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Abstract 
 
Children’s linguistic development in food situations from the preschool teachers’ view  
 
Syftet med studien är att genom några intervjuer belysa hur förskollärare tänker om sin 
uppgift att stimulera barns språkutveckling. Uitfrån syftet formulerades två 
frågeställnigar; Hur ser förskollärare på hur de arbetar för att stimulera barns 
språkutveckling i måltidssituationerna? Hur reflekterar och dokumenterar förskollärare 
barns språkutveckling i måltidssituationerna? Metoden som används är kvalitativa 
intervjuer med förskollärare på sex olika förskolor i tre olika kommuner. Urvalet bestod 
av förskollärare som jobbar med barn i olika åldrar. En av förskollärarna jobbar på 
småbarnsavdelning, två på syskonavdelning och tre med de äldre barnen i förskolan. 
Studiens resultat visar att alla förskollärarna upplever matsituationerna som ett bra 
tillfälle för att samspela och samtala med barnen på olika sätt. Däremot skiljer sig 
förutsättningarna på de olika förskolorna åt vilket påverkar möjligheterna till att 
stimulera och utveckla barnens språk. Det sker ingen medveten dokumentation kring 
barnens språkutveckling vid matsituationerna. Den dokumentation som förs används 
som underlag vid utvecklingssamtal med barnens vårdnadshavare.  
 
Nyckelord 
Förskola, förskollärares uppfattningar, språkstimulering, måltidssituationer 
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1 Inledning 
  
Språket är ett sätt att kommunicera med andra människor, det vill säga att en person 
delger någon annan sina behov, känslor, tankar, upplevelser eller önskningar genom ett 
ömsesidigt utbyte. Denna kommunikation kräver ett samspel mellan parterna där 
språket har en social funktion. Språket är ett sätt att få kontakt med andra människor, 
vilket innebär att det är grundläggande för människans utveckling (Svensson 2009).  
 
Vi är båda intresserade av barns språkutveckling och har blivit allt mer intresserade av 
hur vardagssituationer och rutinsituationer såsom måltiderna i förskolan påverkar 
barnens språkutveckling. Utifrån våra erfarenheter och VFU från förskolan har vi 
upplevt många olika matsituationer och vi har kunnat se olika arbetssätt när det gäller 
barns språkutveckling. Vi har både observerat situationer där vi har kunnat se ett 
lärande, men också situationer som upplevs stressiga och där fokus istället ligger på att 
få i sig maten. Eriksen Hagtvet (2006) skriver att matsituationer kan upplevas som här-
och-nu-situationer, då man både ser varandra när man pratar och kan uppfatta varandras 
tankar och känslor. I här-och-nu-situationer är det lättare att få en uppfattning om och en 
förståelse för ordens innebörd. Författaren nämner även att trygghet i samtalen är något 
som ofta byggs upp under matsituationer. Det finns oftast utrymme för pedagogerna att 
lyssna på barnen och ge dem svar på deras frågor och funderingar. Vi vill därför 
undersöka hur förskollärare ser på möjligheterna att arbeta med språkstimulering vid 
matsituationerna. Vilken rationalitet är starkast; det pedagogiska eller något annat? Vi 
har valt att intervjua sex förskollärare för att få deras perspektiv på det sociala 
sammanhangets betydelse och språklig stimulans vid måltidssituationer. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2016) ska förskolläraren ansvara för att stimulera 
och utmana barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling.  
 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp- 
muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen  

(Skolverket 2016 s.7) 

Som blivande förskollärare är vi därför intresserade av hur verksamma förskollärare ser 
på barns språkutveckling och sin uppgift att stimulera barns språk. Förskoleåldern är 
den period då språket utvecklas som mest och tidiga språkliga erfarenheter har stor 
betydelse för den fortsatta språkutvecklingen. Språket har en central funktion i 
samspelet mellan människor.  
 
Vi upplever att vid en första anblick kan lärande i förskolan ofta kopplas ihop med 
samlingar och planerade aktiviteter. Fast barns lärande sker överallt och hela tiden på 
förskolan, vilket förskolans läroplan betonar. I spontana situationer, rutinsituationer, lek 
och omsorgssituationer sker det också ett lärande. Förskolan är en arena för socialt 
samspel och ska stimulera barnens utveckling av social och kommunikativ kompetens 
(Skolverket, 2016). Förskolans läroplan betonar betydelsen av en trygg miljö som både 
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lockar och utmanar barnen att leka och utforska samt utvecklar barnens sociala och 
kommunikativa kompetens (a.a.).  
 

För att kunna granska praktiken krävs det att dokumentationen blir en naturlig och inte- 
grerad del av det dagliga pedagogiska arbetet och inte något som ligger vid sidan av. 
Detta förutsätter en kultur av samarbete, reflektion och kommunikation  

(Palmer 2012 s.3) 

Enligt Palmer (2012) är reflektion och dokumentation avgörande för 
verksamhetsutvecklingen. Detta gör att vi även är intresserade av hur förskollärarna 
observerar, reflekterar och dokumenterar kring måltidssituationer för att se en 
utveckling hos barnen när det gäller språket och samspelet. 
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2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att genom några intervjuer belysa hur förskollärare tänker om sin 
uppgift att stimulera barns språkutveckling under måltidsituationer.  
  
●   Hur ser förskollärare på hur de arbetar för att stimulera barns språkutveckling i 

måltidssituationerna? 
  
●   Hur reflekterar och dokumenterar förskollärare barns språkutveckling i 

måltidssituationerna? 
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3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom området språkutveckling, social miljö, 
samspel och måltidssituationer, vilket även kompletteras med relevant litteratur.   
 
3.1  Måltidssituationer  
 
Måltidssituationerna i förskolan kan ses som ett kulturellt, pedagogiskt och språkligt 
lärandetillfälle. Måltiderna i förskolan innebär att barnen och pedagogerna äter 
tillsammans, både frukost, lunch och mellanmål. Barnen sitter oftast vid bord i mindre 
grupper tillsammans med en pedagog tre till fyra gånger om dagen, vilket innebär att 
måltidssituationerna upptar cirka 10-15 timmar i veckan (Kultti 2013).  
 
3.2 Barns språkutveckling 
 
Förskoleåldern är den period då språket utvecklas som mest hos barnet. Genom tidiga 
och upprepade språkliga erfarenheter utvecklas barnets språk menar Arnqvist (1993). 
Språket är något som skapar barnens identitet skriver Axelsson och Jönsson (2009). 
Likaså uppmärksammar Axelsson (2009) att barnen lär sig i förskolan hur de ska 
använda språket i sociala sammanhang som de tar med sig när de sedan går vidare till 
skolan. Barnen lär sig hur de kan använda språket som ett verktyg för att kunna föra sig 
i olika samtal med sina kompisar på förskolan. Barn fångar upp ord hemma som de 
sedan använder på förskolan. Det blir då förskollärarens uppgift att förklara och 
utveckla, eftersom det är lätt för barnen att uppfatta själva ordet men att inte alltid förstå 
ordets innebörd eller betydelse. Arnqvist (1993) påpekar vikten av att se skillnaden 
mellan att producera och förstå. Många gånger förstår barnet mer än vad det kan ge 
uttryck för. Genom att endast utgå ifrån vad barnet säger kan man missta sig på barnets 
språkliga förmåga. 
 
3.3 Tid 
 
För att man som pedagog ska kunna bidra till att utveckla barnens språk, menar Eriksen 
Hagtvet (2006) att det är viktigt att ge barnen tid att prata. Att ta tillvara på alla stunder 
man kan, och sätta sig ner med barnen för de inte ska känna sig stressade när de pratar 
och berättar. Författaren påpekar att en lyssnare som tar sig tid att sitta och lyssna på 
barnen visar att den är intresserad av vad barnen har att säga, vilket i sin tur ger barnen 
möjlighet att utveckla sitt språk. Genom att skapa sådana situationer för barnen där man 
ger dem tid att prata, utvecklar barnen en självsäkerhet och är inte rädda för att ge sig in 
i olika samtal menar författaren. Detta kan medföra att de barn som är osäkra på språket 
vågar testa och därmed utvecklar sitt språk. Barnen känner ofta av när någon är 
intresserad av att lyssna på vad de har att säga eller berätta. Eriksen Hagtvet (2006) 
uppmanar även pedagoger att tänka på att det inte blir för mycket vuxenprat i olika 
situationer på förskolan. Vuxenprat kan göra att barnen känner att de inte vågar säga 
något som de egentligen vill säga för att de vuxna pratar hela tiden. Detta kan begränsa 
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barnens språkutveckling, om de inte får komma till tals eller vågar inte berätta för 
pedagogerna vad de ville ha sagt. 
 
