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Förord 
 

Vi som har gjort det här examensarbetet heter Annica och Marina och vill börja med att tacka 
vår handledare Lena Lundberg Vesterlund som uppmuntrat och väglett oss i vårt 
examensarbete. Vi har haft en mycket positiv upplevelse av att arbeta tillsammans och känner 
att vi har stöttat varandra och utvecklats som individer. Vi vill tacka alla barn, förskollärare 
och barnskötare som deltagit i vår studie, för att de har gett oss tid och möjlighet att besöka 
dem och därigenom gett oss viktig kunskap om vårt kommande yrke. 
 
Vi har gjort en studie om samtalet vid frukostmåltiden men inser att våra män, Björn och Kent 
och våra barn, Alva, Sofia, Hanna och Johan, under en period, inte har kunnat föra några 
längre samtal med oss då vi varit mycket upptagna med vårt examensarbete. Vi vill tacka våra 
familjer för all hjälp de har gett oss och för det tålamod de har visat. 
 
Annica och Marina



  

Abstrakt  
 

Vårt syfte har varit att undersöka och beskriva barnens samtal vid frukostmåltiden vid två 
avdelningar i en förskola där den fysiska miljön är utformad på olika sätt. Vi har även valt att 
studera förskollärare/ barnskötares inverkan på barnens samtal. Vi har genom observationer 
studerat hur många och vilka samtalsämnen som fördes under frukostmåltider på två 
avdelningar i en förskola och hur förskollärare/ barnskötare inverkade på barnens samtal. Vi 
har kompletterat med intervjuer av en förskollärare på varje avdelning. Vi har beskrivit delar 
av den fysiska miljön som är aktuell under frukostmåltiden till exempel bord, stolar och vem 
som bestämmer var barnen ska sitta. Vi har i vår studie upptäckt att det finns skillnader i hur 
förskollärare/ barnskötare inverkar på barnens samtal och att avdelningar väljer olika 
arbetssätt under frukostmåltiden. Resultaten visar att en engagerad förskollärare/  barnskötare 
som tar egna initiativ och stödjer barnens egna samtal är viktig för att stimulera barnen att 
samtala under frukostmåltiden. De delar av den fysiska miljön som vi har studerat ger barnen 
möjligheter till att utveckla olika kunskaper, till exempel samtal och självständighet. 
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1 Bakgrund 
 
Under denna rubrik inleder vi med att berätta om varför vi blev intresserade av att göra en 
studie om samtalet under frukostmåltiden i förskolan. Vi beskriver sedan några begrepp som 
är återkommande i vårt examensarbete. Vi gör en historisk tillbakablick och beskriver sedan 
några riktlinjer ur Läroplanen som kan vara vägledande under frukostmåltiden. Vi går sedan 
vidare med att beskriva teorier och tidigare forskning kring två ämnen, samtal och miljö och 
vi avslutar rubriken bakgrund med vårt syfte. 
 

1.1 Inledning 
 
”Låt maten tysta mun.” Har ni hört det talesättet? Vi är två blivande förskollärare som har 
blivit nyfikna på hur barn och förskollärare/ barnskötare samtalar under frukostmåltiden i 
förskolan. Vi är intresserade av vad barnen pratar om när de äter frukost och om det finns 
vuxna vid bordet som uppmuntrar barnen att berätta. I vår verksamhetsförlagda utbildning, 
har vi upptäckt att förskollärare/ barnskötare arrangerar miljön på olika sätt när barnen ska äta 
på förskolan. Frukostmåltider är en daglig återkommande aktivitet och den är därför aktuell 
för oss som blivande förskollärare. 
 
Vi tror att måltiden är en vardagssituation med potential för att utveckla flera olika förmågor 
hos barnen. Läroplanen för förskolan, (Lpfö 1998), beskriver till exempel att förskolan ska 
främja barns språkutveckling, inflytande och att skapa tillit till sin egen förmåga. Vygotskijs 
teorier om hur viktigt språket är för vårt lärande, har ingått i vår utbildning. Vidare har vi i vår 
utbildning, reflekterat över hur miljön i förskolan ständigt behöver förändras för att möta 
barns olika behov. 
 
Vi har uppmärksammat flera olika sätt att arrangera frukostmåltiden under våra 
verksamhetsförlagda utbildningar och alla varianter gjorde oss nyfikna på vad som sker under 
frukostmåltiden och då framförallt vad som händer med samtalet. Vi har valt att studera två 
olika varianter där den ena innefattar att barnen sätter sig vid dukat bord och på platser som 
förskollärare/ barnskötare har valt ut i förväg. Den andra varianten består av en frukostbuffé 
där barnen själva plockar ihop sin frukost och sedan sätter sig på valfri plats. Vi har även 
uppmärksammat att man ibland kombinerar frukosten med rogivande musik och tända ljus.  
 

1.2 Definition begrepp 
 
Under denna rubrik kommer vi att beskriva begrepp som är viktiga och vanligt förekommande 
i vår uppsats.  

1.2.1 Samtal 
 
Vi kommer att studera hur många och vilka samtal som förs under frukostmåltiden. I den 
litteratur vi använder förekommer flera olika begrepp kring ämnet samtal bland annat dialog 
och kommunikation. Vi kommer inte att skilja på de olika begreppen i vårt examensarbete och 
vi väljer att använda begreppet samtal som ett samlingsnamn. 
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Kvale (1997) beskriver hur vi genom samtal samspelar med andra människor i vår 
omgivning. Vi frågar och svarar och lär känna varandra och pendlar mellan ytliga samtal 
till mycket personliga samtal.  

1.2.2 Dialog  
 
Dysthe (1996) beskriver ordet dialog som ett samtal mellan två individer. Dysthe utgår 
från Bakthins tankar om olika dialogers betydelse. ”Livet är dialogiskt till sin natur. Att 
leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, lyssna, svara, komma överens 
osv.”(Bakhtin, 1981,s 318 här citerat via Dysthe 1996, s.63).  

1.2.3 Kommunikation 
 
Begreppet kommunikation definierar vi genom att använda följande citat ur 
uppslagsverket Nationalencyklopdin:. ”`Ömsesidigt utbyte’, av commu´nico,’göra ge-
mensamt’, ’låta få del i’, ’få del av’, ’med-dela’, av commu´nis ’gemensam’,” 
(Nationalencyklopedin, 1993, s.206) 

1.2.4 Fysisk miljö  
 
Skantze (1989) avser fysisk miljö som skolhuset med tillhörande möbler, material och 
redskap. Skantze beskriver även utsmyckningar och utemiljön intill skolan. Vi har valt att 
studera bord, stolar, ljus, musik, var barn och förskollärare/barnskötare sitter vid bordet och 
hur maten serveras eftersom det är delar av den fysiska miljön som är aktuella under 
frukosmåltiden. 
 

1.3 Historisk tillbakablick  
 
Säljö (2000) menar att vi omedvetet bär med oss föreställningar om hur vi ska göra i speciella 
situationer eftersom vi gör som man har gjort i alla tider. Genom att lära sig mer om vilka 
normer som varit rådande under olika perioder kan vi utmana vårt förhållningssätt.  
 
Vallberg Roth (2002) beskriver en skola kring 1800-talet som var präglad av kristendomen 
och att Martin Luthers Lilla och Stora katekes var skrifter som användes i skolan. Syftet med 
småbarnsskolan var att ge barnen ”omvårdnad och passande uppfostran.” (Vallberg Roth, 
2002, s. 34) I boken Bordsamtal av Luther (1957) framgår det att han på 1500-talet 
kombinerade samtal och måltid. Luther samlade vänner och lärjungar vid sitt bord. Under 
måltiderna samtalade man om vitt skilda ämnen, såsom teologi, konst och barnuppfostran. 
Luther menade att två av storheterna i livet som gud givit oss var att kunna samtala och att 
äta.  
 
Nordin-Hultman (2005) beskriver hur möblernas utformning uppmärksammades i början av 
1900- talet. Hon nämner till exempel systrarna Moberg, Alva Myrdal och 
Befolkningskommissionen 1938 som alla talade för möbler tillverkade för barn, i barnens 
höjd, i förskolan.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson, (2001) beskriver att måltiden än idag är ett tillfälle då vi 
möts och samtalar. 
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I ett kulturellt och socialt perspektiv är måltiden en situation där en rad samhälleliga, 
kulturella och personliga föreställningar om fostran och lärande kommer till uttryck. Måltiden 
är ett viktigt inslag i vardagen för barn och vuxna. Deltagarna äger ett gemensamt intresse, 
maten, även om de kan förhålla sig på olika sätt till denna. Under måltiden sitter man ofta i en 
mindre grupp som medger att man på nära håll kan se och höra varandra. På så sätt kan också 
kommunikation och samspel bli möjliga. (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s.88) 

 

1.4 Läroplan 
 
Följande mål i läroplan för förskolan, kan vara vägledande vid frukostmåltiden i 
förskolan. 
 
Läroplanen betonar vikten av samtal ur ett demokratiskt perspektiv och som grund för barns 
språkutveckling. ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 
uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,/…/ ” (Lpfö 
98, s.14)  
 
Läroplanen beskriver hur både individ och grupp skall ses som en tillgång. ”I förskolan skall 
barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 
både det enskilda barnet och barngruppen.” (Lpfö 98.s. 9) 
 
Vidare beskriver läroplanen (1998) hur språket är ett redskap för att erövra kunskap. ”Språk 
och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.”  
(Lpfö 98, s.10)1 
 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Samtal 
 
Vi har valt att utgå från följande teoretiker för att belysa värdet av samtal. 

1.5.1.1 Vygotskij  
 
Vygotskij (1934/1999) menar att språket är vårt viktigaste redskap och därför är det viktigt för 
barnet att utveckla språket för att kunna utveckla sitt tänkande Detta sker i möten med andra 
människor, då vi gör nya erfarenheter. Han menar att det är i det sociala samspelet som vi 
utvecklas och vårt inre språk är därför beroende av vår omgivning. Vygotskij (1995) talar om 
hur samtal med andra berikar oss. När vi lyssnar till andras berättelser kan vi genom vår 
fantasi, föreställa oss händelser och platser som vi själva inte har erfarit och på så sätt finner 
vi ny kunskap. 

1.5.1.2 Malaguzzi 
 

                                                 
 
 
1 Identitet ”självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.” (Nationalencyklopedin, 1993, s.342) 
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Forsell (2005) berättar att Malaguzzi ville att man skulle lyssna till barnen och att barnen 
börjar kommunicera med sin omgivning direkt de föds.  
 

När barnen föds är de genast omslutna av en ocean av ord, av tecken, och de lär sig talandets 
konst, lyssnandets konst, läsningens konst, att ge tecken mening. Jag menar att uppfostran 
innebär att hitta en lösning till en allt större kompetens vad gäller kommunikation. I 
kommunikationen inryms barnets hela liv, egentligen människans hela liv: tankens logiska 
verktyg, kommunikation som grund för socialisation, för de känslor och sinnesrörelser som 
passerar genom kommunikationen. Att lära sig hur man kan tala och hur man kan lyssna är 
några av de stora frågorna i livet. (Malaguzzi i Forsell, 2005, s.198) 

1.5.1.3 Dewey 
 
Dewey (1985) beskriver hur barnens intresse är grunden för lärande och hur ett demokratiskt 
samhälle kännetecknas av ett fritt samtal. Han beskriver hur människor i ett samhälle samtalar 
och lär sig av varandra. 

 
Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation 
(och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera med sin omgivning 
innebär att man får en utvidgad och förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra har tänkt 
och känt, och påverkas, på ett eller annat sätt, av detta. Inte heller den man kommunicerar 
med förblir opåverkad. (Dewey J, 1985, s.39) 

1.5.1.4 Merleau-Ponty 
 
Johansson (2005) beskriver Merleau-Ponty teori om livsvärlden på följande vis; ”Med 
livsvärld avses en värld som vi riktar oss mot; som vi samtidigt är delar av och som också 
finns i oss. Världen är subjektiv och objektiv på samma gång, vi är delar av den, påverkar 
och påverkas av den.”(Johansson, 2005, s.11)  
 
Johansson, (2001) beskriver att Merleau-Ponty menade att små barn naturligt är öppna 
och intresserade av sin omgivning och från början tolkar de ansiktsuttryck och gester hos 
människor som de möter. När barnet lär sig språket öppnas nya möjligheter för barnet att 
förstå andra. Merleau-Ponty (1945/ 1997) betonar hur viktigt språket är och menar att det 
vi säger visar det vi tänker. ”Att tänka är att uttrycka”(Merleau-Ponty 1945/ 1997, s.156). 
Han beskriver vidare hur våra tankar utvecklas när vi lyssnar till andra personer som 
berättar om sina upplevelser. 

