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Abstrakt  

 

I denna studie har vi inriktat oss på matsituationens betydelse för barns språkutveckling. Vi 

har delat upp studien i två delar, en förstudie och en huvudstudie. Syftet med förstudien var 

att undersöka vad som hände under matsituationen med avseende på barns språkutveckling. 

Huvudstudiens syfte var att ge en vidgad förståelse för matsituationens betydelse för barns 

språkutveckling. För att uppnå syftet med huvudstudien har vi fokuserat på tre frågesällningar 

som handlade om pedagogens tankar kring arbetet före, under och efter matsituationen i syfte 

att stimulera språkutvecklingen. Undersökningspersonerna innefattade pedagoger och barn på 

en förskola i Sverige. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats som grundar sig i 

fenomenologin. För att få fram information till vår kvalitativa studie har vi använt oss av 

ostrukturerade barnobservationer och kvalitativa intervjuer med pedagoger. Resultatet från 

studien är baserad på pedagogernas uppfattningar om att matsituationen har stor påverkan på 

barns språkutveckling under förutsättning att den användes på optimalt sätt. Under 

observationerna såg vi att pedagogernas uppfattningar om matsituationen överensstämde med 

det som hände i den verkliga situationen.  Pedagogerna beskrev att deras uppgift var att 

stimulera språket under denna situation och för att förverkliga detta behöver de en helhetsbild 

av barnens utveckling.  

 

Sökord: förskola, matsituation och språkutveckling 
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1. Inledning 
 

Vi har inom ramen för detta examensarbete valt att försöka vidga förståelsen kring 

matsituationens betydelse för barns språkutveckling. Pedagogen på förskolan har en viktig 

roll i sammanhanget och det är detta som vi vill belysa. Vad händer före, under och efter 

matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen. Våra förhoppningar är att studien ska 

väcka tankar och reflektioner kring detta område hos andra. Enligt våra erfarenheter är 

måltiderna på förskolan ett tillfälle där man kan fånga upp varje barn och inleda diskussioner. 

Det är ett tillfälle för en lugn stund som ger utrymme för kommunikation och att varje individ 

får komma till tals och bli lyssnad på. Under vår utbildning till förskollärare har vi pratat 

mycket om hur viktigt det är att ta vara på alla olika situationer i vardagen på förskolan, 

exempelvis matsituationen. Lärandet sker hela tiden utan att vi som pedagoger styr eller 

påverkar barnen. Därför vill vi i vår kommande profession ta vara på lärandet som sker i de 

vardagliga situationerna. Vi anser att barn utvecklas och lär sig hela tiden och det är vår 

uppgift att uppmärksamma och främja detta lärande. Genom denna studie hoppas vi få 

kunskaper som hjälper oss att utforma en verksamhet som gynnar barns språkutveckling i alla 

situationer. I läroplan för förskolan (Lpfö), Skolverket 1998 rev.2010 står det, ”Barnens 

nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska 

stimuleras” (Lpfö98, rev. 2010, s.4).  

 

Våra tankar kring matsituationens betydelse för barns språkstimulering går i en positiv anda. 

Interaktionen mellan pedagog och barn vid måltiderna är det som har väckt vårt intresse för 

detta. Enligt vår mening är matsituationen en lika viktig del i verksamheten som alla andra 

delar och därför bör man ta tillvara på denna. Under måltiderna kan man uppmärksamma 

barns nyfikenhet och vara medforskare i deras sökande efter ny kunskap. Barn får under dessa 

situationer chans att berätta, reflektera och återkoppla till upptäckter som skett under dagen. 

För att synliggöra lärandet behöver man använda sig av reflektion och dokumentation. Frågan 

är om matsituationen på förskolan används optimalt för att bidra till språklig utveckling. Finns 

det en tanke bakom pedagogernas handlande före, under och efter måltiderna i syfte att 

stimulera språkutvecklingen?  

1.1 Arbetsfördelning 

 

Samarbetet mellan oss under denna studie har fungerat bra. Arbetet inleddes med att vi letade 

upp relevant litteratur som vi bearbetade hälften var. Vi har sammanställt studien gemensamt 

men delat upp arbetet genom att ha olika ansvarsområden. Madelene ansvarar för de första 

fem rubrikerna under Bakgrund och resterande fem ansvarar Sofia för. Under avsnittet Metod 

har vi delat upp de fem första huvudrubrikerna på så sätt att Madelene ansvarar för de två 

första och Sofia de efterföljande. Den sista huvudrubriken under metoddelen, 

Informationsbearbetning och analys har vi båda ansvar för. Under avsnittet Resultat har 

Madelene förstudien som ansvarsområde och Sofia huvudstudien. Till sist har vi gemensamt 

ansvar för avsnittet Diskussion.  
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2. Syfte 
 

Vår studie är uppdelad i två delar som består av en förstudie och en huvudstudie. 

 

Syftet med förstudien är att ge en beskrivning av vad som händer under matsituationen med 

avseende på barns språkutveckling. 

 

Syftet med huvudstudien är att ge en vidgad förståelse för matsituationens betydelse för barns 

språkutveckling.  

  

Vad gäller syftet i huvudstudien kommer vi att inrikta oss på följande tre frågeställningar: 

 

- Hur tänker pedagoger inför matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen? 

 

- Vad gör pedagoger under matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen? 

 

- Vad gör pedagoger med erfarenheter från matsituationen i syfte att stimulera 

språkutvecklingen? 
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3. Bakgrund 
 

Eftersom vårt syfte berör pedagogers och barns arbete med språket under matsituationen 

kommer vi i bakgrunden att ta upp vad språk är och även komma in på barns språkutveckling 

kopplat till olika perspektiv. Här belyser vi även de teoretiska perspektiv som vi utgått ifrån 

som grundar sig i det sociokulturella och socialkonstruktivistiska perspektiven. Därefter 

kommer vi att beskriva matsituationen på förskolan och pedagogers arbete kring språket. 

Sedan kommer vi att åskådliggöra tidigare forskning kring matsituationen i förskolan och dess 

språkliga påverkan. Avslutningsvis belyser vi styrdokument och läroplan för förskolan som 

har koppling till våra syften och frågeställningar.  

 

3.1 Vad är språk? 

 

Språket används hela tiden och är en förutsättning för oss att orientera och integrera i 

samhället, ”Ett språk - bygger till skillnad från det överordnade begreppet kommunikation – 

på bestämda regler som måste delas av både sändare och mottagare”(Westerlund, 2009 s.13). 

Egeberg och Jerlang (1999) betonar Vygotskijs tankar kring att språket är ett grundläggande 

verktyg för människans utveckling. Från början var språket ett måste för att kommunicera 

med omgivningen. Idag har det utvecklats till att ha många andra funktioner. Lindö (2002) 

antyder att alla varelser har något slags språk samtidigt som språket är en kultur- och 

informationsbärare. Språket ger människan tillfälle till att utveckla gemenskap, kunskap, 

identitet och inflytande. Arnqvist (1993) hävdar även att språket är centrum för interaktioner 

mellan oss människor och den har en stor roll när man förmedlar olika budskap.  

 

Språket är uppbyggt av ett dynamiskt system som består av olika symboler (Svensson, 2009). 

Detta möjliggör variation i kommunikation och samtal. Ord, språkljud och orddelar är några 

av de byggstenar som utgör språkets grund. Det finns olika sätt att uttrycka sig som 

exempelvis verbalt, skriftligt, kroppsligt, mimik, tecken och olika ageranden. Redan innan 

födseln börjar den språkliga resan som pågår hela livet. Med språkets hjälp kan personer 

åstadkomma det mesta en människa behöver för att leva ett meningsfullt liv. Man kan få 

utlopp för sina känslor, sätta gränser, lösa problem och detta kan man göra genom diskussion 

och analys. Språket kan ge känsla av samhörighet och på så vis är språket en del i 

identitetsutvecklingen. Användningen av språket ser olika ut beroende på ålder, social 

ställning eller härkomst. Det finns olika regler och principer när det gäller användningen av 

språket och dessa ser också olika ut beroende på sammanhanget. Ordet pragmatik handlar om 

just detta och där studeras alla dessa faktorer som utgör språkets delar. 

 

Furth och Watchs (1978) beskriver Jean Piagets perspektiv om att språket och tanken hör 

ihop. Människors tankar ligger före språket och det innebär att man måste använda sig av 

tänkandet för att kunna ta in språket. Om man tänker på ett mindre utvecklat sätt kommer 

också språket att hamna på en låg nivå. Vygotskij (2001) delar inte denna tanke utan menar att 

tanken och språket inte nödvändigtvis utvecklas i samma takt. Utvecklingen av dessa två 

faktorer sker på olika nivåer och vid olika tidpunkter. Ibland är de sammanlänkade och ibland 
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arbetar de på skilda håll. Vygotskij och Piaget har även delade meningar om de sociala 

faktorernas betydelse för språkutvecklingen. Den först nämnda anser att man går från det 

sociala sammanhanget till ett individuellt läge. Medan den sistnämnda menar att man börjar 

resan individuellt och därefter tar med sig kunskaperna till sin sociala samvaro.  

 

3.2 Barns språkutveckling och teoretiska perspektiv 

 

Barns språkutveckling är en fantastisk resa vars utvecklingsprocess är oändlig. Forskning 

kring detta område finns det gott om och även olika teoretiska perspektiv. Lindö (2009) menar 

att grunden för att kunna kommunicera på olika sätt läggs redan under de första levnadsåren.  

På förskolan ska barnen få tillfälle att träna språket på många olika sätt. Läroplan för förskola 

beskriver att, ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord” (Lpfö98, rev. 2010, s.8). 

 

Under det första året barnet vistas på jorden utanför modern utvecklas språket oerhört mycket 

(Arnqvist, 1993). Språket är en av de förmågor som barn utvecklar snabbast och hela tiden. 

Alla barn är olika och utvecklas på sitt individuella sätt. I språkutvecklingen påverkas man 

mycket av den yttre miljön men också arv och miljö är faktorer som avgör hur utvecklingen 

kommer att fortskrida. 

  

Westerlund (2009) betonar att det inte är barnets första ord som är början på 

språkutvecklingen utan talet är bara ett av många sätt som språket kan visa sig på. Språket har 

både en uttryckssida och en förståelsesida som påverkar utvecklingen. Barn har ett språk 

redan som nyfödd och när de börjar uttrycka joller startar talspråket. För att lära sig detta 

behöver barn få höra och själv upprepa ord. Det första orden barn säger utgår och kopplas 

alltid till deras erfarenheter. Början på barns ordförrådsutveckling går långsamt och barn lär 

sig cirka tre nya ord i veckan. När barn kommer upp i 1-2 årsålder talar man om en 

ordexplosion och barnet använder i genomsnitt mellan 25-50 ord. Därefter kommer barn in på 

två-ordssatser och språkutvecklingen går med stora steg framåt. Enligt Piaget (i Egeberg & 

Jerlang, 1999) är det under barnets språkliga utveckling som användningen av sinnen och 

rörelser hjälper till för att lägga en grund för det kommande språket. Barn tar in och lär sig 

språket genom att imitera omgivningen. De använder sedan språket för att berätta vad de vill 

och hur de ska agera i olika situationer.  

 

Håkansson (1998) beskriver två huvudområden inom språkutvecklingen och dess teoretiska 

perspektiv. Det första området handlar om språket som finns i den sociala omgivningen 

medan det andra området beskriver hur man ska kartlägga den medfödda förmågan och hur 

man använder den. Den franske psykologen Piagets kognitiva inlärningsperspektiv beskriver 

att barnet måste gå igenom en sensomotorisk period vid 0-2 årsålder innan barnet kan börja 

använda språket. Där använder barnet sina sinnen, tar emot och samlar på sig intryck från 

omvärlden. I slutet av denna egocentriska period börjar barnets språkresa. Arnqvist (1993) 

förklarar den egocentrerade perioden som en period där barnen inte kopplar vad de säger till 

”rätt” person. Barnet talat till sig själv och har inte kunskapen om hur man sätter sig in i 
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samtalspartnerns situation. Vidare menar Håkansson (1998) att det kommer en period med 

preoperationell intelligens och då är barnet 2-7 år gammalt.  Här uttrycker barnen sina tankar 

genom lek och symboler. Barnet tänker inte logiskt men kan uttrycka sig med ord. Slutligen 

kommer perioden, som handlar om formella operationer när barnet är i 11 årsåldern, är barnet 

väldigt verbal och kan förklara saker som är abstrakta.  

 

Den ryske psykologen Vygotskij har många likheter med Piaget när det gäller resonemangen 

kring barns språkutveckling (Håkansson, 1998). Båda är intresserade av barnens kognitiva 

utveckling men skillnaden är att Vygotskij inriktar sig mer på den sociala samvaron i 

språkutveckling. Barn behöver stöd från vuxna för att språket ska utvecklas. Det som finns 

mellan den språkliga nivån barnet ligger på och den närmsta överliggande nivån är där det 

bästa utvecklings möjligheterna finns. Vygotskij kallar detta område för den proximala 

utvecklingszonen. Språket är situationsbundet och får sin meningsfullhet utifrån detta 

(Arnqvist, 1993). Under språkutvecklingen går kunskapen från det yttre till det inre. Vygotskij 

och Piaget delar åsikten om hur barn självständigt vill utforska dess omvärld. Detta resulterar 

i att barnen hela tiden har ett samarbete med omgivningen i sitt sökande efter ny kunskap.  

Piaget fokuserar på barns arv som det viktiga i barnens språkutveckling medan Vygotskij 

pratar om barns språkliga miljö (Lindö, 2002). De delar emellertid tankarna kring samarbetet 

mellan det inre och yttre och mellan arv och miljö. Det som skiljer sig i deras tankar är var 

kärnan ligger och vad som påverkar mest.  