3.4 Samspel och kommunikation vid måltider 
 
Med syftet att få kunskap om vad som karaktäriserar förskolan som lärandemiljö samt 
förskolans pedagogiska kvalitet, gjorde Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 
(2009) en studie på 38 olika förskolor i Göteborg med omnejd. Variationer av 
lärandemiljöer i förskolan i relation till barns erfarande av olika aspekter inom 
områdena språk/kommunikation, matematik och samspel studerades. Det framkom 
bland annat att ett av områdena med hög kvalitet är omsorgsrutiner. Däremot visade det 
sig vara en stor spridning på kvaliteten bland de deltagande förskolorna. 
Måltidssituationer är ett exempel på en omsorgsrutin där den pedagogiska kvaliteten var 
väldigt olika. På förskolor där måltiderna bedömdes ha hög kvalitet präglades 
måltiderna av barnens självständighet och delaktighet. Stämningen var oftast god och 
trivsam och måltiderna användes till stor del som lärandetillfällen för barnen. Barnen 
var placerade i små grupper som gjorde det möjligt för dem att samtala med varandra, 
samtidigt som pedagogerna tillförde nya aspekter och vidgade barnens här och nu-
perspektiv när tillfälle gavs. I förskolorna som bedömdes ha låg kvalitet, 
karaktäriserades måltiderna av ordning och regler. Pedagogerna tycktes inte använda 
måltiderna som lärandetillfällen och gjorde inga försök att samtala med barnen för att 
göra måltiden till en stund för ett socialt samspel. Måltiderna präglades istället av 
tystnad eller upplevdes vara kaotiska (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 
2009). 
 
Enligt Sheridan et al. (2009) kan måltidssituationerna ses som en möjlighet för 
språklärande. Barnen ges ord för att hantera vardagssituationer, då det finns tid och 
utrymme för språk, och situationerna återkommer. Det skapas grunder för gemensamma 
erfarenheter som barnen sedan kan använda i dialog och samspel. Uttryck som används 
vid måltidssituationer är framträdande i interaktionen mellan barn, vilket kan bero på att 
kommunikationen vid måltider inkluderar alla barn. Det kan vara så att alla barnen 
upplever sig delaktiga då de blir tillfrågade om sina önskemål vid måltiderna. Boken 
Barn samtalar sig till kunskap är skriven av Gjems (2011) med utgångspunkt i projektet 
”Barns lärande om och genom språk” (Gjems 2011). Syftet är att skaffa och utveckla 
kunskap om hur förskollärare kan uppmuntra barn att delta språkligt och vara aktiva i 
samtal. Data har samlats in från olika förskolor i Norge med hjälp av 
videoobservationer och ljudupptagningar av vardagssamtal. I boken skriver Gjems 
(2011) att personerna som deltar i måltiden samspelar och samtalar med varandra och 
tillägnar sig därmed nya kunskaper och utvecklar sin språkliga förmåga. Kognitiva 
processer och sociala handlingar är sammankopplade, där språket används som ett 
socialt verktyg. Sociala och kognitiva aspekter av samspelet mellan barn och vuxna kan 
ses som ömsesidigt beroende av varandra då den enes bidrag skapar förutsättningar för 
den andra, samtidigt som kunskap delas och man kan få förståelse för något nytt. 
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Enligt en studie av Kultti (2013) med syfte att undersöka hur rutinsituationer kan stödja 
barns delaktighet, kommunikation och språkutveckling, är språkstimulering och 
språkinlärning en upplevelse som innefattar kommunikation och delaktighet. Studiens 
empiriska material samlades in genom videoinspelningar och fältanteckningar i en 
svensk stad på åtta förskolor, sex småbarnsavdelningar (1-3 år) och två 
syskonavdelningar (1-5 år).  Resultaten av studien visar att vanliga och gemensamma 
ämnen är avgörande för deltagande och delaktighet. I sin artikel nämner Kultti (2013) 
tidigare studier som visar att måltiderna är en viktig pedagogisk aktivitet för 
kommunikation även om tonvikten oftast ligger på själva ätandet. En annan studie som 
författaren nämner visade att pedagogerna vid måltiderna fokuserade på barnen och 
deras liv och upplevelser i kommunikationen med barnen. Vidare visar resultatet att det 
fanns en hög grad av upprepning i struktur och organisation av måltiderna som 
uppmuntrade till familjär kommunikation. Måltiderna gav också många möjligheter till 
aktivt deltagande eftersom måltiders grundläggande fysiska och verbala handlingar 
kräver kompletterande handlingar av måltidens deltagare.  Dessa handlingar omfattar 
redskap som exempelvis kniv och gaffel, och livsmedel, det vill säga maten, som i sin 
tur skapar möjligheter för samtal. Måltiderna skapade även möjligheter till 
kommunikation som kan innefatta abstrakta ämnen där både barnen och pedagogen kan 
komma med nya synvinklar och idéer. Sammanfattningsvis menar Kultti (2013) att 
måltidssituationerna ger barnen möjlighet att delta i sin egen takt utifrån sin ålder och 
språkförmåga. Pedagogers deltagande i måltiderna är mycket betydelsefullt för barnens 
meningsskapande. Pedagogerna kan skapa förutsättningar för barnens lärandeprocesser. 
 
3.5 Kamraters betydelse  
 
Hoff (2006) hävdar att små barn integreras med kamrater i förskolan och samspelet 
barnen emellan kan ses som viktigt för språkinlärningen. Förutom att agera 
språkmodeller, kan kamrater också ge unika möjligheter till språkbruk. Mycket små 
barn i åldern 1-2 år deltar i ljudlekar med varandra, vilket vuxna är mindre benägna att 
göra. Från två års ålder kan kamrater ge möjlighet att delta i gemensamma planeringar, 
förhandla i konflikter, ge förklaringar, berätta historier och engagera sig i oilka typer av 
interaktioner. Även om jämnåriga har stor betydelse för språkutvecklingen, behöver 
barnen få input från erfarna språkbrukare i stor mängd för att kunna tillägna sig språket 
(Hoff 2006).  
 
3.6 Pedagogens roll 
 
Måltidssituationerna på förskolan är en social kontext där det blir naturligt för barn och 
pedagoger att ha en konversation, då pedagogerna ställer olika frågor till barnen 
samtidigt som barnen ställer frågor till pedagogerna. Detta kan vara en situation som 
ibland glöms bort när det gäller barnens språkinlärning och språkutveckling menar 
Whorrall & Cabell (2016). Författarna menar att det är viktigt att pedagogerna inte styr 
vilket barn som ska prata eller i vilken turordning. Detta kan hindra barnen i sin 
språkutveckling, då de inte vågar föra fram vad det är de vill säga för att pedagogerna 
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tar upp för mycket utrymme i konversationen. Det sociala samspelet försvinner och det 
blir mest pedagogen som styr samtalet. Om barnen istället får mer utrymme och det blir 
mer naturligt vem som ska prata, ökar barnen sitt ordförråd och använder fler ord de inte 
använt tidigare. Författarna påpekar även att när pedagogerna får barnen att repetera ord 
eller själva återkomma med orden mer än en gång gör det att barnen lättare kommer 
ihåg och lär sig ordet (a.a.).  
 
Enligt Gjems (2011) är språkligt samspel med vuxna som samtalspartners eller 
samtalsstöd från en vuxen mycket viktigt för barnens språkinlärning och 
samtalsfärdigheter. Även Williams (2006) betonar vikten av vuxnas närvaro när det 
gäller barns samspel och samlärande. Gjems (2011) menar att det kan vara krävande att 
vara en deltagande och stöttande språkanvändare eftersom man måste ha överblick över 
både semantiska och syntaktiska element som är förståeliga för olika barn. Samtidigt 
måste man ha turtagning i åtanke och se till att alla håller sig till ämnet. De vuxna har 
även ansvaret för att reparera missförstånd eller avbrott i samtalet. De vuxna måste 
anstränga sig för att ge barnen stöd, tid och tillfälle att formulera sig, särskilt barn som 
har mindre ordförråd och mindre flyt i sina yttranden. 
 
