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Abstract  

Varje dag så äter barn en stor del av dagens måltider på förskolan. Måltiderna där utgör en stor del 

av dagen tidsmässigt. Syftet med den här studien har varit att titta närmare på de här situationerna ur, 

ett för barn, inflytelseperspektiv. Måltiderna kan se väldigt olika ut beroende på hur pedagoger väljer 

att planera dem. Av intresse har varit att undersöka dessa skillnader och se hur de påverkar barnen. 

Det empiriska materialet har hämtats från sex observationer av måltider och sex intervjuer med 

pedagoger från sex olika förskolor. Då syftet har varit att undersöka hur de möjligheter som barn har 

ser ut får studien ses som kvalitativ. Metoden som användes var av etnografisk karaktär. Intresset låg 

i att ta reda på vad i pedagogers förhållningssätt som påverkar barns möjligheter till inflytande och 

varför pedagoger kan tänkas agera som de gör.  Studien är induktiv då den startades teorilöst. Det var 

först i starten av analysen som teorin framträdde klart. Den teoretiska ramen har utgjorts av Basil 

Bernsteins tankar kring stark och svag inramning och klassifikation. De observerade måltiderna 

kunde kategoriseras utifrån hur starkt respektive svagt inramade och klassificerade de var. Ju svagare 

klassifikation och inramning måltiderna omgavs av desto större handlingsutrymme för barnen att 

styra över sin egen situation. 

Resultatet visar att de undersökta förskolorna inte hade något uttalat pedagogiskt mål med 

måltiderna. Praktiska detaljer runt denna diskuterades däremot vid behov. Det empiriska materialet 

visade på stora variationer mellan måltider på olika förskolor. Vid observationerna framträdde 

användandet av regler som en styrande faktor för barnens möjlighet att påverka sin egen situation. 

Karaktären på dessa regler kunde sedan utifrån analys kategoriseras. Måltiden som helhet färgades 

också av regelvalet. Vissa regler hämmade barns möjligheter medan andra främjade desamma. Att 

måltiden utgör en omsorgssituation blev betydande i sammanhanget då omsorgssituationer i 

förskolan generellt sett utgör situationer som inte är pedagogiskt planerade utifrån tydliga lärmål. 

Det som också framkom var att många regler var oreflekterade. Pedagogerna hade svårt att förklara 

på vilka grunder som reglerna tillkommit. Det kan tilläggas att flertalet regler snarare verkade ha ett 

historiskt ursprung med ett lutherskt ideal än att de utgick från modern forskning. Flertalet regler 

överensstämde dessutom inte med värdegrunden i förskolans läroplan.   
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1.Inledning och syfte 
 

Måltiden är för de flesta människor ett tillfälle för samvaro och njutning. Den har fungerat 

som ett samlingstillfälle i hemmet för familjer långt tillbaka i tiden. Även i förskolan så utgör 

måltiderna tillfällen för samvaro. I mitt tidigare arbete som förskollärare så har jag förundrats 

över hur olika måltider på förskolor kan vara utformade. Det syns också tydligt att måltiderna 

är omgärdade av många regler. Det förefaller dessutom som att reglerna är fler vid denna 

situation än vid andra situationer i förskolans dagliga verksamhet. Många av dessa regler har 

jag upplevt som tämligen oreflekterade. De beskriver en kultur av förgivettaganden. Jag har 

också märkt att reglerna kan stå i direkt motsats till varandra. På den ena förskolan så ska man 

exempelvis ta en mjuk smörgås före en hård smörgås för att det anses vara nyttigare medan på 

en annan förskola så är det den hårda smörgåsen som ska ätas först med hänvisning till 

samma anledning. Det här framstod som mycket intressant att studera vidare utifrån de 

grunder som reglerna baseras på. Då jag också upplevt förskolans måltider som väldigt 

vuxenstyrda aktiviteter ville jag undersöka vad för möjligheter barnen själva har att påverka i 

den här situationen. Måltiden som aktivitet har en nära personlig förankring. Alla människor 

har en upplevelse med sig kring hur en måltid ska gå till. Det blir utifrån det perspektivet inte 

så konstigt att dessa blir väldigt vuxenstyrda. Pedagogerna har en egen upplevd bild av hur en 

måltid ska gå till och det blir då lätt att oreflekterat överföra denna i sin yrkesroll.  

 

När det gäller vad som ska styra förskolans måltider så finns det inga tydliga direktiv 

framskrivna. Förskolans pedagoger har stor frihet att utifrån sitt tolkande av förskolans 

läroplan (Lpfö 98, rev. 2010) utforma måltiderna som de finner lämpligt. Då måltiden utgör 

en av de så kallade omsorgssituationerna i förskolan, finns risken att planerandet av 

måltiderna enbart utgår från behovet av omsorg och att situationen inte utnyttjas som en 

pedagogisk aktivitet. Med ett tydligt mål för måltiderna så ökar chansen att det blir en 

planering som är reflekterad utifrån kunskap snarare än utifrån förgivettagande. Då tiden som 

åtgår till måltider i förskolan är betydande bör det vara önskvärt att dessa utnyttjas på ett så 

bra sätt som möjligt. I läroplanen så finns det en tydlig del som beskriver vikten av barns 

inflytande och delaktighet. Mängden av regler kan tyckas minska barns handlingsutrymme. I 

den här studien har det varit av värde att jämföra olika verksamheters användande av regler 

och hur detta kan tänkas styra barns möjligheter att vara med och påverka och få möjligheter 

till handlingsutrymme. Utformandet av reglerna som styr måltiden blir viktiga i 

sammanhanget. Om de är utformade utifrån ett barnperspektiv så ser de helt annorlunda ut än 

om de är utformade utifrån vuxnas oreflekterade förgivettagande. Beroende på pedagogernas 

ställningstagande så kan måltider i förskolan se väldigt olika ut från förskola till förskola. 

Jag ser måltiderna som ett område med enorm utvecklingspotential. Dessutom så tror jag att 

denna utveckling kan ske med enkla förändringar. Det handlar mycket om att inse värdet som 

måltiderna i förskolans verksamhet utgör och att genom reflektion utnyttja dessa i ett 
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genomtänkt pedagogiskt perspektiv. Detta skulle resultera i en kvalitetshöjning och med tanke 

på den förhållandevis stora tid som måltiderna utgör så skulle också en stor del av förskolans 

verksamhet på det här sättet kvalitetssäkras. 

 

När det gäller de efterforskningar som jag har gjort inom ämnet så har jag upptäckt att 

området som måltiden utgör är tämligen outforskat inom pedagogikfakulteten. Den forskning 

som varit värdefull i sammanhanget har sökts inom ett annat ämnesfält, nämligen 

hushållsvetenskap. Där pågår mycket forskning kring hur barn utvecklar beteenden kring mat 

och ätande. Även inom det här området har man funnit att förskolebarn äter många av sina 

måltider i förskolemiljö, oftast fler än i hemmiljö. Därför har det inom den forskningen blivit 

intressant att undersöka hur förskolans måltider ser ut. Flera forskare har dessutom valt att 

sätta undersökningarna som de gjort i förskolemiljö i relation till annan forskning i ämnet. Till 

exempel hur små barn bäst lär sig att äta, för dem, nya livsmedel.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur variationen av regler vid förskolans måltider kan 

styra förskolebarns möjligheter att påverka sin egen måltidssituation. 

 

1.2 Frågeställningar  

 Vilka regler främjar respektive hämmar barns möjligheter att påverka sin egen 

situation? 

 Vad har barn möjlighet att styra över under måltiden? 

 Hur mycket begränsar pedagoger barn genom sitt agerande? 
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2.Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer ett kort historiskt perspektiv kring barn och måltider att presenteras. 

Vissa av de regler som omgärdar måltiden kan antas ha historiska kopplingar. Aktuell 

forskning kring barns ätande var viktigt ur ett perspektiv där pedagogers regelval, när det 

gäller hur och vad barnen bör äta, kan jämföras med vad forskningen anser i frågan. Ett 

avsnitt handlar om begrepp och olika synsätt kring vad som påverkar barns möjligheter till 

inflytande. Regler och deras användning problematiseras i ett annat avsnitt. Ytterligare ett 

berör måltiden som rutinsituation. Slutligen tas en utgångspunkt kring måltiden utifrån 

läroplanen. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98. Reviderad 2010) utgör det styrdokument 

varefter förskolans pedagoger planerar och utför verksamheten. 

 

2.1 Historiskt perspektiv på måltiden 

Måltiden är något som alla människor har ett förhållande till. Vi behöver inte bara maten för 

att leva utan vi njuter även av den. För att måltiden ska bli trivsam och fylla sin funktion så 

har vi regler som kringgärdar den. Reglerna har naturligtvis förändrats över tid men 

ursprunget till dem går i många fall att spåra långt bakåt i tiden. 

 

I det svenska bondesamhället under 1800-talet så var måltiden ett resultat av det arbete som 

utfördes på gården. Den maten människorna åt var insatt i ett tydligt 

produktionssammanhang. Måltiden i sig utgjorde en förutsättning för att kunna fortsätta att 

bereda medel för kommande måltider. För att orka arbeta på gården och producera mat så var 

det viktigt att äta. Nordström (1988) har i sin avhandling behandlat dessa måltider ur olika 

aspekter. Enligt Nordström så var det en tydlig hierarki i måltidssituationen. De som 

bedömdes mest behöva maten för sitt arbete var mest prioriterade. De hade de bästa platserna 

vid bordet och fick det bästa av maten. Även tilldelningen i mängd var beräknad efter 

uppskattad arbetsinsats. Barnen fick minst tilldelning. Nordström talar om maten som en 

begränsad tillgång. Den begränsade tillgången kombinerad med en gudstro, där gudstron 

utgick från att det var Gud som hade gett människorna tillgång till föda, gjorde att maten 

ansågs som något man skulle förhålla sig till med aktning. Att be bordsbön och tacka Gud för 

maten var ett sätt att påminna samtliga närvarande om detta. All mat togs tillvara och att 

slänga mat eller inte äta upp ansågs vanvördigt. Nordström beskriver också hur viktigt det var 

att vara stor och stark. Ju större och starkare man var desto hårdare förmådde man arbeta och 

förse familjen med det den behövde. Som barn blev det då viktigt att växa och bli stor och 

stark. Inte förrän de var stora och starka så hade de ett reellt värde i gemenskapen. 

Arbetsförmågan blev avgörande för deras identitetsskapande. Viktigt blev att äta upp den 

tilldelade ransonen med tacksamhet. Ätandet blev också en symbol för vägen till vuxenlivet, 

ett fullbordande av något icke färdigt. 
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Den tydliga hierarkin i bondesamhället byggde enligt Nordström (1988) också på Luthers 

moral. Denna moral genomsyrade bondesamhället. Ansvar, underkastelse och tacksamhet var 

delar av dessa levnadsregler. Luthers synsätt på underkastelse föll väl på plats i 

bondesamhället där arbetsuppdelningen underlättades av att var och en hade sin tydliga plats i 

ett hierarkiskt system. Husbonden stod i denna hierarki överst där barn och tjänstehjon kom 

längst ner. Det var naturligt att de som var längst ner skulle lyda de som var över dem. 

Nordström beskriver hur barn skulle lyda och imitera de vuxnas beteende vid måltiden. 

Barnen förväntades överta de vuxnas normer utan tillsägelse. Handlingarna var det som 

fostrade, inte ordet. De vuxna kunde samtala men barnen skulle vara tysta när de åt. Samtal 

barn och vuxna emellan var inte vanlig. Däremot var det viktigt att barnen hade ett gott 

bordsskick. Detta förväntades de få i imitationen av de vuxnas beteende. Förutom några få 

muntliga tillsägelser så var det fråga om en tyst uppfostran vid matbordet. Genom den 

lutherska moralen så var barn vana vid att lyda och ta ansvar och vara tacksamma. Regler 

hjälpte till att befästa systemet. Nordström påtalar vikten av ordning för att disciplinera.  

 

Så småningom började bondesamhället att ta över ett borgerligt ideal när det gällde måltiden 

(Nordström, 1988). Ett förfinande av ritualerna kring måltiden kunde skönjas. I det borgerliga 

idealet eftersträvades, enligt Nordström, ett gott bordsskick som sågs som bevis på 

människans resning från lägre stadier. Detta ingick som ett led i den kroppsdisciplin som var 

rådande i det borgerliga samhället. Kroppsdisciplinen hade en annan betydelse i 

bondesamhället där kroppen i större utsträckning var verktyg för att utföra arbete. Nordström 

för fram måltidsmönster som ett synliggörande av det samhälle vi lever i. Måltiden kan ses 

som konserverare av kulturmönster genom sättet de utförs på. De kan dessutom sägas utgöra 

möjligheter för förändring genom val av normer. 

 

2.2 Forskning kring vad som gynnar de goda matvanorna 
Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006), som är forskare inom mat- och hushållsvetenskap, 

gjorde en undersökning om pedagogers attityder kring förskolans måltider. Trettiofyra 

pedagoger från tolv olika förskolor intervjuades. Attityderna presenterades jämte en 

presentation av aktuell forskning om vad som gynnar barns ätande positivt. 

 

Studien visade på en osäkerhet hos pedagogerna kring hur de skulle hantera pedagogrollen vid 

måltiderna då de ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap i ämnet (Sepp, Abrahamsson och 

Fjellström, 2006). Pedagogerna visste att de skulle hjälpa och uppmuntra barnen att agera på 

egen hand och de kände till att deras eget agerande fungerade som förebild för barnen. Trots 

att de var osäkra på hur måltiden skulle se ut så uttryckte de att förskolans måltider var 

mycket bättre än de måltider som barnen intog i hemmet. De ansåg att maten hade ett bättre 

näringsvärde samt att situationen var bättre strukturerad på förskolan. Det framgick också att 

pedagogerna upplevde att förskolans uppdrag hade förändrats på senare år och att det därefter 
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hade varit svårt att hitta arbetssätt kring måltiderna som stod i samklang med den nya synen. 

Det nya synsättet betonade barns kompetens och en pedagogroll som skulle utgå från att 

barnet kunde mer istället för att det behövde hjälpas. Pedagogerna uttryckte att tidigare var det 

lättare att forma en tydlig struktur men nu visste de inte riktigt hur en måltid skulle utformas 

för att motsvara läroplanens intentioner. 

 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) lyfter fram ageranden som har betydelse vid barns 

måltider. Det är betydelsefullt för barn att ha vuxna förebilder som äter vid matbordet men det 

har dessutom visat sig att det har ännu större effekt på barns vilja att pröva nya livsmedel om 

de ser andra barn, helst jämnåriga, äta dessa, allt enligt Birch (1980). Birch som är professor i 

mänsklig utveckling genomförde en studie kring hur barn påverkar varandra kring ätande, där 

hon undersökte barn i förskolemiljö tillsammans med deras pedagoger.  Det framkom då 

också att det har också större effekt om pedagogerna äter maten och visar sitt gillande än att 

de språkligt försöker övertyga barnet om att det som finns på barnets tallrik är gott. Tidigare 

fanns det något som kallades för pedagogisk måltid. Där tog man fasta på forskningen kring 

vuxna förebilder och det stora flertalet kommuner i Sverige erbjöd förskolepedagogerna fria 

måltider. Nuförtiden har de flesta kommuner gjort en kompromiss. Pedagoger äter till 

reducerat pris men måste alltså betala en viss summa för sin måltid. Det gör att väldigt många 

pedagoger inte är beredda att betala den summan utan har med sig mat hemifrån som de på de 

flesta förskolor tillåts äta vid barnens lunch. Även Livsmedelsverket (2007) ger 

rekommendationer där de beskriver vikten av att vuxna äter med barnen och helst att de äter 

samma mat som barnen. I denna broschyr från Livsmedelsverket så ges även allmänna råd för 

förskolan kring måltiden. Den tar till största delen upp rent näringsmässiga faktorer men berör 

även hur man som pedagog bör förhålla sig i situationen. Då Sepp, Abrahamsson och 

Fjellström (2006) tillfrågade pedagogerna i sin undersökning om broschyren så var det väldigt 

få som kände till den. Ingen av de tillfrågade hade fått några instruktioner kring hur 

måltiderna skulle utformas. Författarna problematiserar det faktum att pedagogerna inte har 

kunskap men ändå förväntas föregå med gott exempel. 

