
 

 

 

 

 

 

Det sociala samspelets inverkan 

vid matbordet 

En kvalitativ studie hur det sociala samspelet vid matbordet inverkar på 
barnens val av en varierad kost  

The impact of social interaction at the dining table 

A qualitative study of how social interaction at the dining table affects chil-

dren's choice of a varied diet 

Elina Jernberg  

 

 

 

 

 

Fakultet: Humaniora och samhällsvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram: Pedagogiskt arbete/Förskollärarprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng: Grundnivå/15 hp. 

Handledarens namn: Petra Appell 

Examinatorns namn: Tomas Saar 

Datum: 2020-03-09 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 – Elina Jernberg 

Det sociala samspelets inverkan vid matbordet  

[The impact of social interaction at the dining table] 

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  

Karlstads universitet: Förskollärarprogrammet 

http://kau.se 

 

The author, Elina Jernberg, has made an online version of this work available under a Crea-

tive Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org 

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv 

 



Det sociala samspelets inverkan vid matbordet                                                         Elina Jernberg 

 

 

 

Abstract 

The purpose of the study is to contribute with knowledge of how the social 

interaction around the dining table affects the children's choice of a varied diet 

at preschool. To limit the study, the focus has been on a specific meal at the 

preschool, the specific meal being the lunch. The study expectation is to con-

tribute knowledge to preschool teachers about how encouragement, norms and 

children affect the meal. The study has been based on a socio-cultural perspec-

tive and the method choice has been of a qualitative nature. Two different pre-

schools have been observed to collect data to analyse. There are two preschool 

teachers and six children in the study. The purpose of the observations has been 

to discern how social interaction has affected the children's choice of a varied 

diet. 

The results of the study have shown that preschool teachers play a big role at 

the dinner table. Preschool teachers influence the children in their choice of the 

food that is on the table, as they uphold the standards that exist and that they 

challenge the children to dare to taste the food that has been developed. The 

result depicts that the preschool teachers had an encouraging and positive atti-

tude towards the food served, but the result also shows how the preschool 

teachers used power as a tool to convey and maintain standards around the 

meal. There was never any compulsion from the preschool teachers that the 

children had to eat what was on the plate, but the atmosphere around the table 

was very permissive and encouraging. The results also showed that the chil-

dren had a certain impact on each other, both positively and negatively.  

Keyword  

Social interaction, diet, meal education, socio-cultural perspective, preschool 

teachers 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur det sociala samspelet kring 

matbordet inverkar på barnens val av en varierad kost på förskolan. För att 

begränsa studien har fokus riktats mot en specifik måltid på förskolan, den 

specifika måltiden är lunchen. Studiens förhoppningar är att bidra med kun-

skap till förskollärare om hur uppmuntran, normer och barn inverkar vid mål-

tiden. Studien har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv och metodvalet har 

varit av kvalitativ karaktär. Två olika förskolor har observerats för att samla in 

datamaterial att analysera. Det ingår två förskollärare och sex barn i studien. 

Syftet med observationerna har varit att urskilja hur det sociala samspelet har 

inverkat på barnens val av en varierad kost.  

Resultatet i studien har visat att förskollärarna spelar en stor roll vid matbordet. 

Förskollärarna påverkar barnen i deras val av den mat som finns på bordet, då 

de upprätthåller normer som finns samt att de utmanar barnen att våga smaka 

på maten som är framdukad. Resultatet skildrar att förskollärarna hade en upp-

muntrade och positiv inställning mot maten som serverades, men resultatet vi-

sar även hur förskollärarna använde sig av makt som ett redskap till att för-

medla och upprätthålla normer kring måltiden. Det förekom aldrig något tvång 

från förskollärarna att barnen var tvungna att äta upp det som fanns på tallriken, 

utan stämningen runt bordet var mycket tillåtande och uppmuntrande. Resul-

tatet visade även att barnen hade en viss inverkan på varandra, både positivt 

och negativt.   

Nyckelord 

Socialt samspel, kost, måltidspedagogik, sociokulturellt perspektiv, förskollä-

rare  
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1 INLEDNING  

I denna studie kommer det sociala samspelt som inverkar på barnens val av en 

varierad kost på förskolan att belysas. Förhoppningarna är att skapa en förstå-

else av hur viktig den pedagogiska måltiden är, att den kan användas som ett 

verktyg till att främja barns goda matvanor. Sepp, Höijer och Wedin (2016) 

beskriver måltidspedagogik som ett relativt nytt begrepp, vilket handlar om att 

integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. Begreppet handlar 

om den pedagogiska måltiden och de vuxnas förhållningssätt till hur pedagoger 

kan arbeta med Skolverkets (2018) mål med hjälp av mat och måltider. Sepp, 

Höijer och Wedins (2016) erfarenheter är att det kan vara svårt att använda 

måltiden som ett pedagogiskt verktyg för att främja goda matvanor, då mål-

tiderna på förskolan ofta är en transportsträcka till andra aktiviteter.  

Här finns det stora möjligheter att på ett naturligt sätt introducera barnen till en 

hälsosam livsstil genom maten som står på bordet. Livsmedelsverket (2016) 

beskriver hälsosam mat som livsmedel utan socker och fett men rikt på spann-

mål, fibrer och frukt. 

Sepp, Höijer och Wedins (2016) beskriver matsituationen är ett socialt feno-

men, barnen lär sig utav de som finns i deras närhet, vilket på förskolan är 

pedagogerna och andra barn. Eftersom Skolverket (2018) rapporterar om att 

85% av alla barn i Sverige är inskrivna i förskolan och äter flera måltider där, 

är det viktigt att förskolan och hemmet delar på ansvaret, för barnens ätande 

och lärande. Enligt Livsmedelsverket (2016) befästs goda matvanor baserat på 

de omgivningar som barnen vistas i. Barnen lär genom att härma varandra, men 

det är även styrt av våra gener. Våra matval är oftast baserade på de sociala 

och kulturella normer som råder. Det vill säga att barn lär sig vad, hur mycket, 

vilka regler som gäller genom det sammanhang som måltiderna utspelar sig i.   
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1.1 Bakgrund 

Enligt Livsmedelsverket (2016) har barns matvanor ändrats över tid och fokus 

på kost har ökat. Dagens samhälle har valt att lägga mycket tid och fokus på 

kost och kostråd. Kost är ständigt närvarande i våra liv genom nyheter, tv-pro-

gram, tidningar och sociala medier.  

Livsmedelsverket (2016) menar att det är viktigt att barnen omges av en miljö 

präglad av hälsosam mat och även hållbar mat.  Maten som erbjuds på försko-

lorna ska vara varierad och balanserad. Livsmedelsverket (2016) anser att barn 

behöver mer kunskap om kost, för att klara se skillnaden mellan mat som på-

verkar dem positivt, samt mat som påverkar dem negativt. Målet med att öka 

kunskapen om kost är att barnen får en förståelse för hur viktig maten är och 

vilken mat de behöver äta för att klara en dag på förskolan. 

Bakgrunden till denna studie som handlar om det sociala samspelet som inver-

kar på barnens val av en varierad kost, bottnar sig i vilka kunskaper som dagens 

barn behöver, för att veta vilka matvanor som påverkar deras hälsa positivt. 

Birch och Ventura (2009) menade redan för elva år sedan att det behövs mer 

kunskap inom ämnet, då kost och hälsa är ett område som har en stor inverkan 

på våra liv. Birch och Ventura (2009) samt Sepp och Höijers (2016) studier 

anser att hälsosam mat ska introduceras i ung ålder, då studierna anser att det 

är svårare att befästa goda matvanor i äldre åldrar. Med äldre åldrar menar de 

förskoleålder och uppåt, de anser att det är lättare att betinga goda matvanor 

hos yngre barn. Det är i barnens första levnadsår som goda matvanor befästs 

och barnen ska ges kunskaper inom ämnet, att de kan göra bra val vid matbor-

det. En hälsosam och varierad kost enligt Livsmedelsverket (2016) är naturligt 

fiberrika livsmedel som grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt, bär, nötter, frön 

och fullkornsprodukter, samt fisk och skaldjur, vegetabiliska oljor och magra 

mejeriprodukter. 