 

3.2.1 Tecken som stöd 

 

Westerlund (2009) beskriver tecken som stöd i barnens språkliga utveckling. Att använda sig 

av tecken som kommunikation innebär att man betonar och förstärker det betydelsebärande 

ordet i meningen som sägs.  Detta har logopeder använt sig av i arbetet med gravt språkstörda 

barn. Teckenspråket som döva talar följer inte talspråkets meningsuppbyggnad utan har en 

egen struktur. Användningen av tecken som kommunikation följer talspråkets ”regler” 

däremot används samma tecken som i teckenspråket. Skillnaden visar sig i att bara teckna 

vissa ord och inte hela meningar. Denna metod att förstärka språket kan användas som hjälp 

för alla barn i sin språkutveckling. För små barn är det naturligt att använda sig av kroppen 

och gester i språkanvändandet. Tecknandet påverkar taltempot genom att det blir 

långsammare och detta kan stärka barnens förmåga att lättare ta in ordförståelsen. Olika 

studier visar att barn som använder sig av tecken även utvecklar sitt talspråk tidigare 

(Bonvillian, Orlansky & Norvack, 1983: Acredoli & Goodwyn, 1988 (i Westerlund, 2009)). 

Under användningen av tecken upprepas också ordet och på detta vis får barn både höra och 

se upprepningar som bidrar till att utveckla språket. Detta stärker även Heister Trygg (2008) 

när han beskriver hur tecken kan tydliggöra språket med att förstärka nyckelorden i 

meningarna. I dagens förskolor introduceras tecken i syfte att stimulera och förstärka språket. 

Att kunna teckna till talet ger en vidgad kunskap kring språket och dess delar.  
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3.3 Teoretiska utgångspunkter  

 

Det finns mängder av olika perspektiv kring barns lärande och utveckling. Vår teoretiska 

utgångspunkt i denna studie har sin tyngdpunkt i de sociokulturella och 

socialkonstruktivistiska perspektiven. Dessa två teoretiska perspektiv betonar att språket är en 

del av det sociala och kulturella aspekterna. Utveckling sker genom interaktion och påverkas 

av omgivningen.  

 

3.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Dysthe (2003) skriver att förgrundsfiguren för det sociokulturella perspektivet är Lev 

Vygotskij och det centrala i perspektivet är att lärandet är socialt. Enligt det sociokulturella 

perspektivet är lärandet medierat, med hjälp av verktyg blir lärandet bättre som till exempel 

när skriftspråket utvecklades. Lärandet är i grunden socialt och uppkommer när man 

integrerar med varandra. Att lärandet är situerat, alltså bundet till en viss situation är också en 

del av detta. Språket har dubbla funktioner som handlar om att det fungerar både inifrån och 

ut och sedan tvärt om. Hundeide (2006) menar att barnet föds in i en social värld som 

påverkas av det historiska och kulturella som existerat både före respektive efter barnets tid. 

Barns utveckling formas och styrs av kulturen och historien. Vilka vägar barnen väljer att 

följa i livet påverkar hur det kommer att utvecklas. Detta sker i samråd med barnets 

omsorgspersoner, dessa personer är väldigt viktiga för barnets utveckling. Perspektivet 

grundar sig på mångfald och varje enskild persons utveckling. Kommunikation och språk står 

i centrum för samspelet där lärandet sker. Vidare nämner Vygotskij (2001)  att något som är 

viktigt inom detta är tanken bakom orden. Hur och vad vi tänker behöver analyseras för att på 

riktigt få förståelse för vad som menas. Tänkandet är grunden i språket och dessa två faktorer 

utvecklas inte parallellt.  

 

3.3.2 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

 

Danell (2003) beskriver att förgrundsfigurerna för det socialkonstruktivistiska perspektivet är 

Berger och Luckmann som även har utvecklat kunskapssociologin till att bli centrum för den 

sociologiska perspektivbildningen. Sociala faktorer och människors tänkande är 

sammanlänkade. De sociala faktorerna påverkar tänkandet och vice versa. Hur kunskapen om 

världen och den sociala samvaron är uppbyggd har dessa personer utvecklat. Samhället är en 

social arena där individer skapas och utvecklas. Individen och samhället är sammanlänkande 

och behöver varandras bekräftelse.  Människans uppgift är att upprätthålla ordning och 

stabilitet i den sociala kontexten. Språket är socialt, kulturellt och synliggör tanken. Inom 

socialkonstruktivismen är kulturen oerhört avgörande för utvecklingen (Sommer, 2005). Vissa 

mänskliga drag är inte medfödda eller biologiska utan socialt konstruerade. Man kan studera 

det multipla självet som handlar om relationer mellan individer och omvärlden. Enligt Berger 

och Luckmann (1979) är det väsentligt att bevara den sociala konstruktionen som existerar i 

omvärlden. Detta görs med hjälp av språket och de sociala interaktioner som man delar med 
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omgivningen. Verksamheten kring socialisationens uppbyggnad och utveckling tar aldrig slut. 

Interaktioner med andra är sammankopplade till rutinerna vi har i vardagen exempelvis 

matsituationen på förskolan för att upprätthålla den sociala ordningen, ”In other words, we 

contend that the sociology of knowledge is concerned with the analysis of the social 

construction of reality” (Berger & Luckmann, 1967 s. 15).  

 

I Vygotskijs, Bergers och Luckmanns perspektiv finns det likheter när det gäller språket som 

den centrala rollen i lärandet. Språket är en kulturell och social interaktion mellan individer 

som skapar en gemensam meningsfullhet. Vygotskijs perspektiv om barns lärande (i 

Strandberg, 2006) handlar om vikten av att barn lär sig i den sociala kontexten de befinner sig 

i. Allt lärande sker i sociala sammanhang och det är samspelet mellan människor som 

grundlägger kompetens. Vidare menar han att det sociokulturella perspektivet, att födas in i en 

social värld, spelar stor roll för hur utvecklingen kommer att ske. Barnen måste få verka i 

många olika sociala sammanhang och grupper för att utvecklingen ska gå framåt. Dysthe 

(2003) och Hundeide (2006) påpekar att lärandet är i allra högsta grad historiskt, kulturellt, 

socialt och sker inom de sociokulturella ramarna. Även läroplan för förskolan poängterar 

detta, ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” (Lpfö98, rev. 2010, 

s.5). Berger och Luckmann (i Danell 2003) beskriver socialkonstruktivismen där samhället är 

en social konstruktion som skapar individen. Individen och samhället har ett gemensamt 

ansvar för förändring och bekräftelse.  

 

3.4 Matsituationen på förskolan 

 

Ett av människors grundläggande behov är att få i sig näring för att bygga upp ny energi. På 

förskolan äter barnen lunch varje dag och under dessa stunder tränas även social och språklig 

kompetens. Norman (2003) beskriver att måltiden på förskolan inte bara är ett sätt att uppfylla 

barnens behov av mat och dryck, utan också ett tillfälle för att träna språket. Hon skriver att 

pedagoger använder sig av både tal- och kroppsspråk vid måltiderna, ”De dagliga 

återkommande måltidernas betydelse för barnets emotionella, sociala och språkliga utveckling 

måste emellertid organiseras så att barnet kan skapa sig en mening” (Norman, 2003 s.8). 

Pedagogens roll vid måltiderna är därför betydelsefull och avgörande för hur barnen ska få 

träna sitt språk. Läroplan för förskola Lpfö98, rev. 2010 beskriver hur omsorg och pedagogik 

ska bilda en helhet. Måltiderna på förskolan är just en sådan situation där omsorg och 

pedagogik bildar en helhet som utvecklar barnen. Eriksen Hagtvet (2004) betonar att måltider 

både i hemmet och på förskolan är kopplat till språket. Språklig och social kompetens får 

verkligen komma till uttryck i dessa situationer om man bara ger utrymme för detta. 

Begreppet ”bordssamtal” har varit huvudingången för studier när det gäller språkutvecklingen 

och det sociokulturella avstampet. Detta tyder på att matsituationen på förskolan innehåller 

språk och olika utvecklingar av detta.  
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3.5 Pedagogers arbete kring språket  

 

Hur man arbetar kring språket med barn finns det mycket skrivet om. Det kan se olika ut 

beroende på vilken verksamhet och pedagogik man arbetar efter. Det finns emellertid 

riktlinjer som alla verksamheter ska utgå ifrån som läroplan för förskolan tar upp, 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras 

och utmanas i sin språk/ och kommunikationsutveckling” (Lpfö98, rev. 2010, s.9). Eriksen 

Hagtvet (2004) hävdar att pedagogen i förskolan ska ha en teoretisk grund kring ämnet för att 

kunna tillgodose och förstå barnens behov. Om man har kunskap kring språket och barns 

lärande kommer utveckling att ske. Som pedagog måste förutsättningar för lärandet skapas. 

Motivation, intresse och engagemang är någonting som den vuxne behöver väcka hos barnet 

om lärandet ska bli lustfullt som det står i läroplan för förskolan. Pedagogen har stor och 

betydelsefull roll i barnens utveckling av språket och lägger grunden för vilka språkliga 

kunskaper barnet kommer att bära med sig till skolan. Allt lärande kräver en helhetssyn för att 

man ska kunna förstå kunskapen i andra sammanhang (Lindö, 2002). Barnen ska kunna 

använda sig av språket de får med sig från förskolan i andra sociala kontexter.  

 

Westerlund (2009) belyser att barn behöver få följdfrågor, hjälp med att utveckla sina ord, 

upprepning, motivation, intresserade pedagoger, uppleva språket, höra nya ord och att 

förskolans miljö ska inspirera barn till att vilja utforska språket. Det som är viktigt är att inte 

förenkla orden för barnen, även om de inte förstår det rätta uttalet. Om barnen får höra orden 

användas så gör dem så småningom om det till sina egna. Böcker, ramsor och rim är olika 

aktiviteter som på ett lekfullt sätt gynnar barnens intag av språket. Leken och språket berikar 

och utvecklar varandra. I till exempel rolleken använder barnen oftast ett mer avancerat språk 

än de brukar och detta ska pedagogerna ta tillvara på. Leken är ett sätt för barnen att 

självständigt träna språket. De använder sig av sina egna erfarenheter och bearbetar saker de 

varit med om. Att ta vara på barns lek när det gäller språkutvecklingen kan vara en ingång till 

att förstå var barnens språkliga nivå ligger och hur man sedan kunna utmana vidare. 

 

Arnqvist (1993) ger olika förslag till hur man kan arbeta med språket och det kan handla om 

språklekar, att återberätta, rim, ramsor, sagoläsning, språkljud, uppmärksammanden av ord 

och stavelser. Barn behöver utifrån sina egna erfarenheter prova sig fram genom språkets alla 

delar. Pedagogen måste ständigt bemöta barnens frågor och uttalanden på största allvar. 

Miljön på förskolan är en del av verksamheten och den ska visa arbetet med språket (Eriksen 

Hagtvet, 2006). Det är betydelsefullt att barnen ser och får komma i kontakt med språket som 

en naturlig del av verksamheten. Barnen ska själva vilja lära sig och om de inte blir inbjudna 

till denna språkliga resa blir det svårt att fånga deras intresse. Även hur pedagogen använder 

sitt eget språk spelar stor roll. Pedagoger behöver använda sig av ett nyanserat språk där 

medvetenheten om den språkliga utvecklingen alltid kommer i första rummet. 

 

Svensson (2009) menar att i vårt moderniserade samhälle har tekniken en stor plats. Ett 

verktyg som har blivit populärt att arbeta med i syfte att utveckla språket är datorn. 

Pedagogen ska styra vad man gör och hur användningen av datorn ska se ut. Syftet med 

införandet av datorer är inte att den ska ta över pedagogiken, utan att det ska vara ett verktyg 
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som ger tillfälle för lärandet. Datorn ska bidra till dialog, samspel och samtidigt ge barnen 

möjlighet att utforska, reflektera samt söka egen kunskap.  

 

3.6 Tidigare forskning 

 

Under genomgång av tidigare forskning upptäckte vi att matsituationen och 

språkutvecklingen inte var preciserat i någon forskning. Vi fann ingen forskning med exakt 

samma syfte som vårt, men det gick ändå att hitta sammanlänkande tankesätt. Det fanns 

skrivet om förskolans måltid som en del av vardagen och den pedagogiska verksamheten. 

Forskningen handlar till stor del om regler och normer för måltiden som ibland sätter stopp 

för den genomtänkta lärandesituationen.  

 

Ekström (2007) benämner och analyserar förskolan som verksamhet. I denna verksamhet 

ingår olika rutiner för att strukturera upp vardagen. Pedagogens uppgift är att förbereda en 

miljö som stimulerar och utvecklar barnen i alla situationer. En tydlig framtoning på 

förskolorna var att det fanns normer och regler som styrde interaktionen. De olika rutinerna 

som varje dag upprepades hade tydliga regler som skulle följas. Matsituationen var en 

situation där pedagogerna var en ledande aktör. Målet med måltiderna var att ha en lugn och 

trivsam stund där ett bra bordsskick har betydelse. Barnen ges möjlighet att ta ansvar och 

handla självständigt. Pedagogerna finns som stöd och ger bekräftelse till barnen. Dessa 

situationer ska ge tillfälle för diskussion och reflektion men detta avbryts ibland på grund av 

att pedagogen måste tillrättavisa barnen. Barnen får träna och stärka sin egen kompetens och 

vill bli sedda av pedagogerna. Samtalen växlar mellan tillsägelser, diskussioner och ibland tas 

ämnen som matematik upp. Detta är ett tillfälle där fostran, lärande och omsorg bildar en 

helhet.  

 

Hellman (2010) riktar in sig på normer och värden inom förskolans ramar. Under 

matsituationen kommer detta automatiskt in som en naturlig del i rutinen. Matsituationen har 

flera syften inte bara att tillfredsställa de grundläggande behoven. Det framgår att 

matsituationen innefattar maktspel och olika roller. Pedagogerna utgår från ett perspektiv där 

till exempel ”barnen smakar på allt”. De utgår ibland ifrån sina egna normer och glömmer 

bort den pedagogiska delen. För att få ordning på matsituationen har man barn som är 

”dukvärdar”. Dukvärdarna får ansvara för att allt ska finnas på bordet och detta skapar en 

ordning. När maten kommer in på bordet ändras den förut lärande situationen till att handla 

om prestation. Det som egentligen matsituationen kan ge barnen såsom diskussion, omsorg 

och lärande glöms bort i maktkampen mellan pedagog och barn.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) anser att förskolans måltider är en central del i 

verksamheten. Denna situation ska vara lugn och trivsam där lärande och omsorg ska vara i 

fokus. Matsituationens dubbla betydelse som ovan beskrivits är något som pedagoger arbetar 

mycket kring. Att se matsituationen ur ett kulturellt och socialt perspektiv kan bidra till en 

öppen, tillåtande och lärorik miljö. Måltiden gynnar både den vuxne och barnen även om det 

kan uttryckas på olika sätt. Ofta kan kommunikation och samspel uppstå eftersom man sitter 



10 

 

nära inpå varandra i ett mindre sammanhang. Måltiden och allt vad det innefattar kan man 

koppla till mycket i läroplanen om man har på sig de ”pedagogiska glasögonen”.  