 

En faktor som inte går att bortse ifrån när det gäller barns förhållande till mat är neofobi. 

Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) beskriver neofobi som något som är vanligt bland 

barn. Det betyder att de flesta barn är födda med en naturlig skepsis till viss sorts mat. De 

utvecklar sedan olika grader av hur starkt detta uttrycks. Det är klart påvisat att barn behöver 

många olika livsmedel för att få variation av näringsämnen och att de bör erbjudas en 

variation av olika livsmedel. Ett, för barnet, nytt livsmedel kan behöva presenteras för barnet 

tio till femton gånger innan barnet inte upplever det som främmande. Birch (1980) betonar att 

det är de vuxna som ska se till att det finns en mångfald av livsmedel för barnen att tillgå men 

att det sedan är barnet som väljer vad det vill äta. Däremot är det viktigt i sammanhanget att 

barn aldrig ska tvingas att smaka. Det har visat sig ha motsatt effekt. Barn blir benägna att 

smaka på färre livsmedel om de tvingas att smaka (Koivisto och Sjödén 1999 se Sepp, 
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Abrahamsson och Fjellström 2006). Även detta är något som Livsmedelsverket (2007) tar upp 

och ger rekommendationer kring. Barnet upplever ett än större motstånd mot livsmedlet om 

det tidigare varit tvingad att smaka på det. Pedagogerna i Sepp, Abrahamsson och Fjellströms 

(2006) undersökning uppgav att de tidigare om åren hade tvingat barn att smaka i större 

utsträckning än vad de nu gjorde. Ytterligare en faktor är viktig i sammanhanget, nämligen 

hur mycket barn ska äta. Att tvinga barn att äta mer mat än de vill ha gör att barn inte 

utvecklar det naturliga inbyggda systemet för att känna vad man behöver äta vid ett visst 

tillfälle. Birch (1980) beskriver att barn föds med ett naturligt inbyggt system för hur mycket 

näring de behöver. Det här kan ses vid amning där olika barn har olika behov och följaktligen 

får i sig olika mängd bröstmjölk. Det är sedan inte helt säkert när det här naturliga 

självregeringssystemet försvinner. Däremot så har det enligt Birch visat sig vara viktigt att 

stimulera barn till att upprätthålla det här självreglerande systemet. Då är det som vuxen 

viktigt att lära sig att känna igen signaler som visar att barnet är mätt och då ska man inte 

forcera dem till att äta mer. 

 

Wesslén, Sepp och Fjellström (2002) valde i en annan studie att intervjua barn kring deras 

matupplevelser. 103 barn i 3-5årsåldern ingick i studien. De intervjuades i fokusgrupper. Det 

som kom fram i den studien och som är mest intressant för den här rapporten var att barnen 

associerade ätandet med regler och normer. Barnen uttryckte en stor kunskap kring hur 

reglerna såg ut. Barnen upplevde att de själva hade väldigt lite makt i matsituationen. De 

kunde inte själva bestämma vad de ville äta på förskolan. Det bestämde pedagogerna. 

Författarna till studien för här också fram att pedagogerna hade en maktposition i måltiderna 

och att barnen jämförelsevis hade ett litet inflytande i situationen. 

 

2.3 Barnperspektiv och andra faktorer som ökar barns möjligheter till inflytande 

och delaktighet. 
Möjligheter att kunna påverka sin egen situation är starkt knutet till barns inflytande. Detta 

begrepp är dock mångtydigt. Johansson och Pramling Samuelsson tar i sin introduktion 

(2001) till temanumret om barnperspektiv i tidsskriften Pedagogisk forskning upp 

begreppsförvirringen inom det här området. Orden inflytande och delaktighet kan till exempel 

tolkas olika och värderas på olika sätt. Det är därför viktigt att klarlägga hur begreppet 

inflytande ses i den här rapporten. I situationen måltiden, så ska det viktigaste här förstås som 

möjlighet att uttrycka hur måltiden ska gå till samt att dessa önskemål respekteras. 

 

Att möta barn med respekt är något som Arnér (2009) tar upp. Hon menar att det gynnar barns 

utveckling om deras tankar och känslor möts med respekt. När barn möts av respekt så får de 

en tilltro till sin egen förmåga. Om vi omsätter det här till måltiden så skulle det kunna 

innebära att färre regler som styr barns beteende skulle ge större möjligheter för barns egna 

tankar och initiativ som på sikt stärker barnens förmågor och lärande.  Arnér belyser även 
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vikten av att vuxna frångår vissa regler och istället försöker inta ett barnperspektiv. 

Barnperspektiv kan ses som ett sätt att närma sig barns livsvärld utifrån ett vuxenperspektiv. I 

sammanhanget bör också barns perspektiv nämnas som kan ses som barns helt egna syn på sin 

egen livsvärld. Vuxna kan ta del av barns livsvärld genom att samtala med barn eller studera 

deras kulturyttringar. Genom att vara nära barn och intressera sig för barnens intressen så 

närmar sig vuxna barns perspektiv.Johansson (2003a) talar om närhet eller distans till barns 

perspektiv. Utifrån den barnsyn som pedagoger har så möjliggör eller hämmar den till en 

distans eller närhet till barns perspektiv. Hon tar i sammanhanget upp begreppen human 

beings och human becomings. De kan ses som uttryck för olika sätt att se på barn. Ser vi barn 

som human becomings så ser vi dem som inte färdiga utan som några som, främst utifrån 

ålder, behöver läras att bli vuxna. Ser man däremot barn som human beings så ingår de på ett 

naturligt sätt med ett naturligt egenvärde. De behöver inte sträva efter att bli något – de är 

redan. Begreppet det kompetenta barnet faller också inom de här ramarna. Ett barn som 

besitter förmågor och som dessutom besitter förmåga att utveckla dessa förmågor. I 

situationen måltiden skulle det kunna förstås som att pedagoger visar att de litar på barns 

förmåga till att självständigt utveckla sin kompetens.  

Åberg och Lenz Taguchi (2003) anser att organisationen på en förskola kan göra att barnen 

får begränsad möjlighet till att ta ansvar. Organisationen kräver att det är pedagogerna som 

styr och tar ansvar. Arnér och Tellgren (2006) talar också om att barn skulle kunna få ett 

större ansvar och att de också vill det. De undersökte vad barn i en förskoleklass tyckte om de 

vuxna. Barnen berättade även hur de skulle vilja att vuxna var och hur de skulle vilja att 

förskoleklassens verksamhet såg ut. Ansvar är också något som berörs i läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98, rev 2010). Där uttrycks att barn ska ges möjligheter till att få ta ansvar i 

olika situationer. Att ge barn ökat ansvar medger däremot inte att man som pedagog avsäger 

sig ansvar. Åberg och Lenz Taguchi uttrycker det som att vuxna tar ansvar tillsammans med 

barn. Bae (2009) beskriver i sin studie där hon studerat måltiden utifrån ett sampelsperspektiv, 

pedagoger som lyckas göra barnen delaktiga i måltiderna som pedagoger som tar ansvar och 

respekterar barnens intentioner. Johansson (2003a) betonar att vuxna inte kan lämna sin makt 

men att de kan välja att använda sin makt på ett sådant sätt att det gagnar barnen. Man skulle 

kunna tolka det som att ge barn inflytande inte handlar om att vuxna ska avsäga sig ansvar 

utan att de ska ta ett större ansvar för att göra barn delaktiga i processer. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001) talar å sin sida om vuxna som skapar olika förutsättningar för 

barn genom sitt sätt att agera. Återigen ett inlägg för att man som vuxen kan välja hur makten 

ska fördelas. I sammanhanget blir det viktigt då många pedagoger är oroliga för att om barn 

ska få ansvar så måste pedagoger avsäga sig det. En sådan verksamhet upplevs då som 

onåbar. Orlenius och Bigsten (2006) uttrycker, i sin bok om yrkesetik, det här väldigt tydligt: 

Det handlar inte om att ta ansvar från barnet men att ta ansvar för barnet, att handla med 

respekt. Pedagogerna ska fortfarande vara tydliga som ledare men med ett tydligt 

barnperspektiv som grund för sin ledarroll. 
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2.4 Användande av regler 
Emilsson (2008), som tittat på de minsta barnen i förskolan och deras möjligheter till 

inflytande, redogör i en studie för hur barn i en samling som hon studerade var beroende av 

lärarens grad av kontroll(behov) när de ville göra egna val eller ta egna initiativ. Det visade 

sig i att i förskolor som var mindre kontrollerande så hade barnen störst möjlighet till att få 

inflytande. En starkare kontroll från pedagogen gjorde det svårare för barnen att göra egna val 

och ta egna initiativ. I situationen måltiden skulle det kunna betyda att om pedagogen har en 

egen svagare kontroll så ökar det barnens egen kontroll. Författaren beskriver också hur regler 

kan utgöra bilden av kontroll i ett arbetslag. Bae (2009), som har titta på måltiden ur ett 

samspelsperspektiv, problematiserar de många reglerna vid måltiden. Hon kopplar ihop detta 

med att situationen i sig är så krävande för pedagogerna. Det är många saker som ska utföras 

samtidigt. Regler är ett sätt att styra en upplevd kaotisk situation. Ur den synvinkeln så 

fungerar aktiviteten i sig begränsande för barns inflytande. Man skulle kunna säga att regler 

förenklar för vuxna men begränsar för barn. Johansson (2003a) tar i sin artikel upp att 

situationer som är starkt normativt laddade, vilket skulle kunna vara måltider, försvårar för 

pedagogerna att se barns perspektiv. De bedömer att normerna för situationen är viktigare än 

att de arbetar utifrån barnets perspektiv.  

Måltiden är traditionellt ett moment som är kringgärdat av specifika regler. Ur ett 

inflytandeperspektiv är många regler en faktor som begränsar barns möjligheter att få ett reellt 

inflytande. Arnér (2006) intervjuade barn i förskoleklass. Barnen där uppfattade vuxnas regler 

som svåra att förstå sig på. Barnen försökte göra reglerna mer begripliga genom att modifiera 

dem lite så att de passade bättre in i deras egen verklighet. Barnen tycktes ha lättare att 

anpassa sig till regler som de själva varit med om att utforma. Barnens syn på vuxnas regler 

var också att dessa regler var saker som barn inte fick göra. I Emilssons (2008) avhandling, 

där hon studerade de minsta barnen på förskolans möjligheter till inflytande, kan vi ta del av 

begreppet ”lärarkontroll”. Lärarkontroll kan här förstås som olikheter i olika situationer när 

det gäller lärares kontroll av innehållet i aktiviteten. Olika grader av kontrollanvändning 

skapar olika klimat i förskolan. Klimat kan i det här fallet sägas vara den upplevda sociala 

förskolemiljön. Klimat som kännetecknas av låg lärarkontroll var klimat som gynnade barns 

egna initiativ och inflytande. Däremot kommer man inte ifrån att regler och rutiner är ett 

utmärkande drag för en institution (Markström 2005), där regler ingår som en naturlig del och 

kan vara reflekterade eller oreflekterade. Markström beskriver hur de oreflekterade reglerna 

ofta lever kvar i sitt oreflekterade tillstånd. Först när rutinen bryts så blir det naturligt att titta 

närmare på de här reglerna och eventuellt förändra dem. Även Ehn (1983) visar i sin studie 

hur pedagoger använder regler för att styra barn och aktiviteter i förskolan. Han påpekar att 

detta inte är unikt utan snarare ett av de utmärkande dragen för en institution. Dessa regler 

som bidrar till att bygga upp den norm som råder på varje enskild förskola kan också 

benämnas som delar av förskolans kultur (Arvastson & Ehn, 2007). Nordin-Hultman  (2004) 

såg när hon jämförde engelska förskolor med svenska att i de svenska förskolorna så spelade 

regler en betydligt större roll än i de engelska. De svenska förskolorna hade en tendens att 

undvika alla former av oordning genom att man i förväg hade reglerat situationer så att 

barnens oordning inte skulle märkas.  
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 Måltiden är intressant ur ett inflytelseperspektiv för barn i förskolan. En stor del av barnens 

tid i förskolan går åt till att sitta vid matbordet. Då måltider är en aktivitet som är omgärdad 

av normer och regler så är det stor chans att den automatiskt blir tämligen vuxenstyrd. Vuxna 

har alltså makt att utforma måltiden men också makt att göra barnen delaktiga i den. Synen på 

måltiden blir av betydelse. Orlenius och Bigsten (2006) tar upp måltiden ur ett etiskt 

perspektiv. De ifrågasätter om den handlar om ”etik eller etikett”. Agerar pedagoger i 

situationen utifrån barns behov i situationen eller utifrån sina egna behov om ett korrekt 

uppförande. Författarna belyser hur dessa uppfattningar om korrekt uppförande för många är 

en oreflekterad, oskriven regel. Normerna i förskolan, menar de, fungerar som oskrivna regler 

som trots att de inte uttalats fungerar som ett slags koder för förväntat beteende. Normerna vid 

måltiden har en tendens att bli viktigare än respekten för barnen. Normerna gör också att 

måltiderna blir konfliktfyllda. Då normerna ska upprätthållas så kräver det att pedagogerna 

styr barnens beteende aktivt och kanske i strid med barnens intentioner. Orlenius och Bigsten 

tar också upp hur pedagoger kan arbeta för att antingen göra barn beroende eller kompetenta. 

Rutiner som måltiden är problematiska i det här fallet då kravet på att rutinen uppfyller vissa 

krav som pedagogerna upplever ställs på dem gör att de tar över uppgifter och styr över barn 

på ett sätt som gör att barns autonomi hotas. Barns autonomi beskriver författarna som 

individens frihet. Barn görs mindre kompetenta genom att pedagoger inte låter barn agera 

självständigt. Barns upplevelse av autonomi är alltså avhängig av pedagogers agerande. 

 

2.5 Måltiden som rutinsituation för att ge omsorg 

I förskolan så utgör måltiden en av de så kallade rutinsituationerna som förekommer i 

förskolans verksamhet. Rutinsituationer kan enligt Gannerud och Rönnerman (2007) 

karaktäriseras som regelbundet förekommande situationer som oftast är kopplade till omsorg 

och som kräver planering och organisering. Regler och rutiner blir viktiga för att kunna styra 

en rutinsituation i förskolan. Rutinsituationer upptar en stor del av förskolans tid. När Mårdsjö 

Olsson (2010)  undersökte hur förskolepedagoger fördelar sin tid i förskolan så framkom det 

att i snitt en fjärdedel av pedagogers tid i förskoleverksamheten gick åt till måltider. Minst två 

timmar om dagen avsattes för förberedelser, ätande och efterarbete. Måltiden har alltså en 

central del i förskoleverksamhetens tidsschema. Av vikt blir pedagogers inställning till 

måltiden som aktivitet i förskolan.  Sepp, Abrahamsson och Fjellström (2006) intervjuade 

förskolepedagoger om deras attityder till måltiderna. En sak som framkom var att 

pedagogerna inte såg på måltiden som en pedagogisk aktivitet utan snarare som ett moment 

som tog tid från verksamheten. Det här går att koppla till att måltiden oftast ses som en ren 

omsorgssituation. Omsorgssituationen anses då som enbart ett tillfälle att ge barnen omsorg 

som omvandlat till måltiden skulle kunna bli att barnen vid måltiden ska äta för att bli mätta. 

