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Sammanfattning  

Studiens syfte är att beskriva hur maktutövande kan tas i uttryck under de pedagogiska måltiderna 

på en förskoleavdelning. Jag hoppas att mitt bidrag leder till att det skapas diskussioner om 

maktutövande vid måltiderna på en förskola, som bidrar till en utveckling av pedagogernas 

professionella förhållningssätt. Metoden som använts i undersökningen är semi- strukturerade 

intervjuer samt deltagande observationer med hjälp av fältanteckningar. Intervjuernas syfte var att 

höra pedagogernas tankar om vad en pedagogisk måltid innebär för dem, och observationernas 

syfte var att se hur maktutövande kunde tas i uttryck och hur barnen reagerar gentemot detta. 

Pedagogerna såg måltiden som en trevlig stund på dagen, men de ansåg att det även var viktigt att 

barnen fick i sig mat. Pedagogernas handlande av makt kunde ses i olika former av utövande; 

bestämmande-, verbal- och kroppsligmaktutövande. I studien gick det att tyda att pedagogerna inte 

var medvetna om handlingarna av maktutövande. Resultatet visade också att barnen inte gjorde 

något större motstånd mot detta. I den här studiens diskussionsdel diskuteras resultatet i 

förhållande till tidigare forskning. 

Nyckelord 
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Abstract 

The purpose of the study is to describe how the exercise of power can be expressed in the 

educational meals on a pre-school department. I hope that my contribution will lead to the 

creation of discussions on the exercise of power at mealtime at a preschool, which will 

contribute to the development of teachers' professional approach. The methods used in the 

study are semi-structured interviews and participant observation with field notes. The 

interview objective was to hear the teachers' thoughts on what an educational meal means to 

them, and the observation purpose was to see how the exercise of power could be expressed 

and how children react against this. The teachers' saw the meal as an enjoyable moment of the 

day, but they also felt it was important that the children were eating. The teachers' behavior of 

power could be seen in various forms of the exercise; determining-, verbal- and physical 

exercise of power. In the study it was possible to indicate that the teachers' were not aware of 

the actions of the exercise of power. The results also showed that the children did not make 

any major resistance. In this study´s discussion part the results relative to earlier research was 

discussed. 
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Inledning  

I förskolans verksamhet är måltiden en central del och minst tre gånger om dagen samlas barn och 

pedagoger för att äta tillsammans. Måltiden är en ständigt återkommande aktivitet i förskolan, och 

måltiderna innehar en stor pedagogisk potential. Trots detta, upplevs det att dagens pedagoger i 

stort sätt inte har tillräcklig kunskap om den pedagogiska måltiden. Vilket kan leda till att 

måltiderna blir en ständig maktkamp istället för sinnliga upplevelser. Det här arbetet ska ge en 

inblick i hur maktutövande kan se ut vid måltiderna på en förskola. Under min tid som både 

student och vikarie, har jag uppmärksammat att pedagoger använder sig av olika förhållningssätt 

under de pedagogiska måltiderna, beroende på vilken barnsyn samt vilket mat- och bordsskick 

man har. När jag har samtalat med pedagoger om den pedagogiska måltiden har många tagit upp 

dilemmat om hur de ska förhålla sig då det i mångt och mycket handlar om vilket synsätt de har 

till måltiden. De saknar kunskap om lärandet kring en måltid, vilket leder till att normer och makt 

utnyttjas.  

Samtidigt, har alla som arbetar på en förskola uppdrag och riktlinjer som ska följas. I förskolans 

läroplan Lpfö 98 (reviderad 2010, Skolverket, 2011) står det skrivet att förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande, där verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn 

som deltar. Barns utveckling och lärande ska stimuleras, verksamheten ska utgå från en helhetssyn 

på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Miljön på förskolan ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Frågan är hur öppen och 

inbjudande måltiden på förskolan egentligen är och hur förhåller sig barnen till pedagogers normer 

och maktutövande under måltiderna? Är ett livslångt lärande att sitta still på en stol och äta den 

mat som serveras, med besticken som ligger färdigdukat på bordet? 
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Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt berörs studiens huvudteman som är agens, makt, den pedagogiska måltiden och 

pedagogers förhållningssätt genom litteratur och tidigare forskning. 

Teoretisk utgångspunkt 

 Den teoretiska utgångspunkten i den här studien kommer från Corsaros teori om agens, att barn är 

sociala aktörer som ständigt agerar i relation till sin omgivning och har möjlighet att påverka den. 

Agens involverar frågor så som, i vilken utsträckning barn har möjlighet att agera självständigt i 

relation till omgivande sociala strukturer och värderingar i förskolan. Till den pedagogiska 

måltiden, skulle detta kunna kopplas till om barnen själva är med och påverkar och får bestämma 

vad de vill lägga på sin tallrik. Barns agens är en viktig utgångspunkt, då det betyder att barn kan 

handla och ta beslut om det som berör dem. Corsaro menar att barns möjligheter att påverka och 

förändra sina omgivningar genom sina handlingar har betydelse (Skånfors, 2013). Detta kan 

exempelvis ta sig uttryck i att barnet själv vet när hen är mätt och därför säger till att hen inte 

orkar äta upp det som är kvar på tallriken. Barns tankar, erfarenheter, önskningar och mål för 

framtiden möter vuxna och andra barns agens, därmed är samhälle och kultur inte något som 

enkelt införlivas i barns liv utan barn bidrar aktivt till såväl kulturell produktion som förändring. I 

tidigare teorier om barns utveckling har barn betraktats som passiva mottagare av den omgivna 

kulturen, där socialisationsprocesser innebar att barn tar till sig av de vuxnas normer, värderingar 

och kunskaper, för att så småningom själva bli fullvärdiga medborgare. Målet var att barnet 

genom en normal och vuxenstyrd utvecklingsprocess skulle bli trygg, stabil och självständig som 

vuxen (Löfdahl, 2006). 

 Det var inte förrän på 1980-talet som det teoretiska begreppet agency (agens) blev ett centralt 

inslag i den nya barnsynen. Agens är nära kopplat till självständighet och det självständiga barnet. 

Chris Jenk, brittisk barndomssociolog, menar att begreppet agens och självständighet kom att 

utvecklas inom barnforskningen i början på 1990-talet som ett sätt att hylla barnet och att befria 

det från teoretiska begränsningar (Löfdahl, 2006). Löfdahl (2006) skriver om begreppet agens i en 

kritisk belysning, att vi betraktar små barn som mer rationella och medvetna om sin delaktighet i 

förändringsprocesser än vad de verkligen är. Tidigare forskning visar att barn arrangerar sina 

aktiviteter, inte helt utan logik, men ur ett vuxenperspektiv, annorlunda och icke-sekventiell logik. 
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Detta betyder att vi behöver vara uppmärksamma på bakomliggande antaganden för att inte 

utveckla motsägelse mellan teori och praktik, vad gäller barn och deras agens. Istället nämner 

Löfdahl (2006) att vi ska se att både barn och vuxna är beroende av andra människor för att handla 

i sin omgivning, och därmed inte betrakta barn som ensamma agenter, utan att de skapar agens i 

sina kamratkulturer med och beroende av andra. Vid en pedagogisk måltid kan det exempelvis 

visa sig genom att vi hjälps åt vid bordet, vi skickar mjölken till de som sitter långt ifrån, är det 

någon som har svårt att smöra sin smörgås så kanske kompisen bredvid kan hjälpa till. 

Qvortrup (2005) skriver om hur vi måste överväga vilka begränsningar och möjligheter som finns 

i de olika institutionella strukturerna, att det är den kollektiva processen som är av intresse. 

Utveckling av människor, sker i övergångarna med andra människor. Han menar alltså att på en 

analysnivå studeras barndom och barns utveckling, och då måste övergångarna allid vara i 

gemenskap med andra, att individen är i samspel med sina kamrater inom det kulturella 

sammanhanget, i det här fallet, i samband med den pedagogiska måltiden på förskolan. 

Makt  

Författarna Salmsson och Ivarsson (2015) har i sin bok ”Normkreativitet i förskolan” beskrivit 

deras syn om makt i förskolan, att vuxna har makt över barn genom att vuxna tar beslut över barn. 

Maktobalansen handlar dels om att barnen är i en beroendeställning till vuxna utifrån ett 

omsorgsbehov samt att vuxna redan tagit beslut om vilken inriktning förskolan ska arbeta efter, 

utan att barnen fått möjlighet att påverka beslutet. Parallellt har vi barnkonventionen som säger att 

vi ska lyssna på barnen och att de ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter kring det som berör 

dem. Detta innebär att vuxnas makt är något som vi måste vara medvetna om, så att makten 

används på rätt sätt som inte kränker barnen utan alltid ser till barnens bästa. Kopplat till den 

pedagogiska måltiden kan detta innebära att barnen aldrig ska pressas att smaka på något, och 

därigenom aldrig få en negativ konsekvens om barnet inte vill smaka på ett specifikt livsmedel.  

Förskolan ska genom att leda och hjälpa barnen att utvecklas till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar, som förskolans läroplan uttrycker det. Detta förutsätter att makten används 

till att styra och omforma barnen efter en viss idé. Idén som läroplanen förmedlar med tydlighet 

och som inte är förhandlingsbart, är arbetet om respekten för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värdena (Salmsson & Ivarsson, 2015). Kopplat till måltiderna på 
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förskolan kan detta ses genom att barnen tillåts att prova på alla livsmedel som serveras, men att 

barnen har rätten till att själva bestämma vad det är de vill smaka på. 

