måltidssituation innebär att måltidssituationen organiseras på ett sådant sätt, 

att maten står dukad och serveras vid matbordet. Buffémåltidssituation innebär att 

måltiden organiseras på så vis att barnen själva får hämta sin mat vid ett närliggande 

bord. 

 

Traditionell: Under den traditionella måltidssituationen blev barnen serverade mat, där 

förskollärarna ofta ställde frågor till barnen gällande maten. Exempelvis om barnet ville 

ha mer soppa eller smörgås.  
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Buffé: Under buffémåltidssituationen fick barnen tillåtelse att gå och hämta sin egen 

mat vid ”matvagnen”.  

 

Tolkning: Likheter som rådde mellan de olika måltidssituationerna var att barnen fick 

möjlighet att få ny mat. Skillnaden som rådde var att lärarkontrollen under den 

traditionella måltidssituationen var starkare än under buffémåltidssituationen, på så vis 

att barnens möjligheter att hämta sin egen mat var mer begränsat. Barnen blev serverade 

mat istället. Under buffémåltidssituationen fick barnen på egen hand inhämta ny mat, 

som inger en svagare lärarkontroll än under den traditionella måltidssituationen. 

 

6.2 Kommunikationens innehåll under lunchmåltiden i förskolan 
 

I detta avsnitt presenteras först en ingress på ett tema som framträdit under 

transkriberingarna. Därefter visas ett citat under den traditionella måltidssituationen och 

ett citat under buffémåltidssituationen. Citaten  i sin tur tolkades, för att göra en 

åtskillnad mellan de olika måltidssituationerna.  

 
6.2.1 Mat 

 

Samtal om mat kan handla om språklig nyansering av matens smak och konsistens, hur 

maten låter samt att benämna vilken mat som finns på tallriken. Detta samtal inkluderar 

även ämnesområdet matematik där längd, mängd och antal tas upp vid 

måltidssituationen.  

 

Traditionell: I exemplet nedan utforskar barnen Hampus, Julia och förskolläraren Lotta 

innehållet i soppan. 

 

Hampus: De va två bönor... ja bet hål på dom.. å dom smakade ingenting.  
Lotta: Du ser. 
Julia: Nä man ha två.... två..... två kycklingar.... två bönor... då ä det saftigt tycke ja. 
Lotta: Tycker du det. (Lotta ler mot Julia) 
Hampus: Titta va jag hittade innan i maten. (Hampus visar upp en böna) 
Lotta: De e en böna ju. (Förklarande) 

Hampus: De va två bönor… ja bet håll på dom.. å dom smakade ingenting. 

 
 

Buffé: I exemplet nedan ställer förskolläraren Jessica frågor kring hur maten låter till 

barnen.  

 

Jessica: Äpplet ni åt innan knastrade ju, hur låter maten ni äter idag? 

Daniel: Ingenting! 

Jessica: Var den hård? 

Tim: Den låter såhär. (Tim gör ett konstigt ljud) 

Daniel: Potatismosen var mjuk. 

Jessica: Den var mjuk, jaha!  

Jessica: Morötterna då?  

Jessica: Är det knaprigt och hårt?  

Tolkning: Samtal om maten kännetecknades av barnens utforskande och undersökande i 

de olika måltidssituationerna. Under den traditionella måltidssituationen handlade 

samtalet om att benämna den mat som fanns på tallriken men även hur den smakade, till 



  
 

22 

skillnad från buffémåltidssituationen, där samtalet främst handlade om matens 

konsistens samt hur maten lät. Det innehållsliga i samtalet under den traditionella 

måltidssituationen var mer lustbetonat på så vis att barnen pratade om sina upplevelser 

av hur maten smakade. Under buffémåltidssituationen var det innehållsliga i samtalet 

mer undervisande än lustbetonat på så vis att fokus låg på att barnen skulle 

uppmärksamma matens konsistens och hur den lät. 

 
6.2.2 Regler 

Samtal om regler handlar om den ordning som råder, exempelvis hur man äter, hur man 

sitter och att man smakar på maten. Detta samtal innefattas av tillrättavisningar och 

förskollärarens vädjan om att få barnen att göra det som sägs. 