Med det synsättet så läggs fokuset på regler kring själva ätandet. Man kan säga att ätandet blir 

målet. Om man tänker utifrån att även andra mål som är mer fokuserade på lärande också 

ingår, så förändras situationen. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) så har den 

svenska förskolan en ambition att förena omsorg och lärande. Ett förenande av omsorg och 

pedagogik i måltiden ser författarna som tämligen naturlig. Även Ekström (2007) lyfter fram 
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att han i sin studie om förskolepedagogers syn på sin egen verksamhet såg att 

omsorgssituationer hade en dominerande roll i förskolan. I sin diskussion så poängterar han 

att dessa situationer måste tas på allvar och att det pedagogiska innehållet i dessa måste 

utvecklas. 

 

2.6 Vad säger läroplanen? 
Det går inte att i läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) finna något som explicit 

beskriver hur en måltid i förskolan bör se ut. Man får då utgå ifrån att värdegrunden bör vara 

det som ska styra. I läroplanen står att finna att verksamheten ska utgå från demokratiska 

värderingar( Lpfö 98, rev. 2010 s. 4). Det här borde vara något som talar för att ge barn ett 

ökat inflytande i verksamheten, så också måltiden. Lindahl (2005) betonar vikten av att ett 

demokratiskt arbetssätt måste genomsyra hela verksamheten. Det räcker inte med att tala med 

barn om demokratiska värderingar utan de behöver också få erfara den i vardagen. Det 

uttrycks också i läroplanen att det ska ges omsorg om barnens välbefinnande i förskolan ( 

Lpfö 98, rev. 2010, s. 4). Att utforma måltiden i enlighet med det här torde vara att barnen ska 

få bli mätta men också känna närhet och trivsel i situationen. Om trivsel skapas så bör även 

värdet att barn ska ha roligt i förskolan ( Lpfö 98, rev. 2010, s. 5) kunna uppnås i måltiden. 

Om barn tillåts att agera självständigt när de äter så ges här stora möjligheter för barn få 

uppleva att de tror på sin egen förmåga och att de får uppmuntran till att tänka själva ( Lpfö 

98, rev. 2010, s. 7). Om de tillåts tänka själva så får de en möjlighet att bilda sig en egen 

uppfattning( Lpfö 98, rev. 2010, s. 5) om till exempel olika livsmedel och kan sedan göra 

egna val ( Lpfö 98, rev. 2010, s. 5)  utifrån det. Slutligen så skulle en intressant måltid kunna 

inspirera barnen att utforska omvärlden ( Lpfö 98, rev. 2010, s. 7). 

 

Målen och riktlinjerna i läroplanen (Lpfö 98, rev. 2010) talar om utmaning och stimulans i 

lärandet. Att barn ska bli respekterade samt att få sina behov respekterade och få lov att ta 

ansvar återkommer i texterna. Viktigt är att få agera självständigt och att känna att man klarar 

saker. Barns möjligheter till inflytande har ett eget kapitel i läroplanen och kan därför anses 

vara extra betydelsefullt. Om man omsätter det här till måltiden så skulle det kunna innebära 

att pedagoger ser måltiden som en lärandesituation där barn får den utmaning de behöver. Det 

skulle också kunna betyda att varje barn lyssnas på samt att det är deras individuella behov 

just i måltiden som fokuseras. Barnen får så långt det är möjligt frihet att sköta måltiden och 

ha möjlighet att påverka och förändra. De är också delaktiga i planering och utvärdering av 

densamma. 
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3.Teoretisk ram 
 

I inledningen av analysfasen föll några av Basil Bernsteins teorier på plats. Bernstein och 

Lundgren (1983) talar om stark och svag klassifikation och inramning. Dessa kan sägas 

beskriva en pedagogiks karaktärsdrag eller koder. Koderna är beroende av förhållandet mellan 

klassifikationen och inramningen. Klassifikation handlar mer om vad en pedagogik ska 

innehålla och inramning mer om hur det utförs. I den svenska förskolan har vi av tradition en 

mer svag klassifikation och inramning än till exempel skolan. Bernstein och Lundgren talar 

om den osynliga pedagogiken. Den kan sägas råda när det är svag inramning och 

klassifikation. Den svaga klassifikationen innebär att förskolan strävar mot en 

ämnesintegrering och alternativa lärsituationer. Temainriktat arbete är vanligt liksom 

utnyttjande av vardagssituationer för lärande. Dagens struktur är förvisso mer inramad med 

tider men med en betydligt större frihet än skolan när det gäller bestämmande över tid. Val av 

arbetssätt är också tämligen fritt. Det här är något som återfinns i läroplanen för förskolan där 

målen som satts upp är mål att sträva efter, inte att uppnå. I den osynliga pedagogiken så 

uttalar, enligt Bernstein och Lundgren, inte pedagogerna regler tydligt. Barnen förväntas veta 

hur de ska bete sig. Författarna beskriver hur pedagogiken och flera samhälleliga instansers 

syn har ändrats från synlig till osynlig. Förskolans pedagoger kan uppleva en kluvenhet 

mellan den synliga pedagogiken som historiskt finns med i förskolan och den nya mer 

osynliga pedagogiken. Klassifikation och inramning kan också vara olika stark eller svag i 

olika situationer även om ett gemensamt grunddrag torde vara synlig i förskolans kultur. 

Måltiden är i sammanhanget en situation som har en starkare klassifikation och oftast starkare 

inramning än vissa andra aktiviteter i förskolan. Klassifikationen, vad som ska göras är 

definitivt stark medan inramningen, hur det ska göras, är väldigt olika från förskola till 

förskola. Att barnen ska äta är tämligen klart men hur man utformat de regler som styr hur det 

ska gå till finns det en variation på. 

 

Den synliga pedagogiken har tydliga regler för vad pedagogiken ska fokusera och hur det ska 

utföras enligt Bernstein och Lundgren (1983). Barnen i en synlig pedagogik, alltså med 

tämligen stark klassifikation och inramning vet exakt vad som förväntas av dem. Pedagogerna 

har tydliga regler uppställda som de har inpräntat i barnen och kan hänvisa till. Både 

pedagoger och barn är väl medvetna om reglerna och deras betydelse. I den synliga 

pedagogiken beskriver Bernstein och Lundgren hur det är pedagogerna som har det största 

utrymmet och den största makten. Stark inramning och klassifikation innebär en miljö där det 

gamla bevaras. I den osynliga pedagogiken så talar Bernstein och Lundgren om hur barnen är 

i centrum. Pedagogerna har inte så uttalade regler kring hur saker ska vara. Regler kan också 

ändras från situation till situation. För barnen är det inte lika tydligt vad som förväntas av 

dem. De prövar regelsystemet. Det innebär att pedagogerna i det osynliga systemet måste 

övervaka barnen ständigt och ta ställning till situationer som uppkommer medan pedagoger i 

en synlig pedagogik vet hur de ska agera utifrån de regler som satts upp. Övervakandet eller 
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styrningen av barnen i den synliga pedagogiken sköts via de regler som etablerats och på det 

synliga sätt som de används. 

 

Bernstein (1971) beskriver hur den svaga klassifikationen och inramningen är den pedagogik 

som ger barnen störst valmöjligheter och möjlighet till självständighet. Den starkare 

klassifikationen och inramningen ger i sin tur en mer vuxenstyrd verksamhet. Eftersom det är 

just de här perspektiven som har fokuserats kring studien av måltider så kunde de olika 

förskoleavdelningarna indelas i första hand efter sin inramning av måltiderna. Inramningen 

sågs främst i de regler som de aktuella pedagogerna använde sig av där vissa var av starkt 

inramande karaktär och vissa av svagt inramande karaktär och ett spann däremellan. 
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4.Metod och genomförande  

4.1 Kvalitativ metod 

Hartman (2004) anser att när en forskare väljer en kvalitativ metod så är han intresserad av att 

undersöka hur något är. Det gör man genom att ta reda på människors tankar kring det 

undersökta. Hartman talar om ”Förståelse av individers livsvärldar”. Forskaren försöker 

konkretisera hur människor upplever olika företeelser. Forskaren tolkar det som de undersökta 

personerna ger uttryck för. Holme och Solvang (1996) beskriver olika drag som utmärker den 

kvalitativa metoden. De belyser hur forskaren bör vara följsam i sin forskning för att på det 

sättet återge det empiriska materialet. Flexibilitet i forskningsarbetet kan sägas vara ett ledord. 

De säger vidare att i en kvalitativ studie så undersöks ett fåtal personer eller företeelser men 

på djupet. Det finns en närhet till de undersökta i sättet att inskaffa material. Närheten till 

fältet anses som en förutsättning för ett gott resultat. Forskaren är medveten om att han 

påverkar deltagarna i sin studie och tar hänsyn till det fenomenet. Slutligen menar författarna 

att forskaren i den kvalitativa studien är intresserad av sammanhang och strukturer som 

framträder. När det gäller analyser av en kvalitativs studies resultat så sker dessa i verbal form 

till skillnad från den kvantitativa metoden där analysarbetet oftast sker utifrån ett statistiskt 

verktyg. Asper (2011) talar om att skapa mening. Forskaren ska genom sitt arbete skapa en 

mening utifrån det undersökta. Författaren talar då om vikten av att forskaren tar hänsyn till 

att denna mening har skapats utifrån de undersöktas mening. För att kunna tolka detta rätt 

måste han ha förståelse för den mening de undersökta har. Forskaren ska dessutom 

kommunicera den här meningen utåt. En förståelse och en ödmjukhet inför resultaten blir då 

av betydelse för att de ska framstå på rätt sätt. 

 

4.2 Etnografisk studie 
Föreliggande studie kan sägas vara en etnografisk studie då den intresserar sig för vad 

människor gör och säger och varför detta sker. Etnografin är enligt Dovemark (2008) inriktad 

på att ta reda på hur människor gör i samspel med varandra och hur de själva ser på sitt 

agerande. Det är inte en objektiv forskarbild som är av intresse utan vilja och förmåga att se 

bakom människors motiv för sitt handlande.  Hartman (2004) belyser vikten av att de 

människor man studerar tillhör en viss kultur och att det då är viktigt att försöka få förståelse 

för den kultur som gäller. Forskaren bör göra sig bekväm i den miljö som studeras. Forskaren 

försöker bli en del i den kultur han undersöker. Aspers (2011) problematiserar fördelen med 

att vara så insatt i fältet att en djupare förståelse av det kan nås mot nackdelen av att som 

forskare vara för involverad och då ha svårt att distansera sig. Han talar om nödvändigheten 

med distans till forskningsobjektet men närhet till forskningsstudien. Det gäller alltså enligt 

författaren att lägga sig på en lagom nivå där närheten till fältet är av en sådan grad att den 

ökar studiens kvalitet men att den inte färgar resultatet helt och hållet. 
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Etnografi kännetecknas av en stor flexibilitet, speciellt i början av en studie (Aspers, 2011). 

Det anses viktigt att inte ha för bestämda ramar utan att själva studien får möjlighet att vara 

underlag för dess utformande. Aspers beskriver hur en etnografisk studie startas mer eller 

mindre förutsättningslöst. Vartefter studien framskrider så formas fortsättningen beroende på 

den empiri och teori som forskaren tar del av. Enligt Dovemark (2008) så hämtas information 

in och bearbetas fortlöpande. Allteftersom materialet analyseras så tas nya ställningstaganden 

som sedan kan resultera i att forskaren återvänder till fältet och upptar studien utifrån en ny 

vinkel. Denna nya infallsvinkel är då ett resultat från de analyser av material som gjorts. Även 

teorin bör enligt Aspers (2011) få träda lite i bakgrunden. Detta gäller speciellt vid 

inhämtandet av empirin. Det som forskaren erfar ute på fältet bör inte i detta första skede 

direkt klämmas in i en teori. Det är viktigt för forskaren att förstå människors handlande 

utifrån deras perspektiv på sitt eget agerande istället för att de analyseras i ett teoriperspektiv. 

Det här innebär enligt Aspers att ett byte av teori kan ske utifrån den empiri man får in. 

 

4.3 Induktiv metod 
 Föreliggande studie är av induktiv karaktär. En tydlig teoretisk ram fanns inte från början 

utan framträdde i och med att analysarbetet påbörjades. Att den här metoden valdes berodde 

på en tanke kring att som forskare inte bära med sig för många förutfattade meningar. Nu ska 

inte teori ses som förutfattade meningar men teorier styr dock forskarens undersökningar och 

färgar dem i en viss riktning. Här framträdde en teoretisk ram tämligen tidigt i 

empiriinsamlingen och därefter prövades teorin i det fortsatta arbetet. 

 

Induktiv metod är enligt Hartman (2004) en från början teorineutral metod. Forskaren vill 

förutsättningslöst beforska fältet. Vid analys av materialet framträder vissa företeelser som 

kan ses som generella, vissa företeelser upprepas, och utifrån det så faller en teori på plats. Att 

inte utgå från en teori initialt kan sägas vara en extrem variant av etnografins önskan att inte 

vara så starkt teoribunden i början av en studie.  Fördelar med den här metoden är att den 

följer människans sätt att tänka, säger Hartman. Om människan ser samband mellan 

företeelser så är det naturligt att generalisera dessa. Detta kan liknas vid förfaringssättet i den 

induktiva metoden.  Nackdelar är enligt författaren att utgångspunkten för studien blir väldigt 

bred . Forskaren vet inte exakt vad han ska fokusera det han ser på. Resultatets 

generaliserbarhet ökar om den planerats utifrån ett teoretiskt perspektiv. Den teoretiska ramen 

är en redan prövad företeelse som appliceras i ett nytt sammanhang. Av betydelse i 

användandet av induktiv metod blir att forskarens frågeställning är så tydlig som möjligt i 

olika avseenden för forskaren själv. 

. 
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4.4 Genomförande 
Studiens empiriska material har inhämtats vid sex olika förskoleavdelningar. Sex måltider har 

observerats och sex pedagoger har intervjuats. En måltid (lunchen) har observerats vid varje 

förskola. Observationerna har begränsats till att omfatta det som skett vid ett av de bord som 

barn och pedagoger varit uppdelade vid på varje avdelning under luncherna. Vid de 

observerade borden har det suttit en pedagog och tre till sex barn. På några av avdelningarna 

fanns det bara 1-3åringar medan det på andra var mer blandade åldrar på barnen. Samtliga sex 

måltidssituationer har observerats från början till slut. Tiden för observationerna har varierat 

mellan 30 till 60 minuter per observation beroende på hur lång tid måltiden tog. När måltiden 

var avslutat intervjuades den pedagog som satt vid det observerade bordet. Sammanlagt har 

sex pedagoger intervjuats, de var samtliga kvinnliga förskollärare. Intervjuerna tog mellan 30 

till 60 minuter att utföra. 