3.7 Den fysiska miljön 
 
En fallstudie gjord av Eriksson Bergström (2013) med syfte att studera relationen 
mellan förskolans fysiska miljö, barn och pedagoger, visar att den fysiska miljön 
ständigt ingår i det sociala samspelet. Studien genomfördes på fyra förskolor i två olika 
kommuner där förskolorna valdes utifrån variation av deras fysiska förutsättningar. 
Datainsamlingen i fallstudien gjordes genom videoinspelningar, intervjuer med 
pedagoger samt fältboksanteckningar, foton och ritningar av förskoleavdelningarna. 
Resultatet visar att de fysiska ramarna kan möjliggöra, stimulera eller begränsa 
interaktionen barnen emellan. En bra utformad miljö, framhåller författaren, kan 
stimulera den pedagogiska verksamheten, och den fysiska miljöns planering och 
utformning är sammankopplad med de pedagogiska ambitionerna och förskolans 
kvalitet. Konkreta fysiska aspekter som exempelvis storleken på ett rum kan ha en 
direkt inverkan på barnens möjlighet att samspela med varandra, vilket i sin tur kan ha 
betydelse för barnens skapande av sociala relationer. Författaren tar vidare upp barnens 
namnlappar, som man kan välja att ha i vissa fysiska miljöer som vid en 
måltidssituation. Namnlappar kan vara ett sätt för förskollärare att reglera eller 
bestämma över barnen och visa detta med hjälp av namnlapparna.       
 
3.8 Den sociala miljöns betydelse  
 
Den sociala miljön går oftast inte att urskilja på samma sätt som den fysiska miljön, 
men har lika stor betydelse för barnen och deras utveckling i förskolan. Björklind och 
Fischbein (2012) menar att den sociala miljön påverkas av de personer som befinner sig 
i ens omgivning. Författarna skriver att man många gånger formas och skapas efter hur 
man blir sedd eller ses i sin omgivning. En förskollärare som ser varje barns utveckling, 
stimulerar och hjälper barnet att utvecklas, stärker också dess identitet. Enligt Eriksson 
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Bergström (2013) finns det underliggande gränser för vad som får eller inte får göras på 
förskolan. Den sociala miljön blir då ett sätt för barnen att socialisera sig och upptäcka 
vilka gränser som finns. Detta benämner författaren som osynlig pedagogik och menar 
att den sociala miljön blir en möjlighet för barnen att utmana sig själva. Barnen kan 
förstå vilka samtal man för vid ett matbord, att man inte bör prata om saker som kan 
vara stötande för de andra barnen och pedagogerna, som ”exempelvis kräkningar eller 
kiss och bajs”  
 
3.9 Språkberikande miljö 
 
Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer och Lindsay (2015) skriver i sin artikel om hur 
man som förskollärare kan använda sig av olika verktyg för att minska skillnaderna i 
den språkliga utvecklingen hos barnen i förskolan. Artikeln skrevs med utgångspunkt i 
en studie gjord i 101 klassrum på 39 skolor i nordöstra och sydöstra England. 
Observationer gjordes i klassrum med barn i åldrarna 4-7 (uppdelade utifrån ålder). 
Observationerna skedde under vanliga lektioner, oftast läsning och matematik och 
pågick i ca en timme plus ytterligare 20 minuter för att de skulle få möjlighet att 
bekanta sig med miljön.  I undersökningen framkom det att miljön har en stor betydelse 
för barns språkinlärning, för hur man kan jobba med barnen så det blir en naturlig del i 
verksamheten och samtidigt utveckla språket. Genom att ta hjälp av olika material kan 
barnens språk berikas, framförallt barnens tal.  

Musik är något man kan ta hjälp av i stimuleringen av språket vilket även kan användas 
i måltidssituationer. Zauche, Thul, Mahoney och Stapel-Wax (2016) beskriver i sin 
artikel hur barn som socialiseras med andra barn utvecklas mer i sin språkutveckling då 
de blir uppmuntrade av miljön att vilja samspela med andra barn. Både Dockrell et al. 
(2015) och Zauche et al. (2016) påpekar vikten av miljöns betydelse för att barnen ska 
utveckla sitt språk i förskolan och samspelet med andra barn för att utveckla sitt tal. 
Dockrell et al. (2015) betonar vikten av förskolans förhållningssätt, där det sker ett 
upprepande berättande för barnen vad det är man gör eller ska göra. Detta för att barnen 
ska uppfatta och bli berikade med flera ord och utöka sitt ordförråd. Något som är 
berikande för barns språkinlärning är att använda sig av mindre grupper i förskolan, 
som måltidssituationer där man oftast är lite färre barn vid varje bord. 

Zauche et al. (2016) betonar betydelsen av en god relation mellan pedagogen och 
barnen. Att barnen blir sedda av pedagogen bidrar till samspelet och därmed 
utvecklingen av språket. Även Gjems (2011) understryker vikten av en känslomässig 
relation till personer i igenkännliga vardagssituationer när det gäller barns 
språkutveckling. Barn lär sig ord och utökar sitt ordförråd genom daglig och frekvent 
samvaro med orden tillsammans med nära vuxna. Språkinlärning sker genom stöd och 
hjälp från mer erfarna språkanvändare i samspel och samtal i konkreta situationer. 
Språket ger barnen en förståelse för hur man kan tolka och hantera omvärlden. Genom 
språk och samtal sker flera parallella lärandeprocesser, bland annat lärande om språk, 
lärande om värderingar i omgivningen samt kunskap om det ämne man samtalar om. 
Vuxna samtalspartners kan ses som kunskaps- och kulturbärare som kan lära barnen om 
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omgivningen, och i vardagliga aktiviteter och när barnen använder vardagliga redskap 
är vuxna mycket viktiga som språkbrukare. Vuxna är språkmodeller och introducerar 
ord och uttryck för barnen som de sedan själva kan använda för att informera andra om 
sina behov, önskningar, åsikter, känslor, erfarenheter och tankar om saker och ting. 
Förskolans personal är vägledande aktörer och förebilder när det gäller barns 
språkutveckling. Det är viktigt att de stöttar och uppmuntrar barnen att använda språket 
till att formulera sina tankar och erfarenheter, dela upplevelser och åsikter och 
önskemål, vilket även underlättar för barnen att upprätta sociala relationer (Gjems 
2011). 
  
Whorrall och Cabell (2016) påtalar även de i sin artikel vikten av att pedagoger 
uppmärksammar vad barnen säger och lyssnar på dem. Genom detta skapar man ett mer 
intresserat barn som börjar föra en konversation med pedagogerna, för man har fångat 
barnens intresse. Författarna menar också att det är enklare att föra en längre diskussion 
med barnen när de är i mindre grupp, än om det är bara en pedagog och ett barn.  
 
Sandvik och Spurkland (2012) påpekar att vilken kultur barnen än föds in i ska de 
integreras med språket. Vuxna har en betydande roll för att barn med annat språk ska 
kunna integreras med det nya språket som används hos vuxna och de andra barnen. 
Sociala tillfällen har en avgörande roll för att alla barn ska bli sedda, vilken kultur man 
än tillhör. Vardagssituationer i förskolan möjliggör tillfällen för samspel och deltagande 
som stimulerar alla barns språk, men speciellt de barnen med annat modersmål än 
svenska. De barnen behöver många tillfällen att möta nya ord och uttryck, vilket 
möjliggörs på förskolan, skriver Kultti (2013). 
 
3.10 Observation, dokumentation och reflektion  
 
Observationer kan göras på många olika sätt, både strukturerade och mindre 
strukturerade (Emilsson & Pramling Samuelsson 2014). Observation kan ses som ett 
verktyg som ger goda möjligheter för pedagoger att få en sannare bild av barnet. Genom 
att observera och studera barnen i olika specifika situationer ges möjlighet att hitta det 
så kallade essentiella barnet. Då flera observatörer kommer fram till samma sak ökar 
möjligheterna att få en rättvis och objektiv bild av barnet.  
 
Dokumentation har stor betydelse för verksamhetsutveckling i förskolan. Att 
dokumentera innebär exempelvis att man antecknar vad som händer under en 
observation när man granskar en händelse (Elfström 2008). Dokumentation kan även 
vara att man tar fotografier av själva händelsen, spelar in en film eller bara spelar in vad 
det är som sägs under själva observationen. Det som framkommer i 
observationsprocesser och dokumentationsprocesser kan leda till ett förändrat arbetssätt 
och förhållningssätt hos pedagogerna samt till förändringar i den pedagogiska praktiken. 
Genom dessa medel kan man som pedagog upptäcka vissa brister i verksamheten som 
man inte är medveten om.  
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Sandvik och Spurkland (2012) skriver att reflektion är ett sätt för pedagoger att 
tillsammans kunna diskutera var barnen befinner sig i sitt lärande och hur verksamheten 
i förskolan ska utvecklas och förändras. Det är vanligt att dokumentationen ligger till 
grund för förskollärares gemensamma reflektioner kring barnen och verksamheten 
(Bjervås 2011). Enligt Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) är dokumentation av 
barns lärandeprocesser och barns lärande en central del i den svenska förskolan. 
Språkutvecklingen är en stor del av barnens utveckling som pedagogerna måste 
reflektera kring för att kunna stimulera och utmana barnen (a.a.).  
 
