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Abstract 
The purpose of this study is to examine how educators work with children's participation during 

the meal situations in preschool. The intention is also to let educators to reflect on their work 

with children's opportunities for participation and influence in the meal situations in order to 

increase the understanding of the role of the educator. To answer the purpose and questions of 

this study, based on the study's design as a case study, two methods were used which were 

observations and interviews with educators. The collected data was analyzed based on Shier's 

participation model, with the aim of visualizing wheter and to what extent the educators work 

with children's participation in the meal situations. The results of the study shows that the 

educators often make decisions themselves about the meal situations, even though the preschool 

has guidelines on these. It also appears that the children are more informed about the guidelines 

and meal rules that exist than to, in the democratic spirit, be co-creators of these. The result also 

shows that educators play a key role in the opportunities the children receive for participation 

and influence, as well as different strategies they use to respond to children's attempts to 

influence and participation.  
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns delaktighet under 

matsituationerna i förskolan. Avsikten är vidare att låta pedagoger reflektera kring sitt arbete 

med barns möjligheter till delaktighet och inflytande vid matsituationerna för att öka förståelsen 

av pedagogens roll. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar, med utgångspunkt i 

studiens utformning som en fallstudie, användes två metoder vilka var observationer och 

pedagogintervjuer. Studiens insamlade data analyserades utifrån Shiers delaktighetsmodell, 

med målsättningen att synliggöra om och i vilket omfång pedagogerna arbetar med barns 

delaktighet i matsituationerna. Studiens resultat visar att pedagogerna ofta fattar beslut själva 

angående matsituationerna, trots att förskolan har riktlinjer kring dessa. Det framkommer även 

att barnen mer blir informerade om dem riktlinjer och måltidsregler som finns än att, i 

demokratisk anda, vara medskapare av dessa. Resultatet visar även att pedagogerna har en 

central roll i vilka möjligheter barnen får till delaktighet och inflytande, samt olika strategier de 

använder sig av för att bemöta barns försök till inflytande och delaktighet. 

 

Nyckelord 
Förskola, matsituation, demokrati, delaktighet, inflytande, Shiers delaktighetsmodell 
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1.0. Inledning 
Av egna erfarenheter och med nyfikenhet kring delaktighet och inflytande har jag under min 

verksamhetsförlagda utbildning noterat att matsituationerna ibland glöms bort som en möjlig 

arena för demokrati, delaktighet och inflytande för barnen. I samtal med olika pedagoger 

angående måltidsorganisationen och måltidsregler har uppfattningar och åsikter om måltiderna 

och barns delaktighet och inflytande framkommit som väldigt varierande. Beroende på vilket 

arbetslag och även ibland vilka pedagoger man diskuterade med, uppkom olika regler och 

rutiner kring måltiderna. Vid vissa matbord fick exempelvis knäckebröd endast tas om maten 

på tallriken var uppäten, medan barnen vid ett annat matbord fick äta knäckebröd tillsammans 

maten. Trots att barnen gick på samma avdelning fick barnen möta olika regler och får därmed 

olika förutsättningar. Barnen i förskolan kan möta olika möjligheter och begränsningar till 

delaktighet och inflytande vid matsituationerna beroende på pedagogernas inställning kring 

delaktighet och matsituationen, vare sig om arbetslaget kommit överens om hur matsituationen 

ska vara organiserad eller om den enskilde pedagogen väljer utformningen och dess regler.  

 

Demokrati och ett demokratiskt förhållningssätt är en grundläggande och central del i 

förskoleverksamheten för att barnen bland annat ska få en förståelse för demokratins betydelse 

i samhället och aktivt vilja ta del av det i framtiden (Skolverket, 2016). Då demokrati är ett 

begrepp med en bred innebörd har jag valt att fokusera på barns delaktighet och inflytande i 

förskolan i den här studien. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhålls det att 

barnen ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att uttrycka åsikter, att få påverka sin 

situation och förskolans miljö, samt att få delta i olika beslutsfattande processer. I 

styrdokumentet står det dock inte tydligt utformat när under dagen man ska arbeta med 

demokrati, delaktighet och inflytande eller i vilken utsträckning. Med utgångspunkt i dessa 

utdrag ur läroplanen kommer den här studien handla om barns möjligheter att få påverka 