Livsmedelsverket (2016) tar upp de hälsoeffekter som barn och vuxna kan 

drabbas av genom att äta ohälsosam mat. Med ohälsosamt menar de närings-

fattiga livsmedel som påverkar hälsan negativt. Några av dagens välfärdssjuk-

domar som Livsmedelsverket (2016) tar upp är en direkt påföljd av en felaktig 
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kost är; typ 2 diabetes, fetma och vissa cancerformer. Förekomsten av dessa 

sjukdomar har ökat genom åren. Fetma hos barn är svårbehandlad och en för-

utsättning för viktnedgång är rätt matvanor och rörelse. 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, står det att det att förskollärare ska ansvara 

för att barnen får kunskaper om näringsrika måltider, hur en hälsosam livsstil 

påverkar deras välbefinnande. Ett sådant mål kräver förskollärare med kun-

skaper inom ämnet kost och hälsa. Det är förskollärarens uppdrag att genom-

föra målen i förskolans läroplan, samt se till att arbetslaget arbetar åt samma 

håll. Barnen i förskolan ska utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, få möj-

lighet att bli inspirerade till nya upptäckter och kunskaper (Skolverket, 2018).   

Matheson, Spranger och Saxe (2002) har i sin studie om förskolebarnens för-

väntningar och upplevelser kring mat, tagit fasta på att barn lär sig bland annat 

genom egna erfarenheter. De har observerat förskolebarn när de lekt i leksaks-

kök på förskolan. En av deras upptäckter var att barnen lekte mycket realistiska 

lekar, där de sorterade och ställde fram mat på bordet. Mathesons et al (2002) 

tolkning av leken var dock att barnen inte hade någon kunskap kring matens 

näringsmässiga betydelse. Sepp och Höijer (2016) anser att förskollärare ska 

ge barnen en bra grund att stå på när det kommer till att välja god kosthållning. 

Förskollärare ska ge dem kunskaper och insikter som de kan använda sig av 

för att äta hälsosamt.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är bidra med kunskap om hur det sociala samspelet kring 

matbordet inverkar på barnens val av en varierad kost på förskolan.  

Frågeställningar 

• Hur uppmuntrar förskollärare barnen att smaka på olika livsmedel? 

• Vilka normer förmedlas runt matbordet?  

• Hur ser samspelet ut barn-barn under måltiden?  
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Johansson och Pramling Samuelson (2001) beskriver i sin studie om omsorg 

en central aspekt av förskolepedagogiken, att måltiden på förskolan är som en 

arena för goda matvanor och uppförande. Barnen ska få med sig goda matva-

nor, de ska kunna uppskatta hur mycket som får plats på tallriken och i magen. 

Det behövs kommunikation mellan pedagoger och barn för att få ett flyt i mål-

tiden. I Johansson och Pramling Samuelsons (2001) studie berättar de hur pe-

dagoger på förskolan försöker att få barnen till att smaka på olika födoämnen. 

Pedagogerna är uppmuntrande mot barnen men de tvingar ingen att smaka. De 

anser att måltiderna på förskolan inte ska upplevas av tvång eller krav.  Den 

här studien är gjord 2001 och den är lika relevant idag som då, måltiderna på 

förskolorna spelar fortfarande en central roll i barnens vardag.  

Detta är något som Matheson, Spranger och Saxe (2002) också har kommit 

fram till i deras studie om förskolebarns förväntningar kring mat och deras 

erfarenheter, att måltiderna utgör en stor del av barnens vistelse på förskolan. 

De beskriver att måltiderna är i fokus större delen av dagen på förskolan, då 

barnen gärna tar in måltiderna i sina lekar. Utifrån deras studie anser de att 

utbildning inom mat och näringslära bör ske ur ett lekpedagogiskt perspektiv, 

där barnens upplevelser och kunskaper om mat bör stå som grund till utbild-

ningen. Genom leken får pedagogerna en insikt av hur mycket barnen kan an-

gående mat och näringslära. På så sätt kan pedagogerna skapa en meningsfull 

utbildning riktade till barn kring deras förståelse av mat. 

Sepp och Höijer (2016) tar upp i sin studie om mat som ett redskap för inlär-

ning på förskolan, upp pedagogernas roll vid matbordet, de belyser hur viktigt 

det är med lyhörda pedagoger för att uppmuntra barn att våga utforska ny mat. 

Genom ett inkluderande arbetssätt vid matbordet där pedagogerna ställde frå-

gor kring maten, kunde de se att barnens intresse för maten de stoppade i sig 

växte. Enligt Sepp och Höijer (2016) lär sig de yngre barnen genom att härma 

de äldre barnen och prova den mat som de provar. Studien visar hur viktigt det 

är att se barnen som kompetenta medforskare i matupplevelsen och lyssna på 

dem ifall de säger nej. Att tvinga barn att smaka gav motsatt effekt i jämförelse 
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med att lyssna och respektera deras val. Att lyssna på barnen och respektera 

dem återkommer i Johansson och Pramlings (2001) studie, där de också tar upp 

att pedagoger inte ska tvinga barnen utan låta dem bestämma själva. I Läropla-

nen för förskolan, Lpfö 18, står det att förskolan vilar på en demokratisk vär-

degrund där respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande de-

mokratiska värderingarna ska genomsyra förskolans utbildning (Skolverket, 

2018).  

Det finns också forskning som påvisar att matpreferenser hos barn till stor del 

bygger på färg och utseende. Kildegaard (2011) har i sin forskning om hälso-

sam mat i förskolan, kommit fram till att barn väljer livsmedel efter färg, de 

väljer gärna mat med starka färger. Livsmedel som är röda upplevs av många 

barn som attraktiva och blir i större grad valda. Det är utseendet på livsmedlet 

som lockar och skapar en vill ha känsla hos barnen vilket leder till att barnen 

vågar smaka på nya livsmedel. 

Lika mycket som livsmedlets färg och utseende har en betydande roll, spelar 

miljön in på barnens val av mat. Enligt Scaglioni, Arrizza, Vecchi & Tedeschi 

(2011) studie som bottnar sig i barns beteende kring mat, är det miljön som 

barnen växer upp i som formar deras matpreferenser och det är vårdnadsha-

varna som är de största influenserna. Vårdnadshavarna påverkar barnens in-

ställning till mat både positivt och negativt. De finns vårdnadshavare som utö-

var ett behavioristiskt perspektiv vilket kan leda till problem vid matsituation-

erna, som matvägran och ångest inför mat. Med ett behavioristiskt perspektiv 

vid matsituationerna menar forskarna att vårdnadshavarna uppmuntrar bra be-

teenden vid matbordet och straffar dåligt beteende.  Både Sepp, Höijer (2016) 

och Scaglioni et al. (2011) har kommit framtill i deras forskning att tvång och 

otrygghet vid måltiden inte är en bra väg att gå för att uppmuntra barnen till att 

våga prova nya livsmedel. Måltiden ska genomsyras av lust att prova nya livs-

medel och upptäcka nya smaker. 
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2.1 Sammanfattning  

Dessa fem forskningsstudier som har valts till denna studie, visar alla att det 

sociala samspelet kring matbordet påverkar barnens val av mat. Det finns 

vårdnadshavare, pedagoger och samhällsnormer som påverkar barnen och 

styr deras val av livsmedel. Något som alla fem studierna har gemensamt är 

en syn på vilken mat som barnen bör äta, detta för att undvika välfärdssjuk-

domar som kommer med felaktig kost. Studierna delar synen på att barn be-

höver uppmuntran för att våga smaka och de behöver vuxna som bra förebil-

der.  

Dessa fem studier som har presenterats är av relevans för den här studien, då 

det stärker syftet att det behövs mer kunskap inom ämnet kost och måltider 

på förskolan. Fast studierna är gjorda med ett visst tidsspann emellan, visar 

de att vikten av varierad kost var lika relevant år 2001 som det är idag år 

2020.  
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3 TEORI  

Den här studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv som teori. Roger Säljö 

(2015) redogör för hur det sociokulturella perspektivet föddes i början av 1900-

talet. Fadern till perspektivet är enligt Säljö (2015) forskaren Lev Vygotskij 

och det var Vygotskijs tankar om människans utvecklig som ligger till grunden 

för det sociokulturella perspektivet som vi känner till idag. Perspektivet har 

ändrats under årens gång då olika forskare har tolkat Vygotskijs tankar och 

idéer om hur perspektivet kan användas i praktiken (Säljö, 2015).  

Enligt Sheridan & Pramling Samuelsson (2016) är det sociokulturella perspek-

tivet lika aktuellt idag som det var under slutet av 1900-talet och arvet efter 

Vygotskij lever vidare i förskolans läroplan. Säljö (2015) beskriver det socio-

kulturella perspektivet som ett sätt att se hur barn lär sig tillsammans med andra 

och hur miljön påverkar deras utveckling och lärande. Inom det sociokulturella 

perspektivet anses människan som en social och intellektuell varelse.  