 

Traditionell: I det här exemplet vill förskolläraren Lotta att barnet Julia ska äta upp sin 

mat. Julia har redan ätit upp sin morot och Lotta vädjar till henne att hon ska äta upp sin 

soppa också, vilket Julia protesterar mot. 

 

Julia: Vadå? Jag har ätit upp moroten. (Julia konstaterar med glad ton att hon ätit upp 

sin morot) 
Lotta: Då.. få du smaka lite på soppan mä. De ha du ju glömt att smaka ju. (Tittar på Julias 

tallrik och pekar) 
Lotta: Men du... ja vill att du smakar soppan faktiskt. (Fäster sin blick på Julia som vänder sig 

bort från bordet) 
Julia: Nä (Säger tyst) 
Lotta: De är vanlig kyckling... så jag tror att du kommer tycka det är jättegott. (Julia smakar) 
Lotta: Ja tror du tycker om kyckling. (Emma inväntar respons från Julia som nu har börjat äta)  

 
 

Buffé: I exemplet tillrättavisas barnet Malin av förskolläraren Jessica, då hon blir 

ombedd att äta upp sin mat, precis som alla de andra barnen. 

 

Malin: Får jag hämta mer mat? (Frågar Jessica) 

Jessica: Du har mat där nu. (Tittar på Malins tallrik) 

Jessica: Du får äta upp din mat precis som de andra. (befaller Malin att äta upp sin mat) 

Malin: Jag vill hämta mer! 

Lennart: Jag vill hämta mer! 

Jessica: Ja det får du, du har ätit bra! (Påpekar för Malin att Lennart ätit bra och därför 

får hämta mer mat) 

Malin: Jag vill hämta mer! 

Jessica: Du har ju fortfarande mat kvar. (ger Malin en tillsägelse) 

Jessica: Malin, prata med dina kompisar vid detta bord. (ger Malin ytterligare en 

tillsägelse) 

 
 

Tolkning: Samtal om regler visade på likheter mellan de olika måltidssituationerna i den 

bemärkelsen att samtalen handlade om att provsmaka och äta upp sin mat. De skillnader 

som framkom mellan de olika måltidssituationerna var att under buffémåltidssituationen 

pratades det i hög grad om hämtning av mat, vilket förskolläraren framhöll regler för 

barnen gällande hämtning av ny mat.  
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6.2.3 Familj 

 

Samtal om familjen kan handla om barns familjemedlemmar, erfarenheter och 

upplevelser som barnet gör tillsammans med någon familjemedlem. Det kan även 

handla om barnets hemmiljö och vad som sker där.  

 

Traditionell: I exemplet nedan berättar barnet Julia för förskolläraren Lotta att hon och 

mamma ska gå och fika efter att dagen är slut på förskolan. 

 

Julia: Ida tänke mamma å ja fika på contan 

Lotta: Å... då följer ja med.. (Skämtsamt) 

Julia: Nä 

Lotta: Nä (Bekräftar) 

Julia: Visste du... 

Julia: Visste du... att ja sa d?  

Lotta: Ja du sa ju att mamma ville fika på contan å att du vill fika på glass.  

Julia: Va sa du då? (Tittar på Lotta)  

Lotta: Ja sa att de kanske finns... eller Emma sa att det kanske finns glass. Annars får ni 

välja mandeltårtan... där vet ja att det finns glass. 

 
 

Buffé: Förskolläraren Jessica har ett individuellt samtal med barnet Daniel, rörande hans 

farmor och vad de brukar göra utanför förskolan. 

 

Jessica: Hur gick det när farmor kom och hämtade dig? (Ställer frågan till Daniel) 

Daniel: Till kyrkan  

Lennart: Säger något (Blir avbruten av Jessica) 

Jessica: NU pratar jag med Daniel (En stark tillrättavisning ges till Lennart) 

Jessica: Kyrkan!!? 

Daniel: Aa, fast vi är inte där varje dag. 

Jessica: Mmhhmmm, vad kan man göra där då?  

Daniel: Annars brukar vi gå någon annanstans för att leka.  