matsituationerna med dess måltidsregler och måltidsorganisation. Vidare syftar studien till att 

belysa betydelsen av att lyfta just måltiden som en situation för delaktighet och demokrati, med 

bakgrund till det som diskuterats ovan samt att lyfta pedagogens roll i demokratiutbildningen. 
I denna studie avser delaktighet kring matsituationen till delaktighet och inflytande kring 

måltidsrutiner och måltidsregler både innan, under och efter måltiden, samt det runt omkring 

så som matval och matsalsmiljön. Måltidsorganisationen syftar till organisationen av måltiden, 

det vill säga både måltidsrutiner, matsalsmiljö och matval. Med bakgrund till att matsituationen 

är en situation som förekommer tre gånger per dag i förskolan är det centralt att belysa den som 

en möjlig arena för lärande och demokrati. Utifrån egna erfarenheter från förskolan har jag 

vetskap om hur matsituationen i förskolan påverkar och berör barns upplevelse av mat och 

matsituationer, något som kan komma att påverka en person hela livet. Vikten av att synliggöra 

och lära mer kring pedagogers förhållningssätt till barnen under måltiderna är därför inte bara 

relevant utan även viktig för att skapa goda förutsättningar för barnen i förskolan.  
 

”Ta vara på den värdefulla resurs som måltiderna är” (Bra måltider i förskolan, 

Livsmedelsverkets, 2016, s. 5). 
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1.1. Syfte 
Syftet är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns delaktighet under matsituationerna i 

förskolan. Avsikten är vidare att låta pedagoger reflektera kring sitt arbete med barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande vid matsituationerna för att öka förståelsen av 

pedagogens roll. 
 

1.2. Frågeställningar 

Dessa frågeställningar har valts för att tydliggöra och besvara studiens syfte. 

- Hur och varför har förskolans måltidsorganisation och måltidsregler skapats?  

- Hur bemöter pedagogerna barns försök till delaktighet och inflytande vid förskolans 

matsituationer? 

 

 

2.0. Forsknings- och litteraturöversikt 
I detta kapitel kommer tidigare forskning och litteratur som är relevant för denna studie att tas 

upp. Frågeställningar som exempelvis vad matsituationerna i förskolan för syfte, hur begreppen 

demokrati och delaktighet i förskolan kan tolkas och utövas och hur mycket delaktighet och 

inflytande kan och ska barnen få möjlighet till och när, är något som kommer diskuteras nedan.  

 

2.1. Matsituationens syfte och förväntningar  
Hanna Sepp (2002) har i sin studie sammanställt flera av hennes studier och rapporter utifrån 

ett tvärvetenskapligt sätt, då hon använde sig av sju dagars protokoll och anteckningar, 

fokusgruppsintervjuer med barn och semistrukturerade pedagogintervjuer. Studiens resultat 

visar på att förskolebarns näringsintag av maten i förskolan var under rekommendationerna, 

vilket ibland dock kunde vägas upp av måltider i hemmiljön. Studien visade också på att barnen 

i förskolan ofta åt mer varierad mat under vardagarna än under helgerna. Den varierade maten 

som förskolorna erbjöd gav barnen möjlighet att smaka och vänja smaklökarna vid olika 

livsmedel. Studien visar också på hur konsumtionen av frukt och grönt ökat i förskolan, men 

att den fortfarande bör ökas för att barnen ska nå rekommendationerna kring frukt och 

grönsaker. Något som Sepp diskuterade var måltidsdrycker, exempelvis att mjölk har en stor 

roll vid mellanmål och att det därmed inte gör någon större skillnad om barnen dricker vatten 

till lunch. Barnen i studien beskrev hur man skulle agera och bete sig under måltiderna, samt 

berättade de tydligt vad som inte var ett okej måltidsbeteende. Sepps studie visade även på att 

barnen kopplade ihop att äta mat och måltiderna med olika normer och regler. Barnen 

diskuterade normer och regler främst som något som beskrev vad man inte fick göra. Sepp 

beskriver hur pedagogerna ännu inte riktigt har hittat en tydlig grundläggande struktur för hur 

man integrerar maten och måltiden med den övriga verksamheten. Pedagogerna kan ses som 

förebilder som visar hur man ska bete sig under måltiden, alltså ett fokus på ett vett och etikett 

inriktat arbetssätt under måltiderna. Att förskoleverksamheterna bör utveckla en policy och 

kräva kompetent personal för att främja integration, livsmedelhälsa och miljöfrågor är något 

hon framhåller att studiens resultat visar på. Detta då Sepp påpekar att det finns mer 

handlingsutrymme och möjligheter för att tillfredsställa Sveriges näringspolitiks målsättning.  