Det sociokulturella perspektivet kommer att bidra med relevanta verktyg för 

att analysera resultatet av observationerna vid matbordet. Måltiderna på för-

skolan kan ses som en social handling, då pedagogerna och barnen äter till-

sammans och skapar ett sammanhang.  

3.1 Proximala utvecklingszonen  

Teorin i det sociokulturella perspektivet bygger på sociala sammanhang, där 

barn utvecklas tillsammans med andra. Ett relevant begrepp inom det socio-

kulturella är den proximala utvecklingszonen. Begreppet definierar avståndet 

mellan vad barnet klarar på egen hand utan stöd, samt vad barnet klarar till-

sammans med stöd av andra människor (Säljö, 2015).   

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) tolkar den sociokulturella teorin 

som en social och kulturell praktik som barn ingår i, där varje relation och 

erfarenhet leder till kunskap och lärande. De anser att barns lärande sker aktivt 

med hela kroppen och samverkar med det kognitiva, sociala och emotionella 

lärandet. Dessa går inte att särskiljas utan de samverkar för att få en helhet och 
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för att tydliggöra barnens erfarande, kommunicerande och agerande i omvärl-

den. Säljö (2015) styrker Sheridan och Pramling Samuelssons (2016) tolkning 

då han anser att människor som interagerar med varandra i sociala samman-

hang utvecklar kunskap och lärande. För att barnen ska utvecklas krävs det 

kommunikation vilket leder till både intellektuell och kunskapsmässig utveckl-

ing.  

3.2 Appropriering 

Ett annat begrepp som är relevant för studien är appropriering. Säljö (2015) 

framställer begreppet som en gradvis process av inhämtning av ny kunskap. 

Detta sker genom samtal och olika sociala sammanhang, där barnen får insikter 

hur de ska använda sig av intellektuella och fysiska redskap för att öka sin 

kunskapsbank, samt få en djupare förståelse. Det utmärkande med begreppet 

är att det inte är själva resultatet som är viktigt, utan processen dit. 

Appropriering sker i samtal och olika sociala praktiker, den sker både 

genom att man själv använder redskapen och genom att man hör eller ser 

andra använda dem på ett specifikt sätt. (Säljö, 2015. s.173)  

3.3 Medierande redskap  

Säljö (2015) beskriver medierande redskap som ett begrepp som står för lä-

rande, samt för hur människan använder sig av redskap för att förstå och agera 

i omvärlden. Ett exempel på ett medierande redskap kan vara en lärare som 

barnen använder sig av för att nå nya kunskaper. Men medierande redskap kan 

också vara materiella föremål, även kallade artefakter, som hjälper barnen att 

uppnå nya kunskaper. Enligt Säljö (2015) samverkar dessa begrepp appropri-

ering och medierande redskap med varandra och det ena utesluter inte det 

andra, utan tillsammans skapar de ett sammanhang och erfarenheter, om hur vi 

som sociokulturella varelser fungerar i olika situationer och hur vi agerar i 

dem.  

Jag har valt att analysera studiens insamlade datamaterial ur ett sociokulturellt 

perspektiv, då syftet är att belysa det sociala samspelet som inverkar på barnens 
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val av mat. Målet med det sociokulturella perspektivet som teori i den här stu-

dien, är att sätta ord på vad som sker och varför det sker. Det är inte förskollä-

rarnas eller barnens upplevelser som är i fokus i den här studien, utan fokus 

ligger på det sociala samspelet som inverkar barnens val av mat vid matbordet. 

Säljö (2015) skildrar det sociokulturella som ett sätt att tillägna oss ny kunskap 

i interaktion med andra.  
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4 METOD 

Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där den kvalitativa metoden 

som används har varit observation. Motivet till studiens val av ett sociokultu-

rellt perspektiv är försöka förstå vad som sker mellan förskollärare och barn 

samt vad som sker mellan barn-barn.  

För att belysa vad som faktisk inverkar på barnen, föll valet på observation 

som studiens metod. Hade intervjuer valts i stället för observationer hade re-

sultatet handlat om förskollärarnas upplevelser av hur de arbetar med kost, 

samt deras upplevelser hur det sociala samspelet inverkar på barnens val av 

mat.  

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att observationer som metod 

lämpar sig bäst när problemställningen är knuten till ett begränsat och över-

skådligt geografiskt område. I denna studie är det matbordet som problemställ-

ningen är knuten till och det är där observationerna har ägt rum.   

 

4.1 Urval och Deltagare 

Två förskollärare samt sex barn på två olika förskolor i ett mindre samhälle har 

deltagit i observationerna. Val av förskollärare och barn till studien har utgått 

från förskolerektors val av passande förskolor, samt vårdnadshavarnas sam-

tycke till studien. De enda inkluderingskriterierna som har varit av betydelse 

för studien, är att förskollärarna ska vara utbildade och verksamma inom för-

skolan. Barnens ålder har varierat mellan två till fyra år. Förskollärarna har 

arbetat aktivt inom förskolan i sju respektive två år. Deltagarna i studien har 

fått fiktiva namn istället för deras riktiga, då deras riktiga namn inte är rele-

vanta för studien. De fiktiva namnen som används i studien är; Inger och Lena 

som förskollärare och Olle, Pelle, Lisa, Linus, Emma och Tyra som barn.  
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4.2 Datainsamlingsmetod 

För att samla in datamaterial till studien har fältanteckningar använts vid båda 

observationstillfällena. Observationerna har riktats mot det sociala samspelet 

som inverkar på barnen vid matbordet, det vill säga att fokus har legat på att 

synliggöra den process, där olika individer ömsesidigt har påverkat varandras 

handlingar. Detta har påverkat vad som har observerats vid matbordet. Obser-

vationerna som utfördes i denna studie var till viss del strukturerade, då obser-

vationerna begränsades till ett specifikt område samt under en specifik tid-

punkt. Dock var observationerna även till en viss del ostrukturerade, då allt 

utifrån det riktade fokuset av det sociala samspelet vid matbordet, dokumente-

rades i fältanteckningarna. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) skildrar 

en ostrukturerad observation som ett sätt för forskaren att notera allt som hän-

der under observationen. Allt noteras i forskarens fältanteckningar och det 

krävs övning för att hinna med och se allt som händer, samt urskilja vad som 

är relevant för studien. De beskriver även att forskaren kan ha en viss del struk-

turerad observation där forskaren har ett specifikt område som observeras.   

Observationerna utfördes en bit ifrån matbordet och var av en icke deltagande 

karaktär, för att inte påverka barnen och förskollärarna. Löfdahl, Hjalmarsson 

och Franzén (2014) tar upp att det finns två olika sätt att observera, deltagande 

observatör och icke deltagande observatör. Icke deltagande observatörer har 

inte som avsikt att vara delaktig, de vill observera ett specifikt område utan att 

inverka själva på objekten som ingår i observationen. 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att observationer är en lämp-

lig metod när forskaren vill studera vad som sker just nu i stunden. Det är ett 

sätt att skaffa sig kunskap genom att vara närvarande i den miljön som obser-

veras. Ibland är observationer det enda sättet att samla in datamaterial på, till-

exempel när studierna är baserade på yngre barn i förskoleåldern.  

I denna studie observerades barnen och förskollärarna från att de satte sig vid 

bordet till dess att de dukade av. När barnen dukade av sina måltider och gick 

från borden blev det ett naturligt avslut på observationerna.  
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4.3 Genomförande 

Inledningsvis i studien kontaktades den berörda förskolerektorn för att upply-

sas om studiens syfte. När förskolerektorn var införstådd fick hon ta del av 

studiens informationsbrev. Förskolerektorn gav två förslag på förskolor som 

skulle passa in i studien. De berörda förskollärarna kontaktades muntligt och 

studiens syfte förklarades. När förskollärarna hade tackat ja till att delta i stu-

dien, fick de ta del av varsitt informationsbrev och skriva under varsin sam-

tyckesblankett, se bilaga 1 och 2. Förskollärarna förmedlade vidare informat-

ionsbreven och samtyckesblanketterna till barnens vårdnadshavare. Förskollä-

rarna på respektive avdelning samlade in samtyckesblanketterna med vård-

nadshavarnas underskrifter innan studien började. Observationstillfällena be-

stämdes genom telefonsamtal med förskollärarna.  