Jessica: Var ni inne i kyrkan eller vid församlingshemmet? 

Daniel: Inne i kyrkan. 

Jessica: Med bänkar och så?   

Jessica: Vänta Lennart, jag pratar till Daniel (tillsägelse igen till Lennart) 

Daniel: med Kex, eller ett kex 
Jessica: Fikar ni därinne eller? 

Tolkning: I samtal om familj mellan de olika måltidssituationerna fanns det några 

likheter, dessa samtal präglades av tidigare erfarenheter och upplevelser. En annan 

skillnad var att under den traditionella måltidssituationen pratades det om vad som 

skulle ske efter att förskolan var slut, medan under buffémåltidssituationen pratades det 

om en aktivitet som redan hade ägt rum. Denna utmärkande skillnad mellan de olika 

måltiderna går att tolka som att samtalsinnehållet under den traditionella 

måltidssituationen upplevs som mer lustbetonad än buffémåltidssituationen, på så vis att 

flickan från den traditionella måltidssituationen verkade upprymd inför sin fika med 

mamman medan pojken under buffémåltidssituationen inte var lika entusiastisk som 

förskolläraren kring att prata om sitt kyrkobesök med mormor. Det kan vidare tolkas 

som att barn blir mer delaktiga och entusiastiska i samtal som de själva har initierat.  
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6.2.4 Dagordning 

Samtal om dagordningen handlar om förskolans dagsschema och rutiner som tydliggör 

hur dagen är strukturerad, även barnets vistelse på förskolan och hämtning/lämning 

innefattas under detta samtalsinnehåll. 

 

Traditionell: I exemplet ställer barnet Vera en fråga till förskolläraren Lotta om vad de 

ska göra på vilan. 

 

Vera: Vad ska vi ha på vilan? (Väntar en stund på respons) 

Lotta: Vi tänkte vi skulle ha filmvila idag.  

Linn: Va! 

Julia: Sa vi ha filmvila!? (Hoppar entusiastiskt på stolen) 

Julia: Sa vi jila nu? ( Tittar på Lotta. Frågar om vilan) 

Lotta: Mm.... fast först ska du... i alla fall dricka upp din mjölk. 

Julia: En gång.... vilade på fredag.... (Berättar om en vila, ställer sedan någon fråga till 

Lotta, otydligt och osammanhängande) 

Lotta: Vet inte... det kanske bara blev så.... den fredagen. 

Julia: Fö annars bruka ni ha jättemycke film.... å ja undra vafö ni ha de då. 
Lotta: Vi brukar ju läsa böcker... lyssna på musik och ha massage å så. (Beskriver vilan utefter 

variation) 

 

Buffé: I exemplet frågar förskolläraren Jessica om barnen vet vem som ska läsa för dem 

efter maten. 

 

Jessica: Vem är det som ska läsa för er idag tros? 

Jessica: Inte skrika alla samtidigt  

Jessica: Tim vem tror du ska läsa idag då?  

Jessica: Schhh en i taget  

Tim: Errrhmmm, ett djur  

Jessica: Ett djur ska läsa? 

Tim: Näääääää, en människa!  

Jessica: Någon av oss som jobbar här ska läsa!  

Jessica: Daniel, vem tror du?  
Daniel: Jag tror (namn) 

Tolkning: En likhet som visade sig under de olika måltidssituationerna var barns 

entusiasm kring vilan och dess olika former som framkom i exemplen, dvs. läsa böcker, 

massage, musik och film. En skillnad i sammanhanget var att under 

buffémåltidssituationen blev barnen så entusiastiska att förskolläraren fick ”dämpa” 

barnen med tillsägelser. Under den traditionella måltidssituationen pratade barn utifrån 

dess erfarenheter om vilan, till skillnad från buffémåltidssituationen, där barns fantasi 

avspeglades i kommunikationen mellan förskollärare och barn. 