Enligt Sandvik och Spurkland (2012) går pedagogerna igenom tidigare observationer 
och dokumentationer för att se vad som behöver utvecklas i verksamheten. Det är 
vanligt att man som pedagog även använder sig av observationer, reflektioner och 
dokumentationer till utvecklingssamtal i förskolan. Dessa observationer kan då komma 
till användning som stöd. Utvecklingssamtal är ett formellt samtal som sker i förskolan 
där man som vårdnadshavare blir medveten om barnets utveckling i förskolan. 
Markström och Simonsson (2013) beskriver matsituationen som en rutinsituation som 
kan vara ett underlag på ett utvecklingssamtal. Matsituationen är en situation som de 
flesta vårdnadshavarna är intresserade av, menar författarna.   
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras kortfattat några av de vanligaste teorierna kring 
språkinlärning samt en fördjupning av det sociokulturella perspektivet. 
 
4.1 Behavioristisk teori 
 
Den behavioristiska teorin med Skinner och Pavlov i spetsen menar att språket lärs 
genom imitation och social förstärkning, det vill säga stimulans och respons. 
Behaviorister förklarar i huvudsak barns språkinlärning på två sätt. Dels att barnen först 
lär sig orden och sedan dess innebörd, dels att barnen ser ett föremål, hör ett ord och 
sedan kopplar samman dem. De pedagogiska konsekvenserna innebär att språklig 
stimulans är väldigt betydelsefull (Svensson 1998). 
 
4.2 Kognitiv teori 
 
Piagets teori, även kallad den kognitiva teorin menar att den kognitiva utvecklingen 
leder till en språklig utveckling och ett språkligt samspel (Piaget 2013). Samspelet blir 
ett sätt att hjälpa barnet utveckla språket då det språkliga samspelet leder till större 
kognitiv förmåga. Språket blir ett medel för barnen att kunna samspela med andra i sin 
omgivning och därmed kunna utvecklas. Barnet lär sig då att kunna föra diskussioner 
med andra i sin omgivning. De pedagogiska konsekvenserna blir att barnet måste få 
möjlighet att utforska, uppleva och härma i sina lekar, samt att samspela med andra 
människor, både barn och vuxna. 
 
4.3 Naivistiska teori 
 
Chomsky brukar kallas den naivistiska teorins företrädare och menar att människan föds 
med ett språkanlag som innebär att språkutvecklingen i princip sätts igång automatiskt  
(Chomsky 1973). Hjärnan är uppbyggd på det sättet att människan är förprogrammerad 
att lära sig tala. Det tar tid innan vi utvecklar vår grammatik i språket påpekar 
författaren. Teorin betonar att arvsanlagen och barnets mognad har stor betydelse för 
språkinlärningen, däremot uppmärksammas inte den sociala omgivningen och den 
pragmatiska användningen av språket. 
 
4.4 Sociokulturell teori   
 
Säljö (2012) skriver om den sociokulturella teorin eller den kulturhistoriska teorin där 
Vygotskij brukar ses som företrädare. Enligt denna teori är språkutvecklingen beroende 
av många faktorer, både biologiska och sociala. De sociala erfarenheternas betydelse för 
språkutvecklingen betonas och socialt samspel krävs för att språket ska utvecklas. Rika 
erfarenheter och upplevelser av olika slag ger mycket att kommunicera om, vilket i sin 
tur leder till språklig utveckling. 
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Enligt det sociokulturella perspektivet lär man sig genom att använda sig av olika 
redskap för att kunna lära sig om sin omvärld. Säljö (2012) menar att språket utvecklas 
genom gemenskapen med varandra. Vygotskij påpekar att språket blir ett redskap för att 
vi ska kunna kommunicera och uttrycka vad det är vi känner och tänker. Språket blir ett 
sätt att förklara vår omvärld för varandra. Författaren menar också att även om språket 
är ett viktigt medel, är olika material som bilder också betydelsefullt för att få ytterligare 
en förklaring på vad man menar. Enligt Vygotskij är det kommunikation och språket 
som binder samman oss med varandra. Precis som att det är kommunikationen med 
olika personer som skapar de olika tankarna vi får när vi tänker. 
  
En stor del av barns språkinlärning sker genom vardagliga situationer påpekar Säljö 
(2012). Genom den naturliga kommunikation som sker i vardagliga situationer som 
måltider blir barnen berikade med många ord och uttryck. Sociala sammanhang blir 
lärorika på ett naturligt sätt då barnen blir medvetna om hur man ska göra i sådana 
situationer och de får även möjlighet att utveckla sin egen identitet. Vygotskij menar att 
kunskap och lärande är något som hela tiden pågår hos oss människor. Det finns inte 
några ramar för hur mycket kunskap eller språk man tar till sig. Lärande och utveckling 
kan ses som en ständigt pågående process som innebär att när en människa har utvecklat 
en förmåga och har behärskat den, är man mycket nära att behärska något nytt. Det vill 
säga att det finns nya kunskaper och färdigheter inom räckhåll, vilket Vygotskij 
benämner som den proximala utvecklingszonen. Stöd av en vuxen eller en mer kunnig 
kompis kan stimulera barnets proximala utvecklingszon (Säljö 2012).                     
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod samt hur datainsamling och urval gått till. Här 
beskrivs även genomförandet, bearbetning av data, kommentarer om studiens 
tillförlitlighet och etiska överväganden. 
 
 
5.1 Val av metod 
 
Enligt Hermerén (2011) är valet av metod avgörande för forskningens resultat och 
metodfrågorna är kopplade till kriterier för kvalitet. Utifrån våra ffrågeställningar har vi 
valt att göra en kvalitativ undersökning där man oftast är intresserad av att beskriva, 
förklara och tolka människors upplevelser eller syn på verkligheten. Detta gör man 
oftast genom intervjuer eller observationer (Brinkmann & Kvale 2005). Eftersom vi vill 
undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter anser vi att valet av en 
kvalitativ ansats gör det möjligt att hitta likheter och skillnader mellan informanterna på 
ett mer utförligt sätt än om vi hade valt en kvantitativ metod, där det istället 
kännetecknas av mätning, siffror och statistik. Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ 
undersökning innebär det att vi vill gå djupare in och få kunskaper om hur några 
förskollärare uppfattar sin uppgift att stimulera barns språk.  
 
5.2 Datainsamlingsmetodik 
 
Vi har valt att samla in data genom semi-strukturerade intervjuer. Denscombe (2009) 
skriver att semi-strukturerade intervjuer ofta används i kvalitativ forskning och menar 
att det är en lämplig metod när forskningens syfte är att undersöka komplexa och subtila 
fenomen. Genom intervjuer kan åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 
synliggöras och en förståelse för hur saker är sammanlänkade visa sig. Då vi har som 
syfte att ta reda på förskollärares uppfattningar och erfarenheter när det gäller 
stimulering av barns språkutveckling. Semi-strukturerade intervjuer består ofta av 
förutbestämda frågor med utrymme för följdfrågor, anser vi att det är en passande 
metod. 
 
5.3 Urval 
 
Vårt urval består av sex kvinnliga förskollärare från sex olika förskolor. Fyra av 
förskolorna ligger i en lite mindre kommun på landsbygden och de andra två 
förskolorna ligger i varsin stad i större kommuner. Alla förskolorna ligger i södra 
Sverige. Förskollärarna är i åldrarna 30-60 år och har från 5-30 års erfarenhet av 
förskolläraryrket. Vi har valt förskollärare från olika förskolor med olika ålder på 
barnen. En av förskollärarna jobbar på småbarnsavdelning, två på syskonavdelning och 
tre med de äldre barnen i förskolan. Vi ville ha en variation på förskollärarna för att se 
om svaren skiljer sig, likaså för att kunna jämföra de olika svaren med varandra i vårt 
arbete. 
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Urvalet i vår undersökning grundar sig på subjektivt urval, något som Denscombe 
(2009) menar är när intervjuaren själv har valt ut sina respondenter utifrån ett speciellt 
syfte. I vår kvalitativa studie har vi dels gjort ett urval av personer som är lätta att få tag 
i, för att kunna återkomma om det skulle uppstå några följdfrågor efter intervjuerna, 
dels av förskollärare som jobbar på olika förskolor för variationens skull.  
 