Jag har valt att fördjupa mig i Foucaults perspektiv på makt. Foucaults perspektiv på makt och 

relationer, innebär att makt omger och sprids genom människor som på samma gång blir föremål 

för makt och utövar den i relation till andra. Makt behöver inte betyda att den endast innehas av 

någon, utan maktutövning kan tas i uttryck i handling och sätta upp gränser och regler för vad som 

kan ske i ett sammanhang (Markström, 2005). Detta kan ses i hur den pedagogiska måltiden är 

uppbyggd. Är måltiden utformad utifrån hur pedagogerna vill att en måltid ska se ut, eller har 

barnen delaktighet och inflytande i måltidens uppbyggnad? I Foucaults perspektiv ser man efter 

vilka maktrelationer som är verksamma i tal och handling, mer än att peka ut vem som har makten 

och varför (Markström, 2005). I ett Foucaultinspirerat maktbegrepp definieras makt som något 

man utövar snarare än något man äger. Det innebär att makt är en handling och den syftar till att 

utöva kontroll över andras handlingar, man äger inte makt men man äger ”rätten” att utöva makt 

(Bartholdsson, 2008). Ett maktutövande vid en pedagogisk måltid skulle kunna vara att 

pedagogerna bestämmer vad barnen ska äta först, innan de får börja äta något annat. Makt är 

produktiv, vilket skapar både möjligheter och begränsningar utan att människor är medvetna om 

det. Den utövas i vardagliga handlingar och språkbruk, ett växelspel av styrkeförhållanden som 

även medför motstånd och motmakt (Markström, 2005). 

Foucault uttrycker att maktrelationer upprätthålls och förändras genom vardagens rutiner, vilket 

blir resultatet av en ständig kamp där människor använder sig av olika strategier. Foucault 

använder sig bland annat av skolor som exempel på hur maktutövande organiseras, genom att 

koppla strategier till normalisering och formandet av individer som är möjliga att reglera, forma, 

ordna och kontrollera (Markström, 2005). Inom förskolan kan bland annat tidsrytm och 

förutbestämda aktiviteter ses som makt, vilket måste upprätthållas av aktörer, men det behöver 

inte alltid vara samma pedagoger som utför det. Foucault använder sig av begreppet disciplinär 

maktutövning, vilket innebär att den oftast inte är synlig, men verkar normaliserande genom att 

den formar och kategoriserar människor efter vissa normer och måttstockar. Som tillexempel att, 

man ska sitta på rumpan på stolen och äta med kniv och gaffel. Han menar att man utför detta för 

att upprätthålla ordning och disciplin, genom att använda sig av rum och aktiviteter som kan 

kontrolleras, samt att användandet av blicken verkar betvingande. Enligt Foucault är det denna 

osynliga maktutövning som är den mest verkningsfulla (Markström, 2005). 
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Begreppet makt är mångfacetterat och kan definieras på olika sätt. Makt kan hindra frihet, men 

ändå behövs den för att uppnå frihet. Foucault har ingående teoretiserat maktbegreppet och 

fokuserar mer på institutionaliserade kategoriseringar och konstruktioner istället för individuella 

egenskaper, det vill säga att makt omger och sprids genom människor som på samma gång blir 

föremål för och utövar den i relationen till andra (Markström, 2005). Den pedagogiska måltiden är 

en tydlig kategorisering på en institution som förskolan, och där makt kan användas mestadels för 

att styra gruppen till en lugn måltid.  

Ett annat begrepp som Foucault har är det så kallade diskursiva regimer, som handlar om 

pedagogens för givet tagna sätt att tänka, vilket skapar motstånd i förhållande till andra sätt att 

tänka (Arnér, 2006). Men om pedagoger istället erkänner möjligheter till förändring och olikhet 

och går in i reflekterande processer blir det oväntade och det som i förväg är omöjligt att veta 

något om, synligt. Att öppna sig för att se det ”omöjliga som möjligt och det möjliga som 

omöjligt” (Arnér, 2006). 

Den pedagogiska måltiden 

Pedagogisk måltid är ett begrepp som inte riktigt är definierat och troligtvis nämnts för första 

gången i litteratur i en dansk rapport från 2007 som tar upp begreppet i samband med utbildning 

kring näringslära. 2010 börjar begreppet dyka upp i fler sammanhang och titeln måltidspedagog 

blir allt vanligare (Brunosson, 2012). I Brunossons (2012) avhandling nämns problematiken om 

att pedagoger inte vet hur de ska arbeta pedagogiskt med måltiden, och en önskan om en 

handledning för att kunna omvandla styrdokument till mat- och måltidssituationer i förskolan. 

Ytterligare något intressant som vi kan finna i hennes avhandling framhåller att vi inte enbart ska 

fokusera på matens näringsstatus, utan även utgå från sinnliga upplevelser, måltidens samvaro, 

smakupplevelser och historier som kan knytas an till maten på vår tallrik. Vidare tas det upp att 

det primära är att ha det trevligt tillsammans och det sekundära är vad barnen äter. Att stämningen 

vid matbordet spelar stor roll för barnens inställning till vad som serveras vid måltiden.  

Ordet pedagogik kommer från grekiskan och hör till undervisning eller uppfostran, ett slags 

vetande och metoder som tillämpas i undervisning, utbildning och uppfostran 

(Nationalencyklopedin). Allt som görs i förskolans verksamhet ska vila på en vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet, enligt Skollagen (2010:800). Det innebär att förskolans personal måste 

komplettera en pedagogisk kompetens med ett ständigt forskande på ett sätt att dessa delar 
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integreras i förskolans profession och identitet. Detta kan vara utmanande då många pedagoger 

saknar erfarenheter om hur man förhåller sig till forskning och vetenskap, samt att 

förskollärarutbildningen inte har en lika tydlig vetenskaplig dimension som andra 

lärarutbildningar (Kroksmark, 2014).  

Vi kan läsa i SOU:1972:26, 1968 år barnstugeutredning att inlärning och utveckling inte är knutna 

till specifika tillfällen, utan sker ständigt. Tillfällen såsom måltiden tillhör en viktig del i små 

barns liv, där den bidrar med goda möjligheter till inlärning. De vuxna är förebilder för barnen och 

utvecklas genom imitation, därför är det viktigt att vi ser oss som förebilder och deltar vid 

måltiden. Det tas även upp betydelsen av att barn får utveckla sin egen tillit till sin förmåga och 

självständighet, som måltiden kan bidra till, genom att de exempelvis får ta sin egen mat och hälla 

upp sin dryck själv. I livsmedelsverkets(2007) Bra mat i förskolan, kan vi läsa att personalen 

ansvarar för att maten är näringsriktig, säker och tillräcklig, medan barnen själva bestämmer vad 

och hur mycket de ska äta. Att man som pedagog uppmuntrar barnen att smaka på allt som 

serveras är bra, men att barnen ska aldrig tvingas att äta. 

En artikel skriven av Persson Osowski, Göranzon och Fjellström (2013), nämner en studie gjord 

av Sepp, Abrahamsson och Fjellström där förskollärare uttryckte tydligt vad som innebär att utöva 

en pedagogisk måltid. Det var tillexempel att hjälpa och uppmuntra barnen att hjälpa sig själva, att 

agera som en förebild och att uppmuntra barnen att prova livsmedel som serveras. Ingen av de 

intervjuade förskollärarna hade någon vidareutbildning avseende den pedagogiska måltiden.  

I tidningen Förskolan (Karlberg, 2016) kan vi läsa om 67 pedagoger i Kungsbacka som filmar sig 

själva för att undersöka hur barnen bemöts vid måltiden. Där målsättningen är att alla barn ska få 

ett likvärdigt bemötande. De hade uppmärksammat att vikarier ofta frågade hur det går till med 

måltiden. Vilket tydde på att måltiderna hanterades på olika sätt av olika pedagoger. 

Forskarteamet till denna studie fann forskningslitteratur som visade att matsituationen var ett 

tillfälle där personliga värderingar och syn på barnet ofta framträdde. De började fundera över om 

bemötandet vid måltiderna påverkades mer av deras egna värderingar. En pedagog kan tycka att 

det är självklart att maten ska ätas upp, medan en annan inte alls tycker det. Deras tanke till 

studien var inte att skapa en mall, utan istället ville de utveckla ett professionellt förhållningssätt. 

Att det är förskolans läroplan och barnsyn som ska ligga till grund för bemötandet vid måltiderna, 

inte personliga värderingar och erfarenheter hemifrån. 
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I artikeln gjord av Persson Osowski, Göranzon & Fjellström (2013) visade det på att barn 

associerar mat och ätande med normer och regler på förskolan, och att en amerikansk studie av 

Nahikian-Nelms (i Persson Osowski, Göranzon & Fjellström, 2013) visade på att all regelsättning 

tog över samspelen mellan barn och pedagoger i matsituationerna. Artikeln tar upp forskning som 

är gjord vid måltidssituationer med hjälp av videoinspelade observationer, där de fann tre 

utbildningsmönster under måltiderna. Första mönstret var att måltiden involverade många regler; 

barnen fick höra hur man ska bete sig, ofta beroende på kön. Makt användes när man talade till 

barn, vilket innebar att det fanns brist på dialog och användningen av tillrättavisning. Det andra 

mönstret man såg var att man använde sig av dialog, det var ett lekfullt lärande, där barnen hjälpte 

till med små uppgifter. Det tredje mönstret grundades på att barn inte bör utbildas under 

måltiderna, eftersom måltider bör vara en tid av gemenskap. Det fanns brist på regler, få vuxna var 

närvarande och pedagogerna talade sällan till barnen, men barnen pratade med varandra. 