1.5.2 Miljö 
 
Vi har valt att utgå från följande teoretiker som beskriver hur miljön kan påverka oss. 

1.5.2.1 Bronfennbrenner 
 
Imsen (1998/2000) tolkar Bronfennbrenners teori när Imsen berättar att barn tillhör flera 
miljöer samtidigt. Barnens miljöer kan förutom hem och skola vara till exempel 
fritidsaktiviteter, kamrater, grannar och föräldrars vänner. Vidare påverkas barnen av det 
område där de bor och det samhälle de tillhör. Barnet påverkas av de olika miljöerna och tar 
med sig tankar och känslor från en miljö till de andra. 
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1.5.2.2 Malaguzzi 
 
Dahlberg och Åsén i Forsell (2005) skriver att Malaguzzi inspirerade flera kommunala 
förskolor i Reggio Emilia att arbeta utifrån en pedagogik där man har en ”djup respekt för 
barnets rättigheter och potentialer.” (Ahlqvist, Gustafsson & Gynther i Forsell 2005, 
s.190) 
 
Gedin och Sjöblom (1995) beskriver hur man i Reggio Emilia talar om tre pedagoger2, 
miljön, barngruppen och pedagogen. Dahlberg och Åsén i Forsell (2005) beskriver att 
Malaguzzi ville att miljön i förskolan skall stödja barnens utforskande. Rummet ger 
signaler om vilken syn på barnet som förskolan har och därför är det viktigt att 
förskollärare/ barnskötare arrangerar en miljö som utmanar barnen och väcker deras lust 
och intresse. 

1.5.2.3 Montessori 
 
Ahlqvist, Gustafsson och Gynther (i Forsell 2005) beskriver hur Maria Montessori 
utvecklade en pedagogik som förenar teori och praktik. ”Montessoris budskap var att 
barnets sociala, emotionella och fysiska utveckling är precis lika viktig som den 
intellektuella.” (Ahlqvist, Gustafsson & Gynther i Forsell 2005, s.149) 
 
Ahlqvist, Gustafsson och Gynther (i Forsell 2005) ger exempel på Montessoripedagogik 
genom att beskriva en situation i en miljö som författarna själva har valt. De beskriver hur 
barn i en förskola hjälper en kokerska i köket genom att skölja sallad och skära gurka. 
Kokerskan ber barnet att dela gurkan i halvor och sedan fjärdedelar. Två andra barn dukar 
bordet. När barnen sedan sätter sig runt matbordet tar barnen själva så mycket mat de vill 
ha och skickar sedan runt karotterna till sina vänner. Under måltiden samtalar barnen. 
Genom att beskriva denna konkreta situation vill författarna visa på hur 
Montessoripedagogik väver samman civilisation och förskola. Genom att praktiskt prova 
olika material får barnen möjlighet att öva sig i färdigheter som är en del av det verkliga 
livet i ett samhälle. Ahlqvist, Gustafsson och Gynther (i Forsell 2005) menar att 
Montessoripedagogiken bygger på att barnen i förskolan får öva sig till självständighet 
och att praktiska göromål kombineras med teori, till exempel barnet som skär gurkan i 
halvor. 
 

Den fysiska miljön påminner mer om ett flertal mindre arbetsplatser för barn /…/ Här finns 
en laborationshörna, en ateljé, ett bibliotek, datorer och ofta också ett kök för barnen. I skolor 
där maten lagas på plats är barnen alltid delaktiga. (Ahlqvist, Gustafsson & Gynther i 
Forsell 2005, s.157) 
 

Ahlqvist, Gustafsson och Gynther (i Forsell 2005) beskriver hur Montessoripedagogiken 
lägger vikt vid att förskollärare/ barnskötare förändrar miljön så att den utmanar barnen. 
Författarna beskriver hur nya material presenteras genom överraskningsmoment. Det nya 
materialet finns förberett och framplockat när barnen kommer in i rummet. 

                                                 
 
 
2 Pedagog ”/…/Genetiv paido´s,’barn’och agögo’s’ ledare’/…/lärare, undervisare.” (Nationalencyklopedin 1993 
s.25) 
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1.6 Tidigare forskning 

1.6.1 Samtal  
 
Under denna rubrik vill vi beskriva en del av den tidigare forskning som har gjorts kring barn 
och samtal. 

1.6.1.1 Barnet 
 
Johansson (2005) lyfter hur viktigt det är att barn lär sig språket. ”Att förvärva språket och se 
det som ett redskap för att delta som en medborgare i samhället är en grundläggande fråga om 
demokrati.” (Johansson, 2005, s. 220)  
 
”I en dialog som fungerar finns jag tillsammans med andra. Där finns någon som lyssnar på 
mig och där får jag möjlighet att uttrycka det som finns inom mig. Jag får uppleva gemenskap 
med andra människor.” (Goldinger via Tegenrot Hagberg G, 2004, s.19) 

1.6.1.2 Barnet och omgivningen 
 
Skolverket (1998) beskriver i Jord för växande hur språket utvecklas i sociala sammanhang 
och att det behövs engagerade vuxna som hjälper barnen i deras språkutveckling. 
 

Barnet är beroende av samspelet med omgivningen för att komma igång med och utveckla 
sitt talspråk. /…/ Genom att föräldrar och andra personer i omgivningen talar med barnet och 
bemöter barnets uttryck för kommunikation grundläggs ett språkligt självförtroende hos 
barnet som i sin tur blir en drivkraft för ett fortsatt och successivt lärande av ett rikligare och 
mer korrekt verbalt tal. (Skolverket, 1998, s.43)  
 

Säljö (2000) menar att skolan är viktig för vårt lärande men att även andra miljöer har stor 
betydelse för vår utveckling till exempel familj och vänner. ”Samtalet vid middagsbordet, 
samlingen framför tv:n, diskussionen på caféet, aktiviteten på fritidsgården är alla 
sammanhang där lärande sker genom interaktion mellan människor.”( Säljö, 2000. s.12) Säljö 
beskriver vidare hur vi lär oss av varandra genom samtalet. 

 
Det helt vardagliga samtalet – vilket man kan hävda är den viktigaste komponenten i vår 
kunskapsbildning – ger upphov till insikter och kunskaper som individen tar med sig och 
formas av. Kunskapstradering fungerar således utan att vi är medvetna om det eller ser det 
som syftet med en aktivitet. I ett sociokulturellt perspektiv kan vi inte, som jag redan påpekat, 
undvika att lära: frågan är snarare vad vi lär oss i olika situationer.(Säljö 2000, s.47) 

1.6.1.3 Barnet och förskollärare/ barnskötare. 
 
I en undersökning gjord av Johansson (2005) på uppdrag av Skolverket framkom det att flera 
förskollärare/ barnskötare tycker att det vardagliga samtalet är viktigt och därför engagerar de 
sig i samtalet med barnen. Förskollärare/ barnskötare lyssnar till barnen för att bekräfta 
barnen och ge barnen utrymme att uttrycka sina egna tankar och intressen.  
 
Ur artikeln Omsorg – en central aspekt av förskolepedagogiken citerar vi följande: 
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För att pedagogiska möten skall komma till stånd krävs ett engagemang i och en omsorg om den 
lärandes livsvärld. I en pedagogisk kontext, vilar ansvaret för dessa möten på pedagogens strävan att 
försöka närma sig barnets livsvärld. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001),   

 
Doverborg och Samuelsson Pramling (2000) beskriver att det inte räcker med att bara visa sig 
intresserad av vad barnen samtalar om, förskollärare/ barnskötare behöver aktivt sätta sig in i 
barnens samtal genom att ställa frågor. Hagtvet Eriksen (2004) beskriver att barn behöver 
rikliga samtal i flera olika situationer med engagerade vuxna.  
 
Johansson (2005) beskriver att det är viktigt att ta tillvara på tillfällen i vardagen för att 
stimulera barnen att samtala. Det innebär att vuxna behöver lyssna till barnen och uppmuntra 
barnen till att fortsätta samtala men även att förskollärare/ barnskötare själva behöver ta 
initiativ till samtal.  
 
”Vi lyssnar på barnens ord men sedan är det vårt ansvar att resonera om hur och vad vi 
pedagoger kan lägga till som utmanar barnens tankar vidare och som ger dem möjlighet till att 
vidga sina perspektiv.” (Åberg Ann & Taguchi Lenz Hillevi, 2005, s.71) 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2001), har genomfört en studie där de bland annat 
analyserat måltidssituationer i förskolan. Undersökningen som genomfördes på två olika 
förskolor, visade att det hos förskollärare/ barnskötare finns en önskan att möta barnen i deras 
livsvärld. Observationerna visar att de vuxna överlåter samtalet till barnen sinsemellan och att 
de vuxna ofta övergår till kollegiala samtal vilket innebär att de tappar engagemang i att möta 
barnen i deras livsvärld.  

1.6.2 Miljö 
 
Under följande rubriker beskriver vi den tidigare forskning kring miljön till exempel 
möbler, rutiner och atmosfär som vi har valt. 

1.6.2.1 Rum och möbler 
 
Alerby, Bengtsson, Bjurström, Hörnqvist och Kroksmark (2006), skriver att vi påverkas av 
det rum vi befinner oss i. Vi kan göra olika saker beroende på vad rummet tillåter och 
förflytta oss mellan olika rum beroende på hur byggnaden är utformad och hur väggar, dörrar 
och möbler är placerade. ”Människors beteenden kan därmed knytas ihop med den rumsliga 
gestaltningen./…/ Människor både påverkar och påverkas av den rumsliga gestaltningen i en 
ständig växelverkan.” (Alerby et al. 2006, s.12) Alerby, Bengtsson, Bjurström, Hörnqvist och 
Kroksmark (2006) beskriver vidare att ett rum kan inspirera oss att söka kunskap men att det 
genom sin utformning även kan hindra vårt lärande.  
 
 ”Man får således inte säga att kroppen är i rummet och inte heller att den är i tiden. Den 
bebor rummet och tiden.” (Merleau- Ponty 1945, s.102)  
 
Nordin- Hultman (2005) beskriver att verksamheten på förskolan är planerad genom att tid 
och rum används på olika sätt. Barn och förskollärare förflyttar sig mellan rum under olika 
aktiviteter. Hon beskriver hur möbler i vuxenstorlek kan te sig som enorma för små barn och 
att detta ger signaler till barn om vad som är möjligt och tillåtet. Nordin- Hultman menar att vi 
måste se över miljön i förskolan och hur den påverkar barnen. Hon beskriver till exempel att 
möbler bör vara utformade efter barnens storlek och behov.  



 

8  

Som vuxen måste vi aktivt fråga oss om rummet är en pedagog som motarbetar oss eller som 
samspelar på bästa möjliga sätt och underlättar vardagens verksamheter. Gör miljön det så 
blir pedagogerna mindre frustrerande. De får mer tid för annat om de slipper en del av rollen 
som betjänt, tjatmoster och barnpassningspolis. (Wallin: 2003, s.93) 

1.6.2.2 Rutiner 
 
Nordin- Hultman (2005) beskriver att miljön på förskolan visar vilka förväntningar som finns 
på barn och vad man tror att de klarar av och vad barnen inte klarar av. 

 
Diskurser, teorier och föreställningar materialiseras och tar sig uttryck i handling och i 
praktik. Sättet att inreda och utrusta förskolerum eller klassrum, att planera dagsprogrammet 
och att ge uppgifter till barnen kan ses som iscensatta teorier om barns behov, lärande och 
utveckling. (Nordin-Hultman 2005, s.41) 

 
Johansson (2005) beskriver hur förskollärare/ barnskötare medvetet kan arbeta med barnens 
placering kring matbordet för att stimulera till samtal, till exempel att åldersindela barnen. Det 
förekommer att förskollärare/ barnskötare omedvetet glömmer att involvera små barn i 
samtalet eftersom man tror att de inte förstår språket. Barn lär sig nya begrepp genom att vara 
delaktiga i samtal.  
 

Det är således i tidens och rummets ordning, i vardagens alla små regleringar, som 
auktoriteten ligger. Ett litet uttryck för detta, ett exempel på ”mikromakten”, är barnens 
bestämda sittplatser vid matbordet eller i samlingen. Vid måltiderna behöver inte 
komplicerade diskussionerna uppstå om var ett barn vill och skall sitta. (Nordin-Hultman 
2005, s.106) 

 
Nordin-Hultman (2005) menar att den ordnade miljön med vuxenstorlek på möbler och 
bestämda sittplatser innebär att barnen måste anpassa sig till ordningsregler och därigenom 
minskar deras möjlighet till inflytande. Hon beskriver hur många material placeras högt upp i 
hyllor för att barnen inte fritt ska kunna använda dem till exempel kladdiga material som kan 
smutsa ner. Johansson (2005) beskriver att det finns förskollärare/ barnskötare som medvetet 
eller omedvetet väntar tills barn har kommit till en viss ålder innan barnen anses kunna klara 
av vissa saker. Förskollärare/ barnskötare som arbetar utifrån en strategi om barns mognad 
introducerar material och aktiviteter utifrån barnets ålder. 
 