 

6.3 Sammanfattning 
 
6.3.1.1 Summering av lärarkontroll mellan den traditionella och 
buffémåltidssituationen 

 

Traditionell: Under den traditionella måltidssituationen rådde det en starkare 
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lärarkontroll gällande öppna frågor och organisatoriska förutsättningar 

Buffé: Under buffémåltidssituationen rådde det en starkare lärarkontroll mot pojkar än 

mot flickor. Det rådde även en starkare lärarkontroll gällande regler och tillsägelser.  

 
6.3.1.2 Summering av kommunikationens innehåll mellan den traditionella och 
buffémåltidssituationen 

 

Traditionell Mat: Samtal om att benämna maten på 

tallriken, berätta hur maten smakade samt 

samtalsinnehållet mer lustbetonat. 

Buffé Mat: Samtal om matens konsistens, hur 

maten lät samt samtalsinnehållet mindre 

lustbetonat. 

Traditionell Regler: Förskollärarna uppmuntrade barns 

egna samtalsämnen som var lustbetonat. 

Buffé Regler: Förskollärarna uppmuntrade inte 

barns egna samtalsämnen, där 

samtalsinnehållet var mindre lustbetonat. 

Det samtalades i hög grad om hämtning 

av ny mat.  

Traditionell Familj: Det samtalades om fika, vad som 

skulle ske efter förskolans slut samt att 

samtalsinnehållet var mer lustbetonat.   

Buffé Familj: Det samtalades om kyrkobesök, 

pratades om en aktivitet som redan ägt 

rum på förskolan samt att 

samtalsinnehållet var mindre lustbetonat.    

Traditionell Dagordning: Samtal utifrån barns 

erfarenheter om vilan. 

Buffé Dagordning: Barns fantasi avspeglades i 

kommunikationen. Barn var oerhört 

entusiastiska att förskolläraren fick 

”dämpa” barnen med tillsägelser. 
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel presenteras diskussionen som följer en kronologisk ordning av studiens 

frågeställningar. 

 

7.1 Hur talutrymme fördelas mellan förskollärare och barn under 
lunchmåltiden i förskolan 
 

Resultatet i studien visar att förskolläraren dominerade talutrymmet under både den 

traditionella- och buffémåltidssituationen i förskolan. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning (Gjems, 2011; Liberg, 2010) som synliggör det asymmetriska 

förhållandet i talutrymmet mellan förskollärare och barn som påvisar att förskolläraren 

tar upp till hälften, t.o.m. upp till en procentsats på 80-90 procent av talutrymmet i 

förskolan (a.a.). Förskollärare som deltar i samtal med flera barn har störst talutrymme, 

trots antalet barn som deltar är det förskolläraren som talar varannan gång (Eidevald, 

2014; Gjems, 2011; Rosendahl, 2016). Utifrån Bernsteins teori tyder resultatet på en 

stark lärarkontroll, på så vis att förskolläraren i hög grad kontrollerar kommunikationen 

under de olika måltidssituationerna. En slutsats är att måltiden utgör flera syften där 

barnen ska både äta och samtala. Då kan en stark lärarkontroll behövas för att 

organisera måltiden på ett sådant sätt som möjliggör att alla barn får äta. Förskolläraren 

utövar makt i denna situation för att undvika kaos och för att upprätthålla kontrollen 

över måltidssituationen. 

       Resultatet visade även att pojkarna som deltog under den traditionella 

måltidssituationen hade mindre talutrymme än pojkarna som deltog under 

buffémåltidssituationen. Det framkom i resultatet att flickor som deltog under den 

traditionella måltidssituationen hade mer talutrymme än flickorna som deltog under 

buffémåltidssituationen. Enligt Rosendahl (2016) påverkas de samtal som förs vid 

bordet av hur måltidssituationen organiseras samt hur den pedagogiska miljön är 

utformad (a.a.). En slutsats är att bordsplaceringen påverkar utfallet gällande 

fördelningen av talutrymme, då det vid bägge borden satt ett barn som tog för sig av 

kommunikationen gentemot de andra barnen.  