I en rapport skriven av Mita, Gray och Goodell (2015) kan vi läsa om måltidsstudier inom 

förskolan som författarna till rapporten skulle kalla för en positiv måltidsmiljö. Det finns 

rekommenderade måltidsmetoder, som tillexempel; en ren och säker måltidsmiljö, åldersanpassad 

utrustning som exempelvis stolar och att låta barnen servera sig själva. För att stödja barnens 

utveckling rekommenderas att pedagoger sitter med barnen och samtidigt är en positiv förebild 

genom att äta samma mat som barnen och ge verbal uppmuntran till hur maten smakar, som 

exempelvis ”mm, jag älskar smaken av tomat”. 

I en studie skriven av Dotson, Vaquera och Cunningham (2015), identifierar de olika strategier 

som pedagoger kan använda sig utav vid måltider. En strategi som kan kopplas till svenska 

förskolor är strategin där pedagogen ger direktiv gällande vad barnet ska äta i form av verbala 

kommandon och påtryckningar. I studien såg författarna att i strategier där direktiv förekom, 

användes det hjälpverb som, ”behöver/måste”, ”ha” och ”bör”. Som tillexempel ”Din kropp 

behöver den här potatisen för att du ska orka leka hela dagen”. Vi kan läsa i studien om barns 

utveckling av sin egen agens, hur barnen utövar sin agens med andra barn och vuxna på olika sätt, 

bland annat att låtsas gå med på vuxnas instruktioner och skapande av nyanserade och hierarkiska 

arrangemang. Barnen i studien använde sig utav motståndskraftig taktik, antingen verbalt eller i 

tystnad för att förmedla låtsat samtycke eller oliktänkande gentemot pedagogernas direktiv. Det 

fejkade samtycket innebar att barnen gav indikationer på att följa pedagogernas direktiv, men att 

barnen i slutändan inte åt av maten. En tyst taktik skulle kunna vara att lägga på den mat som 
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pedagogen säger att man ska äta, men sedan inte gör det ändå. Den verbala taktiken kan vara att 

man säger att man inte tycker om det eller att man inte vill äta någonting överhuvudtaget.  

Samtidigt som pedagogerna ger barnen ansvar för att de ska lära sig att avgöra hur mycket de 

orkar äta, och skulle barnen inte orka äta upp, försöker pedagogerna att ”puffa” på. Det finns inga 

skrivna regler om hur måltiden bör vara, men ändå vet alla vuxna vilka normer för god etikett som 

gäller vid matsituationen. Pedagogernas handlande kring vilken ordning, hur mycket och på vilket 

sätt maten ska ätas, kan ses som ett oreflekterat handlande, att så här är det och har alltid varit 

(Dotson, Vaquera och Cunningham, 2015). 

En studie gjord av Bigsten (i Orlenius & Bigsten, 2006) visar på att matsituationer ofta är 

konfliktfyllda. Det hänger främst samman med pedagogernas krav på god etikett. Inom förskolan 

finns det starka normer och sociala konventioner som inte alltid är uttalade utan snarare oftast 

tagna för givna och som barn förväntas lära sig att respektera. I många fall är dessa inte 

förhandlingsbara, vilket synliggör pedagogens hållning till barnet. Sociala normer som rör god 

etikett tycks ofta prioriteras högre än respekten för barnet som person. 

Förhållningssätt 

Pedagoger i förskolan förmedlar och gestaltar moral genom olika former av ”moralisk 

kommunikation”. Den innehåller signaler om hur barnen bör eller ska bete sig och sker dels 

genom dialog med barnen i syfte att få dem att reflektera kring sitt eget handlande. Lärarna kan 

både bekräfta och förändra deras beteende. Den sker även genom instruktioner till barnen om 

vilket moraliskt beteende de vuxna förväntar sig av barnen. Den moraliska dimensionen innefattar 

att pedagogen samtalar med barnen eller uppmanar och tillrättavisar dem, grundat på hur barnen 

”bör” bete sig. Direkt eller indirekt är deras agerande ett uttryck för en norm eller regel om 

förväntat gott beteende eller avståndstagande från motsatsen. Olika situationer som dagligen sker 

på förskolan kan ses som enbart en fråga om konflikthantering, men utifrån ett yrkesetiskt 

perspektiv kan det också studeras och diskuteras utifrån ett förhållningssätt hos pedagogen, som 

enligt vårt uppdrag skall bygga på respekt för barnet, delaktighet och barnens välbefinnande 

(Orlenius & Bigsten, 2006). 

Orlenius och Bigsten (2006) skriver om en studie gjord av Bigsten, som visar på att pedagoger 

använder olika strategier för att ändra barnens beteende. Pedagogerna talade om för barnen vad de 
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får och inte får göra, men de motiverade inte alltid varför barnen skulle ändra sig utan förväntade 

sig att barnen skulle lyda deras påbud. Detta ger uttryck för viljan att lära barnen det sociala 

samspelets spelregler, dessa värden och normer är oftast outtalade. Pedagogerna förutsatte att alla 

är eller ska bli medvetna om dessa samt att de förmedlas till alla samtidigt. Författarna har även 

med en annan studie gjord av Rickardson och Fenstermacher (i Orlenius & Bigsten, 2006), där de 

fann olika strategier som pedagogerna använde sig av för att påverka barnens moraliska beteende. 

Ett av de vanligaste sätten var att korrigera, tillexempel att man säger till eller påminner alla 

samtidigt om önskvärt beteende. Vid en pedagogisk måltid skulle det kunna ske om pedagogen 

upplever att det blir stökigt runt matbordet, och därför uttrycker något i stil med ”nu äter vi 

maten” eller ”maten tystar mun”. I Bigstens studie var det tydligt att barnen accepterar 

pedagogernas påbud och instruktioner. Ytterst sällan var det något barn som ifrågasatte 

pedagogernas påbud utan de litade på den vuxnes ord. Författarna tolkar denna acceptans som att 

barnen är vana vid att tillrättavisas eller få instruktioner. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man se att denna undersökning bygger sin grund på teorin om att barn 

utövar agens, genom självständighet och i samverkan med andra barn och pedagogerna som är 

med vid de pedagogiska måltiderna. Pedagogernas maktutövande ses genom Foucaults perspektiv 

där makt är en handling som syftar till att utöva kontroll över andras handlingar, som i denna 

undersökning är barnen. Genom tidigare studier om den pedagogiska måltiden kan det 

sammanfattas med att det primära ska vara att ha en trevlig stund men samtidigt en lärande stund 

tillsammans och det sekundära är att äta, vilket kan se olika ut beroende på vilket förhållningssätt 

pedagogerna förhåller och därför finns en önskan om att omvandla styrdokument till den 

pedagogiska måltiden. Studierna visar olika mönster och strategier som kan användas vid 

måltiderna för att utöva makt. Det jag tycker att det saknas kunskap om är det konkreta om vad 

maktutövande vid de pedagogiska måltiderna innebär. Vad är det som är maktutövande vid 

måltiderna? Det finns forskning i områdena makt och pedagogisk måltid men inte vad de innebär 

tillsammans. Min studie kan förhoppningsvis bidra med en beskrivning i hur det kan se ut med 

maktutövande vid måltiderna på en förskoleavdelning. 
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur maktutövande vid de pedagogiska måltiderna kan se ut i en 

förskoleverksamhet.  

Frågeställningar 

För att undersöka detta har följande frågor formulerats: 

 Vilka olika former av maktutövande kan det tas uttryck i? 

 Hur reagerar barnen på maktutövningen? 

 Hur ser pedagogerna på den pedagogiska måltiden?  
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Metod 

Här nedan följer en redogörelse för metodval och undersökningens genomförande. Dessutom 

redogörs och diskuteras undersökningens urval, databearbetning, reliabilitet och validitet samt 

etiskt förhållningssätt. 

Design  

Jag har använt mig av observationer samt intervjuer som verktyg för att uppnå syftet med min 

undersökning. Jag använde mig av deltagande observation, då mitt syfte med arbetet var att iaktta 

gruppens beteende, lyssna på vad som sägs i samtal mellan barn och pedagoger (Bryman, 2006). 

Under de deltagande observationerna använde jag mig utav fältanteckningar för att kunna skriva 

ner mina intryck kortfattat. Detta gjorde jag för att sedan efter den pedagogiska måltiden sätta mig 

ner och skriva ner mer detaljerat. Bryman (2006) hävdar att anteckningarna ska vara levande och 

tydliga, så att man längre fram inte hamnar i en situation där man undrar vad som menades med ett 

visst uttryck. Sedan hade jag två kvalitativa intervjuer, i dessa intervjuer är intresset inriktat mot 

den intervjuades ståndpunkter (Bryman, 2006). Jag vill undersöka hur pedagoger ser på den 

pedagogiska måltiden. Jag använde mig av formen semi-strukturerad intervju som innebär att jag 

utgick från ett par huvudpunkter som berördes under intervjun, men där intervjupersonerna hade 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. I de fall där jag inte fick tillräckligt utförliga svar, 

ställdes uppföljande frågor under intervjutidens gång (Bryman, 2006).  