 

Ek (2009) betonar att måltiden på förskolan handlar om gemenskap och samspel. 

Pedagogerna har till uppgift att förmedla värderingar, regler och sociala faktorer under 

matsituationen. Det finns många ”rättesnören” som speglar hur man ska agera under måltiden 

och ibland går regler om uppföranden före den pedagogiska biten. Pedagoger tycker ändå att 

matsituationen ska vara en lugn miljö där samtal och samspel ska uppmuntras. Det har visat 

sig att pedagogerna ofta utgår från de vuxnas perspektiv istället för barnens perspektiv 

eftersom de ville upprätthålla ordningen och avböjer då omedvetet barnens vilja till samtal. 

Barnen får alltså inte alltid visa sitt ansvarstagande och självständiga utförande under dessa 

situationer. Pedagogen visar sin makt som ”överordnad” och då finns det inte utrymme för 

barnens delaktighet. I förskolans rutinsituationer är begreppet fostran väldigt iögonfallande 

och driver vissa gånger bort barnens delaktighet. Placeringen av bord, barn, pedagoger 

påverkar hur dialoger uppstår och fortlöper (Marklund & Norlund, 2012). Matsituationen ska 

ge barnen ny energi men också uppmuntra till verbala möten. Det är pedagogens 

förhållningssätt och medvetenhet kring språket som avgör hur det kommer att utvecklas. 

Ämnen som barn självständigt tar upp handlar om mat, lek och upplevelser. De pedagoger 

som uppmuntrar dessa samtalsämnen vägleder barnen i dialogerna, framkallar reflektion och 

diskussion.  

 

Boström och Nilsson (2010) förmedlar vikten av samspelet mellan pedagoger och barn under 

måltiden på förskolan. Pedagogen ska alltid vara medveten och skapa möjligheter till 

utveckling. Pedagogen måste försöka förstå barnen och gå ner på deras nivå för att kunna 

uppmärksamma vad barnet egentligen vill få fram. Att barnen får bli bekräftade och sedda av 

pedagogen är något som stärker det enskilda barnet. Utgå från barnens samtalsämnen och 

spinna vidare på deras tankar behövs för att utveckla barnen. Detta stärker 

identitetsutvecklingen, språkutvecklingen och barnen får en känsla av delaktighet. Vidare 

finns det tecken på att matsituationen ger barnen kunskaper som de kan använda i andra 

sociala sammanhang i livet (Andersson & Jacobsson, 2007). Att barnen får ha medvetna 

pedagoger med tankesättet att måltiden är en lärandesituation gör stor skillnad för vad barnen 

kommer att få ut av matsituationen. 

 

Det som tydligt framgår utifrån forskningen är att matsituationen är en social konstruktion 

med syfte att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Normer och regler präglar och 

behövs under denna situation för att skapa ordning som bidrar till lärande. Det några av 

forskarna är kritiska mot är om regler för uppföranden under matsituationen är viktigare än att 

skapa en lärandesituation.  

 

3.7 Styrdokument 

 

Vi som arbetar med barn och ungdomar har lagar, riktlinjer och bestämmelser att följa. 

Skollagen framhåller att förskolan styrs av riksdagen och regeringen. Mål och riktlinjer som 
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varje kommun ska arbeta efter har Skolinspektionen och Skolverket ansvar över. Riksdagen 

beslutade under år 2010 att införa en ny skollag och den började gälla den 1 juli 2011. Den 

har till syfte att belysa förhållanden som äger rum i dagens verksamheter och att modernisera. 

Strukturen har ändrats allt eftersom skolan har utvecklats. Reglerna har förenklats för att 

pedagogerna lättare ska kunna arbeta mot de målstyrda verksamheterna vi har idag. Skollagen 

innehåller regler och bestämmelser som ska vägleda alla verksamheter från förskola till 

vuxenutbildningen i sitt arbete. Den nya skollagen ska förbättra den svenska skolan som ska 

ha sina grundpelare i trygghet, valfrihet och kunskap. Regelverkets förändring har stor 

betydelse för förskolan eftersom det innebär att förskolan blivit en egen skolform. Johansson 

och Pramling Samuelsson (2001) beskriver att matsituationen på förskolan har både en 

omsorgsdel och en lärande del där utveckling ska ske. Pedagogerna ska arbeta kring måltiden 

så att den bildar en helhet som består av omsorg, fostran och lärande.  

 

I Skollagens (2010:800) allmänna bestämmelser för förskolan föreskrivs följande: 

 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning (8 kap. 2 §). 

 

Förutom skollagen måste verksamheterna följa och arbeta efter en läroplan. Den innefattar 

mål, värdegrund, riktlinjer och verksamhetens uppdrag, ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkligavärlden” (Lpfö98, rev. 2010, s.6). Läroplan för förskolan 

reviderades och trädde i kraft den 1 juli 2011 och detta innebar att pedagogerna fick andra 

riktlinjer att arbeta efter. Arbetslagets ansvar ökade och strävansmålen blev tydligare. 

Förskolans läroplan är tolkningsbar och ger utrymme för reflektion i arbetslaget, ”Förskolan 

ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för 

alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, rev. 2010, s.4).   

 

Vi har tagit del av kommunens verksamhetsplan som riktar sig till alla förskolor inom denna 

kommun, alltså också till förskolan där vi valt att utföra studien. Verksamhetsplanen tar upp 

vikten av dialog med alla som är medverkande och inblandade i verksamheten. Det fanns 

inget konkret skrivet om just språkutveckling och arbetet kring detta, men däremot står det om 

barns lustfyllda lärande. Förskolan ska lägga grunden för barnens livslånga lärande och under 

det kommer språket automatiskt in. Till sist har varje förskola en egen arbetsplan som de 

självständigt har konstruerat i syfte att kartlägga och planera arbetet med barnen. Förskolan vi 

har varit i kontakt med menar att deras mål är att möta kraven i den förtydligade/reviderade 

läroplan för förskolan Lpfö98, rev. 2010 samt i den nya skollagen. Där betonas lärandet inom 

språk, matematik, teknik och naturvetenskap från tidig ålder.  
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Förskola xxx beskriver:  

  

Genom dagliga samlingar och möten i större och mindre grupper ges barnen tillfälle att lyssna på 

varandra, visa hänsyn och våga ge uttryck för sina egna uppfattningar. Vi arbetar dagligen med 

sång, rim, ramsor för att stimulera och utveckla språket. På förskolan finns pedagoger som är 

utbildade i TAKK (Tecken som kommunikation) och detta används också för att ge ytterligare sätt 

att förstärka språkutvecklingen (Kvalitetsredovisningen 2011-2012).   
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4. Metod 

 

Vår utgångspunkt under detta arbete grundar sig på fenomenologi. En kvalitativ studie 

baserad på fenomenologi är inriktad på att förstå sociala fenomen ur deltagarnas perspektiv 

utifrån deras uppfattningar om fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att uppnå syftena 

och besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats. En kvalitativ 

ansats baseras på den sociala sanningen (Danell, 2003). Utgångspunkten i vår studie var 

deltagarna och allt påverkas av dessa. Svenning (2003) förklarar att en kvalitativ ansats 

handlar om att utgå från verkligheten och ge en beskrivning av denna kopplat till uppkomna 

faktorer. Vi ville studera matsituationen med avseende på barns språkutveckling och 

pedagogers tankar i syfte att stimulera språkutvecklingen under denna situation.  

 

4.1 Val av informationshämtade metoder 

 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva och motivera vilka metoder vi använt oss av för 

att inhämta information till studien. Metoden vi använt oss av i förstudien är observationer 

och i huvudstudien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer.   

 

4.1.1 Förstudie 

 

Observationer används ofta som en metod där kunskapen ska lägga en grund för vidare 

studier där andra metoder tillkommer (Tebelius & Patel, 1987). Vi använde observationerna 

för att få en grund till huvudstudien och för att kunna koppla det pedagogerna uttryckte till det 

vi såg i observationerna.  

 

För att få stoff till förstudien, som handlade om vad som händer under måltiden på förskolan 

kopplat till språkutvecklingen, valde vi metoden observation. Ordet observation betyder enligt 

BjØrndal (2005) att iaktta eller undersöka och är ursprungligen latin. Att observera är något 

som människor gör hela tiden och omedvetet i vardagen. I detta teoretiska sammanhang 

handlar det om att vi koncentrerat försöker få syn på verkligheten där iakttagelsen sedan kan 

gynna det pedagogiska arbetet. När någon utomstående observerar verksamheten, till exempel 

en student, som inte har samma förförståelse som personalen ökar kvaliteten i observationen. 

Observationen blir därmed en primär uppgift för studenten där han/hon slipper bli splittrad 

eller störd.  

 

Svenning (2003) beskriver hur observationer kan ha olika syften. Ett område han tar upp är 

det normativa. Grundtanken med observationerna är då att definiera olika beteenden som 

kännetecknas för just det fenomenet. Om forskaren önskar gå ett steg längre handlar det om 

ett ekologiskt syfte, där fokuseringen ligger på sambandet mellan miljöer och beteenden. Våra 

observationer kan vi koppla till både det normativa och ekologiska syftena som Svenning tar 

upp. Vi ville se vad som händer under matsituationen kopplat till språket och hur miljön, inte 

minst personalen, kunde främja eller försvåra stimuleringen av språkutvecklingen.    
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Observation är ett verktyg som är användbart när man ska studera naturliga situationer som 

innefattar beteenden och handlingar (Patel & Davidsson, 2003).  Detta innebär att man fångar 

händelsen utifrån dess ursprungliga läge. Problematiken kring observationer kan ha sitt 

ursprung i de spontana situationerna. Det barnet visar och gör i de spontana situationerna kan 

vara svårt att tolka och förankra. Har barnet lärt sig detta? Eller är det bara en tillfällighet? Vi 

valde att använda oss av en ostrukturerad observationsmodell där man skriver ner allt som 

händer i en löpande text. Detta för att få ett så brett underlag till vår studie som möjligt. 

Förhållningssättet vi hade under observationerna var kända men icke deltagande observatörer.  

Detta för att inte störa den naturliga ordningen som redan figurerar i sammanhanget. Barnen 

visste vilka vi var, men vi var inte med och påverkade hur de skulle agera. Den icke 

deltagande men kända observatören kommer att påverka beteenden men detta kommer att 

övergå till det naturliga efter en tid. Den ostrukturerade observationen används ofta för att 

kunna inhämta så mycket information som möjligt kring området man vill studera (Tebelius 

& Patel, 1987). Det kräver ändå att man är väl förberedd och om man dokumenterar i skrift 

gäller det att man så fort som möjligt går igenom det man fått in. Efter varje observation satt 

vi oss genast ner och bearbetade informationen för att allt skulle vara så ”färskt” som möjligt. 

Hade vi väntat ett tag med att gå igenom observationerna hade vi säkert glömt bort viktiga 

aspekter som bara kan kommas ihåg direkt efter den studerade situationen.   

 

4.1.2 Huvudstudie 

 

För att få stoff till huvudstudien, som handlade om pedagogens tankar kring arbete före, 

under, och efter matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen, har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer. Patel och Davidsson (2003) belyser den kvalitativa intervjun som ett 

verktyg för upptäckt och kartläggning av olika fenomen. Genom denna metod får forskaren ta 

del av intervjupersonens uppfattningar och utgångspunkter. Den kvalitativa intervjun ger 

struktur och svaren är präglad av personens egna ord. Det går att använda sig av hög eller låg 

grad av strukturering när det gäller frågorna. I användningen av hög grad ställer man frågorna 

i en speciell ordning till exempel före, under och efter. I användningen av låg grad kommer 

frågorna mer spontant och situationsbundet. I den kvalitativa intervjun är det samspelt mellan 

personen som intervjuar och blir intervjuad som för resultatet framåt. Rollerna skiljer sig åt 

genom att den som intervjuar ska vara ett stöd som håller ordning så att den som blir 

intervjuad håller sig inom området. Den som intervjuar får självklart inte påverka eller lägga 

orden i munnen på den andre men samtal som öppnar upp tankegångarna för personen kan 

vara till hjälp.  

 

Den kvalitativa intervjun är en metod som ger förståelse om intervjupersonens egna 

perspektiv kopplat till vardagen han/hon vistas i (Kvale & Brinkmann, 2009). Strukturen i den 

kvalitativa intervjun kan liknas med ett vardagligt samtal. Detta hamnar inom ramarna för det 

fenomenologiska perspektivet. Vi har velat ta del av pedagogernas kunskaper och, 

erfarenheter och därför har vi använt oss av denna metod. Pedagogers tankar kring förskolans 

matsituation och dess språkliga del är någonting som vi har önskat ta del av. Denna metod ger 

detaljerad information som kan hjälpa till att uppnå syftet. En svårighet kan vara att tolka 
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personens svar och uppfattningar eftersom personen utgått från sina egna åsikter. Svaren kan 

variera och detta beror på att utgångspunkten är individernas olika perspektiv. Följaktligen 

måste intervjuaren vara en aktiv lyssnare, ställa följdfrågor som berikar svaren och håller 

intervjun vid liv. Svenning (2003) belyser vikten av att ställa följdfrågor för att få ett gott 

resultat. Ju tydligare svaren är desto mer material blir det till analysen och slutprodukten får 

en större bredd.    

 

4.2 Val av informanter  

 

Vårt val av informanter grundar sig i bekvämlighetsurvalet där vi har gjort ett urval som 

baserades på att vi redan hade kontakt med en förskola (Bogdan & Biklen, 1982). Vi har 

planerat att intervjua ett fåtal pedagoger för att få vetskap kring deras egna erfarenheter. Vi 

har valt att utföra denna studie på en förskola där vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning 

(vfu). Barnen har under observationerna kunnat uppträda mer naturligt, eftersom vi varit 

kända för dem. Därför var det självklart för oss att observera just dessa barn. 