1.6.2.3 Atmosfär 3 
 
I en undersökning av den pedagogiska verksamheten på en förskola gjord av Johansson 
(2005), på uppdrag av Skolverket, delar Johansson in atmosfären på förskolan i tre grupper. 
Den första kallar Johansson samspelande atmosfär där förskollärare/ barnskötare engagerar 
sig i barnens livsvärld och lyssnar på barnens tankar. Förskollärare/ barnskötare låter barnen 
få prova sina idéer och detta innebär att man inte strikt håller sig till förutbestämda regler.  
 

                                                 
 
 
3 Atmosfär  ”stämning, anda.”( http://lexin2.nada.kth.se/sve-sve.html) 

 

http://lexin2.nada.kth.se/sve-sve.html
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Johansson (2005) beskriver vidare den instabila atmosfären där förskollärare/ barnskötare 
visar närhet och engagemang till barnen men samtidigt också ett avståndstagande genom att 
till exempel föra samtal förskollärare/ barnskötare emellan utan att involvera barnen trots att 
barnen är närvarande. Förskollärare/ barnskötare ger barnen förmaningar på ett vänligt sätt.  
Eftersom förskollärare/ barnskötare inte är konsekventa kan atmosfären upplevas som 
motsägelsefull.  
 
Den sista atmosfären kallar Johansson (2005) för en kontrollerande atmosfär. Där vill 
förskollärare/ barnskötare ha en lugn atmosfär som de bygger upp genom ordning med tydliga 
regler. Barnen förväntas följa gällande regler och instruktioner från vuxna.  Eftersom 
förskollärare/ barnskötare inte aktivt möter barnen i deras livsvärld minskar barnens möjlighet 
till inflytande.  
 
1.7 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva barnens samtal vid frukostmåltiden vid två 
avdelningar i en förskola där den fysiska miljön är utformad på olika sätt. Vi har även valt att 
studera förskollärare/ barnskötares inverkan på barnens samtal. 
  
Vi utgår från följande frågeställningar: 
Hur många och vilka samtal, förekommer under frukostmåltiden? 
Hur inverkar förskollärare/ barnskötare på barnens samtal? 
Hur är den fysiska miljön kring frukostmåltiden utformad? 

 

2 Metod  
 
2.1 Val av metod 
 
Vi kommer att genomföra en kvalitativ undersökning där vi studerar frukostmåltiden på två 
avdelningar i en förskola. ”En kvalitativ bearbetning syftar till att ge en fördjupad förståelse 
av det som undersöks.” (Bengtsson, 2005, s.51) För att kunna jämföra två olika miljöer väljer 
vi att genomföra observationer och intervjuer på två avdelningar i en förskola som har valt 
olika sätt att servera frukostmåltiden. 
 
Trost (2005) beskriver att en kvalitativ undersökning innebär att man studerar en liten grupp 
människor och att dessa inte kan ses som ”/…/ representativa för befolkningen i statistisk 
mening.” (Trost, 2005, s.16) Patel och Davidson (2003) beskriver att resultat är möjliga att 
generalisera när resultaten blir likadana om man gör samma undersökning med en annan 
grupp av individer. Vi studerar frukostmåltiden vid två avdelningar på en förskola där man 
har arrangerat miljön på två olika sätt och eftersom det finns andra kombinationer än de vi 
studerar blir vår studie inte representativ för andra avdelningar på andra förskolor.  

 
Backman (1998) beskriver hur forskaren måste välja en metod som ger forskaren data som 
kan besvara den hypotes som man arbetar utifrån. Dessa data kan vara kvalitativa eller 
kvantitativa. Metoden blir ett verktyg för att studera verkligheten. Backman menar att ett 
kvalitativt perspektiv inte behöver innebära att man utesluter en kvantitativ metod. Backman 
beskriver att man får kvantitativa data när man mäter något och får fram ett resultat i siffror 
och att kvalitativa data består av text som forskaren tolkar. Trost (2005) beskriver att man kan 
använda sig av flera mätmetoder samtidigt i studier vilket kallas triangulering. Mätmetoderna 
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kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer och 
observationer som ger både kvantitativ och kvalitativ data. 

2.1.1 Observationer 
 
För att kunna undersöka och beskriva barnens samtal vid frukostmåltiden och hur 
förskollärare/ barnskötare inverkar på barnens samtal har vi valt att göra observationer genom 
att empiriskt samla in data. Patel och Davidson (2003) beskriver att empiri innebär att man 
genom egna observationer får kunskap och erfarenheter om omvärlden. Vi observerar även 
hur den fysiska miljön kring frukostmåltiden är utformad. 
 
Bengtsson (2005) menar att den som vill försöka förstå någon annans livsvärld själv måste 
uppleva den situation som man vill förstå. ”Utifrån en livsvärldsansats är det över huvud taget 
intressant att studera naturliga och konkreta situationer.” (Bengtsson, 2005, s.45) 
 
Trost (2001) beskriver att kvantitativa studier ger svar på frågor där svaren representeras av 
siffror till exempel hur många. En av våra frågeställningar innebär att vi vill studera hur 
många samtal och vilka ämnen som förekommer under frukostmåltiden. Vi valde att utforma 
ett observationsprotokoll som utmynnar i kvantitativa data om samtal och ett 
observationsprotokoll som ger kvalitativa data om delar av den fysiska miljön. 

2.1.2 Intervjuer 
 
Vi kompletterar våra observationer med kvalitativa intervjuer med en förskollärare på varje 
avdelning eftersom det är förskollärare/barnskötare som planerar miljön kring 
frukostmåltiden. Vi valde att intervjua en förskollärare på varje avdelning eftersom 
förskollärarens utbildning liknar vår utbildning.  
 
Patel och Davidson (2003) menar att syftet med en kvalitativ intervju är att ta del av hur den 
intervjuade personen uppfattar en speciell situation. Vi vill i våra intervjuer få svar på hur 
förskollärare ser på samtal och den fysiska miljön vid frukostmåltiden. Trost (2005) beskriver 
hur man i kvalitativa intervjuer utgår från enkla frågor som ger innehållsrika svar. Vilket 
innebär att de data vi får efter intervjuerna kommer att vara kvalitativa. 

 2.1.3 Bortvalda metoder 
 

Trost (2005) beskriver att enkäter är ett frågeformulär som ska besvaras enskilt. Trost berättar 
att små barn kommunicerar med sin omgivning men att de kan vara svåra att intervjua 
eftersom deras verbala språk inte är tillräckligt nyanserat för att beskriva vad barnen tycker. 
Han menar att observationer är lämpligare när man ska studera yngre barn. Vi valde att inte 
intervjua barnen eller att använda enkäter eftersom de barn som ingår i vår undersökning är i 
åldern 1-5 år och flertalet av dem inte kan läsa och skriva. 
 
Trost (2001) beskriver att man kan använda enkäter som komplement till intervjuer men att 
det är vanligast när frågorna är så personliga att de kan vara svåra att besvara muntligt. Våra 
intervjufrågor handlar om frukostmåltiden och eftersom vi inte tolkar våra frågor som 
personliga eller känsliga att besvara, väljer vi att enbart göra intervjuer.  
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2.2 Urval 
 
Vi valde att göra observationer på två avdelningar som serverar frukost på olika sätt. Kunskap 
om att det fanns två avdelningar som arrangerat frukostmåltiden på olika sätt fick vi genom 
vår verksamhetsförlagda utbildning. Frukosten är den inledande måltiden under en dag och 
därför valde vi att studera den.  
 
En avdelning bestod av 21 barn och fyra förskollärare/barnskötare och den andra avdelningen 
bestod av 15 barn och tre förskollärare/ barnskötare. På en avdelning plockar barnen själva sin 
mat vid frukosten, från två dukade buffébord, för att sedan själva bära maten och sätta sig vid 
valfritt bord. På den andra avdelningen står frukosten dukad på borden och barnen sitter vid 
platser som förskollärare/ barnskötare har valt ut i förväg. På båda avdelningarna äter alla 
barn frukost samtidigt. Vi valde att observera två frukostmåltider på respektive avdelning. Vi 
sitter vid varsitt bord och observerar och genomför därför varsin observation vid olika bord, 
samtidigt under samma frukostmåltid 
 
Vi har genomfört verksamhetsförlagd utbildning på en förskola som har flera avdelningar. 
Barn och förskollärare/ barnskötare på de avdelningar där vi observerar och intervjuar har 
därför sett oss tidigare i andra sammanhang. Det var en fördel att vi inte var helt främmande 
för de personer som vi observerade och intervjuade. Alla observationer och intervjuer 
kommer vi att behandla konfidentiellt vilket enligt Trost (2005) innebär att det inte går att 
identifiera vem som har sagt eller gjort vad. Våra observationsprotokoll bygger på kategorier 
som är allmänna och därför är det svårt att identifiera enskilda individer som vi observerar. 
 

2.3 Material 

2.3.1 Observation 
I observationerna har vi använt oss av två stycken observationsprotokoll. Vi utformade ett 
protokoll för den fysiska miljön. I det fyllde vi i information om till exempel möbler och 
belysning, som vi kunde se innan vi startade den första observationen. (bilaga nummer 3)  
Vi utformade ytterligare ett observationsprotokoll för de samtal som förekommer vid måltid. 
Protokollet var utformat med ett rutsystem där vi prickar av hur samtalen förlöper under 
frukostmåltiden. (bilaga nummer 4) ”Observationen måste vara systematiskt planerad och 
informationen måste registreras systematiskt.” (Patel & Davidson 2003 s.87)  
 
Utifrån vårt syfte valde vi att notera hur många samtal som påbörjades och vem som tog 
initiativet till samtalen. Vidare har vi noterat hur samtalet har fortsatt, om någon ställde 
följdfrågor och hur många gånger någon har uttalat sig kring samma ämne, vilket vi har kallat 
ordväxling. Ordväxlingen visar om samtalen har varit korta eller långa. Vi har även noterat 
vad samtalen har handlat om utifrån kategorier som vi valde i förväg.  

2.3.2 Intervju 
 
Intervjuerna bygger på frågor som vi valde utifrån vårt syfte innan intervjun. (bilaga nummer 
5) Frågorna handlar om miljö, samtal och hur förskollärare/ barnskötare planerar 
frukostmåltiden i förskolan. Formuläret med frågorna hade vi med oss under intervjuerna och 
under intervjuerna förde vi anteckningar istället för att använda bandspelare.  
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2.4 Genomförande 

2.4.1 Förberedelser 
 

I samband med verksamhetsförlagd utbildning besökte vi flera avdelningar för att vara med 
under deras frukostmåltider. Vi gjorde vid det tillfället inte några observationer men det gav 
oss möjlighet att välja två avdelningar som arrangerat frukosten på olika sätt. Det gav 
förskollärare/ barnskötare och barn en möjlighet att träffa oss och vi fick en inblick i hur 
måltiden fungerade. Patel och Davidson (2003) beskriver hur man genom förstudier kan 
uppmärksamma vilka beteenden som förekommer i speciella situationer.  
 
Vi kontaktade rektorn för det aktuella området för att få tillåtelse att genomföra observationer 
och intervjuer. Detta skedde under vecka 44. Trost (2005) rekommenderar att man vid den 
första kontakten upplyser de som ska observeras och intervjuas att all information kommer att 
behandlas konfidentiellt, ”/…/vilket innebär att ingen utomstående någonsin kommer att 
kunna få ta del av något på sådant sätt att den enskilde kan röjas eller igenkännas.” (Trost 
2005, s.40) Redan vid första kontakten vecka 45, gav vi förskollärarna ett informationsblad 
om vår undersökning. (Bilaga nummer 2) Föräldrarna på de båda avdelningarna fick ett brev 
som vi hängde upp vid barnens ytterkläder på rekommendation av förskollärare/ barnskötare. 
(bilaga nummer 1) Föräldrarna hade möjlighet att avstå från att deras barn observeras och 
föräldrarna fick tre dagar på sig att meddela detta till oss eller personalen på förskolan. 