 

Sammanfattningsvis visar Sepps (2002) studie på hur matsituationerna har ett närings- och 

energimål att fylla, samt hur förskolan samverkar med hemmet. Studien visar också på att 

måltidsregler är en tydlig del av matsituationerna i förskolan och att matsituationerna är viktiga 

lärsituationer. Sepp lyfter även pedagogernas förhållningssätt och måltidernas struktur som 

något viktigt. 
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I Livsmedelsverkets (2016) Bra måltider i förskolan framhåller de måltiderna i förskolan som 

en betydelsefull del där bra mat ska erbjudas, måltiderna som ett folkhälsoansvar och där 

måltiderna med både etiska och pedagogiska ställningstaganden lyfts. Då flertalet barn äter sina 

måltider på förskolan, ibland flera gånger i förskolan än hemma, är ansvaret att inspirera barnen 

till goda matvanor på både pedagogerna och vårdnadshavarna. Ansvaret för måltider med god 

kvalitet ligger inte endast på de som lagar måltiderna utan även på pedagoger, förskolechef och 

olika beslutsfattare, så som exempelvis kommunen (Livsmedelsverket, 2016). 

Livsmedelsverket (2016) lyfter att bra måltider i förskolan är värt att satsa på då måltiderna är 

betydelsefulla för barnens trivsel och hälsa. Det är betydelsefullt att förskolorna tar vara på 

måltiderna som ett lekfullt lärandetillfälle eftersom det kan bidra till både positiva attityder till 

mat, goda matvanor samt främja barns utveckling. Livsmedelsverket beskriver fem tips som 

ska främja och leda till givande måltider. Det första rådet är att matgästen, det vill säga barnen, 

ska vara i centrum. Att deras erfarenheter, intressen och behov ska vara en utgångspunkt vid 

måltiderna, samt att deras åsikter och idéer tas tillvara eftersom det är centralt att lyssna och 

involvera barnen i måltiderna (Livsmedelsverket, 2016). Det andra rådet är att skapa en förskola 

som satsar på kompetens och engagerad personal då det är betydelsefullt för de verksamma i 

förskolan att veta hur viktig måltiderna faktiskt är. Att se helheten vid måltiderna, det vill säga 

inte bara fokusera på själva maten utan allt runt omkring det är det tredje rådet livsmedelsverket 

lyfter. Att skapa verksamheter med god kommunikation och som samarbetar mellan olika yrken 

samt att ha en tydlig målsättning som man arbetar för är de två sista råden. Bra måltider i 

förskolan utgår ifrån måltidsmodellen som innefattar sex olika delar och begrepp, vilka är god, 

integrerad, trivsam, säker, hållbar och näringsriktig. Kort sammanfattat innebär det att maten 

och själva måltiden ska vara god, trivsam, säker och näringsriktad för att barnen ska inbjudas 

till att kunna äta maten samt vistas i en trygg miljö. De lyfter också hur måltiderna är 

integrerande då flera olika bitar och lärande t.ex. språk, matematik, samspel, vett-och etikett, 

kan integreras och stimuleras under själva måltiderna om pedagogerna väljer att engagera sig. 

Livsmedelsverket lyfter hur betydelsefullt det är med pedagogiska måltider, samt vikten av att 

faktiskt ta tiden att diskutera rutiner, förhållningssätt och målsättningar vid måltiderna.  

 

Sammantaget beskriver Livsmedelsverket (2016) vikten av att ta vara på måltiderna som en 

lärandesituation då det medför flera positiva effekter för barnen och deras matvanor. I de fem 

tipsen som Livsmedelsverket redogör för betonar de att måltiderna ska utformas utifrån barnens 

erfarenheter och intressen och att barnen bör involveras i måltiderna. Det framgår också att 

pedagogerna har en viktig roll under matsituationerna samt att det är betydelsefullt att samtala 

och reflektera kring måltidens syfte, rutiner och pedagogernas förhållningssätt. 