Nyckelinformatörer är personer som medverkar i studien för att de är insatta i ämnet och har 

något att tillföra (Bogdan & Biklen, 1982). Nyckelinformatörerna är i vårt fall pedagogerna 

som vi har intervjuat. Vi har valt dessa personer eftersom de har mycket erfarenheter kring 

matsituationen på förskolan och barnens språkliga utveckling samt att vi redan hade varit i 

kontakt med dem.  

 

4.3 Genomförande 

 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva i löpande text hur vi har genomfört 

observationerna i förstudien och intervjuerna i huvudstudien.  

 

4.3.1 Förstudie  

 

Under vår vfu började vi observera barn bordsvis och åldersinriktat. Barnen som vi 

observerade var 2-5 år gamla och för att vi skulle få ett så brett underlag som möjligt 

tillbringade vi en vecka av observation för varje åldersgrupp. Vi använde oss av 

ostrukturerade observationer, som enligt Patel och Davidsson (2003) ger mycket information 

på ett utforskande sätt. Eftersom vi ville få syn på vad som sker under måltiden med avseende 

på barns språkutveckling skrev vi successivt ner allt som hände i löpande text. Under 

observationerna skrev vi ner allt vi såg och när barnen ätit färdigt gick vi tillsammans igenom 

och bearbetade informationen vi fått. Vi ville inte påverka vad som skulle hända eller hur 

barnen skulle agera. Därför valde vi att vara icke deltagande observatörer. Barnen som vi 

observerade visste vilka vi var och kände sig därför trygga med vår närvaro. På denna 

förskola arbetade man åldersinriktat och därför valde vi att även observera utifrån det.  
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4.3.2 Huvudstudie  

 

Svenning (2003) menar att valet av intervju personer är viktigt i en kvalitativ studie eftersom 

man ofta bara utför ett fåtal intervjuer. En grundregel kan vara att välja personer som är 

insatta i ämnet och har något att tillföra till studien, vilka Bogdan och Biklen (1982) 

benämner som nyckelinformatörer. Det är väsentligt att ställa rätt frågor till rätt personer och 

därefter hålla sig kritisk i resultatet från analysen. Eftersom vi redan utfört förstudien på en 

specifik förskola hade vi sedan tidigare informerat om kommande intervjuer. Detta för att vi 

ville kunna koppla ihop det konkreta vi sett med pedagogernas egna uppfattningar. För att 

förbereda pedagogerna inför vårt möte började vi med att skicka ett brev med information om 

deras rättigheter under medverkandet men också validitet, tillvägagångssätt och 

intervjufrågorna. Detta gjorde vi för att belysa valmöjligheten till deltagande och ge dem 

chans till att förbereda svaren. Vi valde att intervjua de pedagogerna som satt vid respektive 

bord under observationerna. Det fanns på denna förskola även en ”barnvärd” som bara jobbar 

i restaurangen och är med under alla måltider. Hennes tankar och erfarenheter kring 

måltiderna ville vi också få vetskap om. Därför blev det sammanlagt fem intervjuer. Personer 

som blir intervjuade ska ha en inblick i vad deras deltaganden får för betydelse. Pedagogerna 

vi intervjuade fick en tydlig bakgrund kring syftet med intervjuerna eftersom de varit med 

under observationerna, blivit introducerade genom brevet och fått ta del av intervjufrågorna. 

Kvale och Brinkmann (2009) styrker detta genom att beskriva vikten av att introducera 

bakgrunden till varför, hur och vad man vill med intervjuerna. Vi valde att använda oss av 

hög grad av strukturering i intervjuerna (Patel & Davidsson, 2003). För att få denna struktur 

valde vi att ha öppna frågor som gav oss en helhetsbild över ämnet utifrån personernas 

perspektiv. 

 

Upplägget av frågorna grundade sig på begreppen före, under och efter. Danell (2003) belyser 

tre steg som berör hur pedagoger tänker kring före, under och efter arbetet. Pre-konstruktion, 

real-konstruktion och post-konstruktion är centrala begrepp som beskriver pedagogens 

tidsmässiga arbete.  Denna metod kan visa hur pedagogen tänker under hela förloppet och inte 

bara under den aktiva matsituationen. Hur de planerar inför matsituationen och vad de gör 

med informationen i syfte att stimulera språket är också viktiga delar. Detta sätt att vidga 

förståelsen kring pedagogens tankar kring hela processen kan bidra till att få förståelse för hur 

pedagogers intentioner blir till handling. 

 

När vi utförde intervjuerna valde vi att använda ett rum där miljön runtomkring var lugn och 

stillsam eftersom detta ger ett gott klimat som gynnar kvaliteten på intervjun (BjØrndal, 

2005). För att kunna dokumentera allt som pedagogen ville belysa använde vi oss av en 

diktafon. Detta sätt att lagra information gav oss möjlighet att i lugn och ro gå igenom 

informationen och kunna gå tillbaka utan att gå miste om något. Det ger även möjlighet att 

vara en aktiv lyssnare och medkonstruktör under intervjun eftersom koncentrationen inte 

behöver ligga på dokumentationen (Kvale & Brinkmann, 2009).   
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4.4 Etiska regler 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning en viktig del i samhällsutveckling. Samhället och 

dess medborgare är en del av forskningen och därför finns det krav på hur man ska gå tillväga 

för att en hög kvalitet ska uppnås i forskningen. Detta benämns som forskningskravet som 

innebär att forskningen och metoder hela tiden ska utvecklas och förbättras. Det finns även ett 

krav inom forskningen som handlar om individens säkerhet och detta benämns som 

individskyddskravet. Detta krav handlar om etiska överväganden där individen aldrig får 

utsättas för risker som till exempel kränkning eller förödmjukelse. Varje vetenskaplig 

undersökning måste ställa dessa två krav (forskningskravet och individskyddskravet) mot 

varandra. Forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare måste ha ett förhållande där 

normerna uppfyller de forskningsetiska principerna. Om en konflikt uppstår måste 

kunskapstillskottet vägas gentemot hur det kan påverka individer som är inblandade. Inom 

forskningen finns det fyra grundläggande krav när det handlar om individskyddskravet. 

 

Det första kravet enligt Vetenskapsrådet (2002), informationskravet handlar om att forskarna 

måste informera om syftet med studien till uppgiftslämnaren/ undersökningsdeltagaren. All 

information som behövs för att kommande deltagare i forskningen ska kunna ta ett beslut om 

medverkan ska tydligt framgå. Vilken roll deras medverkan kommer att ha, och vad deras 

information som deltagare i forskningen kommer att bidra till, måste delges. Berörda personer 

behöver få vetskap om att deltagandet är frivilligt och att medverkan i undersökningen kan 

avbrytas när som helst. Vidare ska det vara tydligt att den inhämtade informationen bara 

kommer att användas i forskningssyfte.  För att uppnå detta krav utformade vi ett brev (se 

bilaga 1) som vi skickade till berörda pedagoger för att de skulle få informationen som detta 

krav innefattar. Inför denna studie var vi redan kända för pedagogerna och hade sedan tidigare 

informerat om kommande studie. Brevet förtydligade det vi hade förankrat hos dem men 

beskrev också deras egna rättigheter kring medverkandet.   

 

Det andra kravet som Vetenskapsrådet (2002) nämner är samtyckeskravet som handlar om att 

få tillåtelse från uppgiftslämnare till att utföra studien. Här behövs ett samtycke och en 

acceptans från kommande deltagare. Därefter ska villkoren om deltagandet beskrivas och att 

det inte får förekomma negativa följder om man väljer att avbryta. Informationsinhämtandet 

ska ske utifrån deras villkor och åsikter. Om en deltagare väljer att avsluta sin medverkan får 

det inte förekomma någon som helst påtryckning från forskarens sida om att arbetet ska 

fortsätta. Detta har vi haft i åtanke under vårt arbete med studien och även skrivit i brevet. 

Under observationerna där barn medverkade fick vi pedagogernas tillåtelse eftersom de inte är 

myndiga. Det var inte det enskilda barnet utan situationen vi ville undersöka och därför 

behövde vi inte kontakta föräldrarna. På denna förskola har föräldrarna redan gett sitt 

medgivande när det gäller dokumentationer och observationer. Ingen av personerna som 

deltagit i vår studie har valt att avbryta under intervjuerna. När vi hade informerat personerna 

som skulle delta i vår studie bestämde vi gemensamt tider för intervjuerna efter deras 

tidschema. Vårt förhållningssätt har varit öppet och flexibelt gentemot deras önskan för att 

kunna gå efter deras villkor.  
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Det tredje kravet enligt Vetenskapsrådet (2002) kallas konfidentialitetskravet och handlar om 

sekretess. Det ska inte vara möjligt att identifiera personerna som har deltagit i forskningen. 

All information ska behandlas konfidentiellt och forskarna har tystnadsplikt. Det får inte 

förekomma namn eller andra uppgifter i redovisningen av informationen utan forskaren får 

skriva till exempel Pedagog 1. I vår studie uppfyllde vi detta krav genom att tydliggöra detta 

för alla inbladade och inte på något vis lämna uppgifter kring deltagande barn eller pedagoger 

som innebär att de kan identifieras. Vi skrev heller inte ut förskolans namn eller 

rektorsområde. Inspelningarna från intervjuerna och dokumentationen från observationen är 

det bara vi som har hört och sett. Efter bearbetning har dessa uppgifter raderats.  

 

Det sist nämnda och fjärde kravet som Vetenskapsrådet (2002) tar upp är nyttjandekravet. 

Detta krav handlar om att informationen som samlats in inte får användas utanför 

forskningens ramar. Uppgifterna får inte säljas eller användas i liknande banor. Det går 

emellertid att dela informationen forskare emellan men det förutsätter att man har samma 

utgångspunkt och förhållningssätt till informationen. Som beskrivs ovan är det bara vi själva 

som har hört och sett inspelningarna från intervjuerna samt dokumentationerna från 

observationerna och dessa uppgifter är nu raderade.  

 

4.5 Överensstämmelse och tillförlitlighet 

 

Tebelius och Patel (1987) menar att det finns fyra begrepp som bör vara i åtanke under 

insamlandet av information för att få en tillförlitlig studie. Begreppen som är centrala i detta 

sammanhang är tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet. 

 

Det första området som handlar om tillämplighet belyser vikten av att välja informatörer som 

är insatta och har en tydlig koppling till ämnet. Upplägget av studien ska ge personerna som 

deltar tryggheten och utrymmet för att delge sina egna tolkningar. Valet av vilka som ska 

medverka och vilken metod man använder bör vara situationsbundet till den existerande 

kontexten.  

 

Det andra området som bör finnas med är överensstämmelse och handlar om rimligheten i 

resultatet. Forskarens grundtankar och syfte ska överensstämma med resultatet av studien. 

Relationen mellan forskaren och den som medverkar i studien kan ha stor betydelse för hur 

resultatet kommer att utvecklas. Har dessa personer haft en tidigare kontakt kan det bli lättare 

att avgöra om till exempel svaren i intervjun överensstämmer med verkligheten. Studiens 

resultat ska vara överstämmande med verkligheten.  

 

Det tredje området pålitlighet innefattar att forskarens förhållningssätt till slutsatserna inte får 

påverkas av förutfattade meningar eller liknande som kan påverka resultatet. I kvalitativ 

forskning är det viktigt att tolkningen och de insamlade materialet är noggrant utförda. Det 

ska tydligt framgå att materialet är trovärdigt och därmed pålitligt. För att en intervju ska få 

denna kvalitet krävs det att forskaren utformar hela situationen på bästa möjliga sätt och 

därmed undviks faktorer som kan uppfattas som störande. 
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Det fjärde och sista området inom denna tankekedja är noggrannhet. Här gäller det som 

forskare i en kvalitativ forskning att vara noggrann med att alltid koppla tillbaka till studiens 

syfte. Forskaren måste vara konsekvent när det gäller förhållandet mellan grundtanken och 

möjligheterna för den sortens forskning som ska utföras. Under informationsinhämtandet, 

som till exempel en intervju, måste forskaren vara noga med att ha en neutral roll där inte 

egna känslor eller åsikter påverkar informanten. Forskaren får inte heller påverka eller trycka 

på något som han/hon önskar få med i resultatet av svaren från intervjun. Att vara 

sanningsenlig och ärlig under studien är avgörande för studiens slutliga resultat. I tolkningen 

av resultatet ska alla delar vara med även om något avviker från merparten av informationen 

(Tebelius & Patel, 1987). 

 

För att vår studie skulle hamna innanför överensstämmelsens och tillförlitlighetens ramar har 

vi tagit fasta på Tebelius och Patels (1987) tankar kring dessa faktorer. Vi har hela tiden 

fokuserat på syftet med studien för att inte komma på sidospår som kan påverka 

tillförlitligheten och överensstämmelsen. Våra ansträngningar i syfte att kunna presentera 

resultatet i överstämmelse med verkligheten, som begreppet överensstämmelse handlar om, 

kommer vi nu att belysa. Under informationsinhämtandet har vi strävat efter att vara neutrala 

och objektiva gentemot deltagarna i studien. Alla tankar, åsikter och perspektiv som 

framkommit har vi försökt bevara i sitt ursprung. Observationerna utfördes på samma sätt för 

respektive åldersgrupp. Varje åldersgrupp observerades tidsmässigt lika länge och vårt 

förhållningssätt gentemot barnen skilde sig inte åt. Vid varje bord som vi observerade satt en 

pedagog och bordens respektive pedagog medverkade under alla observationstillfällen. Vi 

tittade på vad som händer under matsituationen kopplat till språkutvecklingen och det vi 

dokumenterade genom skrift var likartade faktorer även fast åldrarna skilde sig. 

Dokumentationerna från observationerna grundar sig på det konkreta som hände och vi la inte 

in våra egna reflektioner om vad som kunde ha hänt eller varför det hände. Vi kan alltså säga 

att vi undersökte den kontextuella sanningen.  