 

4.4.1 Urval 
När en studie ska göras så är det enligt Aspers (2011) så att den ska beskriva ett större område 

än det som faktiskt undersöks. Om till exempel sex förskoleavdelningar ingår i 

undersökningen så är målet att resultatet ska spegla betydligt fler än dessa. Därför blir urvalet 

viktigt. Beroende på syftet med studien så gör forskaren ett val när det gäller vilka som ska 

ingå i studien. Aspers betonar att det här är forskarens bild av det han söker som kommer att 

färga valet av det som undersöks. Det kan inte göras helt objektivt. När syftet med studien 

bestämts och vilken grupp som ska ingå i studien är klar så görs en selektion i den gruppen 

utifrån forskarens behov av empiri (Aspers 2011). Aspers problematiserar svårigheten att 

selektera när det oftast är dolda egenskaper som eftersöks. För att få det önskade urvalet krävs 

att forskaren från början har identifierat personer med de här egenskaperna. 

 

I föreliggande studie har urvalet gjorts utifrån geografisk belägenhet. För att vinna tid så har 

det ansetts viktigt att restiden inte skulle bli för lång. Telefonkontakt togs med ett tiotal 

förskolor.  Ett brev med information om undersökningen (Bilaga 1) översändes därefter. Efter 

någon vecka togs en ny telefonkontakt där intresse för att delta i studien efterfrågades. Sex 

förskoleavdelningar ställde sig villiga till att delta i studien. Enligt Aspers (2011) kan detta 

kallas för en rollselektion då en specifik yrkesroll har utvalts. Aspers säger att rollselektion är 

när forskaren väljer utifrån den roll som personen innehar. Ett urval utifrån yrke är tämligen 

enkelt att göra men det kan också handla om en mer diffus roll som eftersöks, till exempel 

tystlåtna personer. Här blir selektionen svårare enligt författaren. Forskaren måste både 

identifiera vad en tystlåten person är samt identifiera var dessa kan finnas. 

 

 De besökta förskoleavdelningarna i den här studien har utgjorts av två avdelningar med barn 

som är 1-3 år, en avdelning med barn som är 6 år och tre avdelningar med barn som är 3-6 år. 

En av förskolorna hade ett mångkulturellt upptagningsområde. Ingen av förskolorna uppgav 
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att man hade någon speciell pedagogisk inriktning. En förskollärare på vardera av de besökta 

förskolorna har intervjuats. På vissa förskolor så var det från början bestämd, av personerna 

själva, vilken förskollärare som skulle observeras och intervjuas. På andra 

förskoleavdelningar uppgav pedagogerna att det stod fritt att observera och intervjua vilken 

pedagog som helst. Här valdes utifrån vad som ansågs vara lämpligt antal barn att observera 

vid matbordet. På så sätt valdes även vilken pedagog som skulle intervjuas då det valet utgick 

ifrån att den pedagog som observerats också blev den som intervjuades. 

 

4.4.2 Observation  
Observation kan ses som en metod för att studera individers beteende (Patel & Davidsson, 

1994).  Det ges en möjlighet att utifrån en problemställning fokusera på det som ska 

undersökas. I det här fallet gällde det möjligheter för barn att påverka sin egen situation och 

även faktorer som minskar möjligheterna. Det bedömdes viktigt för studien med observation 

som metod utifrån att som Kihlström (2008) beskriver, se en situation med nya ögon. Det 

behövdes också olika exempel på hur en måltid kunde gå till för att få ett jämförelsematerial. I 

en etnografisk studie kan det sägas vara viktigt med egna ögon se det aktörerna upplever för 

att förstå det de säger i en eventuell intervju (Aspers 2011). Därför gjordes observationen först 

varvid den observerade pedagogen intervjuades. Observationerna som utfördes var deltagande 

passiva observationer. Hartman (2004) talar om den deltagande observationen som att som 

forskare ingå i det som studeras. Att passivt vara deltagande innebär att man är mitt i 

situationen men man tar inte del i de aktiviteter som utförs där utan de studeras enbart. Det 

var dessutom öppna observationer. Enligt Hartman (2004) så är samtliga inblandade 

medvetna om vad forskaren gör i en öppen observation. Detta kan jämföras med dold 

observation där forskaren antingen inte syns eller observerar utan att tillkännage sig som 

forskare (Hartman, 2004). 

  

 En pilotstudie gjordes initialt. Den möjliggjorde prövande av hur situationen skulle te sig. 

Den var viktig för att få pröva ny utrustning, i det här fallet en diktafon, samt att få pröva sig 

själv som observatör rent tekniskt och utan press på resultat. Den skulle, som Patel och 

Davidsson (1994) beskriver utföras som en vanlig observation i undersökningen men i mindre 

skala. Här blev den i samma skala men mindre värd då resultatet inte ingick i undersökningen. 

Då resultatet inte fokuseras ges större möjligheter att fokusera på tekniken. I en etnografisk 

studie görs ofta en förstudie som sedan ligger till underlag för den fortsatta studiens upplägg 

(Aspers 2011). Pilotstudien som här utfördes kan ses som en liten förstudie i den bemärkelsen 

att det som observerades där kom att skapa en djupare dimension kring den förförståelse som 

redan fanns. Pilotstudien utgjorde ett tillfälle att pröva om observationstekniken var den rätta 

och hur intervjusituationen upplevdes utifrån den då gjorda planeringen. Där resultatet inte 

blev helt tillfredsställande så kunde förändringar utformas. 
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Observationerna som genomfördes var av karaktären löpande protokoll. Denna kan enligt 

Kihlström (2008) beskrivas som att man i korthet skriver ner det som man ser samtidigt som 

man observerar. Observationerna som utfördes får sägas vara strukturerade då ett visst 

beteende studerades, nämligen barnens möjligheter att själva styra sina aktiviteter under 

måltiden. En strukturerad observation är enligt Hartman (2011) en observation där forskaren i 

förväg bestämt vad som ska studeras mer detaljerat. Det är syftet för studien som avgör vad 

som fokuseras.  Som komplement till det skrivna protokollet användes diktafon. Diktafonen 

användes till röstupptagning och därför kunde anteckningarna av observationerna just 

koncentreras på det som sågs. Observationsprotokollet kompletterades ibland i observerande 

stund med det sagda. Detta när det bedömdes vara viktigt att det som sades sattes in direkt i 

sitt sammanhang. 

 

4.4.3 Intervju 
Intervju användes som en form av triangulering, där observationsresultaten kunde jämföras 

med pedagogernas syn på saken. Triangulering kan enligt Kihlström (2008) användas för att 

öka en undersöknings trovärdighet. I föreliggande undersökning var det också viktigt att inte 

enbart analysera efter det som sågs utan tanken bakom handlingarna var lika viktiga, om inte 

viktigare. Aspers (2011) tar upp hur människor säger en sak men gör en annan. Därför kan det 

vara vanskligt att bara intervjua utan forskaren ges en bättre bild av ett fenomen om det både 

observeras och diskuteras kring. Att intervjua någon kan enligt Aspers sägas vara en form av 

samtal. I det här sammanhanget blir ett samtal något där en grupp människor frågar och svarar 

varandra. Aspers tar också upp att samtalet formas av vad deltagarna har för gemensamma 

utgångspunkter för samtalet. Den som frågar kan bara förstå den svarande utifrån sina egna 

erfarenheter av det de samtalar om. Författaren problematiserar rollerna i en intervju, där den 

som intervjuas befinner sig i ett visst underläge. För forskaren är det av vikt att vara medveten 

om den här maktobalansen och försöka att utjämna denna genom att aktivt avsäga sig en 

maktposition och låta respondenten få mer makt. För att det ideala samtalet ska uppnås så 

krävs att intervjuare och respondent deltar på lika villkor. För att respondenten ska vilja svara 

och dela med sig måste denna känna sig trygg och bekväm i situationen. 

 

Pedagogen vid det bordet som observerats intervjuades med hjälp av diktafon direkt efter 

måltiden. När måltiden var helt avslutad så kunde jag och respondenten sätta oss i rum där 

intervjun kunde utföras, i de flesta fall, ostört. Intervjuerna genomfördes med en låg grad av 

standardisering av frågorna (bilaga 1). Sådana intervjuer är enligt Patel och Davidsson (1994) 

utformade så att intervjuaren har möjlighet att anpassa innehållet och ordningen på frågorna 

efter intervjupersonen och situationen. Alla frågor ställdes alltså inte till alla intervjupersoner. 

Detta gav en rörlighet åt intervjun där det är lättare som intervjuare att få ett naturligt flyt i 

samtalet. Aspers (2011) talar om den tematiskt öppna intervjun. Den bygger på hur ett 

vardagligt samtal kan se ut. Att vi då väljer att följa upp det som den vi samtalar med säger. 

Likadant menar Aspers att den tematiskt öppna intervjun går till. Intervjuaren har vissa 
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övergripande teman som han utgår från i sitt frågande. Samtidigt så följer han upp de svar han 

får och kan göra avsteg från de i förväg formulerade områdena. Aspers menar att det på det 

här sättet blir en naturlig situation som gynnar intervjuutgången. Att förhålla sig helt neutral i 

intervjusituationen anser han omöjligt. I sammanhanget kan nämnas uttrycket ”bias”. Aspers 

beskriver det som den påverkan som försiggår under en intervju. Intervjuaren påverkar och 

respondenten påverkas och tvärtom.  

 

4.4.5 Förförståelse 

Aspers (2011) talar om hur det som forskaren observerar färgas av dennes förförståelse av 

detsamma. Förförståelse kan enligt Kihlström (2008) förstås som forskarens tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar i ämnet. Aspers påtalar också nödvändigheten av 

förförståelse. Den är enligt författaren den erfarenhet som vi behöver som forskare för att 

kunna genomföra en studie. Det bästa är dock om denna förförståelse blandas med teori för att 

på det sättet strukturera de tolkningar som görs. I föreliggande studie fanns en förförståelse 

kring fältet som undersöktes då jag arbetat som förskollärare under många år. En undran hade 

väckts kring de regler som omgärdar måltiderna. Varför var de så många? Varför var de så 

olika? Vad hade egentligen barnen för möjlighet till inflytande i den här situationen? Jag 

upplevde matsituationen som en situation där pedagoger i hög grad styrde barns handlande. 

Jag upplevde också att just matsituationen var unik i sammanhanget. Resten av verksamheten 

var nödvändigtvis inte lika reglerad. I andra situationer hade barnen betydligt större 

möjligheter att styra över sin egen situation.  

 

 4.4.6 Etisk hänsyn 

Vetenskapsrådets (1990) fyra huvudkrav har beaktats på följande sätt: När det gäller 

informationskravet så har observerade/intervjuade pedagoger fått ta del av information om 

undersökningens utformning och syfte dels muntligt och dels i skrift (bilaga 2). Föräldrar till 

observerade barn har fått information via ett missivbrev (bilaga 3). Samtyckeskravet har 

beaktats genom att de observerade pedagogerna har fått möjlighet att välja att delta. Bara 

dessa har sedan observerats. De observerade barnen tillfrågades och informerades i samband 

med att observationerna skulle göras. All insamlad data har sedan behandlats och publicerats 

på ett sådant sätt att ingen persons identitet ska röjas. Förskolornas namn är heller inget som i 

något sammanhang använts. Därmed har konfidentialitetskravet tagits hänsyn till. Utifrån 

nyttjandekravet så har de deltagande fått veta att materialet ska och endast får användas för 

den här undersökningen. 

 

Jag vill i sammanhanget påpeka att mycket mer kunde ha gjorts när det gällde information till 

barnen. Då mitt ämne handlar om barns inflytande och delaktighet anser jag att just barnens 

delaktighet i det här beslutet varit undermåligt. För att barn verkligen ska kunna ta ställning 

till att delta hade de, tror jag, behövt en mer gedigen presentation på vad undersökningen 
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handlade om, hur undersökningen skulle gå till samt deras möjligheter att samtycka eller inte. 

Tanken fanns att göra detta moment inför varje observation men av tidsskäl tvingades jag att 

avstå. Johansson (2003a) problematiserar kring forskarens ansvar att beakta barns perspektiv i 

sin forskning. Det är en viktig fråga hur vi förhåller oss till det faktum att föräldrars 

samtyckande är mer formellt riktigt än barnens. I den här studien är det ju främst pedagogers 

förhållningssätt som studeras men intressant att beakta är om barns perspektiv synliggörs. 

 

4.4.7 Tillförlitlighet av studien 
När det gäller en studies tillförlitlighet kan enligt Karlsson (2007) ett sätt att säkerställa 

trovärdigheten vara val av undersökningsmetod i förhållande till studiens syfte. Metoden 

måste möjliggöra en väg att nå resultat efter syfte.  Om metoden är den lämpligaste eller inte 

för att ta reda på svaret på syftet med studien kan vara svårt att avgöra menar Karlsson. Vad 

som är viktigt är att koppla metoden till resultatet. Dessutom är det av vikt att reflektera över 

sin egen forskarroll i sammanhanget. Då föreliggande undersökning utgått från sex 

förskoleavdelningar så kan det vara svårt att kalla den generaliserbar utan studien talar för just 

de här förskoleavdelningarna. Att både observation och intervju har använts kan sägas ha ökat 

trovärdigheten. Forskaren tolkar det hon observerar utifrån en viss aspekt. Respondenten ger 

genom intervjun en kompletterande bild. Det gör att forskaren får en bredare tolkningsbas. 

Självklart så tolkas intervjun i sin tur också men om tolkningen läggs till observationen så bör 

en viss jämförelse kunnas göra som gynnar en tydligare analys av materialet. 

  

4.4.8 Avgränsning  
Måltiderna har bara undersökts utifrån perspektivet av barns möjligheter att påverka sin egen 

situation. Undersökningen säger inget om kvalitén på måltiden i övrigt avseende. Den kan 

heller inte sägas vara överförbar på förskoleavdelningens verksamhet i allmänhet då det 

enbart är en lösryckt situation som har observerats. 

 

4.5 Analys/bearbetning 
Aspers (2011) beskriver att det empiriska materialet inte enbart är insamlat material utan ska 

ses som forskarens skapelse utifrån det material som insamlats. För att analysera den här 

”skapelsen” så säger Aspers att materialet behöver brytas ned. Viktiga detaljer och delar sätts 

in i olika fack. Sammantaget så bildar de en helhet, en slags essens av det insamlade 

materialet. Att på det här sättet bryta ner och kategorisera benämner Aspers som kodning av 

materialet. I det här stadiet kopplas det insamlade materialet i kodningen till teorier. Koderna i 

sig kan vara delar av en teori eller delar av empiri. Beroende på om teorin används för 

kodningen eller uppstår i samband med kodningen så kan användandet vara antingen 

deduktivt eller induktivt. Vad som är viktigt i sammanhanget enligt författaren är nu att teorin 

inte tillåts att ta överhanden utan miljön som undersökt ska också synliggöras i kodningen. 

Koder kan i analysskedet delas upp i underkategorier och kan även slås ihop. Det här kan göra 
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att teorin delvis ändrar sin mening och att ny teori eventuellt måste tas in. En teori kan också 

behövas ändras eller utökas för att tjäna sitt syfte i studien. Det är av betydelse att påpeka att 

genom de slutsatser som dras utifrån kodningen så har forskaren vinklat studien i en viss 

riktning. Den kan då sägas utgöra en begränsning av förståelsen för materialet samtidigt som 

den är en nödvändighet för att kunna förstås. Forskaren kan pröva sitt material för att se om 

teorin är styrkt av koderna och tvärtom. Vid osäkerhet kan det empiriska materialet utökas för 

att prövas. Om ingen förändring sker i resultatet av analysen av resultatet talar man enligt 

Aspers om att det uppstått en ”mättnad”.  