Vid båda observationstillfällena fanns det fler barn och förskollärare på plats 

på förskolan, fast de andra barnen och förskollärarna satt inte med vid borden 

som observerades. För att hinna observera och skriva fältanteckningar under 

måltiden, begränsades observationerna till ett matbord, med en förskollärare 

och tre barn. Observationerna tog en timme vardera och observationerna var 

fördelade över två dagar. Totalt så blev det två timmar med aktiva observat-

ioner ute i fält.  

  

4.4 Databearbetning  

Fältanteckningarna från observationerna har renskrivits och sparats i ett Word-

dokument på min dator. Fältanteckningarna från skrivblocket har även rivits ut 

och arkiverats, detta för att ingen obehörig ska kunna ta del av dem. När ob-

servationerna renskrivits och förts över till Word-dokumentet har tre olika ka-

tegorier utifrån mina frågeställningar använts för att organisera upp och analy-

sera resultatet. Kategorierna utifrån frågeställningarna var; uppmuntran från 

förskollärare, normer och samspel barn-barn. Christoffersen och Johannessen 

(2015) beskriver hur en analys betyder att dela upp i bitar. Det betyder att fors-
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karen undersöker datamaterialet för att hitta ett mönster som ska svara på fors-

karens problemställning. Genom att skapa olika kategorier av faktorer som 

framkommer ur datamaterialet blir resultatet tydligare.  

Med hjälp av kategorierna har resultatet av det transkriberade materialet från 

studien varit lättare att överskåda, det har även varit lättare att synliggöra re-

sultatet och placera in situationer från observationerna under rätt kategori. 

Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar processen av analysarbetet 

som ett sätt att hitta relevanta nyckelbegrepp, vilket hjälper till att generalisera 

fenomenet som forskaren vill undersöka. 

Det transkriberade materialet har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv 

för att få svar på vad, som har inverkat på barnens val av mat vid matbordet. 

Med hjälp av begrepp som appropriering, proximala utvecklingszonen och me-

diterande redskap, har resultatet analyserats och bearbetas.  

4.5 Reliabilitet och validitet  

De åtgärder som är gjorda för att kunna redogöra för studiens förhållningssätt 

samt för att stärka kvalitén i undersökningen, är bland annat att resultaten av 

tidigare forskning har jämförts med studiens resultat. Christoffersson och Jo-

hanessen (2015) beskriver hur forskningens reliabilitet kan höjas genom att 

forskaren jämför likheter och skillnader mellan tidigare forskning och sin egen 

forskning. Stämmer resultaten med varandra kan forskningen skattats med hög 

reliabilitet. Hög reliabilitet betyder att datamaterialet i forskningen är tillförlit-

lig och begreppet beskriver hur noggrant forskaren har samlat in data och hur 

exakt den är. 

Studien har utgått från observationer som metod för att samla in data. I obser-

vationerna har fältanteckningar tagits och det transkriberade materialet har ut-

gått från en förutbestämd situation som har studeras. I den här studien har si-

tuationen som studerats varit hur det sociala samspelet har inverkat på barnens 

val av mat vid matbordet. I observationerna har det tagits hänsyn till att störa 

barnen och förskollärarna så lite som möjligt under observationstillfällena. För 

att lyckas med detta har observationerna varit av en icke deltagande karaktär. 
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Vilket betyder att jag har suttit en bit ifrån matbordet, men ändå tillräckligt 

nära för att se och höra vad som händer. Christoffersen och Johannessen (2015) 

förklarar att forskaren kan ha olika fältroller vid observation och en av dem är 

icke-deltagande. Vid icke-deltagande observationer är forskaren en ren åskå-

dare som håller sig i bakgrunden vid observationen.  

Validiteten i studien påverkas av att förskollärarna som ingår i studien är ut-

bildade och har erfarenhet av förskolläraryrket. De två förskolor som observat-

ionerna har utfört på, finns inom samma kommun vilket säger något om vilka 

faktorer som påverkar just i denna kommun. Eftersom resultatet är baserat på 

två förskolor inom samma kommun, betyder det att resultatet inte behöver vara 

det samma i resten av Sverige. Detta betyder att validiteten är begränsad till ett 

geografiskt område, där dessa två förskolor ingår. Enligt Christoffersen och 

Johannessen (2015) är validitet ett kvalitetskrav som skildrar att verkligheten 

som studeras stämmer överens med den data som har samlats in.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Innan studien inleddes kontaktades den aktuella förskolechefen och studiens 

syfte tydliggjordes, vilket bidrog till att hon kunde välja ut två lämpliga för-

skolor. Förskolerektorn, förskollärarna och vårdnadshavarna på de aktuella 

förskolorna fick ta del av studiens informationsbrev, där syftet med undersök-

ningen stod förklarat samt deras rättigheter. Förskollärarna och vårdnadsha-

varna fick skriva under en samtyckesblankett, se bilaga 2, där det stod att all 

data som samlades in under studiens gång, kommer att behandlas konfidenti-

ellt. Samtyckesblanketten skrevs under innan observationerna började. Jag 

lämnade också in en ansökan om att behandla personuppgifter i enhet med 

GDPR HS2019/1424.  

Skånfors (2013) poängterar att vid all forskning där barn ingår är det viktigt att 

ha sin etiska radar på. Hon menar att forskaren måste vara uppmärksam på de 

små signaler som barnen ger som kan tolkas som ett nej till studien. Detta gäller 

speciellt små barn som inte har det verbala språket och kan ge sitt samtycke till 
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studien. Skånfors (2013) tar även upp att det kan vara små signaler som att 

barnen inte svarar på tilltal eller stänger dörrar och släcker ljuset när forskaren 

kommer in. För att inte göra övertramp och inskränka på barnens rättigheter 

måste forskaren vara uppmärksam på dessa signaler. Eftersom det har ingått 

barn i min studie, har den etiska radarn varit mycket relevant och aktuell att ta 

i beaktning. Detta har varit ett extra tungt ansvar att bära, eftersom det har varit 

utifrån mina tolkningar av barnens signaler som jag har fortsatt studien. Så 

barnens samtycke till studien är baserat på mina tolkningar.  

 

Det etiska i att observera en omsorgssituation på förskolan är att inte bedöma 

de personer som ingår i studien, utan jag som forskare ska eftersträva att vara 

objektiv. Syftet med studien handlar om att lyfta och studera det sociala sam-

spelet vid matbordet, vilket personerna i studien måste vara väl insatta i. Enligt 

Vetenskapliga rådet (2017) är det ytterst viktigt att personernas integritet re-

spekteras och att observationerna sker på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. 

 

Det finns ett dilemma som varje forskare måste ta hänsyn till i sin studie och 

det är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Både O´kane (2017) 

och Vetenskapsrådets etiska principer (2017) diskuterar dessa fyra begrepp och 

hur forskaren ska förhålla sig till dessa.  

O´kane (2017) tar upp vikten av att skydda de personer som ingår i en studie 

och att låta dem vara anonyma. Hon anser att forskaren ska ta hänsyn till för-

sökspersonernas privatliv och erbjuda dem anonymitet. Utan anonymitet anser 

hon att forskningsresultatet kan påverkas och att studien inte verkar trovärdig 

och pålitlig. Vetenskapsrådets etiska principer (2017) tar också upp vikten av 

att deltagarna förblir anonyma. Men de tar även upp att anonymitet inte är nå-

got forskaren kan lova till 100% eftersom det kan finnas tillfällen då andra 

forskare behöver ta del av studien. Ett sådant tillfälle som de tar upp är när 

forskarens studie är ifrågasatt eller misstänkt för fusk, då kan studien behöva 

göras om för att kontrollera resultatet. Vid dessa tillfällen bryts anonymiteten 

och andra forskare får ta del av det transkriberade materialet (Vetenskapsrådets 

etiska principer, 2017).  
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5 RESULTAT 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att redovisas. Ur det transkriberade 

materialet kommer de tre frågeställningarna att användas som rubriker, detta 

för att skapa ordning och struktur i resultatet, men även för att resultatet skulle 

bli överskådligt för läsaren. De två förskollärare som ingick i undersökningen 

har fått fiktiva namn, Inger och Lena. Barnen har fått de fiktiva namnen Olle, 

Pelle, Lisa, Linus, Emma och Tyra. Skälet till att personerna i studien har fått 

pseudonym istället för deras riktiga namn, grundar sig i att bevara deras ano-

nymitet och att deras riktiga namn inte är av relevans för studiens resultat.  

 

5.1 Hur uppmuntrar förskollärare barnen att smaka på 

olika livsmedel?  