 

För att kvaliteten på intervjuerna skulle bli så bra som möjligt valde vi att alltid använda 

samma rum och förhållningssätt i utförandet av dessa. Rummets placering var avskilt från 

resterande av verksamheten och därför minskades risken av störningsmoment. För att få med 

allt det pedagogerna berättade använde vi oss av en diktafon och på detta sätt kunde vi senare 

vid analysen få med all information. Vi kan med denna metod inte missa eller konstruera om 

svaren som vi fått och detta gör att resultatet av intervjuerna blir sanningsenliga (Tebelius & 

Patel, 1987). I resultatet av både observationerna och intervjuerna använde vi oss av citat som 

medverkande personer har sagt under informationsinhämtandet. Detta styrker vi med Patel 

och Davidsson (2003), eftersom de anser att man kan stärka validiteten genom citat från 

intervjuer. Vår användning av en förstudie kopplat till en huvudstudie gav oss möjlighet att 

jämföra det vi såg och det pedagogerna uttryckte. Detta resulterade i att vi kunde se om 

resultatet från huvudstudien var överensstämmande med verkligheten som vi såg under 

observationerna.       
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4.6 Informationsbearbetning och analys 

 

Analys i detta sammanhang innebär att vi i så väl för- och huvudstudien vaskat fram den mest 

relevanta informationen ur observationerna i förstudien och intervjuerna i huvudstudien 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Med relevant menas de informationsdelar i det totala materialet 

som svarar mot syftet i förstudien respektive huvudstudien samt de tre frågeställningarna i 

huvudstudien.  Forskare brukar i sin bearbetning av information göra om det till sitt eget 

genom att ta in sina egna perspektiv. Detta medför att forskarna blir en del av resultatet och de 

skrivna meningarna. Analys innebär att forskaren utför förenklingar, jämförelser, 

kartläggning, förklaring av orsaker och bedömning av dess konsekvenser (BjØrndal, 2005). 

Under analysen måste forskaren bestämma vad som ska analyseras eftersom det aldrig går att 

analysera allt i en situation. Under analysen förbiser automatiskt forskaren informationen som 

inte uppnår syftet med studien. Vidare måste forskaren ”vaska” fram det mest relevanta ur 

informationen som man erhålligt för att kunna ta sig in i problematiken (Svenning, 2003). 

Detta sätt att bearbeta material känns igen i den kvalitativa analysen. För att uppnå syftet med 

förstudien har analysen av observationerna delats in efter barnens åldrar och sedan skrivits ner 

i löpande text. För att uppnå syftet med huvudstudien har analysen av intervjuerna utgått från 

frågeställningarna före, under och efter.   

    

4.6.1 Förstudie 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ analys när vi bearbetat våra observationer (Svenning, 2003). 

I sammanhanget vi befinner oss i kan vi säga att analysen består av vårt medvetna val där vi 

har valt ut delar som är relevanta gentemot vårt syfte (BjØrndal 2005). Vi började 

bearbetningen och analysen med att gå igenom våra anteckningar från observationerna. För att 

strukturera upp vår bearbetning har vi använt oss av kodning som Svenning (2003) beskriver 

som ett sätt att organisera informationen genom att hitta olika mönster och ansatser. Forskaren 

måste läsa igenom materialet upprepade gånger för att se dessa likheter och skillnader som 

ingår i analysen. Först sammanställde vi observationerna dag för dag, därefter sökte vi 

likheter och skillnader mellan dagarna. Detta har vi avslutningsvis analyserat åldersinriktat 

som en del av resultatet. Vi tog endast ut relevant information som vi kunde koppla till vårt 

syfte och resterande sorterades bort. Under analysen har vi flera gånger gått tillbaka till 

basmaterialet och reflekterat tillsammans. Detta utmynnade i att det uppkom nya diskussioner 

och vi fick syn på andra infallsvinklar. Kvale och Brinkmann (2009) styrker detta genom att 

belysa vikten av samarbete och diskussioner för att föra analysen framåt.  Materialet som vi 

fått fram under analysen har vi sedan tolkat och redovisat i resultatet. I diskussionen har vi 

sedan kopplat förstudien till huvudstudien i relation till litteraturen vi använde i bakgrunden.    

 

4.6.2 Huvudstudie 

 

Vi började bearbetningen och analysen av huvudstudien med att lyssna av ljudinspelningarna 

vi gjort under intervjuerna. Detta gjorde vi flera gånger för att göra en djupdykning i 

materialet. Sedan förde vi ner ljudinspelningarna i textform och läste upprepade gånger 
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igenom detta med syftet att få en bild av materialet som en helhet. Utifrån materialet har vi 

sedan sammanställt det väsentliga och utformat nya meningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta har för oss inneburit att vi först tagit ut den relevanta informationen som intervjuerna 

gett oss. Därefter har vi bearbetat informationen och utformat nya meningar som preciserar 

resultatet för att syftet ska uppnås. Denna bearbetning faller under namnet 

meningskoncentrerande och är en analysmetod som ofta tillämpas i den kvalitativa studien. 

Sedan grupperade vi i in materialet under respektive frågeställning med avseende på vad 

personerna pratade om. Utifrån grupperingarna bildades kategorier eller teman enligt 

principen om meningskategorisering. Vi delade upp intervjumaterialet i rubrikerna före, under 

och efter utifrån våra tre frågeställningarna. Det vi analyserade var vad pedagogerna sa före, 

under, efter och försöker utifrån det skapa ett antal olika teman.  

 

Svenning (2003) beskriver två olika sätt att arbeta med analytiska jämförelser vid namn, 

samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden. Den förstnämnda handlar om att finna likheter 

i sammanhang som skiljer sig från varandra. Motsatsen till detta blir då den sistnämnde 

metoden som handlar om att hitta olikheter i likartade sammanhang. Under respektive tema 

sammanställde vi sådant som intervjupersonerna var överens om enligt 

samstämmighetsmetoden. Därefter ringade vi in enstaka uttalanden som personerna hade sagt 

enligt olikhetsmetoden. Det framanalyserade resultatet har vi senare behandlat i diskussionen 

med koppling till förstudien och litteraturen i bakgrunden (avsnitt 6). Som avslutning på 

denna del ska vi redovisa de olika teman vi kom fram till under respektive frågeställning. 

Analysen resulterade i följande teman under respektive frågeställning:  

 

Frågeställning 1: Hur tänker pedagoger inför matsituationen i syfte att stimulera 

språkutvecklingen?  

 

- Förberedelser  

- Förhållningssätt 

 

Frågeställning 2: Vad gör pedagoger under matsituationen i syfte att stimulera 

språkutvecklingen? 

 

- Språkanvändning 

- Regler och Normer 

- Kombinerat lärande 

 

Frågeställning 3: Vad gör pedagoger med erfarenheter från matsituationen i syfte att 

stimulera språkutvecklingen? 

 

- Reflektion 

- Efterarbete  
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5. Resultat 
 

Vi kommer att presentera resultatet från förstudien i en beskrivande text som vi delat upp efter 

barnens ålder. Sedan presenterar vi resultatet från huvudstudien uppdelat utifrån våra tre 

frågeställningar och deras respektive teman i löpande text där citat från intervjupersonerna 

finns med för att underbygga vår text.  

På denna förskola äter man lunch i en stor sal som kallas för ”restaurangen”. Alla barn på 

förskolan äter där uppdelat i två olika omgångar. Första sittningen är det ett-, två- och 

treåringar som äter. Maten och alla dess tillbehör står då framdukade på borden. Pedagogerna 

och barnen behöver bara slå sig ner vid respektive bord. För att detta ska vara möjligt arbetar 

det en ”barnvärd” i restaurangen som bara har arbetstid under luncherna. Hennes uppgift är att 

duka fram, duka bort, torka av borden och i allmänhet ta hand om lunchens alla delar. Den 

andra sittningen är det fyra- och femåringar som äter och då är upplägget lite annorlunda. 

Barnen och pedagogerna får komma in i matsalen och sätta sig vid respektive bord. Därefter 

läser barnvärden upp dagens meny och vilken veckodag det är. Detta står skrivet på en tavla 

för att göra det synligt för barnen. Borden är uppdelade efter veckans dagar och varje vecka 

börjar därför måndagsbordet att ta mat. Maten är här serverad på ett buffébord där barnen 

bordsvis och självständigt får gå och hämta sig mat. Barnen och pedagogerna har bestämda 

platser som de alltid sitter på.   

 

5.1 Förstudie 

 

Eftersom vi under observationerna delade in barnen efter ålder väljer vi att redovisa resultatet 

på samma sätt. Detta gör att vi tydligt kan visa vad som hände under matsituationen med 

avseende på barns språkutveckling.  

 

5.1.1 Observation av tvååringar 

 

Vid detta bord sitter en pedagog som är utbildad i TAKK (tecken som kommunikation) och 

detta använder hon dagligen i sitt arbete med barnen. Våra observationer visar i detta fall att 

pedagogen har en stor och betydelsefull roll för barnens språkliga utveckling under måltiden. 

För att främja språket är pedagogens förhållningssätt uppmuntrande, tillåtande, stödjande och 

öppet för barnens nyfikenhet. Pedagogen är lyhörd gentemot barnen och försökte hela tiden 

förstå vad barnen uttrycker. Barnen har ännu inte erövrat språket fullständigt och det barnen 

uttrycker är till största del enstaka ord och korta meningar. Pedagogen använder sig av tecken 

som kommunikation för att förstärka orden för barnen. Detta är mycket uppskattat av barnen 

och de försöker hela tiden ta efter pedagogens tecken. Det är barnens intresse och motivation 

som bestämmer hur kommunikationen ska fortlöpa. Pedagogen pratar till barnen och ger dem 

tid till att svara. Barnen blir erbjudna olika val att ta ställning till som till exempel om de vill 

dricka mjölk eller vatten. Hur barnen svarar på pedagogens frågor eller hur de självständigt 

och spontant uttrycker sig ser olika ut. Uttrycken visar sig genom att benämna ordet, teckna, 

genom kroppsspråket, peka, miner eller att skrika. Barnen söker hela tiden kontakt och 
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bekräftelse av pedagogen och ett fåtal av barnen söker sig även till närmaste kompis. För att 

tydliggöra ordens betydelser upprepar pedagogen både tecken och tal för ordet ett flertal 

gånger. Ofta upprepar barnen tecknet och ordet efter pedagogens anvisningar. Barnen får 

chans till reflektion genom att pedagogen frågar och berättar vad som gjorts och vad som 

kommer att hända. Pedagogen tar successivt in nya ord och tecken som barnen får ta in till 

bearbetning. Det som tydligt framgår är barnens språkliga utveckling och lärande under denna 

situation. Barnen tränar och visar hela tiden med både kroppen och talspråket att de snappat 

upp ett nytt begrepp. Miljön runt omkring bordet är en intressant faktor för barnen. Ser barnen 

något utanför fönstret blir det genast ett samtalsämne som pedagogen uppmärksammar och 

spinner vidare på. Barnen diskuterar inte utan använder sig endast av enstaka ord, men de lär 

av varandra genom att härma.  

 

5.1.2 Observation av treåringar 

 

Observationerna visar att pedagogens roll inte är lika avgörande i denna språkliga kontext 

eftersom barnens språkliga utveckling vid detta bord ligger på en högre nivå. Här talar barnen 

med hela meningar och kan på ett annat sätt självständigt föra sin talan. Barnen pratar och 

kommunicerar mellan varandra men det framgår ändå att stödet och bekräftelsen från 

pedagogen behövs för att kunna utveckla samtalen. Som ovan beskrivit fungerar pedagogen 

som en samtalspartner som stimulerar, motiverar och utvecklar barnens språk genom talspråk 

och tecken. Barnen har redan ett bra talspråk och därför är pedagogens uppgift att utveckla 

barnens uttal genom att upprepa ordet med dess rätta uttal. Barnen tar självständigt upp 

matematiska begrepp och ordkunskap som sedan pedagogen vidareutvecklar. Det är alltid 

barnens intresse och motivation som styr vad samtalen handlar om. Barnens samtalsämnen 

handlar om hemmet, föräldrarna och saker som ligger nära inpå i livet. Pedagogen ger tillfälle 

för reflektion genom att ställa följdfrågor och visar sitt intresse. Samtal och reflektion om vad 

de gjort och vad som kommer att hända finns med även här.  

 

5.1.3 Observation av fyraåringar  

 

Under dessa observationer framgår det att barnen samtalar mycket under tiden de väntar på 

sin tur att få hämta mat. Denna stund blir ett naturligt tillfälle för att använda sig av språket. 

Det som är i centrum under dessa samtal är veckodagar, reflektion kring mötet som ägde rum 

före måltiden och bordens olika placeringar. Språket flödar och barnen har ett rikt talspråk. 

Barnen pratar med varandra och pedagogen är inte i centrum lika mycket. Bekräftelsen från 

pedagogen är fortfarande viktig men det handlar mer om att upprätthålla reglerna. När barnen 

har hämtat sin mat är det vanligt att de jämför tallrikarna och talar om vad de har valt att lägga 

på dessa. Pedagogen visar intresse och uppmärksammar varje enskilt barn under samtalen 

samtidigt som hon ställer frågor och försöker utmana barnen till att använda sitt språk. Från 

pedagogens sida handlar det mycket om positiv feedback på barnens självständiga agerande. 

De barn som är mer tystlåtna försöker pedagogen fånga upp och bjuda in till samtal. Det pågår 

ständig reflektion mellan barn och pedagog om tidigare arbeten samtidigt som det sker en 

förberedelse för det nya. Barnen diskuterar vikten av att hålla på reglerna och vill hela tiden 
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att pedagogen bekräftar att de gör rätt, ”Visst är det här lagom?” (flicka fyra år). Barnens 

berättelser handlar om erfarenheter och händelser som de varit med om. Med dessa barn 

används inga tecken och upprepning av ord för att förtydliga är sällsynt.  

 

5.1.4 Observation av femåringar 

 

Under observationerna får vi se barns självständiga användning av språket. Barnen diskuterar 

och pratar med varandra utan att behöva stöd från pedagogen. Under samtalen rättar barnen 

varandra, försöker självständigt och omedvetet utveckla språket. Samtal om placeringar och 

vem som får gå först är ett område som ofta kommer upp. Pedagogen låter barnen prata 

självständigt men försöker upprätthålla lugnet i samtalen. När barnen kör fast i 

kommunikationen finns hon där som stöd men barnen är duktiga på att hjälpa varandra. 