 

Observationerna och intervjuerna har analyserats som en helhet. Intervjun har så att säga 

kompletterat observationen. Allt material har först transkriberats utifrån anteckningar och 

diktafonupptagning. Därefter har en ”skala” utkristalliserats sig. Det här skedet motsvarar 

kodningen.  De undersökta förskolorna har rankats utifrån barns möjligheter att påverka sin 

egen situation just när det gällde måltiderna. De sex förskolorna kunde utifrån analys av 

observation sammantaget med intervjun sägas representera olika punkter på en skala där de 

förskolor som barnen hade flest möjligheter att påverka sin egen situation låg i ena änden av 

skalan och de förskolor där barnen hade minst möjligheter låg i andra änden. Några i båda 

ytterkanterna var lättare att identifiera än de i mitten. Skalan kan sägas vara ungefärlig men 

har fungerat som ett bra stöd i analysarbetet. I samband med att skalan utkristalliserade sig så 

föll en teori på plats och styrde sedan det fortsatta analysarbetet. Skalan och teorin kan i 

mångt och mycket sägas vara synonym.  Regler har detaljstuderats och även ett övergripande 

förhållningssätt som mer kom i uttryck i intervjuerna än i observationerna. Det övergripande 

förhållningssättet föll också på plats i teorin som användes. Reglerna som användes på 

förskolorna blev också kodade utefter hur de förhöll sig till barns möjligheter att påverka sin 

egen situation. Reglerna utgjorde i själva verket grunden för kodningen av hur förskolorna 

hamnade på skalan. 
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5. Resultat 
 

Resultatet visade att vissa regler skapade ett större handlingsutrymme för barnen än andra. De 

har här valts att benämnas som främjande regler och hämmande regler. Har reglerna skapats 

för att underlätta för barn att kunna påverka sin egen situation så har de i den här 

undersökningen kallats för främjande regler och har de den motsatta effekten så har de kallats 

för hämmande regler. Det framträdde tydligt i analysen att reglerna hade en tydlig effekt på 

barns handlingsfrihet. Just i handlingsfriheten ligger en stor möjlighet till att själv påverka sin 

situation. Regler som har skapats av pedagoger för att hålla ordning är mestadels av 

hämmande karaktär medan de regler som valts utifrån ett barnperspektiv kan sägas vara av 

främjande karaktär när det gäller barns möjligheter att påverka sin egen situation. Regler har 

en tendens att peka på saker man inte får men jag menar att regler också kan användas för att 

öka handlingsutrymme, vilket resultatet också visar. 

 

5.1 Hur skapas reglerna? 
I intervjuer med pedagogerna kom det fram att de regler som en förskoleavdelning har vid 

måltiden bygger dels på diskussion i arbetslagen och dels på enskilda pedagogers 

uppfattningar. Vanligt är att pedagogerna uttrycker att de kommit fram till vissa saker 

gemensamt men att alla individer i ett arbetslag ändå inte gör helt lika. De gemensamma 

reglerna har man diskuterat sig fram till. Däremot angav ingen av de undersökta förskolorna 

att de har en framskriven planering om hur måltiderna ska gå till eller ett gemensamt mål för 

dem som är tydligt planerat. Pedagogerna har istället diskussioner vid behov. Inget av 

observationsställena angav att man utgick från styrdokumenten eller något annat specifikt när 

det gällde hur måltiderna planerats. En av de intervjuade pedagogerna säger så här: 

 

Vi har diskuterat småsaker, det har vi gjort. Vi har diskuterat det så tillvida att det viktigaste är att barnen äter 

och att det inte blir för mycket tjat och så. Men inte sådär jättenoga, det har vi inte gjort. Inte i detalj utan bara i 

stort. 

 

 Pedagogen ger här uttryck för det de flesta pedagoger sa när de tillfrågades på vilket sätt de 

ansåg att arbetslaget hade diskuterat hur måltiderna skulle gå till. Pedagogerna uttryckte alltså 

att måltiderna inte var planerade utifrån ett specifikt övergripande syfte. Det som diskuterades 

vid behov var snarare praktiska regler. Det kan i sammanhanget tyckas naturligt att det inte 

skulle behövas diskuteras närmare. Vad kan barnen göra mer än äta? Resultatet av den här 

studien visar dock på vilka möjligheter måltiden har att utvecklas ur flera avseenden. 
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5.2 Arbetslagets regler och personliga regler 

Resultatet visade att pedagogerna ibland hänvisade till arbetslaget och ibland till sig själva när 

det gällde varifrån en viss regel kom. De regler som enskilda pedagoger använde sig av utan 

att de andra i arbetslaget gjorde likadant kallas här för personliga regler. De personliga 

reglerna verkade utgå från pedagogernas egen uppväxt. Så här förklarar en av pedagogerna 

hur hon hanterar konflikten mellan sina personliga regler och arbetslagets gemensamma: 

 

Något som jag fått lära mig sen jag var liten det är ju att man inte slänger mat. Så jag har ju lite det där som du 

såg att jag sa till att de skulle skrapa och äta lite till. Och jag har försökt att släppa på det där lite för att de andra 

(pedagogerna i arbetslaget, min anm.) tycker ju inte så  . . .och det har jag svårt för att jag är uppfostrad på ett 

annat sätt och jag tycker det är så hemskt att slänga mat. 

 

Pedagogen i intervjun ger uttryck för ett förhållningssätt som de andra i arbetslaget inte delar 

med henne. Hon skulle vilja ha samma förhållningssätt som de men har svårt att bortse från 

hur hon själv blivit uppfostrad. En annan pedagog uttrycker det så här: 

 

Vi gör inte precis samma. Det har nog med att göra hur man är van från hemma eller vad man har för 

upplevelser. Mycket sin egen uppfostran. Vad man har varit med om själv. 

 

Den här pedagogen konstaterar att de inte gör lika i arbetslaget och på min fråga om varför 

inte alla gör lika så refererar även den här pedagogen till att det kan ha att göra med ens egen 

uppväxt. Här går alltså privat erfarenhet före professionellt vetande. Även gemensamma 

beslut i arbetslaget frångås till förmån för de personliga reglerna i vissa fall. En viss tendens 

kan skönjas från undersökningsmaterialet. De arbetslag som har flest främjande regler är 

också mer samstämmiga kring sina regler. I de här arbetslagen uttrycks det inte lika tydligt att 

pedagoger har olika regler. 

 

Nedan följer nu fem olika områden där observationerna visat hur pedagogerna valt att 

använda sig av främjande respektive hämmande regler i förhållande till barns möjligheter att 

påverka sin egen situation. 

 

5.3 Barns och pedagogers placering 
På alla de sex undersökta förskoleavdelningar så hade barnen fasta bordsplaceringar. De satt 

på samma plats varje dag. Det här kan ses som ett sätt för pedagogerna att styra 

verksamheten. Pedagogerna i den här undersökningen uttrycker att de valt det utifrån att 

måltiden ska vara en lugn stund. Underförstått blir här att vissa kombinationer av barn inte 
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kommer att medge lugn och ro. De påpekar också att det kan fungera som en trygghet för 

barnen, att de inte behöver fundera på vart de ska gå och sätta sig. En av frågorna som ställdes 

i intervjun handlade om ifall det var något som barnen hade velat förändra kring måltiden så 

har det varit just bordsplaceringarna. Barnen har velat ändra platser ibland och velat bli mer 

delaktiga i besluten. Pedagogers regel om fast bordsplacering kan därför ses som en 

hämmande rutin för barns möjlighet att påverka sin egen situation. Barnen ges inte möjlighet 

att sitta jämte den de vill. 

 

Pedagogerna sitter i möjligaste mån utplacerade en pedagog vid varje bord. Detta gäller 

samtliga undersökta förskoleavdelningar. Flera pedagoger påpekar dessutom att man i 

arbetslaget bestämt att inte samtala med pedagoger vid andra bord. Det här framstår som en 

främjande regel då barnen här ges större talutrymme och i och med det möjlighet att påverka 

genom att de får större chans att uttrycka sina åsikter. Samtliga pedagoger i föreliggande 

undersökning visade intresse för barnens samtalsförsök. De lyckades dock olika med att hålla 

igång samtalen. Det handlade inte om brist på engagemang i samtalen utan snarare om ett för 

stort engagemang i de praktiska skeendena under måltiden. Pedagogerna blev ständigt 

avbrutna av saker som hände och som de valde att prioritera. Vissa pedagoger verkade mer 

stressade än andra och samtalet flöt på bättre hos pedagogerna med mindre grad av 

stressbeteende.  

 

Här följer ett samtal från en av de observerade förskolorna i föreliggande undersökning. Sex 

barn i åldrarna fem till sex år och en pedagog sitter vid bordet: 

 

Agnes: Jag gillar inte kokta ärtor. Visst är det konstigt att jag gillar frysta ärtor, helfrysta? 

Pedagog: hur har du kommit på att du kan äta frysta ärtor? 

Agnes: För jag gillade inte kokta 

Pedagog: så då tog du dem direkt från frysen då? 

Agnes: Ja 

Pedagog: Och det är gott? 

Agnes: ja 

Pedagog: det har jag aldrig prövat. Vi brukar ju sätta på om ni får bulor. Då brukar vi sätta på frysta ärtor och 

sånt. 

Lars: Fröken, jag tycker att frysta köttbullar är godare än stekta köttbullar 
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Här tar samtalet en annan vändning då Lars berättar att han varit hos sin moster i Skåne. 

Pedagogen får då en ny tråd att ta upp. Exemplet visar på hur pedagogen utvecklar och bjuder 

in barn till fortsatt samtal. Ett barn startar konversationen och pedagogen hakar på. De andra 

barnen lyssnar till samtalet. Ett av barnen kommenterar på slutet det sagda. Även genom att 

lyssna görs barn delaktiga. De ser också att det är tillåtet att samtala och blir därmed 

uppmuntrade i sin egen uttrycksmöjlighet. De flesta av de intervjuade pedagogerna uppger att 

tid för samtal är något som de ser som ett syfte med måltiden. Här framträder alltså något som 

skulle kunna vara ett övergripande syfte för måltiden. Att skapa tid och plats för samtal. 

 

  När det gäller om pedagogerna roterar, det vill säga inte alltid sitter vid samma bord varje 

dag, så ser det olika ut på olika förskoleavdelningar. Intressant att notera är att på de förskolor 

som har flest främjande regler där roterar pedagogerna och de förskolor där man har flest 

hämmande rutiner där sitter pedagogerna alltid vid samma bord. De sistnämnda påtalar dock 

att det vore bra om de kunde börja rotera. Anledningen till att de sitter vid samma bord hela 

tiden var olika. På någon förskola var det ett medvetet val utifrån aspekten av trygghet och 

kontinuitet för barnen medan på en annan förskola så hade det bara blivit så utan någon 

egentlig anledning. En pedagog på en av de avdelningar där pedagogerna inte roterade 

resonerade så här: 

 

Vi har ju pratat om att belastningarna på borden kan bli väldigt olika. Vi har väldigt planerande när vi planerar 

bordsplaceringar. Det ska vara väldigt genomtänkt. Hur många småbarn, vilket barn som inte går ihop med vilket 

barn. Vilken fröken har tuffast med vissa barn. Vilka syskon ska helst inte sitta jämte varandra. Och vi har 

många kusiner och vi ska ta hänsyn till olika språkgrupper. Då kan belastningen bli att oj, det blev ett väldigt 

pratigt bord. Eller vi har ett bord med väldigt många små och då blir det tungt för det. Eller ett bord med många 

tretimmars. Därför har vi nu börjat fundera på att byta ibland. Byta bord ibland för bördan blir väldigt olika 

beroende på vilket bord man har. Men inte byta för ofta så att det kan bli en lugn, trygg stund. 

 

Här anges skälet vara en hög arbetsbelastning vid vissa bord och att det kanske vore en idé att 

fördela bördorna mer jämnt mellan sig i arbetslaget. Det kan också diskuteras utifrån att ett 

mer övergripande förhållningssätt borde öka pedagogers reflektion kring sitt eget handlande. 

Om de jämt och ständigt sitter vid samma bord är risken större att de personliga reglerna får 

ett djupare fäste än om man roterar. Om de roterar bör det ändå som sagt kunna fungera som 

en större garant för jämnare kvalitet på avdelningen. Pedagogerna får på det här sättet en ökad 

insyn i varandras förhållningssätt. Ökad insyn är här en aspekt som borde fungera till barnens 

fördel. Därför bör pedagogers roterande mellan borden ses som en främjande faktor i 

sammanhanget. 
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5.4 Rutiner runt måltiden 
Bara på en av förskolorna så fick barnen hjälpa till att duka allt. Med allt menas här både det 

man äter på och det som ska ätas.  På en av förskolorna fick barnen duka fram matskålarna 

men inte tallrikar med mera. Att dukning inte användes mer hänvisade pedagogerna till 

praktiska omständigheter. Det var opraktiskt på olika sätt. Tidsbrist var en av anledningarna. 

Då detta är ett viktigt moment för att öka barns delaktighet i måltiderna så framstår det som av 

betydelse även för barns möjlighet att påverka sin egen situation. Om barnen får vara med och 

duka så ökar deras medverkan i processen från början. Detta kan möjliggöra synpunkter på 

förändringar de bedömer lämpliga innan måltiden startar. Det ökar barns känsla av den egna 

betydelsen och stimulerar till fortsatta diskussioner kring sin egen situation. På de flesta av 

förskolorna så fick barnen duka av sin egen tallrik. Notera dock att det inte förekom på de 

förskolor som hade flest hämmande rutiner. I stort sett alla förskolor framhöll på- och 

avdukning som ett område man ville utveckla mer. De önskade att barnen kunde få utföra mer 

moment. Att vänta på sin tur är en dygd som det ständigt hänvisas till i förskoleverksamhet. 

Det är något, anser man, som barn bör lära sig. Som förskolan oftast är uppbyggd så är det 

något som barn verkligen får lära sig i och med att det är så mycket väntetid i många olika 

situationer. Det bör snarare minskas på allt väntande. Om de då kan tilldelas lite mer 

arbetsuppgifter under måltidens gång så minskar passiviteten. Det kan till exempel vara att gå 

ifrån för att hämta saker eller att hjälpa kamrater. För att kunna vara med och påverka sin 

situation måste de också få uppleva att de får lov att ta egna initiativ och att agera 

självständigt.  

 

5.5 Material och miljö 
Vissa förskolor hade valt att ha höga bord och vissa hade valt låga. På de förskolor som 

uppvisade flest främjande rutiner så fanns det en större andel låga bord. Möbler som är 

utformade efter barn ökar deras tillgänglighet till dem och deras frihet i användandet av dem. 

Tilläggas bör att i de fall där höga möbler valts är detta oftast ett uttryck för den andan som 

rådde just när möblerna köptes in, till exempel att arbetsmiljö var i ropet och kanske inte ett 

medvetet val av de pedagoger som arbetar där just nu. Likväl så står möblerna där nu och 

signalerar sin grad av tillgänglighet. Vid val av tallrikar, bestick med mera finns dock 

möjligheter att välja. De förskolor som hade flest hämmande rutiner valde oftare glas och 

tallrikar i plast samt skedar och pipmuggar till de mindre barnen. Det kan tyda på en misstro 

till det kompetenta barnet och minskar då barns möjligheter att påverka sin egen situation. 

Miljön signalerar helt enkelt vilka förväntningar vi har på barnens förmåga. Barn behöver 

känna tilltro till sin egen kapacitet för att uppleva att de vågar påverka. En miljö som är 

utformad så att den visar tilltro till det kompetenta barnet blir sålunda en främjande regel. 