2.4.2 Observationer  
 
Vi genomförde observationer under vecka 46. Innan vi påbörjade den första observationen på 
varje avdelning, fyllde vi i observationsprotokollet för den fysiska miljön. Vid det tillfället 
frågade vi förskollärare/ barnskötare om barnen själva får välja var de ska sitta eller om 
förskollärare/ barnskötare har valt ut bestämda sittplaster för barnen i förväg. (Bilaga nummer 
3)  
 
På avdelningarna äter alla barn frukost samtidigt. Vi valde att observera två frukostmåltider 
på respektive avdelning och använde oss av ett observationsprotokoll för samtal (bilaga 
nummer 4). Vi satt vid varsitt bord och observerade och genomförde därför varsin observation 
vid olika bord, samtidigt under samma frukostmåltid. Innan vi startade observationerna 
väntade vi tills alla barn och förskollärare/ barnskötare hade satt sig och valde sedan att sitta 
där det fanns plats kvar för att göra våra observationer. Vi observerade så länge det fanns två 
eller fler personer vid bordet förutom oss observatörer. Vid några tillfällen satt det ett barn 
ensam kvar vid bordet för att äta men vi valde att inte fortsätta att observera eftersom det 
troligen inte skulle föras några fler samtal vid det bordet.  
 
Förskollärare/ barnskötare som deltog under måltiden visste om att vi observerade dem, de 
barn som frågade varför vi satt med vid bordet fick veta att vi ville se vad de gör under 
frukosten. Patel och Davidson (2003) beskriver att observatören kan välja att vara passiv vid 
observationen för att inte påverka gruppens naturliga beteende. Vi var passiva vid 
observationen genom att vi inte själva tog initiativ till samtal eller ställde följdfrågor. Vid ett 
observationstillfälle satt inte någon förskollärare/ barnskötare med vid bordet under 
frukostmåltiden och barnen vände sig till observatören för att få hjälp med att till exempel 
öppna en mjölkförpackning. Observatören hjälpte barnen men valde att inte uppmuntra till 
vidare samtal.  
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2.4.3 Intervjuer 
 
Vi genomförde alla observationer under vecka 46 och vi genomförde intervjuerna efter 
avslutade observationer i slutet av samma vecka. Förskollärare/ barnskötare fick välja tid och 
plats för intervju. Båda förskollärarna valde att genomföra intervjun i ett avskilt rum på 
förskolan. Vi deltog båda två under intervjuerna och vi utgick ifrån vårt frågeformulär. (bilaga 
nummer 5) En av oss ställde frågor och den andre förde anteckningar. Direkt efter intervjun 
skrev vi ned anteckningarna. 
 

2.5 Analysprocess 
 
Vi utgår från hermeneutiken som enligt Patel och Davidson (2003) innebär att man försöker 
förstå andra människor genom att tolka deras samtal och handlingar.  
 

Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren 
har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. (Patel & 
Davidson 2003, s.30) 

 
Patel och Davidson (2003) beskriver att det är viktigt att de personer som deltar i 
undersökningen inte går att identifiera när man presenterar resultat. För att kunna beskriva 
och skilja på avdelningarna har vi valt att ge dem fingerade namn. Avdelningen som vi kallar 
Hunden har en frukostbuffé där barnen själva hämtar sin mat och barnen sätter sig sedan på 
valfria platser. På avdelningen som vi kallar Katten, sätter förskollärare/ barnskötare fram 
maten i karotter på bordet och barnen har sittplatser som förskollärare/barnskötare bestämt i 
förväg.  

2.5.1 Observation 
 
Svenning (2003) beskriver att de data man samlat in genom observationer måste omsättas i 
siffror som representerar olika kategorier. Dessa siffror kan man sedan presentera i tabeller. 
Vi har valt att omvandla resultatet från våra observationer till kategorier där vi i tabellform 
visar det sammanställda resultaten. Vi gör sedan en sammanfattning av observationerna där vi 
presenterar båda avdelningarna gemensamt i text.  
 
Svenning (2003) beskriver att det förekommer att forskare använder jämförelser i procent i 
beskrivande undersökningar. Svenning visar ett exempel på hur man i tabellform kan redovisa 
procentsatser i kolumner. Varje kolumn avslutas med en summering, i detta fall 100 %, och 
det är då möjligt att jämföra de olika kolumnerna. Vi presenterar resultatet av 
samtalsinnehållet i tabeller med kolumner där varje kolumn avslutas med en summering. Vi 
har valt att avrunda procenttalen och använder en decimal vilket innebär att summan av 
procentuträkningarna kommer att variera mellan 99,9 – 100 %. 

2.5.2 Intervju 
 
Patel och Davidson (2003) beskriver den hermeneutiska spiralen genom att man utgår från en 
text och tolkar den. Därigenom skaffar man sig en förståelse och gör en ny text. Texten tolkar 
forskaren vilket leder till ny förståelse. Forskaren alternerar mellan att studera delar och 
helhet vilket skapar en ökad förståelse. 
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Kvale (1997) beskriver hur man kan organisera de texter man samlat in genom intervjuer och 
börjar med att beskriva hur man genom meningskoncentrering komprimerar intervjutexten. 
Kvale beskriver vidare hur forskaren genom meningskategorisering kan plocka ut kategorier 
ur texten. Dessa kategorier beskriver områden som intervjupersonerna talat om och som man 
sedan utifrån intervjuarens förförståelse kan tolka vilket Kvale kallar för meningstolkning. 
Genom meningskoncentrering komprimerar vi våra intervjutexter och vi väljer sedan ut 
kategorier. Vi kommer sedan att presentera båda avdelningarna gemensamt i en 
sammanfattande analys. 
 

3 Resultat 
 
3.1 Observation av fysisk miljö 
 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa resultaten av de observationer som vi har gjort 
kring den fysiska miljön vid frukostmåltiden. (bilaga nummer 3) Följande beskrivningar 
bygger på det som vi själva har kunnat se vid besöken för observation av frukostmåltiden.  
 
Vi har begränsat våra observationer av miljön till de möbler som tillhör frukostmåltiden, bord, 
stolar och eventuella buffébord. Vi har observerat vilken belysning som används och om 
avdelningarna använder musik under frukostmåltiden. Vi har studerat om barnen själva väljer 
var de ska sitta vid frukostmåltiden eller om förskollärare/ barnskötare väljer var barnen ska 
sitta. Vi frågade vid de första observationstillfällena, om barnen själva fick välja var de ska 
sitta. 

3.1.1 Avdelning Hunden 
 
Det finns 21 barn och fyra förskollärare/ barnskötare på avdelning Hunden. Lokalen består av 
fem rum var av två rum används för måltider. I det större rummet finns tre bord avsedda för 
måltid. Två av borden är låga med tillhörande låga stolar för barn och det tredje bordet är ett 
högt bord i vuxenstorlek med stolar avsedda för vuxna men det finns även höga barnstolar 
som ger barnen rätt sitthöjd vid bordet. I ett mindre rum finns det ytterligare ett bord i 
vuxenstorlek med höga barnstolar.  
 
Det finns två buffébord placerade på var sin sida om ingången till rummet. Vid bufféborden 
hämtar barnen själva sin mat. Eftersom bufféborden egentligen består av två skåp som 
används som bord använder vi en ritning för att tydliggöra dem. Det finns två hyllplan och 
efter avslutad frukost drar förskollärare/ barnskötare ner jalusier som är inbyggda i skåpen. 
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Bild nr 1. Buffébord 

 
Bestick, plastmuggar och tallrikar finns i skåpen. Det finns smör, ost och smörgåsar på skåpet, 
buffébordet.  Frukten gör förskollärare/ barnskötare i ordning och ställer på buffébordet. 
Barnen står i kö och bär sedan tallrik och mugg till bordet. Mjölkpaket står på borden.  Barnen 
väljer själva var de vill sitta. Det finns en förskollärare/ barnskötare vid bufféborden som 
hjälper barnen, till exempel hur de ska stå i kö.  
 
Det finns tända ljus i lyktor på alla bord och på båda bufféborden. Det finns taklampor och 
lysrör som bara går att använda tillsammans, därför är belysningen stark under 
frukostmåltiden. Det finns en radio på avdelningen och under båda våra observationer står 
radion på med låg volym med en nyhetssändning. 

3.1.2 Avdelning Katten 
 
Det finns 15 barn och tre förskollärare/ barnskötare på avdelning Katten. Avdelningen består 
av sex rum varav två rum används gemensamt med en annan avdelning. Ett rum används för 
måltid. Det finns tre höga bord med höga barnstolar som ger barnen rätt sitthöjd vid bordet. 
Barnen har bestämda sittplatser och förskollärare/barnskötare byter platser varje dag. Några 
dagar i veckan är det två förskollärare/ barnskötare med under frukostmåltiden och de äldre 
barnen sitter då själva vid ett av borden.  
 
Det finns både lysrör och taklampor i lokalen men under frukostmåltiden är det bara 
taklamporna som är tända. Båda dagarna vi observerade fanns tända ljus i lyktor på borden 
och en av dagarna spelades instrumental musik på låg volym, från en cd-skiva. Förskollärare/ 
barnskötare dukade fram tallrikar, bestick och muggar. Vid ett observationstillfälle hjälpte ett 
barn till att duka. All mat dukas fram på borden och barnen tar sedan själva sin mat.  
 
3.2 Observation av samtal 
 
Vi genomförde observationerna utifrån ett observationsprotokoll. (bilaga nummer 4) Under en 
och samma frukostmåltid observerar vi förekomsten av samtal vid varsitt bord. De båda 
observationerna får var sitt nummer, 1 och 2.  
 
Vi har observerat vilka som sitter runt bordet och vilka som tar initiativ till samtal och om det 
sker genom en fråga eller att någon spontant börjar berätta något. Vi har sedan studerat hur 
samtalet fortsätter under kategorin ordväxling, där har vi antecknat hur många gånger 
personerna kring bordet, har uttalat sig kring samma ämne. Vi har även noterat om någon 
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under samtalet har ställt följdfrågor. Den maximala ordväxlingen innefattar därför initiativ, 
ordväxling och eventuella följdfrågor.  

3.2.1 Avdelning Hunden 
 
Det är inte samma barn eller samma förskollärare/ barnskötare som sitter vid borden vid de 
olika observationstillfällena eftersom barnen på avdelningen själva väljer var de ska sitta och 
barnen väljer olika platser under frukostmåltiden. 
 
Under kategorin, barnens initiativ till samtal, redovisar vi summan av de antal frågor som 
barnen inleder ett samtal med och de antal tillfällen barnen tagit initiativ till ett samtal genom 
att berätta om ett spontant ämne.  
 
I kategorin, förskollärare/barnskötare, Initiativ till samtal, redovisar vi summan av de antal 
frågor och spontana ämnen som förskollärare/ barnskötare påbörjat. Vid ett tillfälle satt inte 
någon förskollärare/ barnskötare med vid bordet men förskollärare/ barnskötare vid ett annat 
bord tog initiativ till ett samtal med barnen i det observerade bordet. 
 
Tabell nr 1. Antal samtal, avdelning Hunden. 
 
Observation: Nr 1, dag 1 Nr 2, dag 1 Nr 1, dag 2 Nr 2, dag2 
          
Observationslängd i minuter: 18 25 7 45 
Antal barn vid bordet: 4 4 3 6 
Antal förskollärare/barnsk.4 vid bordet: 1 0 0 0 
Antal påbörjade samtal: 35 8 9 12 
          
Barnens initiativ till samtal, antal: 18 8 9 11 
Förskollärare/barnsk. Initiativ till samtal, antal: 17 0 0 1 
          
Minst antal ordväxlingar i ett samtal: 1 2 1 2 
Maximalt antal ordväxlingar i ett samtal: 9 4 9 3 
          
Antal följdfrågor, barn: 1 3 2 0 
Antal följdfrågor, förskollärare/barnskötare. 13 0 0 0 
 
Ett längre samtal förekom när två barn stod vid buffébordet, det finns medräknat i statistiken. 
Barnen på den här avdelningen lämnar bordet, när de har ätit färdigt. 

3.2.2 Avdelning Katten 
 
Under båda observationerna nr 1, (dag 1 och dag 2), var det samma barn vid bordet och 
samma observatör. Under observationsdag nummer 2 satt även en förskollärare/ barnskötare 
med vid bordet. 
 

                                                 
 
 
4 Barnsk. Är en förkortning av barnskötare 
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Vid båda observationerna nr 2 (dag 1 och dag 2), var det samma barn vid bordet men olika 
förskollärare/ barnskötare som satt vid bordet. Det var samma observatör vid det bordet under 
båda dagarna. 
 