Kompisrelationerna är tydliga och påverkar användningen av språket. Barnens reflektioner 

och berättande har en längre räckvidd genom att barnen kan referera till saker de gjort förra 

veckan eller i somras. Deras uttalanden handlar om upplevelser och erfarenheter. Talspråket 

är detaljerat och gör en djupdykning i informationen. Barnen berättar vad de gjort på 

förskolan och pedagogen ställer frågor som utvecklar svaren. Rim, ramsor, bokstäver och 

matematik är ämnen som barnen visar intresse för. Pedagogen förbereder barnen för 

kommande arbete efter lunchen genom att resonera kring olika lösningar. När pedagogen inte 

är närvarande vid bordet fortlöper ändå den språkliga delen utifrån barnens självständiga 

antaganden.   

 

5.1.5 Alla åldersgrupper   

 

Gemensamt för respektive åldersgrupp kan vi ur det framanalyserade resultatet konstatera att 

under matsituationen på denna förskola tar pedagogerna fasta på att omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Det finns inget prat mellan borden eller över huvudet på barnen, 

pedagoger emellan. Under observationerna framkom att ljudnivån är högre under den första 

sittningen då de yngre barnen äter. Detta trots att det under den senare sittningen på grund av 

buffén förekommer mer rörelse i lokalen. Det som skiljde sig mellan respektive åldersgrupp 

var hur man använde och uttryckte sitt språk.  

 

5.2 Huvudstudie 

 

Vi har intervjuat fem kvinnliga pedagoger, varav en arbetade som barnvärd i restaurangen, för 

att få deras uppfattningar kring matsituationens betydelse för språkutvecklingen. I texten har 

vi använt oss av citat från intervjuerna och för att upprätthålla deras konfidentialitet har vi 

namngivit pedagogerna med siffror från 1-5. Resultatet presenteras uppdelat utifrån respektive 

frågeställning.  
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5.2.1 Frågeställning 1 

 

Resultatet på frågeställningen som handlar om hur pedagogerna tänker inför matsituationen i 

syfte att stimulera språkutvecklingen visar att pedagogerna har en gemensam tanke om att 

måltiden ska tas tillvara och användas för att stimulera språket, ”Det gäller att ta vara på 

matsituationen, självklart! Ett ypperligt tillfälle för att få prata och uppmärksamma varje 

barn” (Pedagog 4).  

 

Förberedelse 

 

En aspekt som är gemensam för alla pedagoger är att skapa en trygg och lugn miljö för barnen 

under måltiden. Detta kan handla om lugn musik i bakgrunden, förbereda barnen inför det 

som komma skall, barnens placering och gruppering i restaurangen. Att vara trygg i miljön 

kan skapa trygghet i barnens självständiga språk. Pedagogerna beskriver att de vissa gånger i 

förväg har planerat att observera eller ta in nya begrepp under matsituationen. För att kunna 

göra det krävs egen reflektion och planering av tillvägagångssätt. Två av pedagogerna fann 

deras utbildning i TAKK vara en god förberedelse inför den språkliga utvecklingen under 

matsituationen eftersom de använder sig av tecken i kommunikationen med barnen. De menar 

att denna kunskap hjälper både pedagoger och barn att göra sig förstådda. En pedagog nämner 

en viktig aspekt som innefattar samarbetet med hemmet genom att inkludera föräldrarna i 

barnens språkanvändning. Denna pedagog har arbetat fram ett kompendium med de primära 

tecknen som används under matsituationen och på avdelningen för att föräldrarna ska få ta del 

av detta. Tanken kring användningen av TAKK när det gäller den språkliga utvecklingen är 

att barnen ska få använda sig av flera sinnen under sin språkinlärning. Under måltiden ger 

TAKK barnen möjligheter att höra ordet, se tecknet och koppla det till det konkreta föremålet. 

Barnen får även använda sig av sin egen kropp när de självständigt övar på att göra tecken, 

”Om barnet pekar på till exempel potatisen, kanske jag säger vill du ha potatis? Och så 

tecknar jag samtidigt tecknet, de ser potatisen, jag säger potatis och så tecknar jag. Då får de 

en ordförståelse för vad potatis är på tre olika sätt” (Pedagog 2).  

 

Förhållningssätt 

 

Pedagogerna är överens om att deras uppgift är att vara förebilder som skapar lugn men ändå 

uppmuntrar till dialog. En viktig grundtanke är att se och uppmärksamma varje enskilt barn 

under denna situation. Alla barn ska få komma till tals och få chans att föra sin talan. 

Pedagogernas tankar kretsar kring att barnen är kompetenta och de strävar efter att barnen ska 

bli självständiga. Hur man benämner saker och använder språket under matsituationen är en 

viktig del. Pedagogerna belyser att det är viktigt att tänka på sitt eget språk och hur det 

kommer till uttryck. Det är bra att benämna ting med deras korrekta uttal, sätta in orden i 

meningar och använda dem i olika sammanhang. Att vara flexibel, lyhörd, uppmärksam, 

uppmuntrande och spontan är begrepp som pedagogerna har i bakhuvudet inför 

matsituationen för att kunna stimulera språket.   
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5.2.2 Frågeställning 2 

 

Resultatet på frågeställningen som handlar om vad pedagogerna gör under matsituationen i 

syfte att stimulera språkutvecklingen kretsar kring dialog och samtal. 

 

Språkanvändning   

 

Något som alla pedagoger gör under matsituationen är att aktivt lyssna på barnen och låta alla 

komma till tals, ”Hur man då till exempel kan stimulera språkutvecklingen försöker man fråga 

barnen vad de tycker om maten, om de vill ha mer, att de ska säga och prata litegrann” 

(Pedagog1). I arbetet med språket utgår pedagogerna från barnens intressen, samtalsämnen 

och spinner vidare på deras inslagna väg. För att fånga upp och inspirera barnen till dialog är 

pedagogerna intresserad och ställer frågor. En pedagog nämner att de aldrig ställer ja- eller nej 

frågor, utan försöker ställa frågor som utmanar barnen att vidareutveckla sitt språk genom 

svaren. Att ge barnen tid till att svara och aldrig stressa dem i sin användning av språket lyfter 

pedagogerna som en viktig aspekt under matsituationen. De uppmärksammar att vissa barn 

behöver mer tid till att fundera och tänka innan de kan svara på en fråga, ”Alla barn får en 

egen samtalstid, pedagogen måste fördela ordet till barnen. Egen taltid är viktigt!” (Pedagog 

5). Pedagogernas användande av språket ser olika ut beroende på om de använder sig av 

tecken eller inte. De två pedagogerna som har utbildning i TAKK förstärker ord med tecken 

medan de andra använder talspråket för att förstärka ord. En pedagog nämner att hon ibland 

måste styra in samtalen på rätt väg för att kunna utföra det hon har tänkt inför matsituationen, 

”Ibland styr jag samtalen för att få ett tillfälle att observera något särskilt”(Pedagog 3). En 

annan pedagog berättar att de äldre barnen får träna ordförståelsen och bokstäverna varje dag 

genom uppläsning av dagens meny. Under denna uppläsning får barnen se ordet och 

bokstäverna, höra det och till sist koppla det till maten på buffébordet. Pedagogen som läser 

upp menyn betonar det första ordet med högre stämma för att få uppmärksamhet av barnen 

och använder sig sedan av ett tydligt språk.  

 

Regler och normer  

 

Pedagogerna belyser att regler och normer för hur barnen ska uppför sig under matsituationen 

måste upprätthållas för att den språkliga utvecklingen ska ske och kunna tillämpas. Om det till 

exempel är ett barn som pratar hela tiden eller om ljudnivån är för hög måste pedagogen 

upprätthålla ordningen. Den språkliga utvecklingen kan inte stimuleras i ett sammanhang där 

gemensamma samtal och dialog inte får utrymme. Alla barn ska få komma till tals för att träna 

på att använda språket och det är här pedagogen går in och fördelar ordet till barnen, ”Det är 

också att stimulera språkutvecklingen det här att lyssna på varandra för de lär ju av varandra” 

(Pedagog 3). Eftersom det är många barn som äter samtidigt väljer en del pedagoger att 

använda sig av ett tystare språk för att lugnet i lokalerna ska kvarhållas. Vidare förklarar 

pedagogerna att ljudnivån är högre under tiden då de yngre barnen äter och därför används 

inte uppläsningen av menyn på samma sätt som med de äldre barnen. De äldre barnen kan 

även sköta de språkliga dialogerna på ett mer självständigt sätt och det bidrar till att 

pedagogernas språk inte blir lika påtaglig.  
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Kombinerat lärande 

 

Pedagogerna är överens om att språket går in i allt man gör på förskolan och belyser att under 

matsituationen kan de ta in andra pedagogiska aspekter som till exempel matematik. Det blir 

som ett kombinerat lärande där språket utgör grunden. När pedagogerna till exempel tar in 

matematiken som samtalsämne kan det handla om att räkna morötterna på tallriken eller 

barnen kring bordet och detta utvecklar även barnens användning av språket. Pedagogerna för 

de äldre barnen tar även in veckodagar varje dag under måltiderna. 

 

5.2.3 Frågeställning 3  

 

Vad pedagogerna gör med erfarenheterna från matsituationen i syfte att stimulera 

språkutvecklingen handlar största delen om förändring och förbättring.  

 

Reflektion 

 

Pedagogerna belyser att de tar tillvara på erfarenheter från matsituationen, men oftast inte 

genom dagligen nerskrivna dokumentationer, utan istället som en ”förreflektion” till mer 

komplexa analyser. Pedagogerna har en gemensam syn på att erfarenheterna från 

matsituationen bidrar till både självständig reflektion men också gemensamt med kollegorna. 

Reflektionerna handlar om vad barnen kan, vad de har lärt sig, vilken nivå de ligger på och 

hur man sedan ska komma vidare. Reflektionen bidrar till utvärdering av verksamheten och 

pedagogerna kan på detta vis se vad som behöver förändras för att främja utveckling. 

Erfarenheterna uppmärksammar saker som de måste jobba mer med eller vidareutveckla. En 

pedagog nämner att matsituationen är en av de bästa situationerna för att få syn på var barnen 

ligger när det gäller språket. Detta grundar hon på att barnen bli lugna och tysta när maten 

kommer på bordet. Då finns det tillfälle för pedagogen att fånga upp och observera barnens 

språkliga användning i ett lugnt sammanhang. En annan pedagog samstämmer med detta när 

hon förklarar att matsituationen är ett avbrott i den annars hektiska vardagen som ger tillfälle 

för dialog med barnen.  

 

Efterarbete  

 

Pedagogerna förklarar att de utifrån erfarenheterna av matsituationen får en bild över var de 

kan lägga nivån och hur de kan går vidare. De nämner att barnen ständigt måste utmanas på 

nytt och därför använder de upptäckterna från matsituationen för att kunna ge nya utmaningar. 

Några tar upp att införandet av nya tecken och begrepp är beroende och utgår från dessa 

erfarenheter. Två av pedagogerna nämner förändring av den fysiska miljön och barnens 

placering för att främja den språkliga utvecklingen. En pedagog tar upp att det som tas tillvara 

under matsituationen kan användas till utvecklingssamtalen eftersom pedagogen där tydligt 

kan se var barnens språkliga nivå ligger. Denna pedagog anser att arbetet med barnen är 

långsiktigt och det förekommer mycket upprepning. Därför krävs det att ständigt utvärdera för 

att komma framåt och i framtiden få respons i form av tecken eller tal.    
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6. Diskussion 

 

I vår diskussion kommer vi att inleda med en metoddiskussion där vi först tar upp förstudien 

och därefter huvudstudien. Sedan följer resultatdiskussionen där vi också kommer att inleda 

med förstudien för att sedan gå över till huvudstudien. Avslutningsvis tar vi upp vilka 

pedagogiska erfarenheter från studien vi tar med oss i framtiden och förslag till fortsatt 

forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Vi börjar detta avsnitt med att diskutera metoden i förstudien som består av observationer för 

att därefter komma in på huvudstudiens kvalitativa intervjumetod. Vi använder oss av en 

kvalitativ ansats i vår studie eftersom vi vill belysa pedagogers intentioner, handlingar och 

erfarenheter kring språkanvändningen under matsituationen (Danell, 2003). Vår kvalitativa 

ansats och fenomenologiska utgångspunkt under denna studie har hjälpt oss att uppnå syftet. 

Fenomenologi ingår i en kvalitativ ansats och därmed ingår det även i vår kvalitativa studie. 

Vi anser att innebörden av dessa två har varit självklara för oss att använda i vår studie (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Detta eftersom vi både under observationerna och intervjuerna 

fokuserar på deltagarnas perspektiv och uppfattningar kring matsituationens betydelse för 

språkutvecklingen. Vi hade inte kunnat belysa barnens språkliga användande under 

matsituationen eller pedagogernas individuella uppfattningar om vi inte hade använt en 

kvalitativ ansats med utgångspunkt i fenomenologin. 

 

6.1.1 Förstudie 

 

Under förstudien använder vi oss av observationer som verktyg för att närma oss den totala 

sanningen om vad som händer under matsituationen med avseende på barns språkutveckling. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är observationer en metod som ger en naturlig bild av 

människors beteende och ageranden under en specifik situation. Vi väljer att använda oss av 

den ostrukturerade observationen för att kunna dokumentera barnens uttryck för det spontana 

och självständiga språkanvändandet. Enligt vår mening kan man inte använda sig av en 

strukturerad observation där man förbereder olika scheman eftersom vi inte i förväg vet hur 

resultatet kommer att se ut. Under observationerna är vi kända men icke deltagande 

observatörer. Vi hade redan hunnit lära känna dessa barn men ville inte påverka hur barnen 

skulle agera och därför var vi inte deltagande. När vi satt vid borden var vi tysta och höll oss i 

bakgrunden och därför styrde vi inte det spontana språket. Eftersom vi observerade en vecka 

per åldersgrupp blev barnen vana vid vår närvaro. Patel och Davisson (2003) beskriver att 

deltagarna i observationen i början kan bli störda och inte handla utifrån det naturliga, men ju 

längre tiden går uppstår en trygghet som medför att personernas beteende inte påverkas.  