 

5.6 Rutiner kring maten 
Barnen fick på fem av de undersökta förskolorna ta sin egen mat. På den sjätte förskolan stod 

matskålarna i mitten och pedagogen delade ut mat till alla barnen efter hon frågat varje barn 
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om de ville ha av det aktuella livsmedlet. De flesta av barnen på den förskolan fick sedan ta 

grönsaker själva, utom de minsta. Förutom att barnen här har svårare att styra sin egen mängd 

mat så får de dessutom vänta väldigt länge innan de kan börja äta. Det framstår som ett 

passiviserande förfaringssätt. Då det här var en småbarnsavdelning så krävdes det en hel del 

av barnen när det gällde den språkliga förmågan för att kunna styra sin egen portion. 

Matskålarna stod i vissa fall så långt ifrån barnen att synintryck var något de inte kunde 

använda. De hade helt enkelt ingen möjlighet att se innehållet i skålarna tydligt. Pedagogen 

tillfrågades om de prövat att låta barnen ta maten själva: 

 

Det beror lite på vad det är för mat. De brukar få ta själva. Inte de minsta då, inte som Erland. Ja, grönsaker för 

det mesta. Ja, men det beror lite på vad det är. Som den här Kebabgrytan, den var lite svår. Det är lite så . . 

förvirrande. 

 

På de andra förskolorna tog barnen maten själva. Det var ändå med olika grad av styrning från 

pedagogerna. Ett sätt att styra är att bara skicka runt en skål i taget och som pedagog själv 

bestämma när nästa skål påbörjas. Pedagogen kan också vara mer eller mindre styrande i det 

här momentet. De flesta av pedagogerna gjorde sig delaktiga i vad och hur mycket mat barnen 

tog på sin tallrik. Även om barnen gjort sitt val så kunde pedagogerna handgripligen gå in och 

ändra sammansättningen på tallriken genom att antingen lägga till eller dra ifrån. Pedagogerna 

talar om att hjälpa barn att hitta rätt portionsstorlek. Den här pedagogen speglar de flesta 

intervjuades åsikt i frågan: 

 

Som pedagog så kan man styra lite hur stora portioner de tar så att det inte blir för mycket. Man vet ju oftast hur 

mycket de orkar. De ska ju få en ärlig chans att äta upp, det är ju också viktigt. Att de som äter lite får så lite mat 

att de kan känna att de kan äta upp. För det tror jag är viktigt. Det ger bättre självkänsla. 

 

Pedagogerna uttryckte att de kände ett ansvar för att barnen tog till sig en viss mängd mat. De 

ville preventivt gå in och styra för att barnen skulle kunna lyckas att äta upp.Det här talar på 

ett sätt emot forskningen som påtalar vikten av att barn själva behöver finna sin egen mängd 

mat, som en reglerande funktion. Barnen kan alltså antas ha någorlunda kontroll över hur 

mycket de vill och behöver äta. Det här är också något som behöver stärkas så att inte barnen 

helt förlorar den förmåga till självreglering som är medfödd. Däremot kan pedagogernas 

välvilja förstås som ett uttryck för att barn ska få lyckas att äta upp det de tagit till sig. Oftast 

sker pedagogers reglering av barns portionsstorlekar i minskande syfte. Det uttrycks en oro 

för att barnen ska ta till sig för mycket. De barn som då tar en väldigt liten mängd bör väl få 

lov att sköta sig själva? Nej, oftast inte. Pedagogerna gav här uttryck för att barnet borde äta 

mer. De barn som åt lite påmindes ofta om det och trugades även i vissa fall. En del 

pedagoger beskrev hur de tagit till lekfulla knep för att stimulera vissa barn att smaka eller äta 
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mer. En pedagog beskriver en speciell händelse då hon försökt att få ett barn att smaka på ett 

nytt livsmedel: 

 

Pedagog :Flickan (ett av barnen vid bordet som observerades, min anm.) kan jag försöka utmana lite. En dag fick 

vi sitta här och blunda allihop i tre minuter. Det var när vi hade potatisplättar och hon äter potatis. Så jag tänkte 

att jag skulle få henne att smaka i alla fall för det är ju potatis. Potatis som potatis. Så då hade hon en liten bit 

som var kanske tre gånger tre millimeter på sin gaffel. – Uää , satt hon där och vi andra skulle blunda då och hon 

smakade på den till slut men det var nog inget vidare. 

 

Intervjuare: Tyckte hon det var roligt? 

 

Pedagog: Ja, det blev ju en liten grej av det som inte blev nån press på henne så. Så ibland försöker man lite men 

man är rätt orolig för att det inte får bli någon press på henne i och med att hon äter så lite som hon gör och då 

vill man inte spä på det då. 

 

Pedagogen beskriver här hur hon vill utmana en flicka som äter väldigt lite. Samtidigt 

uttrycker hon en oro för att utmaningen inte ska övergå i press. Det finns en förståelse för 

flickans matsituation men också en önskan att förändra den. Här skulle man kunna diskutera i 

vilken grad pedagoger ska försöka ändra barns upplevda behov. Är pedagoger kompetenta att 

bedöma rätt? Ingår det överhuvudtaget i förskolans uppdrag? 

 

 På vissa av förskolorna så tilläts barnen börja med olika skålar på olika ställen. Till exempel 

så börjar något barn med såsen och ett annat med potatisen och ett tredje med köttbullarna. 

Här ges barnen möjlighet att vara mer aktiva hela tiden. De görs delaktiga i beslut om vad de 

ska börja med. Nackdelen kan vara att det är svårare att bedöma helheten på portionen om 

man inte börjar med huvudingredienserna utan istället med sås, till exempel. När skålarna 

placeras ut på det här sättet så minskar pedagogens insyn i vad som läggs på tallriken men 

förhoppningsvis så ökas barnens möjligheter att påverka sin egen situation. När det gäller vad 

som ska ligga på tallriken så är forskningen mer svårtolkad. Ett barn behöver ju exponeras för 

ett oprövat livsmedel 10-15 gånger men räcker det att det finns i skålar på bordet eller 

behöver det komma närmare, i form av en liten bit på den egna tallriken? Samtliga pedagoger 

hade nog som drömscenario att allt på bordet borde vara representerat på barnens tallrikar. 

Men även pedagogerna vacklar här i sin övertygelse och genomför sina intentioner väldigt 

individuellt anpassat. Krasst skulle man kunna säga att de barn som inte protesterar kommer 

slutligen att ha av allt på tallriken medan de barn som protesterar, kommer i många fall, inte 

att ha av allt på sin tallrik. Detta kan man tolka som ett tecken på ambivalens hos 

pedagogerna. Hade de varit helt övertygade om betydelsen av att livsmedlet skulle ligga på 

tallriken så hade de troligen övertygat barnen mer. Så här säger en av pedagogerna kring det 

hela: 
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Vi försöker att inte ha för mycket regler vid måltiderna. Vi har jätteviljestarka barn, liksom. De vet precis vad de 

vill ha. För det har man ju försökt ibland, prövat med att exponera dem för någon grönsak eller så. Då kan det bli 

så att man får ta bort tallriken nästan och jag vet inte vad det beror på. Målet är att de äter först och främst. 

 

Pedagogen uttrycker här att det viktigaste är att barnen äter så att de mår bra men ger 

samtidigt uttryck för något som skulle kunna vara den ideala situationen där alla barn smakar 

på allt. 

 

Ur perspektivet med barns möjlighet att påverka sin egen situation så kan pedagogernas 

handlande, där de går in och försöker påverka barns val, framstå som brist på respekt för 

barnens vilja. Barnen har gjort ett val och en bedömning men den respekteras inte. De vet 

dessutom att i de fall som undantag görs så kommer det troligtvis att komma påtryckningar. 

De måste vara beredda på att kunna argumentera mot att den där ärtan även senare inte ska 

komma på tallriken. Det här betyder att det endast är de starkaste och mest talföra barnen som 

kommer att klara sig ifrån ärtan på tallriken. En del till är tolkningsbar när det gäller 

forskningen om exponeringens betydelse: Behöver barnet smaka eller inte för att sägas ha 

varit exponerat för livsmedlet? Här har pedagogerna mer bestämda åsikter. De flesta uttrycker 

att barnen inte behöver smaka om de inte vill. Det räcker att de tar till sig av livsmedlet på 

tallriken. Endast ett av observationsställena uppgav att barnen inte behövde ta av allt och att 

de dessutom som pedagoger kände sig bekväma med det. Den här pedagogen ger uttryck för 

det många tar upp; att de tidigare haft regler kring att allt ska smakas på men att de på senare 

tid har börjat frångå det: 

 

Innan var det nog mer så att man skulle smaka på allt. Men alltså, det är en sådan här grej, hur ska man göra? För 

lär man sig att äta ärtor bara för att man måste smaka på en ärta varje gång det är ärtor? 

 

 Dock kunde man se i observationerna att det förekom många försök till att locka de som inte 

ville smaka på något att göra det ändå. Trugandet var något som genomsyrade de flesta 

måltider som observerades. Pedagogerna framhöll hur viktigt det var att måltiden blev en 

trevlig stund. Tjatandet tycks utgöra en hämmande regel för barnen. De försöker påverka sin 

egen situation, i det här fallet genom att göra val av livsmedel, men blir ständigt uppmanade 

att följa pedagogens val. Det egna valet respekteras inte. Grönsakerna var det som det tjatades 

utan jämförelse mest om. Här skulle man kunna dra paralleller till forskningen som säger att 

just frukt och grönsaker är det som neofobin starkast tar tag i. Dessa livsmedel är de som barn 

har svårast att acceptera i introduktionen av dem. En av förskolorna hade en uttalad rutin 

kring smakandet i annan riktning än de som tyckte det räckte att livsmedlet kom på tallriken. 

Så här säger pedagogen som intervjuades på förskolan: 
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Vi vill att barnen ska smaka på allt varje dag. Så det håller vi ganska hårt på men man ser ju när det är någon 

som inte. . .man lär känna barnen och så vet man var gränserna går och här går det liksom inte. De kanske börjar 

må dåligt och så och så långt går vi inte. 

 

Att få lämna mat när man inte orkar äta mer verkar vara accepterat på de flesta av förskolorna 

även om det bara var på de förskolor där man har flest främjande rutiner som pedagogerna 

verkade helt bekväma med det. På de andra förskolorna förekom det en hel del tjat och trug i 

olika omfattning för att få barnen att äta upp. På en av förskolorna hade pedagogen en stark 

övertygelse om vikten av att äta upp. Hon diskuterar kring hur barnen tar till sig för mycket 

och hur det då inte räcker till alla: 

 

Eftersom barnen tar själva så äter du det du har tagit och därför blir det också att man pressar en del barn. Vissa 

dagar får de äta en portion som inte alls. . .de är mätta för länge sedan. Men vissa barn tar för att andra inte ska få 

eller då blir det en socialiseringsgrej också. De kan inte ta och slänga och kompisarna inte får. Utan nu får du 

lära dig din läxa och äta tills du blir blå. Nej! (skratt). Då finns det ju ett annat syfte med det också men nästa 

gång så gäller det ju att man själv är med och, oops! Kommer du ihåg nu? 

 

Här beskriver pedagogen hur hon hanterade en situation där barnet inte vill äta upp. 

Pedagogen uppfattade att barn tog till sig för mycket för att vara säkra på att få så mycket de 

ville ha utan hänsyn till de andra barnen. Därför så valde pedagogen att pressa barnet att äta 

upp för att inte göra på samma sätt nästa gång. Man kan tolka det som att handlingen 

förväntades resultera i ett lärande. Vid observationen som gjordes på den aktuella förskolan så 

var det ett barn som tagit till sig för mycket mat andra portionen.  Pedagogen uppmanade 

barnet under en lång stund att äta upp fast han verkade vara mätt. Slutligen så bedömde 

pedagogen att det räckte och tog undan en viss del mat med förmaningen om att ta mindre 

nästa gång. Här kan det diskuteras ur olika vinklar. Är det här ett lärande eller ett 

maktmissbruk? Det kan sägas vara en vuxens norm att man ska äta upp det man tagit till sig. 

Det är en norm som ter sig naturlig för många vuxna. Däremot tvingar inte vuxna andra vuxna 

att äta upp. Att pedagoger gör så här kan vara ett utslag av att vilja lära barn den rätta normen. 

Om man ser det ur ett barnperspektiv så är det inte självklart att kunna styra portionsmängden 

och det uppfattas då kanske inte heller som ett lärande som sker utan som en obehaglig 

situation som barnet inte kan styra över. All form av press får sägas vara hämmande rutiner. 

Barnet måste kunna känna sig respekterad och förvissad om att pedagogen inte går emot dess 

val. Barnet får inte komma i för stort underläge för att kunna ha möjlighet att styra sin egen 

situation. 
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5.7 Avslut av måltid 
När det gällde när barnen skulle gå ifrån matbordet så kunde man se en större tendens i de 

förskolor som hade flest hämmande rutiner att barnen fick sitta kvar tills pedagogen bestämde 

att det var dags att gå ifrån. På de andra förskolorna var det mer eller mindre barnen själva 

som när de avgjorde att de ätit färdigt började gå från bordet lite pö om pö. Att själv, inom 

rimliga gränser få avgöra när man vill gå från bordet kan vara viktigt när det gäller 

upplevelsen av att kunna påverka sin situation. 
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5.8 Val av regler för att synliggöra sin pedagogik 
Ett mönster framträdde vid analysen av resultatet. Vissa regler främjar barns möjligheter att 

styra sin egen situation och vissa regler hämmar desamma. Det bör betonas att det är enbart 

måltidssituationerna som har observerats. Måltidssituationen bedöms i sammanhanget vara 

unik i förskolans verksamhet då den redan från början har ett tämligen styrt innehåll. 

 

 

Främjande  regler 

 

Hämmande regler 

Barnen får välja bordsplacering Pedagoger bestämmer var barnen ska sitta 

En pedagog vid varje bord Flera pedagoger vid samma bord 

Barnen får talutrymme Pedagoger tystar ner barnen 

Pedagoger roterar mellan olika bord Pedagoger sitter alltid vid samma bord 

Barnen dukar på och av Pedagoger dukar på och av 

Barnen uppmuntras till aktiverande 

arbetsuppgifter under måltiden 

Barnen uppmuntras att sitta stilla 

Miljön är utformad efter barnens behov Miljön är utformad efter pedagogernas behov 

Material vid måltiden signalerar en tilltro till 

barns förmåga 

Material vid måltiden signalerar en misstro till 

barns förmåga 

Barnen får lägga upp maten själva på sina 

tallrikar 

Pedagoger lägger upp maten åt barnen 

Skålarna vid bordet delas ut till olika barn som 

sedan skickar dem vidare 

Pedagoger bestämmer i vilken ordning skålarna 

ska skickas 

Barnen bestämmer vad och hur mycket de ska 

äta 

Pedagoger bestämmer vad och hur mycket 

barnen ska äta 

Barnen går ifrån allteftersom de blir färdiga Barnen väntar till pedagogen talar om att de får 

gå ifrån 

 

Figur 1: Främjande respektive hämmande regler vid måltiden på förskolor med avseende på barns 

möjlighet att påverka sin egen situation.  
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De främjande reglerna kan här sägas underlätta för barn att ha kontroll över hur de själva vill 

utforma situationen medan de hämmande reglerna kan sägas hindra barnen från detsamma. 

Figuren kan sägas visa på att regler som tyder på tilltro till barnens egen förmåga också ökar 

barnens förmåga till vidare egenbestämmande. Det blir som ringar på vattnet där reglerna 

bidrar till att öka ett handlingsutrymme som redan från början kan antas vara stort. När för 

många regler skapas av pedagoger för att bringa ordning och reda så minskar barnens 

handlingsutrymme. Tilläggas bör att det under observationerna inte kunde skönjas en större 

oordning vid de förskoleavdelningar som valt flest främjande regler. Snarare var det lugnare 

eftersom pedagogerna där inte hade så många ordningsregler att upprätthålla. Pedagogerna 

verkade mer avslappnade i sitt förhållande till barn och mat. 
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6. Diskussion 
 

Måltiden kan ses ur flera olika perspektiv. Här har den studerats ur ett inflytandeperspektiv 

när det gäller barnen och pedagogers grund för skapandet av regler runt måltiden. 