Urval 

I min undersökning har det gjorts totalt nio observationer; frukost, lunch och mellanmål i tre 

dagar. Sedan har jag intervjuat två pedagoger som arbetade på avdelningen där jag genomfört 

mina observationer. Förskolan ligger i mellersta delen av Sverige och har totalt tre avdelningar. 

Denna förskola valdes då det är den förskola jag har minst kännedom om i kommunen, vilket 

innebar att pedagogerna och barnen inte känner mig och tvärtom. Detta kunde ses som fördel när 

jag skulle genomföra mina observationer och intervjuer, det fanns inga förutfattade tankar. 

Intervjupersonerna valdes genom att pedagogerna själva på avdelningen fick bestämma vilka två 

som kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Det blev två kvinnliga förskollärare i åldrarna 30-45 
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år. Barnantalet under observationerna var varierande, allt mellan 4 och 15 barn. Det var alltid två 

pedagoger till frukost, fyra till lunch och två till mellanmål. 

 

Intervjuguide  

 

Studiens kvalitativa intervjuer med inriktning semi-strukturerad är uppbyggd av sju huvudfrågor 

som tas upp under intervjuerna (se bilaga 1). Dessa huvudfrågor är baserade på att få fram 

pedagogers tankar kring den pedagogiska måltiden, som är en av mina frågeställningar.  

 

Genomförande  

Undersökningen inleddes med att jag först kontaktade förskolechefen via e-post för att berätta 

syftet med mitt examensarbete och vilken förskola jag hade som önskemål att få vara på. Därefter 

bad jag om ett godkännande för att få genomföra min undersökning, vilket jag fick ett 

godkännande. När jag beviljades undersökningen besökte jag min tänkta förskola för att fråga om 

tillåtelse att genomföra min undersökning hos dem. Jag informerade om att min studie innefattar 

den pedagogiska måltiden och att jag önskar att få vara hos dem och observera frukost, lunch och 

mellanmål i tre dagar, för att sedan genomföra intervjuer med två valfria pedagoger. Vi kom 

överens om vilken avdelning jag skulle befinna mig på. Det som skiljde avdelningarna åt var att 

det var en småbarnsavdelning (avdelning 1) som åt tillsammans på avdelningen, och avdelning 2 

hade matborden i olika rum på avdelningen och avdelning 3 åt i matsal. Jag hade bestämt mig 

innan att jag ville befinna mig på en avdelning med äldre barn, så det stod mellan avdelning 2-3, 

vi kom fram till att det kan vara lättare för mig att observera när jag kan se och höra alla samtal i 

ett och samma rum. Därför valde jag att genomföra min undersökning på avdelning 3. Jag 

meddelade att jag skulle komma tillbaka samma vecka med informationsbrev till både 

vårdnadshavare och pedagoger på förskolan, innan breven lämnades skickades de till min 

handledare för att godkännas. 

Vid genomförandet av observationer använde jag mig av deltagande observation samt 

fältanteckningar. Barnen informerades om vad jag gjorde hos dem och varför jag hade papper och 

penna med mig vid måltiderna. Det var inget barn som hade invändningar, och jag upplevde det 

som att barnen inte tänkte på att jag antecknade, likaså pedagogerna. Efter måltiderna satte jag mig 
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och sammanfattade mina anteckningar, och om jag hade några funderingar så skrev jag ner det 

också. 

Tanken var att jag skulle genomföra intervjuerna på måndag eftermiddag, samma dag som sista 

observationsdagen, men på grund av sjukdom i personalgruppen som innebar att de var en kort, så 

erbjöd jag mig att komma en annan dag. Då jag kände att de var stressade över hur de skulle få 

ihop eftermiddagen, vilket skulle betyda att intervjuerna förmodligen skulle få sämre kvalitet. Vi 

bestämde att vi skulle genomföra intervjuerna på onsdagen istället, då det passade bättre för 

pedagogerna. Onsdagen kom, jag och den ena av de två frivilliga pedagogerna satte oss i ett rum 

på avdelningen där man kunde stänga dörren om sig. I rummet fanns ett runt bord som vi satte oss 

vid, så vi satt mitt emot varandra. Jag frågade om det var okej att jag spelade in intervjun, vilket 

det var för båda två. Därefter började intervjuerna, de gick till som så att jag började ställa 

inledande frågor och sedan försökte jag hålla intervjuerna mer som samtal än en intervju. Dock 

fann jag det både utmanade och svårt att genomföra denna sort av intervju, då det kändes som det 

blev mycket upprepning samt att pedagogerna kändes osäkra på vad de skulle säga. Detta gjorde 

det svårt för mig att komma på följdfrågor under samtalen, dock upplever jag ändå att jag fick ut 

svar på mina huvudfrågor. Däremot tror jag att, om jag som intervjuare hade haft mer erfarenhet 

av att genomföra intervju, så hade det kunnat gå mycket bättre. Jag anser att det är stor skillnad på 

att läsa sig till hur en viss typ av intervju ska gå till, till att konkret genomföra det. 

Databearbetning 

Observationerna har sammanfattats och intervjuerna har transkriberats, svaren som var mest 

relevanta för belysningen av frågeställningarna valdes ut och sammanställdes. I resultatdelen 

redovisas intervjurespondenterna som A och B för att lättare se hur pedagogerna har svarat 

angående den pedagogiska måltiden. 

Reliabilitet och validitet 

I kvalitativa studier betecknas validitet med ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och 

förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur. I en kvalitativ studie 

gäller begreppet validitet i hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). Jag anser att jag 

har undersökt det som jag avsågs att göra. Jag har fått svar på mina frågeställningar, där jag har 

upptäckt företeelser samt att jag har kunnat få svar på det jag har sett. Reliabiliteten i en kvalitativ 
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studie bör ses mot bakgrund av den unika situationen som råder vid undersökningstillfället. 

Fångas frågeställningen i studien och detta yttrar sig i variation i svaren så är det viktigare än att 

samma svar alltid erhålls. Med denna bakgrund antas reliabilitetsbegreppet närma sig 

validitetsbegreppet i en kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2011). 

Att använda sig av två metoder, observationer och intervjuer, istället för enbart en metod gör, 

enligt min uppfattning, att både reliabiliteten och validiteten stärks. Jag har dels noterat det jag har 

sett, samt tagit del av hur pedagogerna ser och tänker kring den pedagogiska måltiden. Resultaten 

som jag har fått fram, är resultat som skulle kunna på ett ungefärligt sätt fås fram igen, om 

pedagogerna har samma barnsyn och förhållningssätt som de i denna undersökning hade. 

Undersökningen kan inte generaliseras, anser jag, eftersom undersökningen endast är gjord på en 

avdelning på en förskola i Sverige. Även om jag har upplevt liknande måltidssituationer tidigare. 

 Jag anser att bedömningen av slutsatserna i undersökningen hänger ihop. Dels tack vare att jag 

upplevde observationerna som tillförlitliga, då de måltider jag observerade inte upplevdes vara 

tillgjorda på grund av att jag var där. Jag har upplevt liknande pedagogiska måltider när jag har 

varit på förskolor som vikarie. Jag upplevde även intervjuerna som pålitliga då jag tror att 

respondenterna svarade ärligt, även om jag tycker att det kändes som respondenterna inte hade så 

mycket att säga om den pedagogiska måltiden, vilket kan bero på att jag som intervjuare upplevde 

det svårt att genomföra en semi-strukturerad intervju. LeCompte och Goetz (i Bryman, 2006), 

beskriver begreppet intern validitet, med att det skall finnas en god överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och de teoretiska utgångspunkterna. Vilket jag anser att studien har 

uppnått.  

Etiskt förhållningssätt 

Vid intervjuerna utfördes en liknelse av en respondentvalidering, som innebär att forskaren 

förmedlar sina resultat till de människor som har ingått i en undersökning (Bryman, 2006). Det jag 

förmedlade till mina respondenter i slutet av intervjuerna var dels, att det är maktutövande som har 

studerats under de pedagogiska måltiderna. De har endast haft kännedom om att undersökningen 

har handlat om den pedagogiska måltiden. Därefter, berättade jag om några observationer jag gjort 

kring maktutövande och respondenterna fick säga vad de tänkte om mina observationer.   
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”Forskaren förväntas göra sitt bästa för att genomföra forskning av hög kvalitet” 

(Vetenskapsrådet, s. 12, 2011), samt att det är viktigt att forskare och forskningen i sig får ett 

förtroende i samhället, och för att få det behöver de följa de forskningsetiska principerna. 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra forskningsetiska principer, som ska genomsyra hela 

forskningsprocessen, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Jag började med att kontakta förskolechefen som tillhörde denna förskola, via e-post, för att 

berätta om att jag skriver mitt examensarbete och vad det är jag ville undersöka. Jag bad om 

tillåtelse för att kontakta pedagogerna på förskolan. Jag fick svar, hon tyckte det lät väldigt 

intressant och jag fick ett godkännande. Efter att jag fått godkännande av förskolechefen, åker jag 

till förskolan som jag har tänkt göra min undersökning på, och frågar om jag får komma och göra 

mitt examensarbete hos dem, vilket jag fick. Jag skrev informationsbrev till vårdnadshavarna samt 

till pedagogerna. Detta innebär att jag förhöll mig till informations-, och samtyckeskravet. Jag 

skickade inte ut breven förrän jag hade fått ett godkännande från min handledare. I brevet skrev 

jag att min studie är konfidentiell, vilket betyder att all min data som samlas in kommer endast att 

användas i mitt examensarbete, och när studien är genomförd kommer all insamlad data att 

förstöras. Inga namn kommer att finnas med i studien, detta förhölls till nyttjandekravet. I brevet 

hade jag även med kontaktuppgifter om mig, så att vårdnadshavarna kunde kontakta mig om de 

inte ville att deras barn skulle ingå i min studie. 
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Resultat 

Jag har sammanställt resultatet utefter mina frågeställningar.  