Under kategorin, barnens initiativ till samtal, redovisar vi summan av de antal frågor som 
barnen inleder ett samtal med och de antal tillfällen barnen tagit initiativ till ett samtal genom 
att berätta om ett spontant ämne. I kategorin, förskollärare/barnskötare, Initiativ till samtal, 
redovisar vi summan av de antal frågor och spontana ämnen som förskollärare/ barnskötare 
påbörjat. 
 
Tabell nr 2. Antal samtal, avdelning Katten. 
 
Observation: Nr 1, dag 1 Nr 2, dag 1 Nr 1, dag 2 Nr 2, dag2 
          
Observatonslängd i minuter: 13 40 16 40 
Antal barn vid bordet: 5 4 5 3 
Antal förskollärare./barnsk.5 vid bordet: 0 1 1 1 
Antal samtal: 21 17 23 7 
          
Barnens initivativ till samtal, antal: 15 12 9 4 
Förskollärare/barnsk. Initiativ till samtal, antal: 6 5 14 3 
          
Minst antal ordväxlingar i ett samtal: 1 1 1 2 
Maximalt antal ordväxlingar i ett samtal: 36 4 52 3 
          
Antal följdfrågor, barn: 1 0 4 0 
Antal följdfrågor, förskollärare/barnsk. 1 0 18 0 

 
Under observation nummer 1, dag 1 finns det inte någon förskollärare/ barnskötare med vid 
det bord där observationen sker, men det sitter en förskollärare/barnskötare vid bordet intill. 
En förskollärare/ barnskötare kommer till bordet under måltiden och ställer sex frågor.  
 
Under observation nummer 1, dag 1, handlar det längsta samtalet om en figur som barnen 
hittar på. Samtalet innefattar 36 ordväxlingar. Barnen är engagerade och när samtalet blir 
livligare ber en förskollärare/ barnskötare barnen att lugna ner sig. Under observation nummer 
2, dag 1, lämnar förskollärare/ barnskötare vid ett tillfälle bordet för att svara på ett 
telefonsamtal. Det samtal som pågick avbröts.  

3.2.3 Sammanfattning av samtalsobservationerna. 
 
På avdelning Hunden noterade vi sammanlagt 64 samtal och på avdelning Katten noterade vi 
68 samtal under observationerna. På avdelning Hunden fanns det vid en observation en 
förskollärare/ barnskötare med vid bordet vilket innebär att barnen satt själva under tre av 
observationerna. På avdelning Katten satt en förskollärare/ barnskötare med vid tre av 
observationstillfällena och vid ett tillfälle satt de äldsta barnen på avdelningen själva. 
 

                                                 
 
 
5
 Barnsk. Är en förkortning av barnskötare. 
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På avdelning Hunden är det barnen som tar flest initiativ med 46 stycken och förskollärare/ 
barnskötare tar 18 initiativ till samtal. Vid ett av de fyra observerade borden sitter det en 
förskollärare/ barnskötare. På avdelning Katten är det barnen som tar flest initiativ med 40 
stycken samtal och förskollärare/barnskötare tar 28 initiativ till samtal. Vid tre av de fyra 
observationerna sitter det en förskollärare/barnskötare. Det som bryter mönstret att barnen tar 
flest initiativ, är en förskollärare/ barnskötare på avdelning Katten som tar 14 initiativ. Det är 
även vid det bordet som vi har noterat det längsta samtalet med 52 ordväxlingar. 
 
Vid fyra av åtta observationstillfällen sitter en förskollärare/ barnskötare med vid bordet under 
frukostmåltiden. Vid två av dessa tillfällen ställer förskollärare/ barnskötare flera följdfrågor 
under samtal, 13 respektive 18 följdfrågor, och de tar även flera initiativ till samtal, 17 
respektive 14 stycken. Vid de två övriga observationerna där det satt med en förskollärare/ 
barnskötare noterade vi inte några följdfrågor gjorda av förskollärare/ barnskötare och de tog 
initiativ till samtal sammanlagt åtta gånger.  
 
Vid sex av observationerna är ordväxlingarna i ett samtal aldrig fler än nio stycken. Vid två av 
observationerna förekommer längre samtal med upp till 52 ordväxlingar. Båda de 
observationerna är gjorda vid samma bord med de äldre barnen på avdelning Katten och en av 
dagarna satt en förskollärare/ barnskötare med vid bordet. Den längsta observationslängden är 
45 minuter och innefattar 12 samtal. Barnen vid detta bord använde det mesta av tiden vid 
bordet till att äta och ta mera mat. 
 

3.3 Samtalsinnehåll 
 
Vi har studerat samtalets innehåll utifrån fem kategorier, hem/fritid, mat, aktivitet i förskola, 
uppmaningar och övrigt. Under kategorin övrigt har vi tagit upp alla samtal som inte tillhörde 
de övriga alternativen till exempel samtal om fantasifigurer och retfulla kommentarer. 

3.3.1 Avdelning Hunden 
Tabell nr. 3 Samtalsinnehåll avdelning Hunden. 
 
observation: nr.1 dag 1 nr.2 dag1 nr.1 dag 2 nr.2 dag 2     
Samtalsämne: antal antal antal antal Summa: Summa % ≈ 
Hem/fritid 6 0 1 1 8 12,5 
Mat 10 3 3 6 22 34,4 
Aktivitet, förskola 2 1 3 2 8 12,5 
Uppmaning 9 0 0 0 9 14 
Övrigt 8 4 2 3 17 26,6 
Summa: 35 8 9 12 64 100 
 
Tabell nr. 4 Samtalsinnehåll avdelning Hunden, i procent. 
 
observation: nr.1 dag 1 nr.2 dag1 nr.1 dag 2 nr.2 dag 2 
Samtalsämne: ≈ % ≈ % ≈ % ≈ % 
Hem/fritid 17,1 0 11,1 8,3 
Mat 28,6 37,5 33,3 50 
Aktivitet, förskola 5,7 12,5 33,3 16,7 
Uppmaning 25,7 0 0 0 
Övrigt 22,9 50 22,2 25 
Summa ≈ 100 100 100 100 
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3.3.2 Avdelning Katten. 
Tabell nr 5 Samtalsinnehåll avdelning Katten. 
 
observation: nr.1 dag 1 nr.2 dag1 nr.1 dag 2 nr.2 dag 2     
Samtalsämne: antal antal antal antal Summa: Summa % ≈ 
Hem/fritid 5 4 3 1 13 19,1 
Mat 10 8 13 5 36 52,9 
Aktivitet, förskola 0 2 4 1 7 10,3 
Uppmaning 0 0 2 0 2 2,9 
Övrigt 6 3 1 0 10 14,7 
Summa: 21 17 23 7 68 100 
 
Tabell nr 6 Samtalsinnehåll avdelning Katten, i procent. 
 
observation: nr.1 dag 1 nr.2 dag1 nr.1 dag 2 nr.2 dag 2 
Samtalsämne: ≈ % ≈ % ≈ % ≈ % 
Hem/fritid 23,8 23,5 13 14,3 
Mat 47,6 47 56,5 71,4 
Aktivitet, förskola 0 11,8 17,4 14,3 
Uppmaning 0 0 8,7 0 
Övrigt 28,6 17,6 4,3 0 
Summa ≈ 100 100 100 100 

3.3.3 Sammanfattning av samtalsinnehåll 
 
Under våra observationer var mat det mest förekommande samtalsämnet. På avdelning 
Hunden, med frukostbuffé, handlade 34,4 % av alla samtal om mat. På avdelning Katten, där 
maten serveras på bordet, var mat som samtalsämne sammanlagt 52,9 % av alla samtal. 
 
På avdelning Hunden handlade 26,6 % av alla samtal om övrigt och på avdelning Katten 
handlade 14,7 % av alla samtal om övrigt. 
 
På avdelning Hunden handlade 12,5 % av alla samtal, om hem och fritid. På avdelning Katten 
handlade 19 , 1 % av alla samtal om hem och fritid. 
 
På avdelning Hunden handlade 12,5 % av alla samtal om aktiviteter i förskolan. På avdelning 
Katten handlade 10 % av alla samtal om aktiviteter i förskolan. 
 
Uppmaningar innefattar 14 % av samtalen på avdelning Hunden och 2,9 % av samtalen på 
avdelning Katten bestod av uppmaningar. 
 

3.4 Intervju med förskollärare  

3.4.1 Avdelning Hunden 
 
3.4.1.1 Miljö (Intervjufråga 1-4, bilaga nummer 5) 
 
Förskolläraren berättar att barnen själva får bestämma var de ska sitta vid frukostmåltiden 
eftersom förskollärare/ barnskötare på avdelningen vill ge barnen valfrihet och inte styra 
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barnen. På avdelningen har förskollärare/ barnskötare valt både höga och låga bord. De låga 
borden, i barnens höjd, har tillhörande låga stolar. Till de höga borden finns höga barnstolar 
som ger barnen rätt sitthöjd vid bordet. Förskolläraren tycker att möbler som är anpassade för 
barn underlättar för både barn och förskollärare/ barnskötare. Förskolläraren berättar att 
möbler i barnens storlek, är ett led i ett förhållningssätt som förskolläraren strävar mot, att ”se 
ur barnens perspektiv”. 
 
Förskolläraren berättar att det på avdelningen finns absorberande ljudplattor, vaxduk med 
ljuddämpande skydd under och specialanpassat golv som ska dämpa ljudnivån i lokalerna. 
Vid måltiden tänder förskollärare/ barnskötare på avdelningen oftast ljus under 
frukostmåltiden och spelar instrumental musik från cd-skiva. De har önskemål om att kunna 
dämpa belysningen under frukost men detta är inte möjligt. Förskolläraren har provat att tejpa 
silkespapper över lysrören vilket gav ett behagligt sken men de var tvungna att ta bort 
silkespapperet pga. brandrisken. 
 
3.4.1.2 Planering av frukostmåltid (Intervjufråga 5-7, 10, 13, 14, bilaga nummer 5) 
 
Förskolläraren berättar att barnen inte har varit med och planerat hur miljön vid frukosten ska 
vara men att förskollärare/ barnskötare har observerat barnen vid måltider för att se hur det 
fungerar praktiskt vid måltid. De hade från början ett buffébord som efter observation 
utökades med ytterligare ett.  
 
Förskolläraren berättar att de från en traditionell frukost har övergått till buffé och att de 
därigenom äter frukost under en längre tid än tidigare. Buffén använder de för att skapa 
stämning och lugn. Förskolläraren upplever att de har blivit mer lyhörda för barnens 
önskemål. De yngre barnen kan nå buffén eftersom det finns en pall de kan använda för att nå 
upp. Det finns önskemål om att minska tempot vid måltiden och ge barnen mera tid. 
 
På avdelningen har man en stor barngrupp vilket påverkar vilka möjligheter förskolläraren har 
att utforma miljön. Förskolläraren berättar att de upplever att barnen blivit mycket duktiga vid 
matsituationen och att de yngre barnen lär sig av de äldre. Förskolläraren vill inte återgå till 
den tidigare traditionella frukosten där maten dukas fram på borden eftersom förskolläraren 
tycker att det är viktigt att ge barnen ökad självkänsla genom att de själva får ta sin mat.  
 
Förskolläraren berättar att förhållningssättet som präglar avdelningen är att låta barnen prova 
själva även om det innebär spill och kladd. Barnen får prova upprepade gånger till exempel 
hälla mjölk fast de spiller och barnen är fria att prova egna lösningar till exempel äta gröt i flat 
tallrik. Förskolläraren tror att den traditionella frukosten lockar förskollärare/ barnskötare att 
hjälpa barnen för mycket, kanske för att slippa kladd. 
 
Förskolläraren är nöjd med ”konceptet buffé” eftersom det ger barnen valfrihet och de lär sig 
av varandra. Organisationen i förskolan gör att avdelningen inte har möjlighet att varmhålla 
mat, vilket förskolläraren skulle vilja för att ge barnen möjlighet att själva välja när de vill äta 
frukost. Förskolläraren önskar att maten skulle serveras på ett mer tilltalande sätt, till exempel 
finare porslin, vackrare upplägg och att barnen får fler sorter till exempel bröd, gröt och 
pålägg, att välja på. Fler alternativ vid frukostmåltiden skulle underlätta för barnen att följa 
tallriksmodellen. Förskollärare/ barnskötare har funderat kring om barnen slänger onödigt 
mycket mat eftersom alla barnen måste äta samma mat.  
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3.4.1.3 Samtal (Intervjufråga 8, 9, 11, 12, bilaga nummer 5) 
 
Förskolläraren berättar att de låter barnen själva välja var de ska sitta och att det då faller sig 
naturligt att barnen sätter sig bredvid den de vill prata med. Förskolläraren berättar att 
samtalen fungerar bättre och att miljön har blivit lugnare sedan buffén infördes vilket 
förskolläraren har kunnat se efter att introduktionstiden varit över. Förskolläraren upplever 
fortfarande att miljön är stressig och vill därför arbeta vidare för att göra miljön lugnare. 
Förskolläraren vill att barnen ska stanna kvar och prata med kompisen under frukostmåltiden, 
även om barnet har ätit färdigt.  
 