Genom observationerna framkom det att förskollärarna använde sig av slutna 

frågor som ställdes till barnen under måltiderna. Slutna frågor är av sådan ka-

raktär att de endast kan besvaras med ja eller nej. Resultatet visade att de slutna 

frågorna upprepades för varje livsmedel som var framdukat och för varje barn 

som satt vid matbordet. Resultatet visade att förskollärarna hade olika förhåll-

ningssätt när det kom till att ge barnen tid på sig för att svara på deras frågor, 

om vilken mat de ville ha på tallriken.   

Den ena förskolläraren var generös med tiden och väntade ut barnen, medan 

den andra förskolläraren upplevdes som stressad och ville ha snabba svar för 

att kunna gå vidare till nästa. Det visade sig att barnen vid det matbordet be-

hövde vara snabba med att svara förskolläraren, annars gick frågan vidare till 

nästa barn. Avsaknaden av tid påverkade barnen på så sätt att de var snabba 

med att svara förskolläraren. Resultatet visade att det inte fanns något utrymme 

för mer utförliga svar hos den förskollärare som upplevdes som stressad, utan 

barnen förväntades att svara ja eller nej i ett snabbt tempo.  
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Resultatet visade dock att båda förskollärarna var noga med att benämna alla 

livsmedel som presenterades för barnen. Livsmedlen benämndes i båda obser-

vationstillfällena med namn, men förskollärarna gav inte någon förklaring om 

vad det var för någon mat eller varför barnen borde äta livsmedlen som var 

framdukade. I nästa exempel visas hur livsmedlen benämns med namn av för-

skollärarna. 

Det står tre skålar på bordet med grönsaker. Lena tar upp den ena skålen med mo-

rötter som hon visar för barnen vid hennes bord. Linus är intresserad och pekar på 

skålen.  

Linus: Vad är det orangea där?  

Lena: Morot, vill du ha?  

Linus: Nej! Gurka. 

Lena: Vill du ha gurka?  

Linus: Mycket gurka!  

I situationen som skildras visas det tydligt att förskolläraren nämner livsmed-

len med namn, men det ges ingen djupare förklaring om varför det är viktigt 

att smaka på morötter och vilken påverkan som morötterna har på barnen. Frå-

gorna som förskolläraren ställer till barnen är av sluten karaktär och enligt re-

sultatet bjuder inte in till några djupare konversationer om livsmedlen.  

 

Resultatet visar att förskollärarna påverkar barnens val av mat genom att upp-

muntra dem till att smaka. De har en positiv inställning mot maten på bordet 

och förskollärarna smakar på allt som erbjuds. Resultatet skildrar måltiderna 

på förskolorna som positiva och det förekommer inget tvång där barnen måste 

smaka. Förskollärarna ger barnen valmöjligheter där de får inflytande över 

måltiden. Resultatet visade att förskollärarna indirekt styrde barnens val då de 

gav barnen endast två alternativ att välja på, vilket skildras i nästa exempel.  

Linus har ätit upp sin fisk och drar i Lenas arm för att få uppmärksamhet. Lena tittar 

på Linus och frågar vad han vill.  

Lena: Vad funderar du på?  
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Linus: Jag vill ha mer fisk. 

Lena: Det kan du få om du smaka på potatisen först.  

Linus: Nej vill ha fisk.  

Lena: Du kan inte bara äta fisk, då räcker det inte till alla barnen. Du får smaka på 

potatisen också, den är jättegod! 

Linus tittar på Lena som äter av sin potatis samtidigt som hon gör tummen upp mot 

honom. Linus verkar tveka innan han smakar på sin potatis. När Linus har smakat på 

sin potatis får han mer fisk av Lena. Båda ler.  

Resultatet visar hur förskollärarna använder sig av en uppmuntrande ton när 

de visar barnen vilken mat de kan välja. Trotts de slutna frågorna är förskollä-

rarna uppmuntrande i sitt sätt att bemöta barnen. Resultatet visar också att det 

inte förkommer något tvång, att barnen behövde äta upp eller smaka på maten 

som förskollärarna erbjöd. Detta var återkommande på båda förskolorna att 

barnen inte tvingades att äta upp maten som låg på deras tallrikar. Istället hade 

både förskollärarna en positiv attityd och uppmuntrade barnen att våga prova 

maten som var framdukad. I nästa exempel visas det hur förskolläraren upp-

muntrar barnet att smaka på olika livsmedel. 

Olle har tagit till sig lite makaroner och kött på sin tallrik, han har dessutom fått 

ananas på sin tallrik av Inger. Olle äter bara ananasen och lämnar makaronerna och 

köttet kvar. Olle äter snabbt upp ananasen från sin tallrik och söker ögonkontakt med 

Inger för att få mer ananas.  

Olle: Mer ananas! 

Inger: Oj Olle, du tyckte verkligen om ananas.  

Olle: Mer ananas! 

Inger: Okej, men nu har du fått ananas två gånger. För att få mer ananas får du allt 

äta lite makaroner och kött också. 

Olle: Mer ananas! 

Inger: Nej, kommer du ihåg vad vi sa? Först makaroner och kött sen mer ananas.  

Olle ser sur ut och vänder sig bort från Inger. Inger förklarar en gång till för Olle att 

han ska få ananas bara han äter lite makaroner och kött också. Olle tittar in i väggen 

en lång stund innan han vänder sig om och tittar på tallriken. Olle äter upp sina ma-

karoner och den lilla köttbiten som ligger på tallriken. Han visar tallriken för Inger. 

Inger: Å vad bra Olle! Du har ju till och med ätit upp all mat. Så bra!  
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Olle: Mer ananas?  

Inger: Ja nu ska du få mer ananas!  

Förskollärarna i undersökningen är positivt inställa till maten som är framdu-

kad och resultatet visar att det inte förkommer något tvång vid matbordet.  Där-

emot skildrar resultatet hur förskollärarna använder sig av makt för att besluta 

över barnen vid matbordet. Resultatet visar i kommande situation hur förskol-

läraren med sitt mandat avslutar barnens diskussion och ber dem att flytta fo-

kus från deras samtal till att äta maten på deras tallrikar. När ett av barnen 

försöker att påbörja ett nytt samtal med förskolläraren, möts barnet av ett svar 

som avslutar samtalet innan det hinner att börja. Resultatet av situationen visar 

hur förskollärarna vid matbordet använder sin maktposition gentemot barnen, 

där barnen tillrättavisas och bedjas att skifta fokus från varandra till maten på 

deras tallrikar.  

Olle, Pelle och Lisa pratar högljudd om en händelse som skett tidigare på dagen. De 

skrattar och tittar på varandra när de pratar om händelsen. Inger låter dem hållas 

medan hon delar Lisas mat. När ljudnivån höjs ytterligare en nivå tittar Inger på 

barnen.  

Inger: Nej nu räcker det! Ni kan prata sen efter maten.  

Pelle slutar skratta och tittar på Inger. Han tar upp sin gaffel och sträcker den mot 

Inger.  

Pelle:  Jag håller den så här, hur gör du?  

Inger: Okej vad bra du håller gaffeln, men nu äter vi! 

 

5.2 Vilka normer förmedlas runt matbordet? 

I båda observationstillfällena blev det tydligt att det fanns normer och regler 

för barnen att förhålla sig till vid matbordet, vilket inverkade på barnens val av 

livsmedlen som var framdukade på borden. Barnens val av den maten och 

drycken som var framdukade på matborden, styrdes utifrån de regler som fanns 

på förskolan.  
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I resultatet framkom det att på båda förskolorna fanns det regler kring hur ma-

ten skulle ätas och hur mycket det var lov att dricka av den dryck som var 

framdukad. Förskollärarna upprätthöll dessa normer och regler genom att på-

minna de barn som försökte att bryta mot dem. Förskollärarna gav barnen raka 

svar men inga förklaringar till varför dessa normer och regler skulle följas, 

vilket skildras i nästa exempel.   

Inger häller upp mjölk till Lisa som sitter mittemot Olle. Olle uppmärksammar detta 

och lyfter sitt glas mot Inger. 

Olle: Vill ha mjölk. 

Inger: Du har fått två glas mjölk, nu får du vatten. 

Olle: Nej!! 

Inger: Jo! Här på förskolan dricker vi bara två glas mjölk, sen dricker vi vatten.  

Olle lägger sin hand över sitt glas och vänder bort sitt ansikte, när Inger kommer med 

vattentillbringaren.  

Olle: Jag har vatten hemma!   