Detta är ett bra sätt att få fram information till studien utan att vi påverkar resultatet. Vi kan 

självklart aldrig vara säkra på att vår närvaro inte påverkade barnens beteende, men om vi 
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jämför erfarenheterna från matsituationen innan våra observationer kan vi inte se någon större 

skillnad. Barnen kanske blev påverkade första gångerna vi satt med, men sedan övergick det i 

det naturliga (Tebelius & Patel, 1987).  

 

Det vi inte vet är om våra observationer påverkade pedagogens sätt att agera. Pedagogerna har 

vetskap om vad vi fokuserade på under observerade och vad syftet med studien är. Detta kan 

ha påverkat pedagogens handlande under observationerna. Vår närvaro kan ha gett 

pedagogerna en påminnelse kring ämnet som kan ha bidragit till en språklig medvetenhet. Vi 

fick inte känslan av att de anpassade sig eller att de ändrat förhållningssätt bara för att vi var 

där. Vi har utgått från den totala bilden som vi observerade och resultatet bygger på detta.   

 

För oss är observation en metod som synliggör barns utveckling. Metoden har möjliggjort att 

vi konkret kan se att barnen lärt sig ny kunskap. Därför anser vi att observationer är ett bra 

sätt när man vill undersöka vilken nivå barnet ligger på, var man ska lägga nivån och hur man 

kan utmana till fortsatt lärande. Det är viktigt att i verksamheten bygga upp sitt arbete utifrån 

observationer av både barn och miljö, ”För en pedagog är således observation en professionell 

färdighet som är kopplad till vederbörandes arbetsuppgifter – man observerar för att kunna 

lägga situationen till rätta för ett så bra lärande som möjligt” (BjØrndal, 2005 s. 26). 

 

Att använda sig av observationer är tidskrävande eftersom arbetet före, under och efter är 

omfattande. Våra observationer krävde mycket tid eftersom vi har velat få ett brett underlag 

att kunna jobba vidare med. Denna förstudie är till stor hjälp i förhållande till huvudstudien 

genom att vi kan relatera vad pedagogerna har sagt under intervjuerna med det vi har sett 

under observationerna. Eftersom våra observationer sträcker sig under sådan lång tid hade det 

underlättat om vi kompletterat vår skriftliga dokumentation med en videoinspelning. Detta för 

att kunna gå tillbaka och se den verkliga händelsen. Enligt vår mening missar vi mycket när vi 

bara skriver, eftersom det är omöjligt att få ner allt som händer på papper. Analysen av 

observationerna är inte lika överensstämmande när vi endast har dokumenterat i skrift. Om 

vår studie hade grundat sig på enbart observationer hade det nog varit nödvändigt att filma för 

att få kvalitet i studien. Eftersom vi inte använt oss av videoinspelning har vi inte heller nämnt 

det i bakgrunden, men vi kan efter denna insikt förklara att detta kan hjälpa människans 

bristande minne och förmågan att fånga alla detaljer (BjØrndal, 2005).   

 

6.1.2 Huvudstudie 

 

Metoden vi använder oss av i huvudstudien är kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i 

fenomenologi. Vi har bedömt att kvalitativa intervjuer är bästa sättet för oss att få fram 

information, eftersom vi har önskat ge en vidgad förståelse av pedagogernas utgångspunkter 

och uppfattningar kring matsituationen kopplat till språkutvecklingen (Patel & Davidsson, 

2003). Genom att använda denna metod får vi tag på pedagogernas egna åsikter och 

erfarenheter. Användningen av frågeställningarna som handlade om före, under och efter ger 

oss en struktur att gå efter samtidigt som frågorna är få men öppna. Pedagogerna får chans till 

att prata fritt runt frågeställningarna vilket har gett oss ett brett resultat som utgår från deras 
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egna uppfattningar. Vi får ta del av och dokumentera pedagogernas syn på språkutvecklingen 

kopplat till matsituationen (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

Att använda sig av en diktafon som Svenning (2003) framhåller tycker vi är ett bra verktyg 

för att få med allt det pedagogerna säger utan att formulera om meningarna. Det ger oss även 

tillfälle att vara delaktiga i samtalet. Vi får chansen att lyssna upprepade gånger på materialet 

och kan på detta vis hitta nya infallsvinklar. Det ger oss ett underlag som är lättare att 

analysera eftersom vi på ett konkret sätt får med allt som pedagogerna säger. Om vi istället 

skulle ha dokumenterat intervjuerna genom skrift skulle samtalet inte ha fått samma flow. 

Sedan skulle vi ha missat viktiga faktorer genom att vi inte skulle ha hunnit få ner allt som 

sades på papper. Slutligen ger inspelningen oss inte utrymme till att tolka eller formulera om 

något av informationen. Allt pedagogerna beskrivit är utifrån deras egna ord och inte något 

som vi formulerat eller tolkat genom vårt eget skriftspråk. Vid analysen av resultatet har vi 

självklart formulerat pedagogernas uttalanden till skrivna meningar, men dessa grundar sig på 

de konkreta svaren. Därför har resultatet blivit mer tillförlitligt än om vi skulle ha 

dokumenterat intervjuerna med skrift.   

 

Vi använder oss av tre öppna frågor där pedagogerna utifrån sina uppfattningar får belysa det 

väsentliga för att uppnå syftet med studien (Patel & Davidsson, 2003). Med hjälp av 

ljudinspelningarna och vårt aktiva lyssnande kan vi ställa följdfrågor som utvecklar 

pedagogernas svar. Intervjuerna blir som ett vardagligt samtal och situationen blir inte pressad 

eller för strukturerad. Vi har inte upplevt att pedagogerna har varit stressade eller att de känt 

sig obekväma. Deras förhållningssätt gentemot oss har varit öppet och frispråkigt. Vi tror att 

våra öppna frågor ger tillfälle till ett avslappnat samtal och att pedagogernas inblick i studien 

gjorde att de är förberedda. Eftersom vi haft vfu på denna förskola och sedan tidigare har känt 

till hur de arbetar, kan vi konstatera att svaren vi fick var överensstämmande med 

verkligheten. Våra erfarenheter och pedagogernas tankar är till stor del väl 

överensstämmande. När vi jämför observationerna med intervjuerna kan vi än en gång se att 

det som hände och det som sades är samstämmigt och detta visar en tillförlitlighet vad gäller 

resultatet.   

 

6.2 Resultatdiskussion   

 

Vi börjar det här avsnittet med att diskutera resultatet från förstudien för att sedan gå över till 

resultatet från huvudstudien. Diskussionen kring huvudstudien är uppdelad efter 

frågeställningarna för att skapa en mer lättillgänglig struktur.  

 

6.2.1 Förstudie  

 

Under våra observationer utgår vi från de sociokulturella och socialkonstruktivistiska 

perspektiven genom att barn lär sig i de sociala sammanhang de befinner sig i och att de lär 

sig av varandra. Kulturen är sammanflätad med den sociala kontexten och påverkar barnen. 

Berger och Luckman (1979) och Hundeide (2006) beskriver dessa olika perspektiv som 
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handlar om de sociala och kulturella faktorerna i barns utveckling. Kommunikation och språk 

är i centrum för samspelet där lärandet sker. I resultatet från observationerna kan vi se att 

barnen lär av varandra genom att till exempel härma varandra. Enligt Piaget (i Egeberg & 

Jerlang, 1999) lär sig barn språket genom att imitera och härma omgivningen. Matsituationen 

är ett socialt sammanhang som även den påverkas av kulturen. Vi ser alltså att barnen lär sig i 

den sociala kontexten som existerar. Observationerna visar att språket är i centrum och 

utvecklas under denna situation. Språkutvecklingen visar sig genom dialog med andra och 

inte enskilt. Lärandet sker i samvaro med pedagogerna och de andra barnen. 

 

Eriksen Hagtvet (2004) belyser pedagogens viktiga roll i barns språkutveckling. Det är 

pedagogerna som hjälper barnen att få ett grundläggande språk och de behöver därför vara 

insatta i ämnet. Pedagogerna som medverkar i våra observationer är intresserade och inriktade 

på språket. Två av pedagoger som har utbildat sig i TAKK (tecken som kommunikation) visar 

engagemang och vilja att lära sig ny språklig kunskap som smittar av sig på barnen. Detta 

innebär även att pedagogerna är öppna för nya idéer och vill förändra verksamheten, helt i 

enlighet med vad som står skrivet i Läroplan för förskolan Lpfö98, rev. 2010. Resultaten från 

observationerna visar att pedagogerna har en betydelsefull roll för barnens utveckling av 

språket under matsituationen. Vi upplever att de yngre barnen behöver mer vägledning och 

stöd än de äldre. Alla barn söker mer eller minde bekräftelse hos pedagogen men de äldre 

barnen visar mer självständighet i sitt språkande. Pedagogerna för respektive ålder använder 

matsituationen till att inspirera och motivera barnen till att använda språket. För att få barnen 

att prata ställer de frågor och utmanar barnen till dialog. Pedagogerna är öppna och tillåtande 

gentemot barnens språkliga användning och detta bidrar till att barnen känner sig trygga i 

språkutvecklandet.   

 

Utifrån våra observationer kan vi se att barnen tränar språket hela tiden och de börjar redan 

vid låg ålder. Arnqvist (1993) menar att språket utvecklas mycket under de första levnadsåren 

och detta har vi fått bekräftat genom resultatet från våra observationer. De yngsta barnen är 

ivriga att ta in och lära sig nya ord. När pedagogen bekräftar att hon förstår vad barnen 

försöker säga blir de stärkta och det lyste av glädje i deras ögon. Den största språkliga 

utvecklingen vi ser är i hoppet mellan tvåringar och treåringar. Tvååringarna använder sig 

mest av enstaka ord medan treåringarna talar i fullständiga meningar. Detta tyder på att det 

händer väldigt mycket under barnens tidiga år. Westerlund (2009) menar att barn som är två 

år använder ca 25-50 ord och efter denna tid lär sig barnen två-ordssatser och utvecklingen 

börjar ta fart ordentligt.   

 

Svensson (2009) belyser olika sätt att uttrycka sig på och detta får vi bekräftat i resultaten från 

observationerna. Barnen pratar med ord eller meningar, tecknar, gör miner och använder 

kroppsspråket. De yngre barnen använder sig mycket av kroppen som uttryckssätt och de 

äldre barnen uttrycker sig oftast genom talspråket. Vi ser tydligt på de yngre barnen att de lär 

sig nya tecken och ord. Westerlund (2009) belyser att för små barn är det naturligt att använda 

kroppen och därför blir tecken som kommunikation en naturlig del av språkanvändningen. 

Tecken som kommunikation främjar språkutvecklingen för alla barn. Barnen visar 

självständigt nya tecken de lärt sig under matsituationen och visar verkligen en glädje över 
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detta. Språket blir konkret när man använder tecken. I förskolan ska lärandet vara lustfyllt och 

användandet av tecken är något som kan bidra till just detta. 

 

Något som är gemensamt för alla åldrar är begreppet reflektion. Barn och pedagoger för en 

dialog om vad som har hänt och vad som kommer att hända. Barnen reflekterar självständigt 

men får även stöd och uppmuntran av pedagogerna till detta. Reflektion tränar både 

användningen av språket men också användningen av tanken. Piaget (i Furth och Watchs 

1978) anser att språket och tanken hör ihop och utvecklas i samverkan. Tänkandet är en viktig 

faktor när utvecklingen av språket ska ske. Barnens reflektion är därför en viktig del för deras 

språkliga utveckling och på denna förskola är man tillåtande när det gäller barnens 

individuella reflektion.  

 

Matsituationen är uppbyggd av regler och normer för att vara väl fungerande i en verksamhet 

(Hellman, 2010). Matsituationen på denna förskola har självklart grundregler att följa men 

detta stör inte inlärningen av språket. Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och 

pedagogerna har hela tiden detta i åtanke när de är med barnen. Norman (2003) menar att 

måltiden på förskolan är ett bra tillfälle för att träna språket och är inte enbart till för att 

uppfylla de primära behoven. Måltiden på denna förskola är ett tillfälle där behovet av mat 

och dryck tillfredsställs samtidigt som utveckling av språket får äga rum. Utifrån resultaten av 

våra observationer ser vi att den språkliga delen används och existerar under hela 

matsituationen. Pedagogerna stödjer och hjälper barnen i deras träning av språket samtidigt 

som de försöker skapa en trevlig stund i lugn och ro. I Läroplan för förskolan anges att, 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra” (Lpfö98, rev.2010, s. 8). 

 

6.2.2 Huvudstudie 

 

Vi börjar med att diskutera den första frågeställningen som handlar om hur pedagoger tänker 

inför matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen. Pedagogerna anser att trygghet är 

en faktor som är avgörande för hur barnen ska våga uttrycka sitt språk. Om barnen är trygga i 

situationen vågar de även träna på sitt språk. Både miljön och personerna som vistas i 

matsalen är aspekter som är viktiga för tryggheten. Som vi tidigare har nämnt, utifrån Berger 

och Luckmann (1979) och Hundeide (2006), utvecklas barn i den sociala kontexten. Om barn 

inte är trygga i detta sammanhang, kan de inte heller utvecklas. Eriksen Hagtvet (2006) 

beskriver att miljön runt omkring barnen ska vara inbjudande och motivera till språklig 

utveckling. Om barnen inte är trygga blir det svårt för dem att ta in ny kunskap.  

Pedagogerna anser att förberedelser inför matsituationen grundar sig på att i förväg planera 

utvecklandet av språket, som till exempel att observera eller föra in nya begrepp. Detta kräver 

att pedagogerna i förväg har reflekterat och kommit fram till var de ska lägga nivån samt vad 

utförandet ska handla om. Håkansson (1998) beskriver Vygotskijs tankar om barns proximala 

utvecklingszon som visar var utvecklingsmöjligheterna finns. Detta kan pedagogerna få syn 

på genom att observera barnen under måltiden för att se vilken nivå de ligger på och därefter 
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höja ribban. Pedagogerna pratar om vikten av vilket förhållningssätt man har gentemot barnen 

och att det handlar om att vara en förebild där språkutvecklingen får ske genom att alla får 

utrymme. Boström och Nilsson (2010) belyser att pedagogen måste skapa möjligheter till 

utveckling. Att utgå från barnen och var de befinner sig är avgörande för att barnen ska fatta 

tycke för inlärningen. Förhållningssättet har stor betydelse för hur matsituationen kommer att 

användas. Vill man bara upprätthålla regler för en lugn måltid kan man tappa bort den 

språkutvecklande delen där barnen självständigt får utvecklas. Det gäller att ha en balans 

mellan regler, normer och barnens träning av språket. Är det för hög ljudnivå kan barnen inte 

föra en dialog och därmed försvinner det språkutvecklande tillfället. Resultatet från 

intervjuerna visar att pedagogerna delar denna tanke om att man måste hitta broar som leder 

till en god måltid där dialog utvecklar barnen.  