5.4 Genomförande 
 
För att genomföra vår undersökning tog vi kontakt med de utvalda informanterna och 
frågade om de ville delta i studien och ställa upp på en intervju. Innan intervjutillfället 
skickades en intervjuguide ut till förskollärarna för att ge dem möjlighet att förbereda 
sig. Intervjuerna utfördes på förskollärarnas respektive förskola, för att förskollärarna 
ska få befinna sig i en trygg och van miljö. Intervjuerna spelades in efter godkännande 
från informanterna, vilket Denscombe (2009) belyser som viktigt då informanterna ska 
känna sig bekväma i situationen. Det var en av förskollärarna som inte ville bli inspelad, 
vilket gjorde att vi fick respektera detta och endast anteckna svaren från den intervjun. 
Vi försäkrade informanterna om att det som sägs under intervjun kommer behandlas 
konfidentiellt, med syfte att skapa en så avslappnad miljö som möjligt. Vi förde även 
lite anteckningar om det var något speciellt vi tänkte på under intervjun, vilket vi också 
informerade om. Denscombe (2009) menar att fältanteckningar kan användas som ett 
komplement till ljudinspelningar. Anteckningarna kan innehålla exempelvis kontexten 
kring intervjulokalen, atmosfären under intervjun och kommentarer om icke-verbal 
kommunikation som kan vara relevant. Under intervjun ställdes följdfrågor och 
informanterna ombads ibland att utveckla sina svar för att försäkra intervjumaterialets 
relevans i förhållande till våra frågeställningar. 
 
5.5 Bearbetning av data 
 
Efter genomförandet av intervjuer och insamlande av data transkriberades de inspelade 
intervjuerna. Varje intervju gicks igenom flertal gånger för att identifiera teman och 
kategorier i relation till frågeställningarna. Sedan jämfördes de olika intervjuerna för att 
hitta likheter och skillnader i förskollärarnas svar. Denscombe (2009) menar att om man 
använder kvalitativa data får man välja ut delarna i det insamlade materialet som är 
relevanta för frågeställningarna, annars blir arbetet för stort och svårt att hantera.  
 
5.6 Etiska överväganden    
 
Denscombe (2009) menar att forskningsetik är ett grundläggande inslag i all god 
forskning och att forskning som utförs i relation till människor alltid ska göras med 
respekt och för människors bästa. Detta gör att vi kommer utgå från Vetenskapsrådets 
(2002) fyra forskningsetiska principer. Björkdahl Ordell (2007) skriver om de fyra 
kraven och det första är informationskravet där man ska informera om varför man gör 
intervjun med personen i fråga. Samtyckeskravet innebär att den person du intervjuar 
själv har rätt att välja om den vill vara med i intervjun, personen har även rätt att avbryta 
om den inte känner sig bekväm. Konfidentialitetskravet innebär att de personer vi har 
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fått samtycke från att intervjua inte ska bli synliga i studien utan det ska se ut som vem 
som helst kan vara med i studien. Slutligen finns det även nyttjandekravet som innebär 
att den empiri vi har samlat in om personerna får endast användas till undersökningen. 
  
För att uppfylla dessa krav har vi informerat våra intervjupersoner både muntligt och 
skriftligt, i god tid innan intervjutillfället samt i samband med intervjun. Vi har beskrivit 
studiens syfte, tillvägagångssätt och informanternas rättigheter. Informanternas namn 
har ändrats, endast ungefärlig ålder har angivits och namnet på förskolorna har 
utelämnats för att säkerställa anonymiteten. Insamlad data används endast i denna 
studie. 
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas ett bearbetat resultat av de intervjuer som genomförts under 
identifierade rubriker och förtydligas med hjälp av citat. 
 
 
6.1 Val av förskollärare 
 
Förskollärare 1 arbetar på ett kooperativ med barn i åldrarna 1-6 år. Hon har arbetat 10 
år som barnskötare och 10 år som förskollärare. Förskollärare 2 arbetar på en 
syskonavdelning i åldrarna 1-6 år har arbetat i 27 år varav 18 år som barnskötare och 
därefter som förskollärare. Förskollärare 3 arbetar på en avdelning med 5-6 åringar och 
har arbetat som förskollärare i 30 år. Förskollärare 4 arbetar på en avdelning med 5-6 
åringar och hon har arbetat som förskollärare i 35 år. Förskollärare 5 arbetar på en 
avdelning med 3-5 åringar. Hon har arbetat som förskollärare i 21 år. Förskollärare 6 
arbetar på en småbarnsavdelning med 1-3 åringar. Hon har arbetat i 20 år som 
barnskötare och 4 år som förskollärare. 
  
6.2 Förskollärarnas syn på matsituationerna ur ett språkligt perspektiv 
 
Förskollärarna är överens om att måltidssituationerna är ett bra tillfälle att prata och 
samspela med barnen för att utveckla deras språk. De menar att det är viktigt att alla 
barnen blir sedda och får möjlighet att prata under måltidsituationen. 
  
        Vi har alltid aktiva samtal med barnen under matsituationerna. (Förskollärare 2) 
  
En av förskollärarna säger att det blir naturligt med samtal under måltidssituationen 
även om hon upplever att samtalen blir mer givande vissa dagar än andra. Vidare menar 
förskollärarna att måltidssituationerna ger möjlighet att både prata om själva maten som 
ska ätas och vad man har gjort på förmiddagen och andra saker som intresserar barnen. 
Alla förskollärarna säger att de pratar om och benämner maten för att barnen ska lära 
sig vad saker heter. Särskilt barn med annat modersmål än svenska är behjälpta av detta 
då de på ett naturligt sätt ska integreras med det svenska språket. Språkliga förebilder 
nämner en av förskollärarna som betydelsefulla, vilket både kan vara vuxna och andra 
barn som har kommit längre i sin språkutveckling. 
  

Vi har flera som är tvåspråkiga, och barn som har kommit lite olika långt i sin språkutveckling. 
Det gör ju att man vill ha språkliga förebilder så att säga. (Förskollärare 4) 

 
6.3 Den fysiska miljön 
 
Den fysiska miljön skiljer sig åt på de olika förskolorna. På två förskolor äter de i 
matsal, en förskola har långbord, en förskola har låga bord på barnens nivå, en förskola 
har två bord i samma rum och en annan förskola äter i olika rum.  
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En av förskollärarna som äter i matsal upplever det som en stressande situation, då det 
blir svårare att skapa givande samtal med så mycket annat som pågår runt omkring. 
Förskolläraren säger samtidigt att det är bekvämt att inte behöva tänka på det praktiska 
som att städa efter maten. Den andra förskolläraren som också äter i matsal upplevde 
inte det som en stressande situation, utan istället att det fanns tid för många givande 
samtal. 
  
De menar att den fysiska miljön påverkar det språkliga samspelet. Flera av 
förskollärarna tar upp att ljudnivån har en påverkande roll i samtalen under 
måltidssituationerna. Att ha maten vid borden för att slippa spring och onödiga ljud är 
något som förskollärarna nämner underlättar för samtalsmiljön. 
  

Om det är mycket stim och skratt kan det göra att barnen tappar fokus på med vem och vad man 
diskuterade. (Förskollärare 1) 
  

Förskollärarna har delade meningar om huruvida den fysiska miljön distraherar barnen 
eller skapar samtalsämnen. Någon menar att fönster ut mot gatan kan vara en distraktion 
medan en annan säger att detta skapar många intressanta funderingar hos barnen, vilket i 
sin tur skapar samtalsämnen vid maten. 
 
6.4 Förskollärarens deltagande 
 
Alla förskollärare äter tillsammans med barnen under måltiden och hjälper barnen efter 
behov, samtidigt som de stöttar barnen att försöka själva.  Förskollärarna påpekar att de 
försöker skapa en trivsam miljö där det är lugnt under måltiden. En av förskollärarna 
nämner att man får skapa ögonkontakt med de yngre barnen, för att det ska bli ett 
samspel under måltiden, då de inte kommunicerar med ord. 
  

Man har små knep för att skapa ett lugn kring matsituationen. (Förskollärare 5) 
  
Det är ofta pedagogerna som ställer frågor till barnen, menar en av förskollärarna. En 
annan av förskollärarna nämner att man låter barnen leda samtalen och istället bara 
flikar in något för att föra samtalet vidare. Samtalen skapas ofta genom barnens olika 
intressen, där alla ska få möjlighet att prata. Att låta de blyga barnen komma till tals i 
samtalen, påtalar en av förskollärarna är viktigt. 
  