Stor åldersspridning gör samtal svåra eftersom en del små barn ”saknar ord”, menar 
förskolläraren. Samtalen kring frukost handlar om vardagliga saker och förskolläraren styr 
inte vad barnen ska samtala om. Förskolläraren upplever att både barn och förskollärare/ 
barnskötare samtalar lika mycket under frukostmåltiden. 

3.4.2 Avdelning Katten 
 
Förskolläraren berättar att de yngre barnen sitter tillsammans med en förskollärare/ 
barnskötare. I de övriga två borden är barnen placerade efter ålder. Ibland sitter de äldre 
barnen själva eftersom de vissa dagar bara finns två förskollärare/ barnskötare på avdelningen. 
Förskollärare/ barnskötare menar att det är viktigt att en förskollärare/ barnskötare sitter med 
vid bordet eftersom det stimulerar samtalet men de har upptäckt att samtalet fungerar bra 
bland de större barnen även när de sitter själva. 
 
3.4.2.1 Miljö (Intervjufråga 1-4, bilaga nummer 5) 
 
Förskolläraren berättar att barnen har bestämda platser på avdelning Katten, men 
förskollärare/ barnskötare byter plats varje dag. Förskolläraren berättar att barnen har 
bestämda platser för att det är tryggt för barnen när de vet var de ska sitta. Barnen får, om de 
vill, byta plats.  
 
Förskolläraren berättar att möblerna, i vuxenstorlek, har funnits länge på avdelningen. Till de 
höga borden finns höga barnstolar som ger barnen rätt sitthöjd vid bordet. För att dämpa 
ljudet på avdelningen har man frigolitplattor i alla rum, vaxduk med ljuddämpande skydd 
under och ljuddämpande golvmattor. De har planer på att byta ut panellängderna till 
gardinlängder med kraftigare tyg för att ytterligare dämpa ljudet. Förskolläraren berättar att de 
ibland släcker belysningen och tänder värmeljus under frukostmåltiden och ibland använder 
de lugn instrumental musik från cd-skiva.  
 
3.4.2.2 Planering av frukostmåltid (Intervjufråga 5-7, 10, 13, 14, bilaga nummer 5) 
 
Förskolläraren berättar att barnen inte har varit med och planerat hur miljön vid frukosten ska 
vara, istället överraskar förskollärare/ barnskötare på avdelningen ibland barnen med 
förändringar för att skapa spänning. Förskolläraren berättar att planeringen kring 
frukostmåltiden syftar till att samlas och att ta sig tid för att prata med varandra. Förskollärare 
berättar att de på avdelningen lägger stor vikt vid samtalen kring måltiden. Därför vill de att 
barnen väntar på varandra tills alla har ätit färdigt. Förskolläraren berättar att de på 
avdelningen vill att barnen ska tänka på varandra till exempel att en del barn behöver längre 
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tid på sig att äta vid frukostmåltiden och för att få barnen att stanna kvar längre vid 
frukostbordet frågar förskolläraren till exempel om de vill äta något mer? 
 
Förskolläraren tycker att frukosten fungerar bra men tillägger att förskollärare/ barnskötare 
byter bord varje dag och att det kanske skulle vara bättre om förskollärare/ barnskötare kunde 
sitta en vecka var vid samma bord för kontinuitet. Det skulle bli lättare att stimulera till samtal 
eftersom det går att återknyta till samtal från dagen före. De yngre barnen sitter tillsammans 
med en förskollärare/ barnskötare. I de övriga två borden är barnen placerade efter ålder. 
Ibland sitter de äldre barnen själva eftersom de vissa dagar bara finns två förskollärare/ 
barnskötare på avdelningen. Förskolläraren menar att det är viktigt att en förskollärare/ 
barnskötare sitter med vid bordet eftersom det stimulerar samtalet men de har upptäckt att 
samtalet fungerar bra bland de större barnen även när de sitter själva.  
 
3.4.2.3 Samtal (Intervjufråga 8, 9, 11, 12, bilaga nummer 5) 
 
Förskolläraren berättar att de försöker få barnen att samtala till exempel genom att utgå från 
barnens berättelser och ställa frågor. Ett naturligt samtalsämne är maten och var den kommer 
ifrån. Förskolläraren berättar att samtalen vi frukostmåltiden kan handla om allt och ibland är 
det vilda berättelser och fantasier. Förskolläraren tror att det kanske kan vara förskollärare/ 
barnskötare som pratar mest vid frukosten. De får frågor av barnen men glömmer ibland att 
ställa frågor tillbaka. 
 
Förskolläraren tycker att samtalen fungerar bra, men att det är mycket som kan distrahera till 
exempel när de hjälper barnen att ta mera mat. Ibland kommer föräldrar och barn under 
frukost och då väljer förskolläraren att sitta kvar vid bordet och invänta barnet eftersom 
förskolläraren vill visa att måltiden är ett samlingstillfälle som är viktigt. Ett störande moment 
är när telefonen ringer och förskolläraren önskar att det skulle vara möjligt att stänga av 
telefonen under frukostmåltiden. 

3.4.3 Kategorier  
 
Vi har utifrån våra två intervjuer med förskollärarna funnit följande kategorier:  
sittplatser, bord och stolar, belysning, ljud och musik, samtal och servering. 

3.4.4 Sammanfattande analys 
 
Utifrån våra kategorier gör vi en sammanfattande analys där vi sammanför resultaten från 
båda intervjuerna. 

3.4.4.1 Sittplatser 
 
På avdelning Hunden får barnen själva välja var de ska sitta under frukostmåltiden eftersom 
förskollärare/ barnskötare vill ge barnen valfrihet. På avdelning Katten bestämmer 
förskollärare/ barnskötare var barnen ska sitta eftersom det enligt förskolläraren gör barnen 
trygga när de vet var de ska sitta men barnen får om de vill byta plats.  
 
Förskolläraren på avdelning Katten, berättar att de yngre barnen sitter tillsammans med en 
förskollärare/ barnskötare. I de övriga två borden är barnen placerade efter ålder. Ibland sitter 
de äldre barnen själva eftersom de vissa dagar bara finns två förskollärare/ barnskötare på 
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avdelningen. Förskollärare/ barnskötare menar att det är viktigt att en förskollärare/ 
barnskötare sitter med vid bordet eftersom det stimulerar samtalet. De har upptäckt att 
samtalet fungerar bra bland de större barnen även när de sitter själva. 

3.4.4.2 Bord och stolar 
 
På avdelning Hunden finns både höga och låga, bord och stolar. Vid de höga borden finns 
höga barnstolar som gör att barnen får rätt sitthöjd vid bordet, vilket förskolläraren tycker 
underlättar för alla. För att även de yngsta barnen ska nå upp till bufféborden finns pallar som 
de kan kliva upp på. Förskolläraren berättar att de på avdelning Hunden, tycker att det är 
viktigt att försöka se ur barnens perspektiv. På avdelning Katten har de höga bord med höga 
barnstolar som gör att barnen får rätt sitthöjd vid bordet. Förskolläraren berättar att bord och 
stolar har funnits länge på avdelningen. 

3.4.4.3 Belysning, ljud och musik. 
 
Genom intervjuerna fick vi veta att båda avdelningarna har vidtagit åtgärder för att dämpa 
ljudvolymen i lokalen. Båda avdelningarna väljer att ibland spela lugn instrumental musik 
från cd-skivor som de har valt för detta ändamål. Förskollärare/barnskötare på båda 
avdelningarna tänder ofta värmeljus i lyktor på borden under frukostmåltiderna. På avdelning 
Hunden som inte kan välja om lysrör eller taklampor ska vara tända finns önskemål att kunna 
dämpa belysningen utan att släcka den helt, under frukostmåltiderna. 

3.4.4.4 Samtal 
 
På avdelning Hunden får barnen välja själva var de ska sitta under frukostmåltiden och 
förskolläraren berättar att det innebär att barnen även väljer vem de ska prata med under 
frukost. Förskolläraren berättar att den stora åldersspridningen på barnen i gruppen innebär att 
några barn får svårare att delta i samtal eftersom de ”saknar ord”. Samtalen på avdelning 
Hunden handlar om vardagliga saker och pedagogen styr inte över samtalen. Förskolläraren 
upplever att barnen samtalar lika mycket som förskollärare/ barnskötare under 
frukostmåltiden. 
 
Förskolläraren på avdelning Katten berättar att det är viktigt att samlas tillsammans för att 
samtala. Förskolläraren vill att barnen väntar på varandra även när de har ätit färdigt, och att 
barnen visar hänsyn till varandra till exempel de barn som behöver längre tid på sig att äta. 
Samtalen på avdelning Katten handlar om allt möjligt ibland vilda berättelser och fantasier. 
Förskolläraren tror att det kanske kan vara förskollärare/ barnskötare som pratar mest under 
frukostmåltiden. Förskolläraren berättar att de försöker få barnen att samtala till exempel 
genom att utgå från barnens berättelser och ställa frågor. Förskolläraren berättar att ett 
naturligt samtalsämne är maten och var den kommer ifrån. 

3.4.4.5 Servering 
 
På avdelning Hunden berättar förskolläraren att de har valt att låta barnen ta sin mat själva 
från två buffébord. Förskolläraren berättar att det är viktigt att barnen får prova att själva ta 
sin mat även om det innebär spill och kladd. Barnen får prova upprepade gånger på olika sätt.  
Förskolläraren berättar att de är nöjda med ”konceptet buffé” eftersom det ger barnen valfrihet 
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och att de lär sig av varandra. På avdelning Katten ställer förskollärare/ barnskötare fram 
maten på borden i karotter. Barnen tar själva sin mat från karotterna. 
 

3.5 Sammanfattning av resultat 
 
Vid observationerna hade avdelningarna arrangerat frukosten på olika sätt. Avdelning Hunden 
har en buffé där barnen själva plockar sin mat och barnen bestämmer själva var de ska sitta. 
Avdelning Katten serverar maten på borden och barnen sitter på platser som förskollärare/ 
barnskötare har bestämt i förväg. Det är bara på avdelning Hunden som det finns bord och 
stolar i låg höjd, anpassade efter barn.  
 
Vid fyra av åtta observationstillfällen sitter det en förskollärare/ barnskötare med vid bordet 
under frukostmåltiden. Två av förskollärarna/ barnskötarna tog flera initiativ till samtal medan 
de andra två var mer passiva. Vi kunde se att vid de två observationer där förskollärare/ 
barnskötare var aktiva i samtalet, blev samtalen vid bordet fler och längre. Vid fyra av 
observationstillfällena satt barnen själva, utan förskollärare/ barnskötare vid bordet. På 
avdelning Katten förekom längre samtal när de äldre barnen satt tillsammans även fast inte 
någon förskollärare/ barnskötare satt med vid bordet. Vid de övriga tre observationerna när 
barnen satt själva var samtalen färre och kortare. Det vanligaste samtalsinnehållet handlade 
om mat. 
 
Vid intervjuerna framkom det att förskolläraren på avdelning Hunden arbetar för att ge barnen 
valfrihet och möjlighet att vara självständiga. Barnen hämtar själva sin mat och väljer själv 
var de ska sitta och därigenom även vem de ska prata med. På avdelning Katten berättade 
förskolläraren att de tycker det är viktigt att sitta tillsammans och samtala under 
frukostmåltiden. På avdelningen väljer förskollärare/ barnskötare i förväg var barnen ska sitta 
och de placerar barnen efter ålder. De vill helst att en förskollärare/ barnskötare ska sitta med 
vid bordet för att stimulera till samtal. 

 
4 Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva barnens samtal vid frukostmåltiden vid två 
avdelningar i en förskola där den fysiska miljön är utformad på olika sätt. Vi har även valt att 
studera förskollärare/ barnskötares inverkan på barnens samtal. Vi har arbetat utifrån tre 
frågeställningar. Hur många och vilka samtal, förekommer under frukostmåltiden. Hur 
inverkar förskollärare/ barnskötare på barnens samtal och hur är den fysiska miljön kring 
frukostmåltiden utformad? 
 