Ovanstående situation skildrar hur förskolläraren påtalar för barnen att det 

finns en norm på förskolan om hur många glas mjölk som barnen får dricka. 

Förskolläraren ger barnet ett rakt och konkret svar på att här på denna förskola 

dricker barnen endast två glas mjölk och sen blir det vatten. Det som utesluts 

av förskolläraren är varför denna norm finns och varför den är viktig att upp-

rätthålla. I en nästa situation visas ytterligare normer som framträdde under 

observationen. 

Tyra har ätit upp sin mat och sitter och skruvar sig på stolen, hon klarar inte att sitta 

stilla. Hon rör sig oroligt.  

Tyra: Jag är färdig. 

Lena: Är du mätt?   

Tyra: Jag är mätt vill gå ner 

Lena tittar sig omkring och pekar på de andra barnen som fortfarande sitter och äter. 

Lena: Nej du får vänta eftersom Linus och Emma äter. 
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Tyra: Varför då?  

Lena: Här på förskolan väntar vi på varandra. 

Tyra skruvar ännu mer på sig och hasar försiktigt ner för stolen samtidigt som hon 

tittar på Lena.  

Tyra: Jag vill gå ner!   

Lena tar tag i Tyra och sätter henne tillbaka på stolen igen samtidigt som hon pekar 

på Linus och Emma. 

Lena: Nej! Vi väntar på våra kompisar. 

 

I denna situation som skildras tillrättavisar förskolläraren barnet och berättar 

att det finns en regel på förskolan som går ut på att barnen ska vänta på 

varandra vid matbordet. Enligt resultatet är detta en norm som finns och förs-

kolläraren ser till att upprätthålla den genom att både påminna barnet om nor-

men och att fysiskt tillrättavisa genom att sätta tillbaka barnet på stolen. Re-

sultatet visar att även vid denna situation så ges det ingen förklaring till varför 

det är viktigt att vänta på varandra vid matbordet.  

 

5.3 Hur ser samspelet ut barn-barn under måltiden?   

Genom observationerna synliggjordes en faktor som påverkade barnen vid 

matbordet, den faktorn var barnen själva. Resultatet visade att barnen påver-

kade varandra genom blickar, samtal, gester och sinnesstämning.  

I resultatet framkom det tydligt hur barnen kunde påverka varandra genom den 

sinnesstämning som existerade vid matbordet. Ett barn som var ledsen påver-

kade de andra barnen med sin sinnesstämning utan att vara medveten om det. 

Resultatet visade att förskollärarens fokus i situationen låg på barnet som grät. 

Barnet som grät blev en faktor i sig eftersom det påverkade de andra. Enligt 

resultatet ställdes det inga frågor till de andra barnen under tiden som barnet 

grät, utan förskolläraren bekräftade endast att barnet var ledsen.  
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Tyra sitter vid bordet och gråter medan Lena försöker att trösta henne. Linus och 

Emma tittar mest på sin mat, men ibland tittar de upp på Tyra som gråter. 

Emma: Tyra är ledsen.  

Lena: Ja, Tyra saknar sin mamma och pappa.  

Emma vänder ner blicken och fortsätter att äta sin mat. Lena fortsätter att trösta Tyra 

som fortfarande är ledsen.  

I nästkommande situation visas återigen hur barnen blir en faktor som påver-

kar. Barnen tar efter varandras beteende vid matbordet och härmar varandra. 

Enligt resultatet är det inte alla barn som uppskattar att bli härmade och det kan 

påverka dem vid måltiden. Barnen blir faktorer som inverkar på valet av mat, 

både direkt och indirekt genom att bara sitta tillsammans vid matbordet.  

Lisa tittar på Olle och gör samma rörelse med handen från tallriken till munnen som 

han gör. När Olle byter bestick från sked till gaffel gör Lisa likadant. Olle tittar och 

grimaserar till Lisa, för att i nästa stund söka Ingers ögonkontakt.  

Olle: Sluta! Fröken, jag vill inte att Lisa härmar mig. 

Inger: Smaka på potatisen i stället och bry dig inte om Lisa. 

Lisa håller kvar sitt fokus på Olle och fortsätter att härma honom. Inger reser sig upp 

från bordet och hämtar knäckebröd. Då passar Olle på att glida av stolen vilket Lisa 

också gör. Inger vänder sig om och går mot bordet, där Olle och Lisa nu sitter på 

golvet.   

Inger: Sluta! Här sitter vi med rumpan på stolen, de vet ni.   

Olle drar sig upp på stolen igen och Lisa gör likadant. Olle grimaserar mot Lisa innan 

han tittar ner i sin tallrik.  

 

5.4 Sammanfattning  

Syftet med studien har varit att bidra med kunskap för hur det sociala samspelet 

kring matbordet inverkar på barnens val av en varierande kost på förskolan. 

För att få svar på studiens syfte har två observationstillfällen utförts, där två 

förskollärare och sex barn på två olika förskolor inom samma kommun har 
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ingått. Observationerna har gått ut på att titta på det sociala samspel som in-

verkar på barnens val av mat vid matbordet. 

Genom att sammanställa resultaten av observationerna visar det sociala sam-

spelet där förskollärare och barn ingår, spelar en stor roll vid barnens val av 

mat. Förskollärarna är aktiva och uppmuntrande till att barnen ska smaka och 

prova den mat som är framdukad, då de visar maten för barnen och benämner 

de med namn. Dock framkommer det i resultatet att förskollärarna använder 

sig till viss del av makt vid matbordet, detta för att tillrättavisa och ställa krav 

på barnen, fast de utövar aldrig sin makt genom att tvinga barnen att smaka 

eller äta upp.    

Det framkommer även i resultatet att det finns normer och regler som barnen 

ska förhålla sig till vid matbordet. Hur mycket mat barnen får på tallriken be-

stäms av förskolläraren, samt hur många gånger de får välja dryck själva. Detta 

är förskollärarnas direkta påverkan av barnens val av mat och dryck.  

Sammanställningen av resultatet visar att omgivningen där barnen själva ingår, 

har en betydande roll av barnens val av mat vid matbordet. Barnen härmar 

varandra och på så sätt blir de påverkade vid matsituationen. Enligt resultatet 

finns det flera faktorer att ta hänsyn till, när barnen ska erövra nya kunskaper 

om en varierad kost. 
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6 DISKUSSION 

I det här avslutande kapitlet kommer studiens resultat att analyseras och jäm-

föras med tidigare forskning. Resultatet kommer att ställas mot tidigare forsk-

ningsresultat, genomförande och val av metod. I enlighet med detta kommer 

även nya idéer om fortsatt forskning inom ämnet att lyftas fram.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i studien har lyft fram hur det sociala samspelet har inverkat på bar-

nen vid matbordet. Detta har studerats genom två observationstillfällen på plats 

under lunchen, på två olika förskolor. Johansson och Pramling Samuelson 

(2001) beskriver redan för 19 år sedan att måltiderna på förskolan är en arena 

för goda matvanor och uppförande. Där förskollärarnas uppgift bland annat är 

att lära barnen goda matvanor. Detta instämmer Sepp och Höijers (2016) då 

deras forskning också är baserade på måltiderna på förskolan, samt vilken roll 

som pedagogerna spelar.  

Denna studie visar dock på vilken komplexitet förskollärarrollen besitter vid 

matbordet. Förskollärarna i undersökningen samspelade med barnen vid mat-

bordet och på så sätt inverkade förskollärarna på barnen. En sida av förskollä-

rarnas roll som framkom ur resultatet var den makt som de hade över barnen. 