Men det är ju också så att vissa tar ett större pratrum, om man inte är med och leder. Sen är det 
ju dom som är lite blygare, ibland kan man se på deras ansikte att de vill säga någonting och då 
kan man säga att det faktiskt är deras tur att prata. (Förskollärare 4) 

 
6.5 Tid  
 
Förskollärarna menar att det oftast finns tid för samspel och samtal och att de inte 
upplever måltidssituationen som stressande. Däremot kan det finnas dagar då 
effektiviteten tar över och barnen inte får den tid som man skulle vilja. Någon av 
förskollärarna säger att de skapar tid kring måltiderna för att slippa känna sig stressade 
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och att ”disken kan vänta”. En annan av förskollärarna som äter i matsal menar att det 
måste finnas en viss effektivitet, eftersom det kommer andra barn efter dem som ska ha 
deras bord. 
  

De små får nog inte heller alltid så mycket tid, det känns mer stressigt vid det bordet. Det är 
mycket omsorg, en del barn behöver hjälp att matas, sen åker det en tallrik i golvet och ett annat 
barn håller på att somna och så ska man hinna äta själv. (Förskollärare 6) 
  

Alla förskollärarna säger att de följer regeln att vänta på sin kompis när man själv har 
ätit upp, vilket skapar utrymme för samtal när man ändå sitter och väntar. Det skapar 
även ett lugn vid bordet där barnen slipper känna sig stressade. En av förskollärarna 
nämner att man ibland måste påminna barnen om att äta också och inte bara prata. 
  

Däremot äter barnen olika fort och en del kan prata samtidigt som de äter medan andra bara 
pratar och glömmer bort att äta, vilket gör att man måste pusha dem att äta också och inte bara 
prata, även om de självklart ska få vara delaktiga. (Förskollärare 4) 

 
6.6 Material 
 
Användningen av material ser olika ut på de olika förskolorna. Några använder sånger, 
någon använder ramsor, någon använder TAKK, vilket står för ”tecken som alternativ 
och kompleterande kommunikation”, några andra har placeringskort med barnens namn 
på, och några använder inte något material alls. Sången eller ramsan används under en 
längre tid för att barnen ska hinna lära sig den. En av förskollärarna nämner att de 
använder sig av den fysiska miljön som ett språkstimulerande material vid måltiderna. 
  

Vi har medvetet satt upp bokstäver i omgivningen för att barnen ska uppmärksamma dessa och 
prata om dom. (Förskollärare 4) 
  

Förskolorna använder tecken som stöd för språket, främst för barn med speciella behov. 
TAKK kan även användas som ett stöd för flerspråkiga i förskolan. Barnen och 
pedagogerna tecknar vad som finns framdukat på borden för att tillsammans lära sig 
orden. 
 
6.7 Placering 
 
Förskollärarna menar att de har strategier för hur barnen är placerade vid borden. De 
menar att barnens behov först och främst styr, det vill säga att de yngre barnen kanske 
behöver sitta bredvid en vuxen. Vidare säger förskollärarna att de placerar barnen med 
tanke på förebilder. Det kan exemeplvis vara ett äldre barn som hjälper ett yngre, utifrån 
språklig förmåga. Att sitta vid ett bord där det pratas mycket gynnar flerspråkiga barn 
och barn som inte har kommit lika långt i sin språkutveckling.  
  

Barn med annat modersmål ska få sitta med barn som pratar svenska och som pratar mycket för 
att få möjlighet att lära sig. (Förskollärare 1) 
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Förskollärarna menar att de utgår från vilka barn som är lämpade att sitta bredvid 
varandra, som inte bråkar och stör varandra under måltiden. Strategin är att få till ett så 
bra samspel som möjligt. På en av förskolorna får barnen möjlighet att sitta vid ett eget 
lite mindre bord för att träna sig inför skolstarten och få möjlighet att själva samtala och 
samspela utan en vuxens hjälp. En av förskollärarna nämner att de inte sitter två vuxna 
vid samma bord för att det inte ska bli något vuxenprat, utan att fokus ligger på barnen. 
  

Samtidigt att man inte sitter två vuxna vid bordet för att det inte ska bli vuxenprat. (Förskollärare 
3) 

 
6.8 Observation, dokumentation och reflektion     
 
Det sker inga medvetna observationer, utan förskollärarna menar att de istället ser och 
är lyhörda för eventuella situationer som behöver diskuteras i arbetslaget. En av 
förskollärarna nämner att de försöker ha förskolans språkrelaterade mål i bakhuvudet 
under måltiderna för att uppfatta barnens språkutveckling. 
  

Jag försöker skriva ner vad det är jag ser utifrån de mål vi har med språket. (Förskollärare 5) 
  

Förskollärarna har delade meningar gällande reflektionen kring matsituationerna. En del 
förskollärare reflekterar tillsammans i arbetslaget, medan andra reflekterar enskilt över 
hur man vill ha det vid sitt bord. Förskollärarna är eniga om att dokumentation som 
görs, används främst för utvecklingssamtalen med barnens vårdnadshavare. En av 
förskollärarna nämner en viss svårighet med att dokumentera vid matsituationerna. 
  

Jag kan tycka det är lite svårt att dokumentera då man är deltagare under matsituationen. Det kan 
göra att man istället blir passiv under själva samtalen med barnen. (Förskollärare 4) 
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7 Analys  
I detta kapitel görs en analys av resultatet som har tolkats i relation till arbetets 
teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och relevant litteratur. 
 
7.1 Samtalets betydelse 
 
Utifrån resultatet kan vi se att förskollärarna pratar mycket om samtalets betydelse. 
Förskollärarna berättar om hur barnen får sitta och vänta på sina kompisar när man själv 
har ätit upp och menar att det skapar utrymme för samtal mellan barnen och 
förskolläraren. Det blir ett samtal som kanske inte hade skett annars. Detta bekräftas av 
Whorrall och Cabell (2016) som nämner i sin artikel vikten av att förskollärare 
uppmärksammar vad barnen säger och lyssnar på dem. Det skapar ett mer intresserat 
barn som börjar föra en konversation med förskolläraren för man har fångat barnens 
intresse. En av förskollärarna nämner att de inte sitter mer än en vuxen vid varje bord 
för att undvika vuxenprat och istället ge barnen utrymme att prata. Hagtvet Eriksen 
(2006) framhåller också att genom att det inte blir något vuxenprat har barnen 
förskollärarens fulla uppmärksamhet och därmed kanske fler barn vågar uttrycka sig 
och komma till tals under måltiden. Whorrall och Cabell (2016) diskuterar vikten av att 
pedagogen inte kommer och styr vilket barn som ska prata eller vilken turordning. Detta 
kan då hindra barnen i deras språkutveckling genom att barnen inte vågar föra fram vad 
det är de vill säga för att förskolläraren har skapat för mycket utrymme i konversation. 
Om barnen istället får mer utrymme blir det mer naturligt vem som ska prata, så ökar 
barnen sitt ordförråd och använder mer ord de inte använt tidigare. Detta bidrar till att 
barnen får en utvecklande språkinlärning, vilket kan kopplas till den kognitiva teorin. 
Språkligt samspel med vuxna och andra barn stimulerar både den kognitiva förmågan 
och utvecklar språket.  
 