4.1 Metoddiskussion 

4.1.1 Validitet och reliabilitet 
 
Patel och Davidson (2003) beskriver att resultat är möjliga att generalisera när resultaten blir 
likadana om man gör samma undersökning med en annan grupp av individer. Vår 
undersökning är inte möjlig att generalisera eftersom vi bara har besökt två avdelningar i en 
förskola och det finns många andra kombinationer av den fysiska miljön och förskollärare/ 
barnskötare, än de vi har studerat. Även om våra resultat inte går att generalisera tycker vi att 
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de frågeställningar vi belyser är viktiga för alla som arbetar i förskolan att reflektera över 
därför att frukostmåltiden är en dagligt återkommande aktivitet i förskolan. 

4.1.1.1 Observationer 
 
Patel och Davidson (2003) beskriver att reliabiliteten vid kvantitativa undersökningar bygger 
på observatörens förmåga och att observatören är tränad för uppgiften. För att öka 
möjligheten till god reliabilitet kan man vara två observatörer vid samma tillfälle och utgå 
från strukturerade observationer. Vi valde att göra strukturerade observationer där vi utgick 
från ett observationsprotokoll men vi valde att göra observationerna ensamma för att kunna 
observera samtalen vid två bord under samma frukostmåltid. 
 
Patel och Davidson (2003) berättar att observationer blir strukturerade när man utgår från ett 
observationsschema där man utifrån kategorier, prickar av hur många gånger de beteenden 
som man valt att observera förekommer. Kategorierna måste vara tydliga så att den som 
observerar säkert vet vilket beteende som ska prickas av i de olika kategorierna. Patel och 
Davidson beskriver att validitet innebär att ”veta att vi undersöker det vi avser att undersöka” 
(Patel & Davidson 2003, s.98)  
 
Vi har utgått från strukturerade observationer vilket vi tycker ökar möjligheten för god 
reliabilitet. Men vi inser att vi är orutinerade observatörer och att vi kunde ha gjort vårt 
observationsprotokoll ännu tydligare. Vi har reflekterat över att vi borde ha frågat 
avdelningarna på förskolan innan vi startade observationerna om vad de har arbetat med under 
tiden före observationerna. Detta för att säkrare veta vilka samtalsämnen som hör till 
kategorin aktivitet i förskolan, till exempel om förskolan har arbetat med ett speciellt tema. 
 
Vi reflekterade senare över att vi hade många kategorier att hålla reda på och att det 
egentligen hade räckt med två kolumner för initiativtagare, barn eller förskollärare/ 
barnskötare istället för att även notera om initiativet gjordes genom en fråga eller genom att 
berätta om ett spontant ämne. Kategorin uppmaningar har vi upptäckt kan påverka de andra 
kategorierna till exempel det skulle kunna ha förekommit att en förskollärare/ barnskötare 
uppmanar ett barn till att äta färdigt vilket sedan skulle kunna ha resulterat i ett längre samtal 
om ämnet mat. Det skulle ha varit bättre om kategorin uppmaningar inte hade varit ett 
samtalsämne utan istället en del av förskollärare/barnskötares initiativ till samtal. 
 
Om vi hade observerat vid samma bord hade det varit möjligt att en av oss prickade för i 
protokollet medan den andra hade kunnat föra anteckningar om samtalen. Det hade också 
kompletterat observationsprotokollet om vi hade haft tydligare anteckningar om samtalens 
innehåll. Vi upplevde att de kategorier vi hade valt stämde överens med vår frågeställning, att 
studera hur många och vilka samtal som förekom under de frukostmåltider vi observerade. 
För ökad reliabilitet hade det varit önskvärt att barn och förskollärare/ barnskötare hade träffat 
oss mer före observationerna. Vi har reflekterat över att vi var relativt okända personer för 
barnen och förskollärare/ barnskötare och att detta kan ha påverkat våra observationer. Vår 
validitet bygger på att vi beskriver vår arbetsprocess, från vårt syfte, planering, genomförande 
till hur vi tolkar våra resultat. 

4.1.1.2 Intervjuer 
 
Trost (2005) beskriver att reliabilitet och validitet främst är användbara inom kvantitativa 
studier. När det gäller kvalitativa studier blir det viktigt att se till de etiska aspekterna och att 
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de data man samlar in är relevanta för syftet med undersökningen. Han beskriver att man 
genom kvalitativa intervjuer vill ta reda på hur den intervjuade uppfattar något till exempel en 
speciell situation. Människor gör hela tiden nya erfarenheter och våra uppfattningar förändras 
med tiden och det innebär att samma intervjufrågor kommer att ge olika svar hos samma 
person vid olika tillfällen. Trost menar att hög reliabilitet bygger på hög grad av 
standardisering men att den kvalitativa intervjun representerar en låg grad av standardisering. 
Han beskriver att standardisering innebär att frågor och situation är likadana för alla som blir 
intervjuade. Våra intervjuer har en viss grad av standardisering eftersom vi i förväg valde att 
formulera frågor och därför utgick från samma frågor till båda förskollärarna som vi 
intervjuade. 
 
Vi har reflekterat över de etiska aspekterna vid valet av våra frågor och kom fram till att våra 
frågor troligen inte skulle upplevas som alltför personliga för de förskollärare vi intervjuar. 
De intervjuade valde vid något tillfälle att hänvisa till tidigare svar eftersom de tyckte att de 
redan hade besvarat en fråga kring samma ämne och att svaret återigen skulle bli desamma. 
Vår reliabilitet vid intervjuerna bygger vi på att beskriva hur vi har planerat intervjuerna och 
hur vi sedan genomfört dem. Vi hade kunnat öka vår reliabilitet om vi hade haft bandspelare 
under intervjuerna eftersom det då hade varit möjligt att gå tillbaka och lyssna på vad de 
intervjuade förskollärarna svarade ordagrant. 
 
Vi har upptäckt att det skulle ha varit intressant att ställa några följdfrågor. Förskolläraren på 
avdelning Katten berättade att de brukar överraska barnen ibland istället för att låta barnen 
vara med och planera och genomföra förändringar. Vi skulle kunna ha frågat varför och hur 
de gjorde när de överraskade barnen. Förskolläraren på avdelning Hunden berättade att de 
hade möbler i barnens storlek för att det underlättar för både barn och förskollärare/ 
barnskötare. Vi skulle kunna ha ställt följdfrågan på vilket sätt förskolläraren tyckte att det 
underlättade med möbler i barnens storlek. 
 
4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Samtal 
 
Under denna rubrik presenterar vi vår diskussion kring frågeställningen hur många och vilka 
samtal som förekommer vid de bord som vi observerar, under frukostmåltiden. Läroplanen 
(1998) betonar vikten av samtal ur ett demokratiskt perspektiv och som grund för barns 
språkutveckling. Skolverket (1998) beskriver vikten av att vuxna samtalar med barnen om 
vardagliga begrepp. Vi ser frukostmåltiden som viktig för att samtala om begrepp som hör 
samman med att äta. Vi ser möjligheter till språkutveckling vid frukostmåltiden eftersom det 
är ett tillfälle då barn och förskollärare/ barnskötare samlas för att äta och samtala. Säljö 
(2000) menar att vi lär oss något i alla vardagliga situationer men han tillägger att man kan 
fundera över vad det är vi lär oss. 

4.2.1.1 Samtal om mat 
 
Det vanligaste samtalsämnet på båda avdelningarna handlade om mat. På avdelning Hunden 
handlade 34,4 % av alla observerade samtal om mat och på avdelning Katten handlade 50 % 
av alla samtal om mat.  
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Vi kan se att avdelning Katten där maten serveras på borden, hade en procentuellt större 
mängd samtal om mat än avdelning Hunden som dukade fram frukostmåltiden på buffébord. 
Det skulle kunna bero på att barnen på avdelning Katten stimuleras att tala om maten eftersom 
maten står så att barnen ser den hela tiden. Det kan även bero på att barnen frågar varandra 
efter karotterna när de vill ha mer mat. Genom intervjun vet vi att förskolläraren berättade att 
de tycker att det är viktigt med samtal under frukostmåltiden och att de samtalar om till 
exempel maten och var den kommer ifrån. För att uppmuntra barnen att stanna kvar vid 
bordet berättade förskolläraren att de frågar om barnen vill ha mera mat. 

4.2.1.2 Samtal om hem och fritid 
 
Vi observerade att det på båda avdelningarna tillsammans förekom 132 samtal och av dem 
handlade 21 samtal om hem och fritid. Vi kan därför se att frukosten är ett tillfälle då barn 
berättar om vad de gör på fritiden vilket överensstämmer med hur Imsen (1998/ 2000) tolkar 
Bronfenbrenners tankar om att barnet tillhör flera miljöer samtidigt och att tankar från en 
miljö påverkar barnet i en annan.  

4.2.1.3 Samtal om aktiviteter i förskolan 
 
På båda avdelningarna tillsammans förekom det vid 15 tillfällen under våra observationer, att 
barnen talade om aktiviteter i förskolan. Vi ser ett tillfälle vid frukostmåltiden för 
förskollärare/ barnskötare att ta del av vad barnen intresserar sig för. Utifrån dessa tankar 
skulle sedan förskollärare/ barnskötare kunna öka barnens inflytande i verksamheten. ”Att 
förvärva språket och se det som ett redskap för att delta som en medborgare i samhället är en 
grundläggande fråga om demokrati.” (Johansson, 2005, s. 220)  

4.2.1.4 Övriga samtalsämnen och uppmaningar 
 
Vi tycker att kategorin övrigt är svår att diskutera kring eftersom den består av så vitt skilda 
ämnen, till exempel samtal om fantasifigurer men även retfulla kommentarer. Det förekom 
sammanlagt 27 samtal under kategorin övrigt under våra observationer på båda 
avdelningarna. Sammanlagt 11 uppmaningar gjordes på båda avdelningarna under våra 
observationer. När det gäller kategorin övrigt hade det varit en fördel om vi hade haft större 
kunskap om barnen och aktiviteterna på förskolan. 
 
Vid ett observationstillfälle satt inte någon förskollärare/ barnskötare med vid bordet och 
barnen vände sig till observatören för att få hjälp med att till exempel öppna 
mjölkförpackning. Observatören valde att hjälpa barnet men att inte stimulera till vidare 
samtal, vilket kändes onaturligt. 

4.2.2 Fysisk miljö  
 
Under denna rubrik för vi en diskussion där vi utgår från frågeställningen hur den fysiska 
miljön kring frukostmåltiden är utformad. 
 
På båda avdelningarna kan vi se Vygotskijs (1934/1999) teorier om att det är i det sociala 
samspelet som barnet utvecklas, men genom olika uttryck. På avdelning Hunden berättade 
förskolläraren i intervjun att en av fördelarna med att barnen tar mat själva från bufféborden 
var att de hjälper varandra. På avdelning Katten berättade förskolläraren att de lägger fokus på 
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själva samtalet kring frukostmåltiden och vi kan tydligt se vid observation nr 1, dag 1 och 
observation 1, dag 2, hur barnen genom samtalen lever sig in i vad de andra barnen och 
förskolläraren/ barnskötaren berättar när de deltar i samtalen. 
 
På avdelning Hunden beskriver förskolläraren att de vill att barnen ska få prova själva vid 
flera tillfällen och att de vill ge barnen valfrihet och att de därför väljer att låta barnen ta mat 
själva från bufféborden. Ahlqvist, Gustafsson & Gynther (i Forsell 2005) beskriver hur 
Montessoripedagogiken lägger vikt vid att förskollärare/ barnskötare förändrar miljön så att 
den utmanar barnen och att Montessoripedagogiken syftade till att göra barnen i förskolan 
självständiga. Denna pedagogik tycker vi oss tydligt kunna se på avdelning Hunden när 
barnen själva får hämta sin mat från bufféborden och själva välja var de ska sitta. Under 
intervjun med förskolläraren på avdelning Hunden framkommer att barnen får prova sina 
egna idéer till exempel att äta gröt ur en flat tallrik.  
 
Johansson (2005) beskriver att förskollärare/ barnskötare medvetet kan arbeta med barnens 
placering kring matbordet för att stimulera till samtal. Johansson ger som exempel att 
åldersindela barnen vid matbordet. Avdelning Katten har valt att placera barnen utifrån ålder. 
Vi kan se i vårt resultat att vid det bord där de äldre barnen satt fördes flest antal samtal och 
det var även vid detta bord som de längsta samtalen fördes, under båda observationsdagarna 
på avdelning Katten. Vi tycker att det är positivt att ge barnen valfrihet genom att låta dem 
själva få välja var de ska sitta. Det är viktigt att förskollärare/ barnskötare är uppmärksamma 
så att barnens val inte leder till att något barn blir utanför och inte har någon att sitta bredvid. 
Vi tycker att det är bra att en förskollärare/ barnskötare sitter med vid bordet för att 
uppmuntra barnen till samtal och för att uppmärksamma att alla barn får möjlighet att delta i 
samtal.  
 