Vilka olika former av maktutövande kan det tas uttryck i? 

De olika formerna av maktutövande som framhävs i studien är uppdelade i olika former av 

maktbegrepp. 

Bestämmande makt 

Vid frukost skulle barnen äta yoghurt/mjölk med flingor innan smörgås. Ville man inte ha 

yoghurt/mjölk med flingor fick man vänta tills någon kompis som åt yoghurt/mjölk med flingor 

var klar och ville ha smörgås, då fick man ta en smörgås istället. Detta beteende kan ses som 

maktutövande i form av att de vuxna tar beslut över vad barnen ska äta först. Under båda mina 

intervjuer frågade jag varför barnen ska äta yoghurt innan smörgås. Båda mina respondenter hade 

inget bra svar på det. Respondent A sa att hon inte visste varför, utan de gör så för att de alltid har 

gjort så, och att det kan bero på att det är smidigare att alla äter en sak i taget. Detta kan ses som 

ett oreflekterat handlande (Dotson, Vaquera & Cunningham, 2015). Respondent B sa även hon att 

hon inte visste varför, och hon är inte med vid frukosten då hennes arbetstid alltid börjar efter 

frukost. Hon reflekterade själv över att det kanske kan bero på att man kan ha en tro om att 

yoghurt/mjölk med flingor är mer mättande än smörgås. 

Pedagogerna hällde ofta i mjölk/vatten i barnens glas, och när barnen hade ätit färdigt bad de 

barnen att dricka upp det de hade kvar i sina glas. Detta betyder att barnen inte hade chans att 

själva bestämma hur mycket de möjligtvis orkade dricka, och att de sedan fick en tillsägelse om att 

dricka upp det de hade kvar. Detta tyder på att pedagogerna använde sig av makt, dels genom att 

man häller i åt barnen utan att man frågar om de vill göra det själva, och dels genom att man säger 

till ett barn att dricka upp. För vem är det som bestämmer hur mycket barnet ska dricka? När jag 

frågade respondenterna om deras tankar kring detta, svarade respondent A med att det gärna blir 

så eftersom det är lättare att dricka upp om det är lite mindre i glaset, medan respondent B hade 

samma tanke som mig. Hon förstår inte varför man kräver det av barnen och det är inget hon gör. 

Hon funderade på om det kunde ha att göra med personalen på förskolan var äldre och att de är 

uppväxta efter kriget och att framförallt mjölk var något kostsamt och något som man inte fick 
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hälla ut. Respondent B funderade även på att man kanske vill att barnen dricker upp mjölken 

eftersom är nyttig och därför behöver den.  

Det fanns regler om hur mycket man fick äta, dessa regler användes främst vid mellanmålen, det 

var exempelvis två smörgåsar som mest till mellanmålen. Pedagogerna uttrycker att ”ni ska orka 

äta kvällsmat hemma också”. Detta kan ses genom Foucaults perspektiv, att maktutövning kan tas 

i uttryck i handling där man sätter upp gränser och regler för vad mycket barnen får äta vid 

mellanmålet (Markström, 2005).  

Verbal makt 

Vid vissa tillfällen under de pedagogiska måltiderna kunde jag höra hur pedagogerna uppmanade 

barnen att äta upp maten, när barnet säger att det är mätt, men eftersom barnet gick och hämtade 

mer mat ville pedagogen att barnet äter upp. Detta kan ses som en direktiv strategi, där 

pedagogerna använder sig av hjälpverb vid sina kommandon och påtryckningar (Dotson, Vaquera 

& Cunningham, 2015). En annan situation som jag uppmärksammade vid ett par tillfällen under 

frukostarna var att vissa barn inte fick hälla i sin yoghurt/mjölk eller flingor själva, på grund av att 

det inte gick så bra dagen innan. Likaså det här med normen om att inte äta med händerna. Vid ett 

par tillfällen observerade jag att några barn gärna plockade olika typer av matbitar med händerna. 

Snabbt var pedagogerna där och kommenterade att man inte äter med händerna utan ska använda 

besticken. Vilket kan kopplas till sociala normer som rör att god etikett är högre prioriterat än 

respekten för barnet som person (Orlenius & Bigsten, 2006). En förläsning av Sara Fröden 

(20160317) som jag har varit på, nämnde hon att man ska ta en funderare över normerna som 

finns i Sverige. Som att normen i lilla Sverige är kniv och gaffel, men att i större delen av världen 

äter man med händerna. 

Vid ett tillfälle säger ett barn att det vill ha en gurka, men till svar får barnet ”nej, nu äter du 

macka, du kan få gurka som efterrätt”. En annan situation är när en pedagog sitter och väntar på 

att ett barn ska äta klart, men han äter inte. ”Vi sitter här tills du är klar”, säger pedagogen. Barnet 

uttrycker då att han är färdig. ”Nej, det är du inte, du har mjölk kvar och egentligen flingor också 

men det hoppar vi väl idag. En till situation var när ett barn säger att det inte är hungrigt, ”Jo nu 

äter du om du ska orka leka hela dagen. Ska du leka? uttrycker pedagogen. Barnet svarar ”Ja” på 

frågan om den ska leka något idag. Varvid pedagogen säger ”Då måste du äta”. 
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Jag observerade att pedagogerna titt som tätt beordrade barnen att äta, när samtalen mellan barnen 

började urarta, ”Nu blev det lite för högt tycker jag, ät lite flingor”. Pedagogerna ägde även 

makten över att bestämma om barnen orkade en hel eller halv smörgås. Ett barn berättar att den 

vill ha en hel smörgås. ”Nej, du får bara en halv”.  

I matsalen finns det ett buffébord som de får hämta sin mat vid lunch, ett barn ska ta påfyllning 

och ställer sig vid salladen. Men då hänvisar pedagogen till att man tar ”maten” först sedan sallad. 

Detta kan visa att pedagogen utövar kontroll över barnets handling och ser sig ha ”rätten” att utöva 

makt (Bartholdsson, 2008). 

Kroppslig makt 

Under mina observationer upptäckte jag att pedagogerna ofta gjorde saker och ting själva istället 

för att låta barnen testa eller göra det själva, tillexempel att dela sin egen mat eller hälla i flingor i 

sin tallrik. Vid något tillfälle sa en pedagog ”man kan gärna dela maten”, direkt efter uttalandet 

delar pedagogen barnets mat. 

Vid ett tillfälle, vid frukost, säger en pedagog till ett barn att den kanske ska sitta inne själv i ett 

annat rum, för att det kanske går bättre att äta då. En stund senare flyttar pedagogen barnet, utan 

någon förvarning, till det andra rummet, där han får sitta själv och äta.  

Ett barn ”smiter” från ett bord. Pedagogen springer efter och tar tag i armen för att sätta tillbaka 

barnet på stolen. Jag uppmärksammade att pedagogerna ofta istället för att prata med barnen, 

använde de sina händer för att ”dra och rycka” i barnen för att, exempelvis visa vart de ska stå i 

matkön.  

Hur reagerar barnen på maktutövningen? 

Under studiens observationer om maktutövande, tittade jag speciellt efter barnens motstånd mot 

pedagogernas utövande av makt. I stor utsträckning skedde det inte något större motstånd, men de 

motståndsreaktioner som jag upptäckte, kommer att beskrivas här nedanför i olika former av 

motstånd. Dessa motstånd kan ses som motståndskraftig taktik som sker antingen verbalt eller i 

tystnad (Dotson, Vaquera & Cunningham, 2015). 
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Ignorering som motstånd 

 

Vid tillfällen när pedagogerna till exempel säger till att barnet ska äta upp, även om barnet är mätt, 

så blir resultatet att barnet inte lyssnar på vad pedagogen säger. Här sker en tyst taktik, där barnen 

har ett oliktänkande gentemot pedagogens direktiv (Dotson, Vaquera & Cunningham, 2015). 

 

Förvänd motstånd 

 

Ett barn vill ha en gurka, men pedagogen säger till barnet att den inte får det nu eftersom den äter 

smörgås, men att gurkan kan ätas som efterrätt. Barnet säger inte emot, utan fortsätter äta på sin 

smörgås. Efter en stund frågar pedagogen barnet om den vill ha gurkan till efterrätt nu, varpå 

barnet säger ”nej, jag har fullt i munnen”, och tar ingen gurka. 