Förskollärarna använde sin maktposition som ett sätt att sätta regler utan ett 

svar till varför, men även i positiv anda då de försöker att få barnen att smaka 

på all mat, fast ur en förhandlande position. Rollen som förskollärare är kom-

plicerad, då de ska låta barnen vara delaktiga och självständiga, samtidigt som 

barnen ska lyssna på sin förskollärare om vilken mat som bör ätas och vilka 

normer som gäller. Detta tar Sepp, Höijer och Wedin (2016) och Johansson 

och Pramlings (2002) upp i sin forskning att förskollärarna ska uppmuntra bar-

nen till att smaka och våga testa nya livsmedel, samtidigt som det inte får ske 

något tvång. Det har visat i deras resultat att tvång har motsatt effekt på barnens 

inställning kring mat. Det är en svår balansgång för förskollärarna att vara upp-

muntrande men inte för uppmuntrande, vilket skulle kunna leda till att barnen 

skulle kunna utveckla ångest över att smaka och prova nya livsmedel. 
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I resultatet blir det tydligt att förskollärarna besatt en viss makt, som de an-

vände sig av för att upprätthålla normer och regler vid måltiden. En situation i 

undersökningen som stärker denna analys var exemplet där förskolläraren be-

stämde hur mycket mjölk ett barn fick dricka. Här framkom det tydligt att för-

skolläraren har makten att kunna påverka barnens val vid matbordet. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv går det att se på denna situation som ett tillfälle för 

barnet att lära sig med hjälp av förskolläraren. Förskollärarens uppgift är att 

vägleda barnet mot att våga smaka på det som finns framdukat på matbordet, 

genom att samspela med barnen. Processen vid måltiden är att benämna maten 

som är framdukad och uppmuntra barnen att våga smaka på den, resultatet av 

måltiden blir först när barnen har ätit upp all mat. Enligt Säljö (2015) är appro-

priering ett begrepp där lärande sker utifrån en gradvis process, som sker ge-

nom samtal och olika sociala sammanhang. Det utmärkande för appropriering 

är att det inte är själva resultatet som är viktigt utan processen dit.  

I situationen med barnet och mjölken går det att diskutera om förskolläraren 

klarade av att vägleda barnet fram till nya kunskaper enligt den proximala ut-

vecklingszonen, eller om det inte räckte hela vägen fram. För att förskolläraren 

skulle ha nått hela vägen fram, som den proximala utvecklingszonen är beskri-

ven, hade förskolläraren behövt ge barnet en förklaring till varför det bara ser-

veras två glas mjölk vid måltiden. Hade förskolläraren gett en förklaring till 

barnet, hade barnet kunnat erövra nya kunskaper om vilka normer som finns 

vid matbordet och varför de finns. Det går att se på situationen som att förs-

kolläraren hämmar den proximala utvecklingszonen genom att inte förklara för 

barnet. Barnet lämnades att på egenhand förstå varför det bara serverades två 

glas mjölk vid måltiden. Säljö (2015) beskriver den proximala utvecklingszo-

nen som avståndet mellan vad barnen klarar själva på egenhand samt vad bar-

nen klarar med stöd av andra.  

Sepp, Höijer och Wedin (2016) belyser i deras forskning hur pedagoger påver-

kar barnen vid måltiderna. De har kommit framtill att pedagogerna och andra 

vuxna har en betydande roll för hur och vad barnen vågar att äta vid måltiderna. 

Säljö (2015) stärker att vuxna har en betydande roll för barnens utveckling då 

den proximala utvecklingszonen handlar om att lära tillsammans, vilket i det 
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här sammanhanget betyder att barnen lär sig hur mycket de ska lägga på tallri-

ken, genom den vuxne som sitter med vid bordet och vägleder.  

I denna studie har förskollärarna varit positiva och de har haft en uppmuntrande 

ton gentemot maten som barnen har blivit erbjudna, i enlighet med den proxi-

mala utvecklingszonen. Dock när förskollärarna använder sig av slutna frågor 

där barnens enda inflytande är att svara ja eller nej på frågan, försvinner po-

ängen med att lära och utvecklas tillsammans. Här kunde förskollärarna istället 

valt att ställa öppna frågor, vilket skulle kunna ha utmanat barnen i deras före-

ställningar kring den mat som serverades på borden. Detta synliggörs i resul-

tatdelen där det framkommer att förskollärarnas vanligaste fråga vid matbordet 

var av slutenkaraktär.  

Matheson, Spranger och Saxe (2002) har en annan ingång till forskning kring 

matsituationen på förskolan. Deras studie bygger på att barnen ska lekas in i 

en god kosthållning där kompisar spelar en viktig roll. I resultatet av studien 

går det att urskilja att kompisar och gruppdynamik var en faktor som inverkade 

på barnen vid matbordet. Ett exempel som tas upp i resultatet var en situation 

vid matbordet där ett barn härmade ett annat barn. Den händelsen var viktig 

för studien då det visar att barnen påverkas av andra förutom förskollärarna. 

Händelsen som tas upp i resultatet handlar om ett barn som medvetet glider av 

stolen och barnet mittemot gör likadant. Detta är en indirekt påverkan av bar-

nens val av mat då barnen väljer bort att äta för att härma ett beteende som 

kompisen har. Här påverkas barnet att skifta fokus från sin mat till något annat 

som inte har med måltiden att göra.  

Resultatet skildrar hur barn-barn samspelar med varandra under måltiden. 

Samspelet mellan barn-barn kan vara en positiv aspekt för förskollärarna att ta 

i beaktning vid exempelvis bordsplaceringen vid måltiden. Barnen kan inspi-

rera varandra till att våga smaka på maten som är framdukad och Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2016) beskriver hur det krävs kommunikation för att 

människor ska utveckla kunskap och lärande. Detta sker i det sociokulturella 

perspektivet när människor ingår i ett socialt sammanhang.  
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Det finns även negativa aspekter att ta i beaktning när det kommer till samspe-

let barn-barn. Precis som barnen kan inspirera varandra till att våga smaka på 

maten som är framdukad, kan barnen inverka så att de inte vågar smakar på 

maten. Barnen kan även påverka varandra att skifta fokus från måltiden till 

annat som inte har med måltiden att göra. Kommunikation och socialt samspel 

kan fortfarande vara i fokus, men syftet med att våga smaka och äta maten som 

är framdukad på bordet kan fallera. De positiva och negativa aspekterna är in-

tressanta och värda att lyftas fram och synliggöras. Detta för att förskollärarna 

ska kunna skapa en bra gruppdynamik vid bordet som främjar viljan att äta och 

våga smaka på maten som finns framdukad där. 

Kildegaard (2011) har i sin forskning tagit upp andra faktorer som påverkar 

barnens val av mat, bland annat färgen på livsmedlen som presenteras på bor-

det. I resultatet från denna studie finns inte livsmedlens färg med som en faktor 

som samspelar och inverkar på barnens val av mat. Faktorer som däremot har 

framkommit ur resultatet som samspelar och inverkar på barnen, har visat sig 

vara förskollärare och andra barn. Detta är en skillnad mellan Kildegaards 

(2011) resultat i sin forskning och min studie. De medierande redskapen som 

har framkommit ur den här studiens resultat, har varit förskollärare och barn. 

Barnen har använd förskollärarna som medierande redskap för att nå nya in-

sikter om maten som serveras på förskolan och de normer som råder vid mat-

bordet. Enligt Säljö (2015) använder sig barn av medierande redskap för att nå 

nya kunskaper. De medierande redskapen kan vara både en lärare eller ett fy-

siskt redskap. Medierande redskap samverkar ofta med appropriering och till-

sammans skapar de sammanhang och erfarenheter om hur människor fungerar 

i sociala sammanhang.  

Det finns en situation beskriven i resultatet där förskolläraren uppmuntrade ett 

barn att smaka på en potatis, för att få mer fisk. Här är det förskolläraren som 

använder sig av förhandling som ett medierande redskap för att få barnet att 

smaka. Förskolläraren smakade på sin potatis och visade barnet hur god den 

var genom att göra tummen upp. Den uppmuntrande inställningen är en del av 

det sociala sammanhanget som barnet befinner sig i och med hjälp av förskol-

läraren smakade barnet på sin potatis och på så sätt fick barnet mer fisk. Säljö 
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(2015) tar upp vikten av att barn lär sig tillsammans med andra inom det soci-

okulturella perspektivet, eftersom människan är en social och intellektuell va-

relse.   

 

6.2 Metoddiskussion 

Till den här studien har kvalitativa observationer använts som utgångspunkt 

för att samla in datamaterial. Fejes och Thornberg (2019) beskriver kvalitativa 

observationer som ett sätt att beskriva verkligheten samt kunna komma djupare 

in i vad som verkligen händer. Dock tar Fejes och Thornberg (2019) även upp 

hur kvalitativa observationer kan vara ett dilemma, då det är forskaren som 

tolkar och återger verkligheten. Forskaren har inte tillgång till en otolkad verk-

lighet att studera, utan varje gång forskaren observerar är det forskarens tolk-

ning som återges. Detta var något som togs med i beräkning vid val av metod 

till denna studie.  

Om studien istället enligt Fejes & Thornberg (2019) hade baserats på kvalita-

tiva intervjuer hade syftet ändrats och istället blivit att ta reda på förskollärar-

nas upplevelser om vilka faktorer som påverkar barnen. Genom syftets utform-

ning samt studiens frågeställningar föll valet på observationer, då fenomenet 

som skulle undersökas var det sociala samspelet som inverkade på barnens val 

av en varierad kost vid matbordet.  