7.1.1 Berika ordförrådet  
 
Att matsituationen är en naturlig del av att samtala med barnen om väldigt många olika 
saker. Vi kan se i resultatet det som Whorrall och Cabell (2016) skriver om i sin artikel, 
att förskollärarna lyssnar på barnen och tar tillvara på deras intressen för att skapa 
samtalsämnen. Sheridan et al. (2009) menar att måltidssituationen kan ses som en 
möjlighet för barns språklärande, vilket även framträder i resultatet då man väljer 
ämnen att diskutera med barnen utifrån deras intresse. Många av förskollärarna 
diskuterar med barnen under måltiderna om vad man har gjort och även vad man ska 
göra hemma eller i förskolan. Förskolan har ofta ett förhållningssätt där man berättar för 
barnen vad man ska göra eller har gjort, vilket Dockrell et al. (2015) menar berikar 
barnen med fler ord och utvecklar deras ordförråd. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv 
blir språket ett redskap för att kommunicera och uttrycka det vi känner och tänker, 
vilket måltidssituationerna ger möjlighet till.  
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7.2 Förebilder 
 
Förskollärarna pratar i resultatet om betydelsen av förebilder. Flera av förskollärarna 
menar att det är viktigt att barnen placeras med språkliga förebilder, både vuxna men 
också andra barn. Utifrån vårt resultat kan vi se det Sandvik och Spurkland (2009) 
menar, då de skriver att de vuxna har en viktig roll när barn från andra kulturer ska 
integreras med det svenska språket på ett naturligt sätt. Gjems (2011) menar att de 
vuxna måste ge barnen tid, stöd, utrymme och tillfälle att formulera sig, särskilt de som 
har ett mindre ordförråd. Författaren betonar även vikten av de vuxnas samtalsstöd när 
det gäller barnens språkliga utveckling, vilket en av förskollärarna också nämner, 
betydelsen av språkliga förebilder. Gjems (2011) menar att språkinlärning sker genom 
stöd och hjälp från mer erfarna språkanvändare i samspel och samtal i konkreta 
situationer. Förskollärarna menar att det känns naturligt att prata och benämna maten 
som står på bordet, då det är något konkret som barnen kan se och uppleva här och nu, 
och på så sätt utveckla och fylla på sitt ordförråd. Detta kan vi se i relation den 
behavioristiska språkinlärningsteorin där bland annat imitation är betydelsefullt för 
språkinlärningen. Vikten av förebilder kan även relateras till det sociokulturella 
perspektivet, Vygotskij och den proximala utvecklingszonen. Det vill säga att barnen 
kan lära sig av den vuxne eller utav en mer kunnig kompis. Förskollärarna uppmuntrar 
barnen till att hjälpa varandra utifrån förmåga, både språklig och praktisk.  
  
Sheridan et al. (2009) menar i sin studie att barnen ska uppmuntras till att självständigt 
testa sig fram i förskolan. Samtliga förskollärare säger i resultatet där man låter barnen 
får ta mat själva och testa sig fram och att man finns där som stöd i bakgrunden om 
barnen behöver stöttning. Genom att vara en förebild även när det gäller uppförande och 
förhållningssätt vid matbordet, exempelvis bordsskick, lär sig barnen hur de ska förhålla 
sig under måltiden. Barnen utvecklar då samtidigt tilltro till sig själva där de upptäcker 
att de klarar av mer saker än de tror och blir mer självständiga till att utmana sig själva. 
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv blir sociala sammanhang lärorika på ett naturligt 
sätt då barnen blir medvetna om hur man ska göra i sådana situationer och de får även 
möjlighet att utveckla sin egen identitet (Säljö 2012). 
 
7.3 Rummet 
 
Förskollärarna menar att förutsättningarna kring måltidssituationerna påverkar 
samspelet och därmed möjligheterna för barnens språkstimulering och språkutveckling. 
Förskollärarna nämner att den fysiska miljön har en stor betydelse för språkinlärningen, 
något även Eriksson och Bergström (2013) menar då de skriver att den fysiska miljön 
antingen kan ge barnen möjligheter eller hämma barnen i deras samspel i 
matsituationen. Ett stort rum som exempelvis en matsal som några av förskolorna har 
kan hämma barnens samspel och samtal. Det som händer runt omkring kan vara 
distraherande för barnen och därmed göra det svårt att föra ett samtal och kunna lyssna 
på varandra.  
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I Dockrell et al.s (2015) undersökning kunde man se att med hjälp av olika material kan 
man berika barnens språk och utveckla barnens tal. Musik är något man tar hjälp av i 
språkinlärningen, vilket kan ske i matsituationer som några av förskollärarna nämner då 
de tar hjälp av olika ramsor eller sånger med barnen före maten.  
 
Enligt Vygotskij och det sociokulturella perspektivet är det kommunikation och språket 
som binder samman oss. Det är kommunikation med olika personer, litteratur, film och 
tv-program som skapar de olika tankarna vi får när vi tänker (Säljö 2012). I resultatet 
har förskollärarna delade meningar om barnen ska få möjlighet att prata med 
kompisarna vid de olika borden. Någon menar att det skapar oro bland barnen medan 
någon annan ser det som något utvecklande för barnen. Fler deltagare kan skapa fler 
olika och nya tankar hos barnen i samtalen, vilket kan kopplas till det sociokulturella 
perspektivet.  
 
7.4 Lärandetillfälle 
 
Enligt den studie som Sheridan et al. (2009) genomfört visar hennes resultat att 
matsituationerna på de förskolor med god kvalitet präglas av en god stämning. 
Måltiderna användes även som ett lärandetillfälle för barnen. I förskolor med låg 
kvalitet kunde måltiderna upplevas som kaotiska och det saknades socialt samspel. I 
vårt resultat uttrycker alla förskollärarna att det är viktigt att ge barnen tid att samspela 
och samtala, samtidigt som det finns vissa förutsättningar som gör att 
måltidssituationerna ibland kan upplevas som stressiga. Barnen får i de situationerna 
inte den tid som man önskar man kunde ge dem. Hagtvet Eriksen (2006) menar att det 
är viktigt att ge barnen tid att prata. En lyssnare som ger barnet tid att berätta och 
uttrycka sig visar att de är intresserade av vad barnen har att säga. Något som 
förskollärarna menar är viktigt då alla barnen ska få komma till tals. 
 
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan vi utifrån vårt resultat se att språket utvecklas i 
samspel med andra, vilket i sin tur skapar en gemenskap till varandra. Förskollärarna 
berättar att barnen under måltiderna får vänta på varandra, vilket ger möjlighet till nya 
samtal mellan barnen och de vuxna. Att det ges tid och utrymme för samspel bidrar till 
relationsskapande och barnen blir sedda av både varandra och av pedagogerna (Zauche 
et al. 2016).  
 
7.5 Utvecklingssamtal  
 
En av förskollärarna nämner att matsituationen kan vara ett bra tillfälle att göra en 
observation just för att se barnens språkutveckling. Emilsson och Pramling Samuelsson 
(2014) menar att det finns olika sätt att observera, både strukturerade och mindre 
strukturerade. Förskollärarna nämner i resultatet att det finns svårigheter med att 
dokumentera matsituationen och samtidigt delta. Elfström (2013) skriver att man kan 
dokumentera genom att filma händelser och situationer, något som kan vara till hjälp 
när man ska dokumentera matsituationen. Kameran eller inspelningsapparaten kan stå 
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eller ligga på en plats där den inte stör måltiden och möjliggör pedagogens aktiva 
deltagande i matsituationen. 
  
Alla förskollärare menar att de reflekterar och dokumenterar inför utvecklingssamtalen 
med barnens föräldrar. I förskolan använder man sig av utvecklingssamtal där 
observationer, reflektioner och dokumentationer kan komma till användning. 
Matsituationen är en rutinsituation som man ofta pratar om på ett utvecklingssamtal. 
Markström och Simonsson (2013) nämner att det är ett sätt för vårdnadshavare att få 
reda på hur det går för barnet i förskolan.  
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8 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras metoden av den genomförda studien och ett resonemang förs 
kring det resultat som framkommit. 
 
8.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet av studien visar att förskollärarna hade många liknande tankar men även 
några delade meningar kring samspel och språkstimulering vid matsituationerna. De var 
alla överens om att matsituationen är ett bra och viktigt tillfälle att stimulera språket och 
samtala med barnen. I analysen kunde vi koppla förskollärarnas tankar till tre av 
språkinlärningsteorierna som nämndes i kapitel fyra, teoretiska utgångspunkter. Dock 
upplever vi att det sociokulturella perspektivet framträder mest i förskollärarnas svar. Vi 
kunde urskilja alla språkinlärningsteorierna genom att man lär av varandra samt att 
förskollärarna menade att man ska hjälpa varandra vid måltiden. Förskollärarna menade 
att många olika samtal väcktes just under måltiderna, vilket ofta var enkelt att spinna 
vidare på. Vi tolkade det som att förskollärarna uppfattade sig ha och hade en viktig roll 
under måltiden då de måste vara delaktiga. För att föra konversationer och då utveckla 
barnens språk, men även ge omsorg vid måltiden menade förskollärarna var minst lika 
viktigt för barnens utveckling. 
 