       Det visade sig i resultatet att utfallet vid fördelningen av talutrymmet inte var 

beroende av kategorierna flickor och pojkar, utan snarare påverkades av barnets 

individualitet, då ett barn från vardera måltidssituationen klart höjde talutrymmet för 

vardera kategorin. Det innebär således att alla pojkar inte tar över talutrymmet utan 

handlar mer om barnet som individ. Eidevald (2014) vill poängtera att det ofta är lätt att 

kategorin pojkar placeras i ett fack under åsikten att de tar plats, då hans studie 

motstrider detta och visar att det endast är ett fåtal pojkar som tar plats under 

måltidssituationerna.  

       I tidigare forskning framhåller Eidevald (2014) att antalet barn visar sig ha en större 

påverkan på hur talutrymmet fördelas och vilken typ av fråga som ställs, i form av 

öppna eller slutna. En slutsats är att fördelning av talutrymmet i sin tur inte behöver 

vara beroende av kön, då flickorna respektive pojkarna som hade mest talutrymme, var 

fler till antalet under båda måltidssituationerna. Inom dessa grupper fanns även det barn 

som hade mest talutrymme bland barnen vid matbordet, som tydligt dominerade 

talutrymmet. 
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7.2 Vad kommuniceras under lunchmåltiden i förskolan 
 

Resultatet i studien visar att det samtalsinnehåll som dominerade under bägge 

måltidssituationer var samtal som främst handlade om språklig nyansering av smak och 

konsistens på maten samt att benämna begrepp. Rosendahl (2016) beskriver att det 

undervisande samtalet karaktäriseras av att benämna mat som finns på tallriken, ägna 

sig åt begreppsbildning eller att uttrycka sig språkligt om smak och konsistens. Vidare 

kännetecknas det undervisande samtalet av instruktioner om hur man äter samt hur man 

delar sin mat (a.a.). En slutsats är att under den traditionella måltidssituationen gavs det 

inga vidare instruktioner vid matbordet kring hur man äter eller delar sin mat, på så vis 

begränsade förskollärarna barns självständighet genom att barnen ofta fick sin mat 

serverad, exempelvis genom att bre deras smörgåsar eller hälla upp soppa. Det 

begränsade även samtalet och samtalets innehåll på så sätt att förskollärarna inriktade 

sig mest på serveringen av mat till barnen. Under buffémåltidssituationen handlade 

samtalen mer om att utforska maten via sina sinnen och att språkligt uttrycka sig om 

den, vilket utvecklade samtalet om maten till att handla om mer än att bara benämna 

den. Förskolläraren under buffémåltidssituationen ställde även frågor kring matens 

smak och konsistens medan förskollärarna under den traditionella måltidssituationen 

nöjde sig med att benämna den mat som fanns på tallriken. Det rådde en stark 

lärarkontroll under buffémåltidssituationen, på så vis att förskolläraren bestämde över 

kommunikationens innehåll, men även ordningsföljden i det innehåll som 

kommunicerades. Däremot så rådde det en svagare lärarkontroll under den traditionella 

måltidssituationen, på så vis att barnen initierade samtalet och därav hade mer kontroll 

över vad som kommunicerades.  

       I enlighet med Rosendahls studie, visar även vår studie att det undervisande 

samtalet berörde en stor del av samtalsinnehållet under bägge måltidssituationerna. I vår 

studie visade det sig förvisso att olika delar av det undervisande samtalet ägde rum 

under de olika måltidssituationerna. Under den traditionella måltidssituationen 

samtalades det om att benämna maten på tallriken, berätta hur maten smakade medan 

under buffémåltidssituationen samtalades det istället om matens konsistens och hur 

maten lät. 

       Resultatet i studien visar att det samtalsinnehåll som marginellt dominerade under 

de olika måltidssituationerna, var samtal som sträckte sig utanför förskolans grindar, 

exemplifierat som det familjerelaterade samtalet. Dessa samtal handlade främst om 

aktiviteter utanför förskolan, där barnen hittade på aktiviteter med nära 

familjemedlemmar. Inom det individorienterade samtalet synliggörs enligt Rosendahl 