 

Ifrågasättande motstånd 

Barnet plockar en grönsak med fingrarna, och får då höra av pedagogen att äta med gaffel och att 

man inte får äta med händerna. Barnet ifrågasätter då, varför ett annat barn får äta med händerna. 

”Hon är liten, hon håller på och lär sig att äta med gaffel”, svarar pedagogen. 

Utnyttja som motstånd 

En pedagog säger till ett barn att äta, när barnet säger ”jag är inte hungrig”, börjar pedagogen att 

lägga på mat på gaffeln för att barnet ska äta, sedan ber barnet om hjälp varje gång den ska ta en 

ny portion på gaffeln.  

Sammanfattning 

Studiens observationer kan sammanfattas med att pedagogernas maktutövande kan tas i uttryck 

genom några olika former. Det kan vara genom det verbala som kan tas uttryck i att man talar om 

för barnen hur de ska bete sig, det kan även tas uttryck i att pedagogerna använder en 

bestämmande form som att vad som ska ätas först, och tillsist även formen kroppsligt 

maktutövande som kan ses genom att pedagogerna använder sina kroppar för att tillrättavisa 

barnen. Under studiens observationer tittades det också på hur barnen reagerar på pedagogers 
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maktutövande. Sammanfattningsvis var det få reaktioner från barnen, men de reaktioner som 

visade sig var olika former av motstånd. Dessa motstånds reaktioner kunde tas uttryck i att barnen 

inte lyssnade på pedagogerna, eller så ifrågasatte barnen pedagogernas påbud. Det gick även att se 

att barnen kunde utnyttja situationer när pedagogerna gav påtryckning om att äta, som resulterade i 

att barnen till slut blev matade. Det uppstod även situationer där barnen använde ett förvänt 

motstånd när de inte fick det de ville från början, detta resulterade i att barnet inte fick det den 

ville från början men barnet tar över makten i sitt eget agerande. 

Hur ser pedagogerna på den pedagogiska måltiden? 

Pedagogernas tankar kring den pedagogiska måltiden kommer att presenteras utifrån studiens 

intervjuhuvudfrågor. 

Vad är en pedagogisk måltid för dig? 

Respondent A ser den pedagogiska måltiden med att man som pedagog sitter med barnen och 

framförallt att man äter själv, och att man deltar i måltiden för att få till en trevlig stund, ett samtal 

och lite av en form av lärande också efter som man pratar lite om hur man äter och så. Men 

framförallt ser hon måltiden som en trevlig stund. Isynnerhet vid lunchen, eftersom de alltid har 

samma barn vid sina bord då, så känner hon barnen ganska väl. Hon menade att då har man den 

stunden till att sitta med barnen och följa upp lite om vad de tillexempel har gjort i sina grupper 

eller pratar om vad man gjorde under gårdagen. 

Respondent B anser att den pedagogiska måltiden är en viktig tid under dagen, en tid där hon har 

barnen ganska nära sig. Hon försöker ha sina ansvarsbarn runt sitt bord, då hon inte kan se barnen 

under hela dagen. Då har hon en tid som hon har dem vid sig, där de kan fördjupa deras relationer 

och knyta kontakt. Det primära för båda respondenterna vid måltiden anses vara att ha en trevlig 

stund tillsammans.  

Vad är det viktigaste för dig med de pedagogiska måltiderna? 

För respondent A var det få till en trevlig stund, där alla deltar i måltiden och att man samtalar. 

Respondent B talar om vikten av att måltiden ska vara en lugn stund, där det inte stressas, och att 

barnen får agera självständigt. Att barnen får agera självständigt har en stor betydelse för barns 



21 

 

utveckling (SOU:1972:26). Respondent B anser att det även är viktigt för henne att barnen äter 

riktig mat, och inte ”bara smörgåsar”. 

Vad är din roll som pedagog under måltiden? 

Respondent A menar att som pedagog är hennes roll att samtala med barnen, att det är pedagogen 

som är vuxen och har ansvar, dels att det ska vara lite lugnt och dels att de får i sig lite av maten. 

Att man uppmuntrar barnen till att smaka på nya smaker, vilket hon påpekar absolut inte är något 

krav. Hon nämner även att hon är en av de som sitter runt matbordet, och att hon inte är viktigare 

än någon annan, men att hon har ett huvudansvar för trivsel, för att alla får i sig mat och att man 

pratar, och att alla får komma till tals, ingen får glömmas bort. 

Respondent B anser att sin roll som pedagog under de pedagogiska måltiderna är att vara 

tillgänglig för barnen, att se respektive höra deras behov. Men även som respondent A nämner, att 

se till att det är en lugn och trevlig stund. Respondent B anser även att det är viktigt att låta barnen 

agera självständigt, och barnen får bestämma själva hur mycket mat de vill ha, att de själva känner 

efter. 

Beskriv hur du använder måltiden för att bidra till barns lärande?  

Respondent A menar att det kan vara allt möjligt, som till exempel, vid ett mellanmål pratade de 

om bokstäver, och då tittade de på mjölkpaket för att se om de kunde hitta exempelvis ett ”L”. 

Eller att de ibland räknar till exempel hur många som sitter vid bordet. Även att få berätta vad man 

har gjort i sin grupp under förmiddagen, att få återberätta, ser hon som bidrag till barnens lärande 

vid de pedagogiska måltiderna. 

Respondent B lyfter likande idé om barnens lärande vid de pedagogiska måltiderna, att de har 

samtal om exempelvis mängd, mängden i glaset, eller om de delar på exempelvis en frukt, att man 

samtalar om en hel-, halv- och fjärdedels bitar, och vad händer om sätter ihop vissa delar 

alternativt alla delar. 
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Har ert arbetslag diskuterat hur ni ska arbeta utifrån förskolans 

läroplan vid de pedagogiska måltiderna? 

Respondent A berättar att deras arbetslag är nybildat, så de har inte diskuterat något kring det. Hon 

nämner att i tidigare arbetslag, har de mer haft samtal om hur de ska placera barn samt pedagoger, 

inte att de samtalar direkt utifrån läroplanen. Men att det ändå är läroplanen man har i bakhuvudet, 

för att barnen ska ha inflytande och komma till tals. Att de använder sig utav läroplanens mål 

egentligen men att de inte har nämnt det som det. Respondent B säger att hon aldrig har varit med 

om att de har diskuterat måltiden utifrån läroplanen tidigare, men att om man bejaktar tillexempel 

självständighet, så tror hon att de har det, men att de inte har skrivit upp det eller diskuterat det så 

noga utifrån läroplanen som huvudpunkt.  

Upplever du att ni pedagoger har liknande förhållningssätt vid 

måltiderna? 

Respondent A upplever att pedagogerna på deras avdelning har ett likande förhållningssätt, de 

provar sig fram om vad som fungerar, och vad som inte fungerar, för att skapa ett lugn, inte kaos. 

De hade tillexempel testat att man tar mat bordvis vid lunchen, och tillhörande pedagog sätter sig 

samtidigt med barnen. Innan hjälpte alla pedagoger alla barn, vilket de upplevde rörigt. Hon 

nämnde att hon har upplevt att den andra avdelningen på förskolan, som de äter frukost 

tillsammans med varje dag, har ett annat förhållningssätt än vad de har. Tillexempel så hade de 

olika synsätt på hur mycket pålägg på smörgåsen som är okej, bara ett pålägg eller flera? Där 

respondent A ansåg att det är okej att man tar flera olika sorter pålägg på sin smörgås. Hon tycker 

det är mycket lättare att diskutera förhållningssätt på avdelningen, där de vänder och vrider på allt 

för att få till lösningar på det mesta. Vill man diskutera något med den andra avdelningen får man 

ofta vänta till nästa arbetsplatsträff, då de inte har någon gemensam planering. Hon påpekar att 

hon inte tycker de har ”milslånga skillnader” i sina förhållningssätt, utan att de förhåller sig 

någorlunda lika.  

Respondent B upplever att grunden i förhållningssätten är helt klart liknande, men att 

personalgruppen är ny, så de har endast hunnit diskutera lite. Hon berättar att vid hennes bord på 

lunchen, har hon några barn vars behov är ”extra viktiga” att tillgodose, så när det är dags för 

exempelvis de barnens middagssovning, så lämnar hon bordet med de barnen, medan de andra 
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barnen vid det bordet sitter kvar och äter. De andra pedagogerna är medvetna om varför hon 

lämnar bordet, så om det behövs tar de hand om de barnen som sitter kvar. 

Sammanfattning 

Studiens två intervjuer kan sammanfattas med att svaren som redovisas är någorlunda lika, och 

studiens intervjuhuvudfrågor har besvarats. En av studiens frågeställningar som har besvarats 

genom intervjuerna är hur pedagoger ser på den pedagogiska måltiden. Respondenterna i dessa 

intervjuer ser den pedagogiska måltiden som en trevlig stund, men att det är även viktigt för dem 

att barnen får i sig mat. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur maktutövande kan se ut vid de pedagogiska måltiderna. 