Intervjuer hade kunnat användas som ett komplement till observationerna. 

Dock hade studien blivit mycket större och tidsmässigt hade det inte varit ge-

nomförbart. Dessutom hade intervjuerna ändrat syftet då förskollärarnas upp-

levelser om vilka faktorer hade lyfts fram istället. Valet föll på observationer 

då det var det sociala samspelet som inverkade vid matbordet som var intres-

sant för denna studie.  

Antalet observationstillfällen påverkar också resultatet av studien, det hade 

möjligtvis varit bättre att få observera måltiden vid flera tillfällen, för att få ett 

säkrare resultat. I den här studien var det tyvärr tiden som satte stopp för mer 

än två observationstillfällen. Dock var resultatet av de två observationer som 
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utfördes likvärdiga, det är inte säkert att resultatet hade blivit annorlunda med 

flera observationstillfällen. Med mer datamaterial hade resultatet kunnat blivit 

säkrare, då det hade funnit mer insamlat datamaterial att stödja sig mot.  

Observationerna som utfördes i den här studien var av en icke deltagande ka-

raktär, då observationerna utfördes en bit ifrån matbordet. Att utföra en icke 

deltagande observation var utmanande, då barnen var nyfikna och gärna ville 

prata och ställa frågor om varför jag satt i soffan och tittade på dem. Argumen-

tet för att vara en icke deltagande observatör var att jag ville påverka barnen 

och förskollärarna så lite som möjligt i deras sociala samspel med varandra. 

Christoffersen och Johannessen (2015) stärker mitt argument med att vara en 

icke deltagande observatör, då de beskriver det som en lämplig metod när fors-

karen vill studera vad som händer precis i stunden utan att påverka resultatet.   

En styrka med studie är att det har tagits hänsyn till tidigare forskning, både 

svensk och internationell för att bredda kunskapen inom ämnet. Studiens reli-

abilitet har stärkts genom att jämföra resultat med tidigare forskningsresultat 

inom samma ämne. Christoffersen och Johannessen (2018) beskriver att en 

studies reliabilitet går att mätas genom att flera forskare har studerat samma 

fenomen och kommit fram till samma resultat, denna metod kallas interrelia-

bilitet.  

6.3 Slutsatser 

De slutsatser som görs utifrån studiens resultat, är att de vuxna i förskolan har 

betydelse och inverkar på barnen vid matbordet. Förskollärarna är uppmunt-

rande och stöttar barnen i deras utforskande av den mat som finns framdukad 

på bordet, samtidigt som förskollärarna lär barnen vilka sociala normer som 

råder vid matbordet. Detta har blivit tydligt genom studiens resultat där förs-

kollärarnas samspel med barnen har synliggjorts och resultatet har påvisats hur 

förskollärarna har haft inverkan på barnen. Den maktposition som framkommit 

ur resultatet har förskollärarna använt sig av för att upprätthålla normer och 

regler vid matbordet.     
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Det är upptill de vuxna att leda barnen in på rätt spår när det kommer till god 

kosthållning. Barnen behöver vägledning och uppmuntran för att våga smaka 

på något nytt och veta hur mycket de ska äta av varje livsmedel. Detta är något 

som barnen lär sig efterhand med hjälp av kompetenta vuxna i sin närhet (Jo-

hansson & Pramling Samuelson, 2001). Det går att tolka studiens resultat som 

att det behövs kunskap hos förskollärarna på förskolorna, för att de ska kunna 

uppmuntra barnen till att våga smaka på maten som är framdukad. Studiens 

resultat visar även att barnen behöver tid och uppmuntran för att våga prova 

nya livsmedel. 

Ytterligare en faktor som spelar roll för barnens val av mat, är omgivningen, 

där andra barn ingår.  Gruppdynamiken har en betydande roll då barnen påver-

kar varandra både positivt och negativt. De positiva aspekterna kan vara att 

barnen vågar smaka på nya livsmedel för att kompisen vågar det. Det negativa 

är när barnen tappar fokus och det skiftar från att äta och uppleva maten, till 

att fokusera på annat. Enligt Livsmedelsverket (2016) behöver barn äta nä-

ringsrikmat som klarar att hålla dem mätta och belåtna under sin dag på för-

skolan.  

Mitt bidrag med denna studie är att öka medvetenhet hos aktiva förskollärare 

om det sociala samspelets inverkar på barnen vid matbordet. Nyttan med stu-

dien är att belysa vikten av att föra samtal med barnen kring den mat som är 

framdukad på bordet. Resultatet av studien visar att det endast krävs små medel 

för att uppmuntra barnen till att våga smaka på den framdukade maten. De små 

medlen som lyfts i resultatet är hur förskollärare använder sig av frågor som 

bjuder in till samtal och diskussion kring de livsmedel som finns tillgängliga 

för barnen. Dock lyfter även resultatet hur förskollärare kan använda sig av 

små medel för att inte bjuda in till samtal och diskussion kring maten som är 

serverad. Detta sker genom tillrätta visningar och normer kring hur en måltid 

ska se ut. Studien har en viktig funktion att fylla när det kommer till att bidra 

till att öka medvetenheten kring förskollärarnas roll i det sociala samspelet som 

finns vid matbordet.  
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Mina förhoppningar med studien är att skapa en diskussion om hur förskollä-

rare ska kunna uppmuntra barnen att vara nyfikna på att smaka och skapa sig 

en förståelse för den mat som finns på matbordet. Studiens syfte är inte att 

komma med pekpinnar om brister och tillkortakommande hos förskollärarna, 

utan mitt syfte är att lyfta vad som förskollärarna gör bra och vilka strategier 

som finns, samt lyfta vad som faktiskt inverkar på barnens val av den mat som 

finns på matbordet.  

Fortsatt forskning inom ämnet kost vore att undersöka barnens upplevelser 

kring måltiderna på förskolan. Hur de upplever att de får inflytande och val-

möjligheter över de måltider som serveras på förskolan. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Samtyckesinformation- personal 

 

Kontrakt 

Detta kontrakt är en överenskommelse mellan personal på förskolan X och El-

ina Jernberg, elev på förskollärarprogrammet vid Karlstad universitet. Över-

enskommelsen avser ett examensarbetesprojekt, hur personal och miljön på 

förskolan inverkar på barnens val av mat. Studien är begränsad till v.48.  

Elina Jernberg ska informera personalen vid förskolan samt barnens vårdnads-

havare. Studiens syfte och resultat kommer att presenteras. Elina Jernberg om-

fattas av samma tystnadsplikt som pedagogerna på förskolan Solstrålen har.  

Alla berörda av studien kommer att garanteras anonymitet. Det är endast ele-

ven och dennas handledare som har tillgång till materialet, all data kommer att 

förvaras oåtkomligt för utomstående.  

Personalen samtycker till deltagande i studien, vilket kommer att möjliggöra 

studiens genomförande och slutförande.  

Kontraktet upprättas i två exemplar, där eleven har ett och personalen på för-

skolan X har ett.  

 

Förskolan X  

Elina Jernberg                                                                                                . 

Personal/ datum                                                                                             . 

Personal/ datum                                                                                             . 

Personal/ datum                                                                                             . 
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Bilaga 2: Samtyckesinformation- Vårdnadshavare 

 

 

Till Vårdnadshavare med barn på förskolan X. 

Under v.48 kommer jag, Elina Jernberg, att finnas på ert/ era barns förskola för att 

studera vad som inverkar på barnens val av mat vid lunchen. Jag läser till förskollärare 

vid Karlstadsuniversitet och denna studie kommer att utgöra en del i mitt examensar-

bete.  

Metoder för datainsamlingen är observationer, där fältanteckningar kommer att före-

komma. All data kommer att behandlas konfidentiellt. Detta betyder att ingen annan 

än jag och min handledare kommer att få ta del av originalutskrifter av observation-

erna. När forskningsresultatet presenteras garanters ni och barnen anonymitet. Jag 

omfattas av samma tystnadsplikt som övriga i personalen vid X.  

Fyll i blanketten och lämna in till personalen på förskolan X senast måndag den 2 

december 2019   

 

Deltagande i studien ” Barns val av mat”, förskolan X 

Jag tillåter att mitt/ mina barn observeras  

  

Jag tillåter inte att mitt/ mina barn observeras  

 

Barnet/ barnens namn……………………………………………………………….. 

………………………………       …………………………………………………... 

Ort och datum                                Vårdnadshavares underskrift  

Ev. övrig information………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
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