(2016) att förskollärarens frågor styr in barnen på att samtala om erfarenheter som rör 

deras hemmiljö (a.a.). Förskollärarens lärarkontroll under den traditionella 

måltidssituationen var svag, där läraren lyssnade in barnet under samtalet och tillät 

samtalet att fortgå under en längre stund. Barnen gavs inflytande i dessa samtal och bjöd 

på eget initiativ in förskolläraren i samtal, som engagerade sig i barnets berättande med 

frågor som visade på ett genuint intresse. En starkare lärarkontroll hade förskolläraren 

under buffémåltidssituationen som kontrollerade kommunikationen i en högre grad än 

förskolläraren under den traditionella, då hon styrde in barnet i större grad på att besvara 

hennes frågor än att ge mer utrymme åt barnets berättande. En slutsats är att när barn 

själva bjuder in till samtal blir intresset till samtalsämnet större, specifikt då de möts av 

intresserade och engagerade förskollärare som ställer frågor och får barnen att känna sig 

delaktiga och betydelsefulla. Frågor som ställs till barn är enligt Liberg (2010) 

angeläget att problematisera, men även att synliggöra samband mellan vilka frågor som 

ställs till barnet och hur detta utvecklar barnets berättande. Lärarkontrollen under dessa 

måltidssituationer var därmed starkare vid buffémåltiden, på så vis att barnet 
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begränsades en aning då det handlade om vad som kommuniceras samt i vilken ordning 

det skulle kommuniceras.  

       I enlighet med Rosendahls studie, visar även vår studie att det individorienterade 

samtalet berörde samtalsinnehållet under de olika måltidssituationerna. Under 

buffémåltidssitutionen var lärarkontrollen starkare än under den traditionella 

måltidssituationen, vilket gav bättre möjligheter för välutvecklade individorienterade 

samtal under den traditionella måltidssituationen gentemot buffémåltidssituationen. 

       Resultatet i studien visar även att det rådde samtalsinnehåll mellan flera individer 

samtidigt under båda måltidssituationerna. Dessa samtal handlade främst om den 

rådande kontexten, alltså prat kring vad som skedde under måltidssituationen. 

Blatchford (2007) beskriver när två eller flera individer arbetar intellektuellt 

tillsammans, exempelvis vid problemlösning eller genom att utveckla och utöka ett 

berättande beskriver som ”sustained shared thinking”. Begreppet karaktäriseras av att 

alla parter behöver bidra till tänkandet för att i sin tur utveckla och utöka tänkandet 

vidare, vilket utgör grunden i ”sustained shared thinking” (a.a.). Det här går att koppla 

till det Rosendahl beskriver som det kollektivt orienterade samtalet, vilket involverar 

flera barn och fokuserar på skapandet av gemensamma berättelser, som kan ha sin 

utgångspunkt i en delad händelse på förskolan (Rosendahl, 2016). Utifrån Bernstein 

rådde det inga skillnader utan endast likheter av kollektiva samtal mellan de olika 

måltidssituationerna. Under de olika måltidssituationerna rådde det en svag 

lärarkontroll. Under bägge måltidssituationerna initierades kollektiva samtal av barnen 

och det fanns en jämn fördelning i kommunikationen mellan förskolläraren och barnen. 

Under buffémåltidssituationen utvecklades barns berättelser vidare via ”sustained 

shared thinking”, där förskolläraren kunde påbörja ett ämne som barnen fortlöpte på. 

Det kunde även vara tvärtom, där barnen pratade om något i den befintliga kontexten, 

varpå förskolläraren inte avbröt barnen utan lät de prata på kring det ämne de ville 

samtala om. Under den traditionella måltidssituationen rådde liknande samtal, där 

förskolläraren och barnen utnyttjade ”sustained shared thinking” för att utveckla samtal 

om exempelvis maten, där smak och konsistens låg i fokus.  

       I enlighet med Rosendahls studie, visar även vår studie att det kollektivt orienterade 

samtalet och begreppet ”sustained shared thinking” berörde samtalsinnehållet under 

bägge måltidssituationerna. 

 

7.3 Hur går kommunikationen till under lunchmåltiden i förskolan 
 

Resultatet i studien har visat att det rådde en skillnad av tillsägelser i kommunikationen 

mellan de olika måltidssituationerna utifrån Bernstein teori om kontroll och makt. 