Studiens kopplingar sker genom Foucaults perspektiv på maktutövande, och där jag ser barnen 

genom glasögonen av Corsaros begrepp agens. Barnen i denna undersökning kan ses som att de 

fick utöva agens på halvfart. Med halvfart menar jag att, beroende på pedagog och förhållningssätt 

så får barnen utöva sin agens i olika grader, då jag anser att pedagogerna inte använde sig av 

liknande förhållningssätt. Brunosson (2012) nämner att det primära vid en pedagogisk måltid är att 

ha det trevligt tillsammans, och det sekundära vad barnen äter. Studiens respondenter lyfte även 

fram vikten av att måltiden ska vara en trevlig stund. Under studiens observationer upplevde jag 

dock att ett större fokus riktades på att barnen skulle äta maten, snarare än att man hade en trevlig 

stund runt matbordet. Detta skiljde sig dock från bord till bord, vilket betydde att pedagogerna 

hade olika förhållningssätt. Det gick att urskilja vilka pedagoger som såg måltiden som en trevlig 

stund tillsammans med barnen och vilka pedagoger som ansåg att det primära var att få i sig mat. 

Detta visade sig genom att de senare pedagogerna sällan startade några samtal, samt att det ofta 

förekom påtryckningar att barnen skulle äta upp sin mat. Här tror jag att det finns en risk att 

barnen inte kommer uppleva en likvärdig pedagogisk måltid. Framför allt under lunchen, där 

pedagogerna alltid sitter med samma barn. Kan en bidragande faktor till detta vara att pedagogerna 

inte har samtalat med varandra, om hur de ska arbeta kring den pedagogiska måltiden? Hur ska de 

arbeta för att barnen ska uppleva en likvärdig måltid, men även hur de ska arbeta för att inkludera 

och ge barnen delaktighet. Utifrån resultaten från mina intervjuer tolkar jag det som att de 

diskussioner man förde om den pedagogiska måltiden mestadels handlade om placering runt 

bordet för att utbringa ett lugn, snarare än hur de ska arbeta för att uppfylla strävansmålen i 

förskolans läroplan. Att de sedan kan koppla några strävansmål när de tittar på sina pedagogiska 

måltider, anser jag är en annan sak. Här anser jag att det vore bättre att pedagogerna diskuterar 

strävansmålen tillsammans med varandra och sedan utifrån målen diskuterar hur de ska arbeta vid 

måltiderna för att uppfylla målen. Detta tror jag kommer leda till mer likvärdighet vid måltiderna. 

 

Innan diskussioner kring läroplanen, anser jag att man bör börja diskutera vilken barnsyn man har. 

Ser jag barnen som att de inget kan från början och att det är vår uppgift att lära barnen, eller ser 

jag barnen som sociala aktörer som ständigt agerar i relation till sin omgivning, och som har 
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möjlighet att påverka den, alltså att barnen utövar agens (Skånfors, 2013). En vuxenstyrd 

pedagogik utövar automatiskt mer makt, än om barnen får utöva agens, och därför anser jag att det 

är viktigt att man för samtal om barnsyn. Jag vet dels av mina observationer samt tidigare 

erfarenhet av arbete på olika förskolor, att pedagoger har olika barnsyn. Här kan Foucaults 

begrepp om diskursiva regimer kopplas in, som innebär att pedagoger kan ha ett för givet taget sätt 

att tänka, vilket skapar motstånd till andra sätt att tänka (Arnér, 2006). I och med detta anser jag 

det viktigt att man vågar diskutera varandras syn- och förhållningssätt, för att kunna utvecklas på 

både ett individuellt och kollektivt plan. En av mina respondenter nämnde att hon inte tyckte att de 

hade några ”milslånga skillnader” i sitt förhållningssätt gentemot barnen under de pedagogiska 

måltiderna, men att de kan förhålla sig lite olika. Likvärdighet kan uppnås på många olika sätt 

utifrån många olika förhållningssätt. Det viktiga är att man har ett godtagbart förhållningssätt och 

att alla barn ges samma möjligheter till en pedagogisk måltid. I studiens sammanhang kopplar jag 

likvärdighet med att pedagogerna använder maktutövande på ett liknande sätt gentemot barnen. 

I studien fann jag tre olika typer av maktutövande som pedagogerna utförde vid de pedagogiska 

måltiderna. Bestämmande-, verbal- och kroppslig maktutövande, dessa kan jag koppla till 

Foucaults syn på hur maktutövande organiseras genom kopplingen av strategier till normalisering, 

som i denna studie tog sig uttryck i att pedagogerna försökte reglera, forma, ordna och kontrollera 

barnen (Markström, 2005). Till exempel när de tog kontroll över maten, eller när barnen skulle äta 

yoghurt innan de tog en smörgås, när barnen blev tillsagda att äta med bestick, när barnens 

matportioner reglerades eller när pedagogerna delade barnens mat eller hällde dryck i barnens 

glas.  

Persson Osowski m.fl. (2013) pekar på i sin studie att barn associerar mat och ätande med normer 

och regler på förskolan. Detta kan jag koppla till mina observationer med att jag upplevde att de 

pedagogiska måltiderna byggdes upp till viss del av normer och regler. Normer och regler kan 

vara svåra att diskutera, då de kan innehålla många övervägningar. Behöver man ha vissa normer 

och regler vid måltiderna på förskolan? Att använda besticken ”rätt” är en vanlig förekommande 

norm under måltiderna i förskolan. Vid tidigare iakttagelser under arbete på förskolor har jag hört 

påståenden om att barnen måste lära sig att äta på ”rätt sätt” med besticken för annars finns det 

chans att barnen blir utsatta när de börjar förskoleklass/skolan, om de inte äter som normen säger. 

Det jag tänker på är att vi lever i ett mångkulturellt land, där normen för hur man äter ser olika ut i 

hemmen. Frågan är om den ”svenska skolnormen” är den rätta? Utgår jag från mig själv, äter jag 
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hellre vissa livsmedel med fingrarna, så vem har rätten att påpeka att barnen inte ska få göra det? 

Kniv och gaffel är normen, men vad händer om ett barn vill äta med sked? Kan vi ändra normen? 

Vilka övervägningar behöver vi göra, är syftet med måltiden att bejaka barnet och dennes 

utforskande och upplevelser, eller är det viktigare att barnen använder kniv och gaffel på ”rätt 

sätt”? Detta kan kopplas till den moraliska kommunikationen, som innehåller signaler om hur 

barnen bör eller ska bete sig (Orlenius & Bigsten, 2006). Signalen i detta fall är att barnen bör äta 

med sin kniv och gaffel. Detta agerande ger ett uttryck för en norm eller regel, men hur ställer sig 

dessa normer och regler till vårt uppdrag inom förskolan? Bygger vi respekt för barnet och ger vi 

det delaktighet och välbefinnande?  

Viss maktutövande kan jag dock anse att pedagoger behöver använda, för att utveckla barnen i hur 

man exempelvis samverkar med andra. Att vänta på sin tur och att stå i kö, är några moment som 

kan ses som ett maktutövande. Ett utövande för att utveckla samverkan med andra och att man 

genom hela livet kommer få vänta på sin tur eller stå i kö. Dessa former av maktutövande kan 

behöva övervägas att använda, eftersom vi lever i ett samhälle där man får vänta på sin tur och att 

stå i köer. Detta ger då ett högre lärande än själva synen på att det är en sorts maktutövande. Men 

som Foucault definierar det; makt kan hindra frihet, men ändå behövs den för att uppnå frihet 

(Markström, 2005). Så tänker jag att det är med särskilda maktutövanden som finns vid den 

pedagogiska måltiden, och därför är det viktigt att maktutövande diskuteras i arbetslagen i 

förskolan. Vad kan ses som främjande maktutövning och vad är missgynnande maktutövning? 

 Jag anser att måltiderna ofta innehåller onödiga utövanden av makt, som om hur barnen bör bete 

sig, hur mycket de får äta, hur de sitter eller att de inte får ”kladda”. Detta kan kopplas till Persson 

Osowski m.fl. (2013) artikel där de sett olika utbildningsmönster, där ett mönster var att 

pedagogerna involverade regler där barnen fick höra hur de ska bete sig. Detta kan ses som en 

fråga om konflikthantering, men utifrån ett yrkesetiskt perspektiv kan det diskuteras om 

pedagogernas förhållningssätt, som ska enligt förskolans läroplan bygga på respekt, delaktighet 

och barnens välbefinnande (Orlenius & Bigsten, 2006). Därför ska diskussionerna vila på en 

vetenskaplig grund, vilket innebär att pedagoger ständigt ska förhålla sig till forskning och 

vetenskap. Detta kan vara utmanande då många pedagoger saknar erfarenheter om hur man 

förhåller sig till forskning och vetenskap, samt att förskollärarutbildningen inte har en lika tydlig 

vetenskaplig dimension som andra lärarutbildningar (Kroksmark, 2014).  
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Matsituationen är ofta konfliktfylld enligt studien av Bigsten (i Orlenius & Bigsten, 2006). Oftast 

på grund av pedagogernas krav på god etikett. I förskolan finns det starka normer och regler som 

inte alltid är uttalade, utan ofta tagna för givet och barnen förväntas lära sig dessa normer och 

regler, som i många fall inte är förhandlingsbara. Vid mina observationer kunde man se vissa 

normer och regler som fanns under den pedagogiska måltiden. Det som förvånande mig var att 

barnen gjorde väldigt lite motstånd gentemot pedagogernas maktutövande. Jag hade förväntat mig 

mera. Mina iakttagelser stämmer dock överrens med resultat från Bigstens (i Orlenius & Bigsten, 

2006) studie som visade att det var ytterst sällan som något barn ifrågasatte pedagogernas påbud. 