Den andra frågeställningen handlar om vad pedagogerna gör under matsituationen för att 

stimulera språkutvecklingen. Barn behöver få motivation och inspiration i form av följdfrågor, 

utmaningar samt en intresserad pedagog för att språkutveckling ska ske (Westerlund, 2009). 

Pedagogerna inspirerar barnen till språklig användning genom att ställa frågor och följdfrågor, 

upprepa och förtydliga ord för att sedan spinna vidare på barnens tankegångar. Dessa 

pedagoger förklarar att de aktivt lyssnar på barnen och ger barnen tid till att svara och fördelar 

ordet till varje barn under varje måltid. Våra reflektioner kring detta kretsar kring att aktivt 

lyssnande och barns egen taltid kan påverka språkutvecklingen. Enligt läroplan för förskolan 

ska lärandet ske utifrån barnens intresse och detta kan inte uppnås om pedagogen inte är en 

aktiv lyssnare samtidigt som han/hon även måste se till att det inte är samma person som alltid 

får föra talan (Lpfö98, rev.2010).   

 

Ett uttalande som vi uppmärksammade i resultatet handlar om ja- och nej frågor. En pedagog 

menar att de inte använder sig av ja- och nej frågor under matsituationen för att utmana 

barnen till att utveckla sina svar. Detta bedömer vi vara en bra princip som kan hjälpa till i 

stimuleringen av språket. Det som vi däremot är skeptiska till är om denna verkligen efterföljs 

under alla måltider. Under observationerna kunde vi ibland höra att pedagogerna ställde ja- 

och nej frågor.  

 

Det är viktigt att ta in språket som en naturlig del av miljön och göra den synlig för barnen. 

Barnen blir på detta vis inspirerade och motiverade till att lära sig ny kunskap (Eriksen 

Hagtvet, 2006). Utifrån resultaten från intervjuerna kan vi konstatera att pedagogerna 

använder sig av språket på olika sätt. De använder sig av talet, kroppen och tecken beroende 

på barnens behov samt var intresset ligger. Pedagogerna styr samtalen för att komma in på ett 

spår som de vill att barnen ska reflektera kring eller ta lärdom av. Träning av ordförståelse 

och nya begrepp erbjuder pedagogerna varje dag. Utifrån detta kretsar våra tankar kring de 

som Eriksen Hagtvet (2006) beskriver om att pedagoger skapar miljöer där barnen får möta 

och träna språket utifrån deras individuella behov. Det pedagogerna har tänkt göra inför 

matsituationen visar sig genom att de styr in barnen på det området. Utifrån pedagogernas 

synsätt blir alltså deras förberedelse från tanke till handling en verklighet.  
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Den pedagogiska biten under matsituationen ska innefatta samspel och dialog men ofta går 

”rättesnörena” om hur man ska ”bete” sig i första hand (Ek, 2009). Regler och normer för att 

måltiden ska bidra till språklig utveckling hos barnen är viktigt enligt pedagogerna. Vi finner 

en överensstämmelse från förstudiens observationer och pedagogernas uttalanden kring detta. 

Utifrån observationerna ser vi att pedagogerna upprätthåller de sociala reglerna för att kunna 

föra dialog med barnen, vilket i sin tur stimulerar språket. Sedan bekräftade svaren från 

intervjuerna att det är ett medvetet val som pedagogerna gör. De vill att matsituationen ska 

vara lugn med ändå främja språket och därför krävs det riktlinjer att följa för att upprätthålla 

detta. Pedagogerna anpassar sig efter rådande förhållanden genom att till exempel dra sig 

tillbaka eller tysta ner. Tänker man för mycket på att ordningen ska efterföljas missar 

pedagogen viktiga inslag (Ek, 2009). Våra diskussioner kring detta kopplar vi till Hellman 

(2010) när hon beskriver vilket perspektiv pedagogen utgår ifrån under upprätthållningen av 

reglerna och vad reglerna har för funktion. Är reglerna så pass viktiga att de alltid måste 

följas? Utgår man under matsituationen från ett vuxen- eller barnperspektiv? Självklart måste 

det finnas regler för de extrema förhållanden som kan uppkomma, men ibland krävs det 

kanske lite oordning för att utveckling ska ske. Vad är det värsta som kan hända om vi går 

utanför ramarna och tänjer på reglerna? En del barn kanske lär sig nya ord genom sång 

eftersom han/hon är intresserad av detta. I sådana fall kanske man ibland måste tillåta sång 

under måltiden.   

 

För att kunna koppla kunskapen till andra sammanhang krävs det att pedagogen har en 

helhetssyn på lärandet (Lindö, 2002). Barnet ska kunna koppla språket till nya kunskaper och 

använda sig av detta i andra situationer. Pedagogerna tycker att språket är grunden för allt 

lärande och bidrar till hur annan kunskap kommer att förstås. När de introducerar nya begrepp 

för barnen går dessa in i andra ämnen som till exempel matematik. Barnen lär sig nya ord och 

innebörden av dessa samtidigt som de erövrar ny kunskap kring andra områden. Pedagogerna 

menar att även om de tar in matematiken som samtalsämne under matsituationen så tränar 

barnen språket. Det bli ett lärande som är kombinerat och innehåller flera delar från 

förskolans läroplan. Enligt de sociokulturella och socialkonstruktivistiska perspektiven är 

språket i centrum för lärandet och allt påverkas av detta (Vygotskij, 2001 & Berger & 

Luckmann, 1967). Vi delar denna tanke om att språket är grunden för allt lärande och därför 

tror vi att det är bra att ha just detta tankesätt om att man kan kombinera lärandet.   

 

Den tredje frågeställningen handlar om vad pedagoger gör med erfarenheten från 

matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen. Pedagogernas tankar handlar i detta fall 

om reflektion och vidare arbete. Pedagogerna anser att de ska ta med sig dessa erfarenheter 

och ta tillvara på dem för att utveckling ska ske. Barns lärande är situerat och pedagoger 

behöver därför ta till vara på detta situerade lärande de fått syn på (Dysthe, 2003). Om 

pedagogen bara låter erfarenheterna passera kommer han/hon missa viktiga delar för att få en 

helhetsbild över barnens utveckling. Pedagogerna menar att det krävs reflektion och 

bearbetning av informationen för att kunna utveckla verksamheten till barnens bästa. Våra 

förhoppningar är att pedagogernas uttalanden om efterarbete är något som verkligen 

eftersträvas och att det inte är något som de bara uttrycker. En pedagog nämner att 

matsituationen är ett av de bästa tillfällena för att se barnens nivå och denna tanke tycker vi att 
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alla som arbetar med barn borde ta fasta på. Det är stressigt och ont om tid i de vardagliga 

situationerna med barnen, men pedagogerna anser ändå att kvaliteten på verksamheten hänger 

på att man gör något av den värdefulla informationen man införskaffat.   

 

Både vi och pedagogerna som blev intervjuade anser att dessa tre frågeställningar går ihop 

och är sammanlänkande. Pedagogerna beskriver att de måste koppla förberedelserna inför 

matsituationen till det erfarenheter de tagit fasta på från tidigare matsituationer, i förhållande 

till vad de aktivt utför. Vad pedagogerna gör före, under och efter smälter ihop och är 

beroende av varandra för att kunna fungera optimalt. Danell (2003) beskriver att pedagogers 

relationer mellan tanke, handling och erfarenheter är sammankopplade. De använder sig av 

erfarenheterna för att planera in nya faktorer i undervisningen.  

 

Det vi till sist diskuterar angående pedagogernas svar på intervjuerna är om de verkligen gör 

som de säger. Visserligen ser vi utifrån resultaten från observationerna att pedagogerna 

agerade i enlighet med sina uttalanden, men var det bara för att vi hade uppmärksammat dem 

på detta eller arbetar de alltid så? Oavsett hur det förhåller sig med detta då ger vårt arbete 

med denna studie förhoppningsvis pedagogerna på denna förskola en påminnelse om att 

använda de ”språkutvecklande glasögonen” i de vardagliga situationerna som till exempel 

matsituationen.  

 

Slutligen vill vi diskutera vikten av barnvärden som arbetar i restaurangen eftersom vi tror att 

vårt resultat påverkas av detta. Hellman (2010) beskriver att barnen får ansvara för dukningen 

inför måltiden på förskolan genom att vara dukvärdar. Detta för att skapa ordning och struktur 

under matsituationen men även för att barnen ska få vara delaktig i ansvaret. I vår studie är 

det en pedagog som är ”dukvärd” för att underlätta för de andra pedagogerna. Både 

observationerna och intervjuerna visar att barnvärdens arbete underlättar och förbättrar 

strukturen under matsituationen. Att pedagogerna inte behöver förbereda det praktiska inför, 

under eller efter måltiden bidrar till att de kan fokusera på barnen. Istället för att behöva 

stressa fram maten på bordet kan pedagogerna passa på att föra en dialog med barnen i väntan 

på maten. Pedagogerna nämner att detta kan gynna den pedagogiska miljön och inte minst 

bidra till en trivsam och lugn atmosfär. Våra erfarenheter från andra förskolor är att 

matsituationen kan bli ett stressmoment utifrån att den praktiska delen tar mycket tid och att 

det viktiga är att barnen får i sig mat. Pedagogernas uppsikt över barnen störs och detta kan 

leda till att oroligheter i lokalen uppstår. Enligt vår mening är en barnvärd ett ”verktyg” som 

kan bidra till att pedagoger bättre kan använda matsituationen för att stimulera språket.  

 

Hela vår studie är utförd på en och samma förskola. Det hade varit intressant att observera och 

genomföra intervjuer på fler förskolor och jämföra dessa med varandra. Resultatet från vår 

studie visar att just denna förskola använder matsituationen i syfte att stimulera 

språkutvecklingen. Det vi däremot inte vet är hur förskolor i allmänhet använder och ser på 

matsituationen. För att få en bredare kunskap kring detta hade vi kunnat ta in fler förskolor för 

att se hur majoriteten arbetar för att nå detta syfte. Detta hade emellertid tagit väsentligt 

mycket längre tid än vad som varit möjligt inom ramen för den studie vi har genomfört som 

grund för vårt examensarbete.  
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6.3 Erfarenheter för framtiden 

 

Från denna studie tar vi med oss många nya erfarenheter och kunskaper. Att ta tillvara på 

matsituationen som en lärandesituation är något som vi verkligen tagit fasta på. Vår 

kommande roll som språkliga förebilder för barnen är betydelsefull och avgörande för 

barnens språkutveckling. Är vi tysta och tillbakadragna blir barnen påverkade och 

motivationen sänks. Det gäller för oss att alltid utmana, inspirera, motivera barnen och 

analysera det vi gör. Dessa tre frågeställningar före, under och efter tar vi med oss som 

riktlinjer i vårt arbete med barnen, inte minst när det gäller den språkliga utvecklingen. Om 

man inte tar till vara på dessa tre frågeställningar kommer inte heller helhetsarbetet fungera 

eller eftersträvas. För att få en fungerande verksamhet behöver pedagoger arbeta och 

analysera dessa tre delar. En erfarenhet som vi tar med oss handlar om TAKK (tecken som 

kommunikation). TAKK främjar språkutvecklingen för alla barn och detta är något som vi vill 

lyfta in i verksamheterna och förverkliga. Slutsatsen är att vi alltid ska sträva efter att hitta nya 

idéer och utvärdera det vi gjort för att utvecklingen ska gå framåt. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det som under studien väckt ett intresse hos oss är det språkliga hjälpmedlet TAKK (tecken 

som kommunikation). Utifrån vårt arbete har vi fått insikt i vilket bra kommunikationssätt 

detta är. Att förstärka de primära orden med tecken kan hjälpa alla barn och inte bara de barn 

som har behov av språkligt stöd. Matsituationen ger tillfälle för användning av tecken, där 

pedagogen kan fånga barnen under ett lugnt tillfälle där händerna bidrar till kommunikation. 

Vi anser att användningen av tecken ger språkinlärningen en lustfylld inverkan. Eftersom vi 

såg att barnen uppskattade detta och verkligen utvecklades hela tiden tycker vi att TAKK är 

något som behövs ute i verksamheterna när det gäller språkutvecklingen. Utifrån detta anser 

vi att förslag på vidare forskning skulle kunna handla om hur TAKK påverkar den språkliga 

utvecklingen och vilka skillnader det blir jämfört med om verksamheten enbart använder sig 

av det ”traditionella språkinlärningen”. 
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Bilaga 1 
 

Hej  

 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin på Luleå tekniska universitet. Vi är 

mitt uppe i examensarbetet och undrar om ni vill hjälpa oss med denna forskning. Syftet med 

studien är att ge en vidgad förståelse för matsituationens betydelse för barns språkutveckling. 

Som ni redan vet har vi gjort vår förstudie hos er genom att observera 4 bord vid 

matsituationen. För att samla stoff om pedagogens tankar kring området undrar vi om vi får 

intervjua er som satt vid respektive bord plus att vi gärna vill intervjua er barnvärd som vistas 

i er restaurang. 

 

Arbetet kommer att publiceras på universitetets rapportserie alltså även på internet men all 

information kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer att använda oss av diktafon för 

att få med allt ni säger och få en kvalitativ grund. Inspelningarna kommer endast avlyssnas av 

oss och sedan raderas. Det är självklart frivilligt att medverka i detta och ni får avbryta när ni 

vill om ni känner för det.  

 

Har ni frågor kontakta gärna oss 

 

Med vänliga hälsningar  

Madelene Jakobsson & Sofia Klingert  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor:  

 

Hur tänker du inför matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen? 

 

Vad gör du under matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen? 

 

Vad gör du med erfarenheterna från matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen? 

 

 

 

 

 

 

 