Under den traditionella måltidssituationen brukades tillsägelser, både rena tillsägelser 

men även vädjande, främst för att få barnen att äta. Under buffémåltidssituationen 

handlade tillsägelserna främst om att få kontroll över barnen och därmed situationen. 

Rosendahl (2016) beskriver det disciplinerade samtalet, där lärarkontrollen är stark och 

förskolläraren styr både över samtalets innehåll och form. Det finns även en tydligt 

markerad skillnad mellan förskollärare och barn, då läraren får trotsa rådande regler 

men barnen uppmanas att följa dem. Lärarkontrollens starka karaktär begränsar således 

barns möjlighet att delta i samtal, specifikt i samtal med varandra (a.a.).  

       I enlighet med Rosendahls studie, rådde det även disciplinerade samtal, i form av 

tillsägelser under de olika måltidssituationerna. En slutsats är att under de olika 

måltidssituationerna rådde det en stark lärarkontroll. Det gick att urskilja en skillnad i 

förflyttning av fokus hos förskollärarna mellan de olika måltidssituationerna, då 

förskolläraren under den traditionella måltidssituationen fokuserade på att få kontrollen 

över barnens intagande av mat medan förskollärare under buffémåltidssituationen 
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behövde anstränga sig mer för att få kontroll över situationen. Under 

buffémåltidssituationen rådde det således en starkare lärarkontroll än under den 

traditionella måltidssituationen. Det kan bero på organisatoriska faktorer under 

måltidssituationen, då den traditionella måltiden hade två förskollärare närvarande 

under måltidssituationen som då kunde upprätthålla kontrollen vid matbordet. Under 

buffémåltidssituationen var där enbart en förskollärare närvarande och hade möjligtvis 

därför svårare att upprätta denna kontroll med barnen.  

       Resultatet i studien har visat att det rådde en starkare lärarkontroll mellan flickor 

och pojkar under buffémåltidssituationen, medan en jämställd lärarkontroll mellan 

könen under den traditionella måltidssituationen. Angående flickor och pojkar under 

buffémåltidssituationen, rådde det en starkare lärarkontroll mot pojkar än mot flickor, 

medan under den traditionella måltidssituationen var lärarkontrollen jämfördelad 

mellan flickor och pojkar, på så vis att flickor och pojkar nästintill fick lika många 

slutna frågor ställda till sig. Resultatet visade även på en obalans av lärarkontroll 

mellan de olika måltidssituationerna gällande öppna frågor, där en starkare lärarkontroll 

var under den traditionella måltidssituationen. I Eidevalds studie synliggjordes 

skillnaden mellan öppna och slutna frågor som ställdes till barnen, flickorna fick fler 

öppna frågor än den ensamma pojken som fick fler slutna frågor än flickorna. Pojken 

hade nämligen dubbelt så många slutna frågor som flickorna. Studien visar även att de 

barn som verksamheten ansåg behöva mest språklig stimulans fick minst under 

måltidssituationen, likaväl som att all kommunikation gick igenom förskolläraren. 

Resultatet visar även att barnen nästintill aldrig pratade med varandra utan enbart med 

förskolläraren (Eidevald, 2014). En slutsats är att under buffémåltidssituationen rådde 

en starkare lärarkontroll än under den traditionella måltidssituationen, på så vis att 

förskolläraren styrde i större grad över vad som kommuniceras och i vilken ordning. En 

tolkning är att detta kan bero på att förskolläraren under buffémåltidssituationen 

använde sig av sapere-metoden, vilket innebar att förskolläraren kontinuerligt ställde 

frågor om maten. Lärarkontrollen under den traditionella måltidssituationen var 

däremot av svagare karaktär, på så vis att barnen hade kontroll över kommunikationen, 

då de initierade samtal om soppans innehåll och således kunde styra över vad som 

kommunicerades. Till skillnad mot Eidevalds studie gick inte all kommunikation genom 

förskolläraren under bägge måltidssituationer, även om en stor del av kommunikationen 

gick igenom förskolläraren, så initierade barnen samtal med varandra.  