Detta tolkade Bigsten, berodde på att barnen hade accepterat och vant sig att bli tillrättavisade 

eller att få instruktioner.  

Jag tror inte pedagogerna i min undersökning alltid är medvetna om maktutövandet som sker i 

deras vardagliga handlingar och språkbruk vid måltiderna (Markström, 2005). Som till exempel att 

de har bestämt att barnen ska äta yoghurt före smörgås, vilket är ett tydligt maktutövande. Men när 

jag frågar mina respondenter om detta, så har de inget bra svar mer än att de alltid har gjort så. 

Därför anser jag att detta är ett ämne som behöver diskuteras mer, då de pedagogiska måltiderna 

ofta kan ses som en sorts paus eller ett ont måste vid de vardagliga rutinerna på förskolan. 

Slutsatser 

Slutsatserna från denna studie är att pedagogerna från intervjuerna ser måltiderna på förskolan 

som trevliga stunder, men det är även viktigt för dem att barnen får i sig mat. Att pedagoger ser 

måltiderna som trevliga stunder kunde även ses i tidigare forskning, som ibland annat Brunossons 

avhandling (2012). Pedagogernas förhållning till att barnen skulle få i sig mat, kunde tas i uttryck 

genom påtryckningar att barnen ska äta och att de ska använda kniv och gaffel. Detta kan ses som 

att pedagogerna förmedlar moral genom olika former av ”moralisk kommunikation”, som 

signalerar hur barnen bör eller ska bete sig (Orlenius & Bigsten, 2006). Men även att pedagogerna 

använde olika strategier, som exempelvis att ge direktiv med användning av hjälpverb, så som 

”bör” eller ”behöver”, för att öka styrkan i påtryckningarna (Dotson, Vaquera och Cunningham, 

2015).  

Studien visar även på att måltiderna är uppbyggda på normer och regler, som att äta med kniv och 

gaffel eller att det serveras yoghurt innan barnen får ta smörgås. Tidigare studier visar att 

matsituationer ofta är konfliktfyllda på grund av pedagogers krav på god etikett och att det finns 
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starka normer och regler under måltiderna (Orlenius & Bigsten, 2006). Jag hade önskat att 

undersökningen skulle ha visat på mer om hur barnen reagerar på pedagogers maktutövande, men 

även där visar tidigare studier att barn ofta inte gör något motstånd, på grund av att de är vana vid 

att tillrättavisas (Orlenius & Bigsten, 2006).  

Sedan har jag inte funnit någon tidigare forskning som specificerar sig på maktutövande vid 

måltiderna. I undersökningens observationer upptäcktes maktutövningar genom pedagogernas 

handlingar, främst genom exempelvis att de har bestämt vad som ska ätas först, men det förekom 

även verbala påtryckningar. Dessa var det som förekom mest och visade sig starkast under 

måltiderna.  

Metoddiskussion  

Jag valde att använda mig av deltagande observationer med hjälp av fältanteckningar och av 

kvalitativ intervju för att få så uttömmande svar som möjligt av pedagogerna. Vid en kvalitativ 

intervju kan jag ändra eller lägga till frågor för att få svar på mina frågeställningar (Bryman, 

2006). Jag spelade in intervjuerna för att inte gå miste om något i deras svar och för att lättare läsa 

igenom och bearbeta svaren. Den kvalitativa intervjun passade mig bäst i denna undersökning då 

jag ville få reda på pedagogernas personliga syn på den pedagogiska måltiden. Deltagande 

observation med hjälp av fältanteckningar passade också bra till min undersökning. Det som 

skulle kunna ha gjorts annorlunda är att intervjua fler pedagoger för att få en större bredd på synen 

av den pedagogiska måltiden, och även haft mer fokus på pedagogernas syn om maktutövande. 

Sedan skulle jag vilja ha haft mer kunskap om hur man utför kvalitativa intervjuer. Inför denna 

undersökning hade jag endast kunnat läsa mig till hur man genomför kvalitativa intervjuer. Med 

större praktisk erfarenhet hade jag kanske kunnat få fram mer om maktutövande. Jag anser dock 

att jag har fått fram goda resultat utifrån mina huvudintervjufrågor.  

Styrkan i studien är bland annat att jag har observerat samt att pedagogerna har genom intervju 

kunna berätta hur de ser på de pedagogiska måltiderna. En svaghet skulle kunna vara att jag 

upplevde respondenterna något osäkra i deras svar under intervjuerna, på grund av att de kan ha 

lite kunskap om hur den pedagogiska måltiden ska framstå. Till undersökningen har jag även 

skickat e-post till personer som har forskat kring de svenska pedagogiska måltiderna, tyvärr utan 

resultat, som skulle kunna ha varit till hjälp för min studie. Jag anser att undersökningen inte kan 

generaliseras eftersom den endast visar hur det kan se ut på en avdelning på en förskola i Sverige. 
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Studien förmedlar alltså inte hur det generellt ser ut på förskolor i Sverige, även om jag vet av 

arbetserfarenhet att det kan se ut på liknande sätt på andra avdelningar och förskolor. Huvudsyftet 

med undersökningen var att det ska väckas diskussioner kring maktutövande vid de pedagogiska 

måltiderna med hjälp av denna studies innehåll, vilket jag tror och hoppas att studien har uppnått. 

Fortsatt forskning 

En vidare forskning skulle kunna vara att göra en liknande studie fast i en större skala. Hur ser 

maktutövande ut vid måltiderna på en hel förskola eller i hela kommunen? Hur arbetar 

pedagogerna aktivt med att ge barn inflytande och delaktighet vid måltiderna? Hur kan pedagoger 

utveckla det professionella förhållningssättet vid de pedagogiska måltiderna? Om jag får möjlighet 

att någon gång forska vidare i detta ämne, skulle jag vilja fördjupa mig i främjande- och 

missgynnande maktutövning. I vilka former kan främjande maktutövningar tas uttryck i? Hur kan 

måltiderna se ut utan missgynnande maktutövning? Skiljer det sig på främjande- och 

missgynnande maktutövning beroende på barnens ålder? Många tankar och frågor kan ställas, och 

jag hoppas att det kommer komma mer forskning om ämnet maktutövning vid de pedagogiska 

måltiderna. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad är en pedagogisk måltid för dig? 

2. Vad är det viktigaste för dig med de pedagogiska måltiderna? 

3. Vad är din roll som pedagog under måltiden? 

4. Beskriva hur du använder måltiden för att bidra till barns lärande?  

5. Har ert arbetslag diskuterat hur ni ska arbeta utifrån förskolans läroplan vid de pedagogiska 

måltiderna? 

6. Upplever du att ni pedagoger har liknande förhållningssätt vid måltiderna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev till vårdnadshavare på Masken 

Hej! Mitt namn är Frida Sthyr och jag studerar till förskollärare på Karlstads universitet. Jag är 

inne på min sjätte termin av sju och ska nu skriva mitt examensarbete. I mitt examensarbete vill 

jag studera den pedagogiska måltiden på förskolan. Det innebär att jag kommer observera och 

göra fältanteckningar under de pedagogiska måltiderna som sker under dagen på förskolan 

(frukost, lunch, mellanmål). Jag kommer att vara på förskolan under tre dagar vecka 16-17 för att 

genomföra mina observationer. 

 Jag kommer då att observera både pedagoger och barn, men kommer inte att föra enskilda samtal 

med något av era barn- angående måltiderna. Inga namn kommer att antecknas under 

observationen. Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, och inga 

obehöriga kommer att få tillgång till min insamlade data. När studien är genomförd kommer all 

insamlad data att förstöras.  

Vänligen kontakta mig eller någon av pedagogerna på förskolan om ni har några funderingar 

gällande studien eller om ni inte vill att ert/era barn ska ingå i min observationsstudie. 

M.V.H. Frida Sthyr 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Informationsbrev till pedagogerna på Masken 

Hej! Mitt namn är Frida Sthyr och jag studerar till förskollärare på Karlstads universitet, jag är 

inne på min sjätte termin av sju och ska nu skriva mitt examensarbete. I mitt examensarbete vill 

jag studera den pedagogiska måltiden på förskolan. Det innebär att jag kommer att observera och 

göra fältanteckningar under de pedagogiska måltiderna som sker under dagen på förskolan 

(frukost, lunch, mellanmål). Jag kommer observera både er pedagoger och era barn under 

måltiderna under tre dagar. Sedan skulle jag gärna intervjua 2-3 av er pedagoger. Inga namn 

kommer att skrivas med under varken observationerna eller intervjuerna, och jag kommer studera 

er verksamhet i helhet och inte på enskild personnivå. Det är frivilligt att delta i min studie, och ni 

kan när som helst välja att dra er ur utan att det medför något negativt.  Data som samlas in 

kommer endast att användas i mitt examensarbete, inga obehöriga kommer att få tillgång till min 

insamlade data. När studien är genomförd kommer all insamlad data att förstöras.  

 