 

Det som var mest intressant i undersökningen var hur olika de skilda förskoleavdelningarna 

förhöll sig till regler kring måltiden. Dessa regler påverkade i sin tur hur måltiderna 

utformades. Det har inte analyserats om det är antalet regler som påverkar barns möjligheter 

att styra utan det som framträdde var pedagogers val av regler som i sin tur främjade eller 

hämmade detta. Då ingen förskola uppgav att de hade planerat måltiden utifrån ett specifikt 

syfte så blev nyfikenheten stor kring vad som påverkade val av regler. Det kan här bara 

spekuleras i olika faktorer som kan tänkas vara betydande i sammanhanget. Utifrån intervjun 

framkom inget tydligt resultat när det gällde hur de befintliga reglerna skapats. Skillnaderna i 

utformandet av måltiderna blir betydelsefulla i vardagen i förskolan. På den ena 

förskoleavdelningen skötte barnen skickande av skålarna i stort sett själva. De fick stora 

möjligheter att bestämma vad som skulle ligga på tallriken. Miljön och materialet signalerade 

en tilltro till det kompetenta barnet. Samtalet som ägde rum under måltiden gavs mycket tid 

och barnen hördes mest. Det var en lugn stund med låg ljudnivå. Pedagogen gav inte så 

många förmaningar. Barnen avslutade måltiden när de ansåg sig färdiga, det behövde 

nödvändigtvis inte vara tomt på tallriken, och gick därefter ifrån bordet. Barnen satt vid 

bordet cirka en halvtimma. På en annan förskola styrdes skickandet av skålarna av pedagogen. 

Pedagogen såg och kommenterade varje barns val och styrde även handgripligt innehållet på 

tallrikarna. Miljön och materialet signalerade, framförallt för de mindre barnen, en misstro till 

barnens förmåga. Samtalet som ägde rum var fragmentariskt och dominerades av pedagogen. 

Mycket av pedagogens taltid gick åt till att uppmana barnen att följa de regler som gällde. Det 

var en hög ljudnivå och en stressig stund. Barnen uppmanades bestämt att äta upp. Pedagogen 

bestämde när barnen fick gå från bordet. Barnen satt vid bordet cirka en timma. 

 

De främjande och hämmande reglerna kan kopplas till Basil Bernsteins teorier om stark och 

svag klassifikation och inramning. Ju fler främjande regler desto svagare klassifikation och 

inramning. Inramningen är däremot betydligt svagare än klassifikationen. Måltidssituationen 

som sådan är till sin natur starkt klassificerad. Den ger inte så mycket utrymme för frihet i 

innehåll men pedagogers syn på måltiden påverkar i sin tur klassifikationen. Pedagogerna som 

observerats vid de förskoleavdelningar där den osynliga pedagogiken var tydligast uttalade 

också hur viktigt det var med en avslappnad inställning till måltiden. Pedagogerna på de 

förskoleavdelningar där den synliga pedagogiken var tydligast uttalad hade starka åsikter om 

vad som skulle gälla. När det gäller regelanvändningen så får de här stå för inramningen som 
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då kunde variera i än högre grad beroende på hur mycket pedagogerna valde att styra 

utförandet av måltiderna. Vad som tydligt framkommer är att i den osynliga pedagogiken så 

har barn större möjligheter till självstyre än i den synliga. När inramningen är svag så ges 

barnet större plats och pedagogerna tar ett steg tillbaka (Bernstein & Lundgren 1983). 

 

Resultatet visar att det finns en otydlighet kring hur pedagoger uppfattar att de ska utforma 

måltiderna. Det utformandet borde bygga på är läroplanen i första hand och forskning i ämnet 

i andra hand. Snarare verkar det som att det är en normaliseringsprocess där pedagogers egna 

erfarenheter och gamla traditioner kring måltider som styr. Vissa regler har till och med 

koppling till den lutherska moralen där barnen förväntades vara underdåniga och tacksamma 

för den mat de erbjöds. Det är dock intressant att se att en del av reglerna stärks av forskning 

men att pedagogerna inte är medvetna om detta. Till exempel så tror alla intervjuade 

pedagoger på att barn ska exponeras för nya livsmedel många gånger. Det här handlar ju i 

grund om botten om barns neofobi och hur den på bästa sätt hanteras. Det kan alltså sägas 

vara en uppfattning som överensstämmer med forskningen inom området. 

 

När det gäller läroplanen (Lpfö 98, rev. 2010) så finns det inga klart uttalade direktiv när det 

gäller just måltiden utan det är det förhållningssätt till barn som framhålls i läroplanen som 

ska genomsyra hela verksamheten. När den nya läroplanen kom 1998 med en delvis ny 

barnsyn så fick den sakta men säker implementeras i förskolans verksamhet. Jag anser att den 

var olika lätt att använda på olika områden i verksamheten och att måltiden på något sätt är en 

av de sista utposterna när det gäller förändrade områden. Det har inte hänt så mycket! Den 

gamla barnsynen tillåts just i måltiden att leva kvar. Detta kan bero på situationens karaktär av 

traditionsbärare i ett samhälle där nytänkande och utveckling upplevs negativt av människor 

då de anser att värdet i traditionen då går förlorad. Däremot kan det diskuteras om traditionen 

i måltiden är förenlig med den nuvarande läroplanen. 

 

Resultatet i studien visar på flera regler kring måltiden som inte är förenliga med innehållet i 

värdegrunden i förskolans läroplan. Vuxna tar över ansvar och beslut. Vuxna agerar inte 

demokratiskt. Vuxna lyssnar inte på barns åsikter utan vuxna vet verkligen bäst i den här 

situationen. Att vuxna vet bäst var ett av de synsätt på barn som pedagoger i Johanssons 

(2003b) studie gav uttryck för. Johansson tittade på pedagogers förhållningssätt till de minsta 

barnen på förskolan och fann olika kategorier av syn på barn. Vuxna vet bäst var ett av dessa 

och kan bäst karaktäriseras som att vuxna saknar tilltro till barns kompetens och anser därmed 

att det är de vuxna som bör ta besluten. Forskning kring vad som är bäst för barnen när det 

gäller att utveckla goda matvanor ligger däremot mycket mer i linje med läroplanen. Den 

säger att barn ska ges möjligheter av vuxna som är de bästa men det är barnen som ska 

bestämma om de vill utnyttja möjligheterna. Tjatande och tvingande har till och med visat sig 

ha motsatt effekt! Forskningen visar en större tilltro till det kompetenta barnet i 
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måltidssituationen än vad förskolans pedagoger gör. Det här blir i sammanhanget väldigt 

intressant. Frågan är vad människor i allmänhet baserar sina val och beslut kring. Blir det 

viktigt att komma nära en förmodad sanning, och i sådana fall aktivt söka efter denna, eller 

nöjer vi oss med den information vi för närvarande har? 

 

Det faktum att måltider rent tidsmässigt utgör så stor del av förskolans verksamhet (Mårdsjö 

Olsson 2010) gör att de borde utnyttjas mer. Johansson (2003b) problematiserar att 

omsorgssituationer oftast inte ses som lärsituationer och därför inte planeras utifrån den 

aspekten. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2001) betonar detsamma. Resultatet 

visar också här att ingen av de besökta förskolorna har en medveten planering av måltiden. 

Det kan tyckas häpnadsväckande men troligen representerar det här verkligheten på många 

förskolor. 

Måltiden är av tradition en omsorgssituation och därför har det fokuserats mer kring det 

faktiska görandet i situationen än att medvetet använda situationen för andra syften. Bae 

(2009) beskriver hur till exempel samspel kan vara ett lärande att fokusera på i 

måltidssituationen. Hon pratar om medlärande. Det kan förstås som att ett lärande kan ske 

som faller sig helt naturligt i situationen men som det egentligen inte planerats för. Det var ett 

annat lärande som hade fokuserats men som en slags spin-offeffekt så fick man ett oförutsett 

lärande till på köpet.  Om vi såg på omsorgssituationerna som tillfällen för medlärande så 

skulle de nog planeras annorlunda. Att pedagogerna i studien hade olika personliga 

uppfattningar, även inom ett arbetslag, kring hur måltiden skulle utformas och att de dessutom 

arbetade utefter det här tycks anmärkningsvärt. En gemensam syn och strategi på förskolans 

alla områden bör eftersträvas. Olikheter på alla plan är en tillgång men bör då vara en 

genomtänkt strategi. Arnér (2009) såg i ett utvecklingsarbete i ett arbetslag hur pedagogerna 

ansåg att många pedagoger handlar utifrån ett privat sätt att se på saker istället för att ha ett 

professionellt förhållningssätt. De olika perspektiven visade sig tydligt i deras sätt att bemöta 

barnen. En gemensam referensram kan alltså vara svår att arbeta fram när pedagoger blandar 

sina privata erfarenheter med de professionella. Johansson (2003b) fann när hon tittade på 

pedagogers strukturer kring omsorgssituationer att pedagogernas förhållningssätt hängde 

samman med vilka mål de hade för omsorgssituationerna. Det blev också tydligt att i 

förskolor där kvalitén var högst så hade pedagogerna en gemensam strategi. Däremot så 

påpekar hon att även om man har formulerat gemensamma mål så gör individer avvikelser i 

specifika situationer, detta för att de inte tror sig kunna reda ut situationen.  

 

Mårdsjö Olsson (2010) diskuterar kring hur måltiden planeras utifrån görande istället för 

utifrån lärande. Hon anser att lärandet ska vara det centrala under måltiden – inte ätandet. 

Måltiderna bör då vara planerade så att de möjliggör lärande för barnen. Pedagogers möte 

med barnen och hur de använder mötena tillskrivs stor betydelse. Här är hon inne på samma 

linje som Bae (2009) som förespråkar att använda situationer som inte traditionellt i första 

hand förknippas med lärande till att uppmärksamma vad det är som de som deltar i situationen 
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faktiskt erfar. Ur det ser man oftast att ett lärande skett.  Även Johansson (2003b) för fram att 

omsorgssituationer borde planeras mer och utifrån fler aspekter. Att måltider och andra 

omsorgssituationer inte var planerade på ett djupare plan var något som hon såg i sin 

undersökning. Hon tittade där på pedagogers samspel med de minsta barnen i förskolan i 

vardagssituationer. Hon säger att pedagogerna verkar vara mest fokuserade på det praktiska 

utförandet i omsorgssituationerna och att detta diskuterades vid behov. Hon såg dock inte att 

situationerna diskuterades utifrån lärande eller barns möjligheter till inflytande. 

 

Vid samtliga besökta förskolor i föreliggande studie så hade pedagogerna inget tydligt 

pedagogiskt mål men en mycket medveten strategi vid måltiderna när det gällde det praktiska 

utförandet som till exempel tidsramar, materialhantering, bordsplacering med mera. Barnen 

hade getts fasta platser och det framkom i intervjuerna att mycket energi och möda hade lagts 

på att få perfekta placeringar utifrån ett antal grunder. Pedagogerna upplevde då att måltiderna 

blivit lugnare och trevligare. Samtidigt påtalade de att just placeringar var något som barnen 

hade synpunkter på. Ibland kunde pedagogerna ta hänsyn till barnens önskningar men inte 

alltid. Nordin-Hultman (2004) talar om det som ”mikromakt”, att man i förväg planerar bort 

eventuella konfrontationer. Pedagogerna har så att säga redan i förväg ett tänkt scenario 

framför sig där vissa barn inte ska sitta nära varandra och där andra ska det för att skapa 

största möjliga harmoni. Genom medvetna placeringar så planerar pedagogerna bort 

olämpliga barnkonstellationer. Barnen är dock väldigt medvetna om placeringarna och 

påpekar dessutom i studien att de vill ha större möjlighet att kunna välja vem de vill sitta 

jämte. 

 

Pedagogernas egna placeringar var utformade i enlighet med läroplanen – en vuxen vid varje 

bord i möjligaste mån. Detta för att stimulera till samtal och samspel mellan barn och 

pedagog. De visade också på en tydlig intention till att pedagoger ska undvika att samtala 

sinsemellan under måltiderna utan den tiden ska vara vikt för barns samtal med varandra och 

pedagoger. Johansson (2003b) visar däremot i sin rapport där hon har tittat på hur pedagoger 

förhåller sig till barns perspektiv att mycket av samtalet vid måltiden sker pedagoger emellan. 

Barnen uppmanas till och med att vara tysta för att de vuxna ska få prata ostört. När 

pedagogerna tilltalar barnen så är det oftast i form av förmaningar. Johansson påtalar också att 

det krävs intresse och engagemang från pedagogerna för att barnen ska få möjlighet att 

uttrycka det de vill. Bae (2009) ser samtalet som en del i det lärande som hela tiden finns i 

måltidssituationerna. Hon för fram aspekter som synliggör lärandet i samspelet kring 

matbordet. Bae för fram att det dels är de ”vanliga” samtalen där man deltar aktivt men att ett 

lärande sker även för de som bara lyssnar till andras samtal. Även en lyssnare kan sägas vara 

aktiv i ett samtal. 
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Materialet och miljöns påverkan på en viss aktivitet är väl inte det första man tänker på när 

man tittar närmare på denna. I de observationer som gjordes var det först i analysen av 

helheten på varje observation som betydelsen framgick. Pedagogers barnsyn och därmed syn 

på barns kompetens i den aktuella situationen skiner igenom i val av material och miljö. 

Barnen ges också genom detta tydliga signaler om vad pedagogerna tror om deras kompetens. 

Möjligheten finns att barn i hemmiljön äter med stora bestick och vanligt glas medan de i 

förskolan sitter med sked och pipmugg därför att pedagogerna där har mindre tilltro till 

barnets kompetens än vad föräldrarna har. Nordin-Hultman (2004) menar att pedagogers val 

av miljö och material är ett sätt att utöva styrning av barnen. Pedagogerna hänvisar i hennes 

undersökning till att de agerar utifrån sin kunskap om barns utveckling. I och med att de tror 

sig göra det rätta så blir det enkelt att kollektivisera det som ska gälla. Det anses vara det bästa 

för alla barn. Barnen har små möjligheter att påverka pedagogernas ställningstagande och 

finner sig oftast i det som beslutats. Författaren beskriver då att barnen genom att de fogar sig 

reproducerar pedagogernas ställningstagande och att pedagogerna på det sättet blir bekräftade. 

Barnens acceptans gör att pedagogerna tror att de gjort det rätta även ur barnens synvinkel. 

Nordin-Hultman talar om att en miljö som är anpassad för vuxna i möbelstorlek signalerar ett 

maktövertag. Barnens frihet minskas i och med att de blir mer beroende av vuxna som 

behöver hjälpa dem till rätt höjd. 

 

När det gäller regler kring själva ätandet så var pedagogernas ambivalens till hur de skulle 

agera oftast stor. De talade om att de anpassade efter individ och situation. Att måltiderna inte 

var planerade utifrån olika perspektiv och inte hade en genomtänkt struktur ur en mer 

djupgående vinkel kan ha varit en annan orsak. Att individ- och situationsanpassa i möjligaste 

mån kunde till exempel ha varit en framskriven princip. Som det var nu verkade det som att 

det fanns en önskan att alla barn skulle infoga sig i de kollektiva reglerna men att man ibland 

blev tvungen att göra undantag. Endast en av de besökta förskolorna verkade ha den 

inställningen att det var det individuella barnets val som skulle styra och man uppgav även att 

det genomsyrade resten av verksamheten. Ehn (1983) belyser traditionen som förskolan har 

att kollektivet är det som styr. Verksamheten utformas så att kollektivet ska tillgodoses. 