       I Rosendahls studie finns inga jämförelser mellan pojkar och flickor 

kommunikationsmöjligheter under måltidssituationer, vilket ger denna studie en vidgad 

vy utav kommunikationen mellan förskollärare och pojkar/flickor under 

måltidssituationer i förskolan. Det här gäller även öppna respektive slutna frågor som 

Rosendahl inte belyst i sin studie.   
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Daniel Frost och Mikael Lundqvist, vi läser till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Kalmar via Ronneby lärcenter. Nu är det tid för oss att göra vårt 

självständiga arbete där vi vill undersöka kommunikationen mellan förskollärare och 

barn vid måltidssituationer, specifikt lunchen i förskolan. Vår ansats är att jämföra olika 

sätt att organisera måltiden på förskolan, ”traditionellt”(där maten skickas runt bordet) 

eller buffé (där barnen serverar sig själva).  

Vi kommer använda oss av videoobservationer där tanken är att rigga upp en 

videokamera vid ett eller flera bord. Det inspelade materialet utgör grunden för vår 

studie kring kommunikationen vid måltidssituationer i förskolan. Anledningen till att vi 

har valt att filma är att vi kan se om olika organisatoriska faktorer påverkar 

kommunikationen, exempelvis hur barn och förskollärare är placerade vid borden på 

olika förskolor. Genom det inspelade materialet kan vi även se vem som samtalar med 

vem samt att det ger oss en möjlighet att återge en mer exakt bild av hur 

kommunikationen går till under måltidssituationen i förskolan. Vårt inspelade material 

kommer att transkriberas, skrivas ner i textform där vi väljer ut vissa delar som vi 

analyserar. 

Vi forskare kommer inte att delta under måltidssituationen på grund av att vår närvaro 

kan påverka kommunikationen kring bordet, då våra ambitioner är att kommunikationen 

ska efterlikna normala förhållanden på förskolan.  

Det inspelade materialet kommer bara att vara tillgängligt för oss forskare samt vår 

handledare och examinator. Inga namn kommer nämnas i studiens resultat, varken 

förskolans, personalens eller barnens. Däremot kommer vi att skapa fiktiva namn vid 

behov. Efter studiens slut kommer vi att radera allt av det inspelade materialet.  

 

 

Med vänliga hälsningar Daniel Frost & Mikael Lundqvist 
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Bilagor 

Bilaga B Samtyckesblankett 

Anhållan om samtycke för att Ert barn får delta i videoobservationer inom ramen för ett 

examensarbete om kommunikationen mellan förskollärare och barn vid 

måltidssituationen i förskolan. 

Till vårdnadshavare för___________________________________________ 

Hej! 

Våra namn är Daniel Frost och Mikael Lundqvist och vi utbildar oss till förskollärare 

vid Linnéuniversitetet. Under v 35-39 och 45-49 kommer vi att göra vårt 

examensarbete. Under studiens gång kommer vi genomföra videoobservationer där 

fokus ligger på kommunikationen mellan förskollärare och barn. Fokus ligger alltså inte 

på ditt barn utan på kommunikationen i sin helhet mellan förskollärare och samtliga 

barn vid matbordet.  

Vi har valt att filma måltidssituationen för att kunna analysera och bearbeta det 

inspelade materialet som utgör en stor och betydande del i vårt examensarbete.  

Vårt arbete kommer att redovisas muntligt för handledare och examinator. Vi kommer 

att följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket innebär att en avidentifiering av 

barnens och förskolan namn kommer att ske. Eventuella namn under redovisningen 

kommer att vara påhittade. 

Vad vi behöver från Er är att Ni som barnets vårdnadshavare ger ert samtycke och 

skriver under detta brev och så snart som möjligt lämnar det på förskolan. Ansvarig 

förskollärare kan sedan vidarebefordra detta till oss.  

Samtycke för _________________________________________________ 

☐ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

☐ Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

Datum: 

_______________________________ _____________________________ 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 

Har Ni ytterligare frågor ber vi Er kontakta oss på nedanstående e-post adresser. 

Med vänliga hälsningar! 

Studenternas namn: Daniel Frost & Mikael Lundqvist e-post adresser: 

df222cu@student.lnu.se eller ml223dp@student.lnu.se  
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