Vi uppfattade att de flesta av förskollärarna inte gjorde någon medveten observation 
eller dokumentation kring barnens språkutveckling vid matsituationerna. Istället 
dokumenterade de inför utvecklingssamtalen med vårdnadshavaren. Förskollärarna såg 
det som en svårighet att kunna observera och dokumentera under matsituationen, men 
som vi skrev i analysen behöver man inte göra det så komplicerat som att anteckna sin 
dokumentation vid just maten. Istället kan man välja att göra som Elfström (2013) 
skriver, att spela in vad som sägs under maten för att utveckla barnens språk. En av 
förskollärarna nämnde att hon endast reflekterade kring matsituationerna själv. Detta 
gör att vi tänker att man kan missa något i sin reflektion, då Sandvik och Spurkland 
(2012) menar det är något man gör tillsammans. Vi tänker att reflektionen som görs 
själv kan vara av effektiva skäl. En tolkning kan vara att det är svårt att hitta tid för 
gruppreflektion. Det kan även vara svårt att reflektera kring matsituationen tillsammans 
med arbetslaget om man sitter ensam vid ett bord i olika rum.  
 
Användandet av material vid matsituationen var väldigt olika mellan förskollärarna, 
vilket kan bero på en effektivitetstanke hos förskollärarna. En del valde att inte ha 
någon ramsa, sång eller annat material vid matsituationen, vilket gör att vi tänker att 
man missar en stund för språkstimulering då man har alla barnen samlade. Likadant för 
de barnen med annat modersmål som inte blir uppmärksammade på vad maten heter på 
svenska och kan lära sig nya ord. Samtidigt var det en del av förskollärarna som tog 
vara på miljön runt omkring för att stimulera barnens språk vid matsituationerna.  
 
Någon av förskollärarna nämnde att det inte alltid blir ett lärandetillfälle vid maten som 
man hade velat ha. De andra menade att alla matsituationer i princip alltid var 
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harmoniska och att man hann diskutera med barnen om olika saker. Vi undrar om det 
verkligen är så harmoniskt under matsituationen som förskollärarna menade.  
 
Resultatet ger oss nya tankar om ett lärandetillfälle som matsituationen då de olika 
intervjuerna gav oss nya idéer som man kan använda sig av vid matsituationen. Som vi 
har nämnt i vår bakgrund ansvarar förskolläraren för att stimulera och utveckla barnens 
språk samt sociala och kommunikativa kompetens (Skolverket 2016), vilket vi upplever 
att de förskollärare som vi har intervjuat strävar efter. Alla nämner att de försöker ha ett 
pedagogiskt tänk under måltidsituationen, samtidigt som det finns vissa förutsättningar 
som gör att det inte alltid blir som man vill. Vi uppfattar det som att förskollärarna 
tänker utifrån att barnen ska få det så bra som möjligt under matsituationen i förskolan, 
att måltiden ska vara ett lärandetillfälle för barnen.  
 
8.2 Metoddiskussion  
 
Vi valde att intervjua våra förskollärare för att få veta deras tankar och synsätt kring 
barnens språkutveckling vid matsituationerna. Vi funderade på att använda oss av 
observationer också för att kunna se hur de verkligen gör och inte bara vad de säger att 
de gör. Då observationer och intervjuer hade tagit för mycket tid valde vi att endast göra 
intervjuer för att kunna ställa frågor och höra hur de ser på sin uppgift att stimulera 
barnens språk. Detta gör att man måste ha ett förtroende för respondenterna samtidigt 
som man måste vara kritisk i sin granskning.  
 
Vi hade fått fram ett annorlunda resultat och analys om vi hade valt att göra 
observationer. Enligt Kihlström (2007) är triangulering ett sätt att försäkra sig om hög 
validitet. Det vill säga att undersöka samma sak med olika tekniker, till exempel både 
intervju och observation. Om vi hade haft mer tid och kunnat undersöka ämnet 
ytterligare skulle vi kunnat gå tillbaka och observerat förskollärarna i 
måltidssituationerna för att se deras agerande. Förskollärarna kan ha bra idéer och 
avsikter, men som de inte följer och utför.  
 
Denscombe (2009) menar att hög validitet är svår att uppnå i studier som består av en 
kvalitativ datainsamling. Vi utgår från informanternas tankar och erfarenheter, vilket 
gör att det är svårt att uppnå hög trovärdighet eftersom det insamlade datamaterialet är 
beroende av den specifika kontexten och de individer som deltar. Förskollärarnas svar 
är kanske inte heller beständiga utan de kan ändra uppfattning och få nya tankesätt efter 
studiens genomförande. Allwood och Erikson (2010)  påpekar att validiteten är ett sätt 
att kunna skilja på bra och dålig forskning. Författaren menar att det finns vissa kriterier 
att utgå ifrån för att uppnå validitet. Det ska vara en tydlig och klar struktur för att 
någon annan ska kunna granska arbetet och kunna ta över och få fram samma resultat. 
 
Reliabilitet, det vill säga pålitlighet handlar enligt Denscombe (2009) om att redovisa 
forskningsprocessen för att göra det möjligt för andra forskare att komma fram till 
jämförbara resultat.  I en sådan här studie finns det vissa svårigheter med att uppnå ett 
liknande resultatet. Redogörelsen ska visa läsaren vad som ledde fram till just dessa 
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slutsatser. Då reliabilitet handlar om trovärdighet och tillförlitlighet är det viktigt att 
intervjuaren eller observatören har erfarenhet av dessa verktyg, för att resultatet ska bli 
trovärdigt (Kihlström 2007). Vi har tillsammans gått igenom frågorna för att belysa vad 
vi är ute efter när vi intervjuar våra förskollärare. Likaså har vi granskat den insamlade 
datan efter vi har fått svar på våra frågor, för att ta med det viktigaste och inte missa 
något. 
  
Norling (2015) skriver att överförbarheten i undersökningen beror på hur tydligt resultat 
man har fått i sin studie, och studien måste vara möjligt att ta från en miljö till en annan. 
Vi upplever svårigheter med att generalisera studiens resultat. I och med att vi har 
intervjuat relativt få personer blir det svårt att föra över studiens resultat till ett större 
sammanhang. Däremot kan det finnas en igenkänning som kan överföras till andra 
förskolor och kontexter. Kihlström (2007) menar att generalisering i kvalitativa studier 
handlar om att sätta in en iakttagelse i andra perspektiv, och på så sätt känna igen sig 
och få en ökad förståelse. För att därefter kunna få möjlighet att hitta något nytt 
intressant att undersöka vidare. 
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Bilagor 
Bilaga A Brev till förskollärarna 

 
Hej! 

Vi är två blivande förskollärare som nu går sista terminen på förskollärarprogramet och 
ska där med skriva vårt examensarbete. Vi har valt att rikta in oss på barns 
språkutveckling och det sociala samspelet vid matsituationer. Hur man som 
förskollärare samspelar och samtalar med barnen för att stimulera och utveckla språket. 
Vi är intresserade av förskollärarens perspektiv kring detta och vill gärna få möjlighet 
att intervjua er till vårt arbete. Informationen som samlas in kommer att behandlas 
enligt Vetenskapsrådets etiska krav (informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). Det är frivilligt att delta och man får 
avbryta sitt deltagande om man känner att man vill det. Anonymitet är en självklarhet 
och vi kommer inte att använda oss av riktiga namn. Allt material som samlas in är det 
endast vi som kommer att behandla. Intervjun kommer att ske muntligt men även spelas 
in för att vi ska få ett korrekt intervjumaterial och för att vi ska kunna lyssna på 
intervjun igen under vårt analysarbete. 
  
Vid funderingar över intervjuerna eller om det skulle uppkomma några andra frågor hör 
gärna av er! 
  
Lina Johansson 
lj222jr@student.lnu.se 
Mobilnr: XXXXXXXXXX 
  
Jenny Bodén 
jb222xc@student.lnu.se 
Mobilnr: XXXXXXXXXX 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide  
 

 
Intervjuguide 

  
●      Hur upplever du matsituationerna ur ett språkligt perspektiv? 

  
●      Hur påverkar den fysiska miljön samspelet i matsituationerna? 

  
●      På vilket sätt deltar du som förskollärare i matsituationerna? 

  
●       Ges barnen tid att samtala och samspela med er förskollärare och andra barn 

runt bordet under matsituationerna? 
  
●      Använder ni er av något specifikt material vid matsituationerna för att stimulera 

barnens språk? 
  
●      Har ni förskollärare en strategi för hur ni väljer att placera barnen vid 

matsituationerna? 
  
  
  
●      Använder du dig av någon form av observation för att följa barnens 

språkutveckling i matsituationerna? 
  
●   Hur dokumenterar du utvecklingen hos barnen i matsituationerna? 

  
●   Reflekterar du kring barnens språkutveckling i matsituationen regelbundet, 

enskilt eller i arbetslaget? 
  
  
  
  
  
  
  
 
 