Barnen förväntas anpassa sig efter dessa kollektiva regler för kollektivets bästa. Med det nya 

uppdraget för förskolan så ska verksamheten utformas efter barnets individuella behov. Här 

skapas en motsättning mellan att använda sig av kollektivet som en gemensam fostrare och att 

möta varje individ. Vid måltiden kan man då se en tveksam kompromiss. Det verkar finnas en 

önskan att alla ska följa de kollektiva regler som satts upp men pedagoger tvingas till att göra 

individuella avsteg. Frågan är om läroplanen förespråkar en större individualisering än den 

som sker? 

 

Att använda sig av regler som ett sätt att skapa ordning i ett upplevt kaos kan tyckas 

förståeligt. Ändå återkommer frågan i den här undersökningen: På vilka grunder skapas 

reglerna? Hur påverkas barnen av de regler som valts? Ehn (1983), som undersökte olika 
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kulturer på förskolor, problematiserar att ordning är ett positivt värdeladdat ord medan kaos 

inte upplevs lika positivt. Han upplevde att förskolepedagogerna på de förskolor han 

undersökte försökte sträva mot den här ordningen men att de samtidigt uttryckte en 

tveksamhet till om det var det bästa för barnen. Det skulle kunna gå att koppla det här till ett 

barnperspektiv där vuxna som bara ser kaos i barns agerande inte har intagit ett närmande av 

barns perspektiv. De har helt enkelt svårt för att förstå barnes intentioner när de agerar. Ehn 

talar om att det på förskolor finns olika sätt att skapa ordning. Han talar om ordningssymboler 

som kan vara klädhyllor med namnlappar och bordsplaceringar. Han talar om olika 

ordningsritualer med tidsbestämda måltider, promenader med mera. Sen finns det den 

disciplinära ordningen som uttrycks i uttalade regler. Barnens sätt att göra uppror mot det här 

är att vara olydiga. Då måste pedagogerna synliggöra sin makt mer tydligt. Att pedagogerna 

befinner sig i en maktposition är det enligt Ehn ingen tvekan om. Barnen är de facto i vuxnas 

fångenskap, daghemmet är en anstalt med staket, rastområden, förbjudna zoner och viss 

frigång (Ehn 1983 s. 77) . Ehn påpekar att det är just i rutinsituationerna, till exempel vid 

måltiderna, som kravet på ordning är extra starkt. Pedagogerna upplever här att struktur är 

extra viktigt. Genom ordning kan man disciplinera barnen. 

 

Ehn (1983) belyser även vad han kallar för ideal och praxis. Pedagogerna har en idealversion 

av hur en situation ska se ut utifrån den kunskap de har om barn och barns utveckling. När det 

sedan kommer till den faktiska situationen blir det andra saker som påverkar hur de agerar. 

Man kan säga att den ideala bilden utgår från ett tillåtande synsätt men i verkligheten så 

behöver pedagogen skapa ordning utifrån andra regler i samhället och tillämpar då en mer 

auktoritär pedagogstil. Det här visade sig också i resultatet i föreliggande undersökning. Vissa 

av de intervjuade pedagogerna uttryckte en tilltro till det kompetenta, självständiga barnet i 

intervjun men visade sedan på en ambivalens att fullt ut visa tilltro utan agerade mer 

auktoritärt än deras idealbild. Det här ger också uttryck för det som berörts tidigare i texten 

angående förskolepedagogers förändrade uppdrag över tid. De har ett arbetssätt som sitter i 

ryggraden sedan gammalt och försöker nu att närma sig det nya sättet att förhålla sig till barn. 

Starkt regelomgärdade situationer som rutinsituationer har en tendens att vara, bör ju vara 

svårare att förändra än de som redan är lite mindre styrda. Det visade ju sig också i 

undersökningen att pedagoger hade en förmåga att koppla till egna barndomsminnen i 

matsituationerna och i enlighet med hur de själva blivit uppfostrade så utformade de så 

kallade personliga regler. Även Ekholm och Hedin (1993) tar upp skillnaden mellan 

pedagogers ideala inställning och hur de faktiskt brukar göra. Författarna skulle intervjua 

pedagoger i förskolan och för att få fram en mer sann bild så valde de att ge påståenden om 

agerande i olika situationer och be pedagogerna välja påstående utifrån två synvinklar: Hur 

brukar du göra? Och Hur skulle du vilja göra? Det visade sig att de båda synvinkarna ganska 

ofta inte överensstämde. 
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4.1 Sammanfattning 
Pedagoger i förskolan har stora möjligheter att utforma verksamheten. Planeringen av 

verksamheten utgör grunden för hur resultatet blir. I föreliggande studie belyses hur måltiden, 

som en av förskolans omsorgssituationer, framstår som oplanerad utifrån ett övergripande 

mål. Diskussioner utifrån situationer verkar vanligare. För att öka kvalitén på 

måltidssituationen så krävs ett tydligt framskrivet mål samt ett arbetslag som gemensamt 

strävar efter detta mål. När detta mål är satt så bör reglerna kring måltiden anpassas därefter. 

På så sätt blir reglerna reflekterade. Alla pedagoger i ett arbetslag vet varför de använder de 

regler de valt. Reglerna utgör då en spegling av kunskap och medvetenhet i arbetslaget. 

 

Måltiden representerar en omsorgssituation. I studien framträder stora möjligheter att utveckla 

omsorgssituationerna genom att reflektera kring situationernas möjligheter till lärande, 

samspel och inflytande. Genomgående kan det sägas att ett reflekterande arbetssätt framträder 

som önskvärt för att en utveckling ska ske. Det handlar mycket om att släppa kontroll och 

gamla konventioner och tänka i nya banor kring invanda situationer. Förmåga att kunna se 

måltidssituationen ur ett barnperspektiv kan hjälpa till att hitta nya ingångar. Barns 

möjligheter till inflytande bör inte vara mindre i måltidssituationen än i andra situationer. Att 

äta är ett basbehov som är viktigt att tillfredsställa. Att äta med värdighet borde ses som en 

rättighet. 

 

4.2 Fortsatt forskning 
Det faktum som utgörs av att måltiden inte verkar ha ett tydligt mål kan ses som en stor 

möjlighet till utveckling. Med en tämligen enkel åtgärd så skulle måltiden kunna gå igenom 

en stor förändring. Ett arbetslag sätter då upp tydliga mål för vad de vill ska uppnås i 

situationen och planerar därefter. Det vore väldigt intressant att göra ett utvecklingsarbete 

kring det för att följa upp effekterna. Går det att koppla reglerna som bestäms till målet? 

Kommer situationen att tydligt ändra karaktär? Hur kommer pedagogerna att uppleva 

förändringen? 

 

Ett annat tänkbart område är att undersöka måltiden ur barns perspektiv genom att intervjua 

barn. Barnens perspektiv kunde gå att koppla till utvecklingsarbetet genom intervjuer före och 

efter de förändringar som görs. 

 

4.3 Metoddiskussion 

För det första vill jag belysa min egen roll som insatt i fältet. Att jag under en längre tid 

arbetat som förskollärare gör att jag är väl insatt i det fält som utgjorde mitt studieobjekt. 

Enligt Aspers (2011) så är just värdet av att vara eller försöka bli insatt i fältet en förutsättning 
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för en etnografisk metodansats. Han poängterar dock att det gäller att finna den balans där 

kunskapen om fältet tillför studien mer än att denna kunskap hindrar dig från att vara en 

objektiv observatör. Bell (2005) talar om hur en för stor närhet till fältet ökar risken för så 

kallad ”bias”, det vill säga forskarens feltolkning av det han ser på grund av för liten distans 

till det undersökta. Vissa saker, kan enligt författaren, missas för att de är så självklara för 

observatören. Jag kan se att jag hade nytta av min bakgrund som förskollärare då 

sammanhang som är av intresse lättare framträdde. Däremot så försvårade det den 

förutsättningslöshet som jag eftersträvade att jag redan innan hade så mycket information om 

ämnet. Tack vare den variation som jag fick se så hade jag ett rikt material att utgå från. Om 

jag hade fått ensidig information så bedömer jag det som mer troligt att jag i än större grad 

hade lutat mig till jämförelse av mina tidigare erfarenheter. Som det var nu så hade jag ett rikt 

jämförelsematerial. Min önskan var aldrig att få bevis på dåliga exempel utan att just visa på 

hur val av pedagogik ger skillnader. 

 

 Användandet av observation för att hämta in empiri till undersökningen gav en tydligare bild 

av hur vardagen ser ut men intervjuerna var det som fördjupade observationerna. Enbart 

observation eller intervju hade inte gett samma tydliga bild. Däremot blev positionen och 

rollen som observatör blev ibland komplicerad. Måltiden är ofta en naturlig situation för 

samtal. När ytterligare en vuxen placera vid ett matbord så faller det sig naturligt för barn att 

ta kontakt och samspela med denna person. Det kan snarare tyckas onaturligt att barn inte tar 

kontakt i den situationen. Men när man observerar någonting så är ju tanken att observatören 

ska koncentrera sig på observationen snarare än att gå in i samspel med de hon iakttar. 

Placeringen blev därför viktig, den skulle både möjliggöra bra observationsplacering och 

markera ett avstånd från deltagarna i måltiden. Initiativ till samtal från barnen fick på bästa 

sätt bemötas för att inte ta bort fokus från observationen. Lunchen är en intensiv situation. Det 

är mycket som ska registreras. Jag upplevde att det var väldigt bra att spela in rösterna med 

diktafonen och att kunna fokusera observationsanteckningarna på det som hände i sin helhet. 

Problemet kan vara att det är två observationsformer som ska samtolkas. Det gäller att lyssna 

och läsa noga samtidigt för att få ihop en samstämmig bild. Tolkningen kan bli lidande av att 

man har två observationsunderlag att förhålla sig till. 

 

Intervjun gjordes med en öppen struktur på frågorna. Detta gav en rörlighet åt intervjun men i 

analysfasen framkom vissa frågor som om de besvarats av alla hade kunnats användas på ett 

mer jämförande sätt. Hade tid funnits hade jag kompletterat med några frågor i efterhand som 

jag ställt till samtliga sex respondenter med samma ordalydelse. Min roll som intervjuare 

färgas också av min närhet till fältet på gott och ont. Att jag förstår det de talar om underlättar 

intervjun samtidigt som respondenterna inte behöver göra så utförliga beskrivningar vilket 

hade kunnat tillföra mer material. Aspers (2011) talar om hur intervjuaren bör eftersträva det 

jämlika samtalet. Ett samtal där båda parter deltar på samma villkor. Intervjuaren har alltid ett 

övertag men kan på olika sätt styra samtalet mot en mer jämn balans. Det handlar enligt 
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författaren om att undvika tvång eller maktutövning. Här kan känslan av kollegialitet sägas 

underlätta för den intervjuade i sin position till mig. 

 

Att studien inleddes teorilöst kan jag se som ett utslag av min egen förförståelse i ämnet. Då 

jag var väl insatt i fältet samt att jag under en längre tid hade reflekterat kring måltiden som 

begrepp gjorde att jag redan från början hade en färgad syn i frågan. För att så 

förutsättningslöst som möjligt kunna närma mig frågan ur ett forskarperspektiv så blev det 

viktigt med så lite styrning som möjligt. Teorin fanns trots allt i bakhuvudet eftersom jag tagit 

del av den i andra forskares arbeten tidigare. Dock ville jag inte välja ut teorin från början 

utan det skulle bli resultatet som valde teorin. Därför använde jag så kallad induktiv metod. 

Jag inser att det hade varit enklare att använda sig av den deduktiva metoden då arbetet 

enklare hade kunnat få ett snävare och tydligare fokus i ett tidigt skede, dock har det varit 

intressant att pröva.  
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                                                                                                                                     Bilaga 1 

 

Borås 2011-04-18 

 

Hej! 

 

Jag heter Carina Peterson och går Masterprogrammet i pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås. Jag 

ska nu skriva min Magisteruppsats. Vad jag har valt att titta lite närmare på är barns 

inflytandemöjligheter vid måltidssituationer i förskolan. 

 

För att kunna göra det här arbetet behöver jag få komma ut till förskolor och observera under 

måltiden samt att intervjua pedagoger. 

 

Jag kommer att observera en pedagog och de barnen hon/han har vid sitt bord under en måltid 

(lunch i första hand). I anslutning till observationen kommer jag att göra en intervju med den 

pedagog som satt vid det aktuella bordet. Om det är svårt för er att lösa så kan jag tänka mig att 

enbart observera och inte göra den uppföljande intervjun. 

 

Det räcker alltså att en pedagog på en avdelning är intresserad samt naturligtvis att föräldrars 

medgivande finns för de barn det gäller. 

 

Efter att ha arbetat på förskolor i 25 års tid s är jag väl medveten om att måltiden kan vara en 

stressad situation som man vill få lugn och där man kanske inte vill ta emot besökare. Jag vädjar ändå 

till er som är intresserade om att diskret få närvara under en måltid. Jag är inte ute efter en idealbild 

utan hoppas få se variationer på hur måltider kan se ut på olika förskolor. 

 

Hoppas verkligen på ett samarbete! 

 

Hälsningar Carina Peterson 

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 
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                                                                                               Bilaga 2 

 

Intervjufrågor pedagog Magister 

 

 Ditt namn och utbildning 

 Intervjuns upplägg 

 Arbetat här länge? 

 Arbetslaget arbetat tillsammans länge? 

 Antal barn och ålder på dem? 

 Har ni diskuterat hur måltiderna ska gå till i arbetslaget? 

 Nämn något du tycker är riktigt bra i era matsituationer. 

 Nämn något som du tycker fungerar sämre 

 Något annat du skulle vilja ändra? 

 Vad är syftet med måltiden, enligt dig? 

 Pratar ni om pedagogisk måltid? 

 Hur diskuterar ni allmänt om barns inflytande och delaktighet i verksamheten? 

 Hur skulle man kunna öka barns inflytande och delaktighet under måltiderna? Här 
eller i allmänhet. 

 Har barnen kommit med några idéer som förändrat måltiderna? 

 Har ni gjort iakttagelser som förändrat något vid måltiderna? 

 Känner du dig bekväm med de regler som ni har här kring måltiderna eller är det 
något du skulle vilja förändra? 

 Något du vill fråga eller tillägga? 
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                                                                                                                                                         Bilaga 3 

Borås 2011-04-19 

 

Hej! 

Jag heter Carina Peterson och läser masterprogrammet i pedagogiskt arbete på högskolan i 

Borås. 

Jag ska skriva en magisteruppsats och har där valt att titta på barns inflytandemöjligheter vid 

måltider i förskolan. 

Jag kommer att vid ett tillfälle besöka era barns förskola och observera under en måltid. Jag 

kommer att besöka ett antal olika förskolor i kommunen. I själva uppsatsen kommer jag att 

ta hänsyn till de etiska regler som gäller. Förskolor eller barn och pedagoger kommer inte att 

namnges eller på annat sätt göras identifierbara. Inga barn kommer att observeras där 

föräldrar inte gett sin tillåtelse. Jag kommer även att fråga barnen om tillåtelse och de ska 

också ha rätt att säga stopp under pågående observation. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas för forskningsändamål. 

Tack för er medverkan! 

Mvh Carina 

 

 