Vid intervjun med förskolläraren på avdelning Hunden framkom att de har uppmärksammat 
att de yngre barnen har svårare att delta i samtalen eftersom de ”saknar ord”. Vi tycker att det 
är viktigt att inte glömma bort de yngre barnen eftersom de är i början av sin språkutveckling. 
Malaguzzi (i Forsell 2005) beskriver att barnen direkt vid födseln kommunicerar med sin 
omgivning och Vygotskij (1934/1999) menar att barnen utvecklar sitt språk i det sociala 
samspelet. 
 
Vid intervjuerna berättade båda förskollärarna att de tänder värmeljus i lyktor och spelar lugn 
instrumental musik från cd-skivor som de har valt för frukostmåltiden. Vi tycker att 
värmeljusen i lyktorna skapade en intim och mysig stämning för samtal. Vi upplevde att 
musiken och radion som stod på under våra observationer inte var stämningsskapande. 
Volymen på musiken var för låg och nyheter på radio var ett störande moment. 
 
Nordin-Hultman (2005) menar att den ordnade miljön med vuxenstorlek på möbler och 
bestämda sittplatser innebär att barnen måste anpassa sig till ordningsregler och därigenom 
minskar deras möjlighet till inflytande. Vi kunde se att på avdelning Hunden hade barnen 
stora möjligheter till inflytande eftersom de själva hämtar sin mat och sedan väljer var de ska 
sitta och de kan välja höga eller låga bord. På avdelning Katten är frukostmåltiden mer styrd 
eftersom förskollärare/ barnskötare väljer var barnen ska sitta och de har bara höga bord för 
frukostmåltid. Vi upplevde att det var positivt att det fanns bord och stolar i barnens storlek 
eftersom förskolans verksamhet ska utgå från barnens behov. Vi hoppas att möbler i barnens 
storlek inte innebär att de vuxna väljer bort att sitta vid dessa bord. På avdelning Hunden satt 
det bara med en förskollärare/ barnskötare vid ett av fyra observationstillfällen och vi undrar 
om det beror på de låga möblerna eller på att barnen själva får välja var de ska sitta. 
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Nordin- Hultman (2005) beskriver hur många material placeras högt upp i hyllor för att 
barnen inte fritt ska kunna använda dem till exempel kladdiga material som kan smutsa ner. 
Vi tror att liknande tankar kan ligga bakom att många barn i förskolan inte själva får lägga 
maten på tallriken. Det kan också bero på att pedagoger inväntar en viss ålder då barn anses 
kunna klara av att själva ta sin mat. (Johansson, 2005) Det var positivt att se att barnen på 
båda avdelningarna själva fick lägga upp sin mat på tallriken. 

4.2.3 Förskollärare/ barnskötare 
 
Vid intervjuerna framkom att båda förskollärarna ville att barnen skulle sitta en längre tid vid 
bordet under frukostmåltiden för att samtala med varandra.  
 
Vi har inte observerat hur länge varje samtal har varit i minuter, vi valde att istället räkna 
antalet ordväxlingar kring samma ämne. Vi har däremot angett längden på observationen i 
minuter och vi kan se att en del observationer pågick under en längre tid i minuter men att vi 
ändå noterade få samtal under den tiden vilket vid ett tillfälle kan ha berott på att 
förskolläraren/ barnskötaren lämnade bordet mitt i ett samtal för att svara i telefon. Det samtal 
som pågick avbröts. Barnen vid detta bord åt långsamt och tog mer mat vid flera tillfällen. 
Observatören uppfattade barnen som lugna men tystlåtna. 
 
På avdelning Katten under observation nummer 2 dag 1, noteras 17 samtal och vid 
observation nummer 2 dag 2, noteras 7 samtal under en observationslängd på 40 minuter 
under båda dagarna. Under observationstiden sitter minst två barn vid bordet och vid båda 
tillfällena sitter en förskollärare/ barnskötare med vid bordet. Inte någon av dagarna ställde 
förskolläraren/ barnskötaren några följdfrågor och flest antal ordväxlingar i ett samtal uppgick 
till 4 respektive 3 ordväxlingar. Vid båda dagarna tog barnen fler initiativ till samtal än 
förskolläraren/ barnskötaren. 
 
Vi kan samtidigt utläsa att det vid observation nummer 1 under den andra dagen på avdelning 
Katten, gjordes 23 samtal under 16 minuter, även vid det bordet satt en förskollärare/ 
barnskötare. Flest antal ordväxlingar i ett samtal uppgick till 52 stycken och 
förskolläraren/barnskötaren tog flest initiativ till samtal. Förskolläraren vid det bordet ställde 
18 följdfrågor. 
 
Vi kan genom dessa tre observationer se att det är mycket upp till förskolläraren/ barnskötaren 
som person hur samtalen utformas under frukostmåltiden. Är förskolläraren/ barnskötaren 
aktiv och berättar mycket och ställer många följdfrågor blir samtalen vid bordet längre. Det 
räcker därför inte bara med att placera en förskollärare/ barnskötare vid bordet för att 
stimulera till samtal. Skolverket (1998) beskriver att de vuxna som samtalar med barnen 
måste visa engagemang. 
 
På avdelning Hunden varierar antalet samtal vid tre av observationerna från åtta till tolv 
stycken. Vid den observation där en förskollärare/ barnskötare satt med observerade vi 35 
samtal. Detta resultat visar att en förskollärare/ barnskötare på den avdelningen inverkar på 
barnens samtal. 
 
Johansson (2005) beskriver att det är viktigt att ta tillvara på tillfällen i vardagen för att 
stimulera barnen att samtala. Det innebär att vuxna behöver lyssna till barnen och uppmuntra 
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barnen till att fortsätta samtala men även att förskollärare/ barnskötare själva behöver ta 
initiativ till samtal. Vi kan i våra resultat se att detta varierar mellan de olika förskollärarna/ 
barnskötarna. 
 

4.3 Sammanfattande diskussion 
 
Vårt syfte har varit att undersöka och beskriva barnens samtal vid frukostmåltiden vid två 
avdelningar i en förskola där den fysiska miljön är utformad på olika sätt. Vi har även valt att 
studera förskollärare/ barnskötares inverkan på barnens samtal. 
 
Resultaten visar att en engagerad förskollärare/  barnskötare som tar egna initiativ och stödjer 
barnens egna samtal är viktig för att stimulera barnen att samtala under frukostmåltiden. De 
delar av den fysiska miljön som vi har studerat ger barnen möjligheter till att utveckla olika 
kunskaper, till exempel samtal och självständighet. Vi tyckte att det var positivt att man på 
avdelning Hunden hade bord och stolar i låg höjd och precis som förskolläraren på avdelning 
Hunden berättade i intervjun tycker även vi att det är viktigt att se ur barnens perspektiv. 
  
Vi kunde se att frukostmåltiden innefattade många samtal och att samtalsämnet mat var 
vanligast förekommande i våra observationer. Frukostmåltiden är en vardaglig situation där 
förskollärare/ barnskötare naturligt kan tala om olika begrepp, vilket är viktigt för alla barn 
men framförallt för de allra yngsta barnen i förskolan som är alldeles i början av sin 
språkutveckling och för barn med annat modersmål än svenska.  
 

4.4 Förslag till fortsatt forskning. 
 
En viktig del av barnens samtal tycker vi är att ge alla barn möjlighet att berätta vilket Lpfö 
(1998) beskriver är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och för att ge barn inflytande. Vi har 
reflekterat över hur förskollärare/ barnskötare gör detta? Är det vid speciella samlingar, vid 
speciella aktiviteter eller är det i alla samtal, till exempel frukostsamtalet? Hur blir man en bra 
talare? Är det något som grundläggs redan i förskolan? 
 
Vi undrar vidare, lyssnar man till alla barn eller får vissa barn större utrymme? 
Uppmärksammar man de barn som är i början av sin språkutveckling? Hur mycket får barn i 
dagens förskola vara med och planera och bestämma i sin miljö? Vi upplever att många 
förskolor idag provar att servera måltider genom en buffé där barnen själv plockar sin mat. Vi 
undrar varför förskolor väljer buffé. Tillfredställer buffén behov som finns hos förskolebarn 
eller är det en imitation av skolans lunchmåltid för är att tidigt träna förskolebarn för 
kommande skolmiljö. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Brev till föräldrar. 
 

Hej! 
 
Vi heter Marina Niva och Annica Kauppi Johansson och vi läser till 
förskollärare på distans vid Luleå tekniska universitet.  
 
Vi kommer att skriva ett examensarbete där vi vill studera frukostmiljön på 
förskolan. Vid två tillfällen kommer vi därför att vara med vid frukosten. När vi 
skriver vårt arbete kommer vi inte att berätta vilken förskola vi har besökt och 
inte i vilken kommun. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Har ni frågor eller om ni inte vill att vi observerar vid frukostmåltiden, kontakta 
oss eller personalen på förskolan, senast fredagen den 14/11. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marina Niva tel. 
Annica Kauppi Johansson tel. 



 

 
 

 
Bilaga 2 Informationsbrev förskollärare 
 
Informationsbrev   2008-11-06 
 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Marina Niva och Annica Kauppi Johansson och vi läser till förskollärare på distans 
vid Luleå tekniska universitet. Vi kommer att skriva ett examensarbete där vi vill studera 
frukostmiljön på förskolan. Vid två tillfällen kommer vi därför att vara med vid frukosten på 
er förskola. När vi skriver vårt arbete kommer vi inte att berätta vilken förskola vi har besökt 
och inte i vilken kommun. Alla uppgifter kommer vi att behandla konfidentiellt. 
  
Vi vill komplettera våra observationer med intervjuer med förskollärare på avdelningen. I vårt 
examensarbete kommer vi eventuellt att använda citat från intervjun men alla uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt.  
  
Tack för din medverkan! 
 
 
Marina Niva tel.   
 
Annica Kauppi Johansson tel. 
 



 

 
 

Bilaga 3 Observationsprotokoll, fysisk miljö 
 
Protokoll för observation av fysisk miljö: 
 
Datum:  Avdelning: 
 

Barnantal: antal förskollärare/ barnskötare: 
 
Antal rum: Antal rum där barn äter:  
 
Antal bord avsedda för måltid: 
 
 
Möbler vid måltid, låga eller höga bord och stolar? 
 
 
 
 
Belysning: 
 
 
Musik: 
 
 
Hur serveras maten: 
 
 
 
 
 
 
 
Hur sitter barn/förskollärare/ barnskötare vid måltiden, vem 
bestämmer var de ska sitta?  
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 Observationsprotokoll, samtal 

datum:        avd: start:   stopp:   
antal barn vid 
bordet: 

ant.F/B6.. 
vid bord:   

Observationsprotokoll för samtal i förskolan under frukostmåltid 
                    

samtal Initiativtagare   initiativtagare   
ordväxling 
mellan    deltar    

inne- fråga   spontant ämne deltagare   antal följdfrågor   
håll barn F/B barn F/B. barn F/B barn barn F/B 
hem/                   
fritid                   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
mat                   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
aktivi-                   
tet i                   
försko-                   
la                   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
upp-                   
maning                   
                    
                    
                    
                    
övrigt                   
                    
          
          

                                                 
 
 
6 F/B= förskollärare/ Barnskötare 



 

 
 

 
 
Bilaga 5 Intervjufrågor förskollärare 

 
Intervju med förskollärare 
 
1. Vem väljer var barn och förskollärare/ barnskötare ska sitta under 
frukostmåltiden? Varför? 
 
2. Har ni valt möbler i vuxenstorlek eller möbler som är anpassade för barn och i 
så fall varför? 
 
3. Har ni vidtagit ljuddämpande åtgärder och i så fall vilka? 
 
4. Använder ni musik och/eller belysning för att skapa speciell stämning vid 
frukostmåltiden och i så fall hur? 
 
5. Har barnen varit med och planerat hur miljön vid frukosten ska vara/ Hur? 
 
6. Hur planerar ni er frukostmåltid? 
 
7. Vad tycker ni är viktigt vid frukostmåltiden? 
 
8. Uppmuntrar ni barnen till samtal under frukostmåltiden och i så fall hur? 
 
9. Hur tycker du att samtalen fungerar under frukostmåltiderna? 
 
10. Vad tycker du fungerar bra eller mindre bra vid frukostmåltiden? 
 
11. Vad brukar ni prata om vid frukost? 
 
12. Vem pratar mest under frukostmåltiden, barn eller förskollärare/ 
barnskötare? 
 
13. Är det något du skulle vilja förändra under frukostmåltiden och i så fall 
varför? 
 
14. Är det något ytterligare om frukostmåltiden du skulle vilja berätta?  
  
 
 