 

2.2. Demokrati och delaktighet i förskolan 
Katarina Ribaeus (2014) har i sin avhandling Demokratiuppdrag i förskolan med hjälp av 

metoderna observation, fältanteckningar och fokusgruppsintervjuer med förskollärare, 

undersökt hur förskollärarna genom deras förhållningssätt visar på demokrati i förskolan så som 

läroplanen framhåller det, samt hur det visas på genom barns handlande i förskolan. Hon 

diskuterar hur det finns en uppfattning om att utbildningssystemet ska påverka människors 

tankar kring demokrati, framhålla och utveckla demokratiska medborgare och därigenom ha 

funktionen demokratisk socialisationsagent. Dock påpekar hon hur demokratiuppdraget i 

skolan lades åt sidan för andra prioriteringar så som läs- och skrivinlärning, något som på 2000-

talet fortfarande präglades. I avhandlingen beskrivs flera forskares tankar om 

demokratibegreppet och hur det bland annat definieras som politisk jämlikhet, som en 

beslutsform och som en livsform. Demokratibegreppet som beslutsform kan kopplas samman 

med demokrati genom folkets styre medan demokratibegreppet som livsform kan tolkas som 



7 
 

en tanke om en social samhörighet där samhället utvecklas i samfund med varandra, där 

utbildning är en betydelsefull del i demokratiuppdraget. Ribaeus beskriver Biestas tankar kring 

demokratiutbildning, det vill säga utbildning om och för demokrati samt utbildning genom 

demokrati. Utbildning om och för demokrati handlar om att ge barn förutsättningar och redskap 

för att de i framtiden ska kunna utöva delaktighet och inflytande, både över sig själva och i 

samhället i stort. Huvuduppgiften blir här att forma demokratiska samhällsmedborgare genom 

att pedagoger lär ut, samt att barnen aktivt får medverka i demokratiska anda och demokratiska 

beslutprocesser. Utbildning genom demokrati handlar framförallt om förskollärares arbete och 

förhållningssätt både i planerad och icke-planerade aktiviteter. Barnen lär sig genom att se hur 

pedagoger agerar i olika sammanhang samt genom att de själva får vistas i olika situationer med 

demokratisk anda. Ribaeus tar även Biestas uppfattning om demokrati som ett görande som 

sker här och nu, vilket syftar till pedagogers engagemang att uppfatta spontana situationer och 

använda dessa för att utmana barnen och utöva demokratiuppdraget.  

 

Studiens resultat visar på att barnen får inflytande i verksamheten men att det sker på 

förskollärarnas villkor och inom vissa ramar. Huruvida det är ett reellt inflytande barnen får 

över verksamheten och dess innehåll är något Ribaeus diskuterar som osäkert. Detta med 

bakgrund till att barns inflytande inte är konkretiserat. Hon lyfter hur uppdragen i 

barnkonventionens artiklar och förskolans styrdokument om demokrati och barns delaktighet 

måste omvandlas från teori till praktik. Det diskuteras som ett dilemma på förskolorna och är 

något som behöver konkretiseras, enligt Ribaeus (2014) . Studien visar hur barnen genom egna 

initiativ och förslag ibland försöker få inflytande och bli delaktiga i verksamhetens planering 

och aktiviteter. Vid sådana tillfällen möjliggörs eller begränsas barnen till inflytande och 

delaktighet på grund av förskollärarnas anvisningar. Ribaeus (2014) lyfter hur barns utmanande 

och motsättande av förskolans regler kan ses som ett försök i att påverka dessa och därav ta 

inflytande. Hon beskriver hur detta är ett tecken på att barnen har en förståelse av att förskolans 

regler faktiskt är förhandlingsbara och en vädjan om att de vuxna ska lyssna på dem. Ribaeus 

beskriver att pedagogerna har en betydelsefull roll för vilka möjligheter barnen får till 

delaktighet och inflytande. Det diskuteras även att beroende på vilken barnsyn och vilka 

värderingar pedagogerna har arbetar de olika aktivt och på olika sätt med just demokrati, 

delaktighet och inflytande. 

 

Kort sammanfattat betonar Ribaeus (2014) studie pedagogernas förhållningssätt som en 

betydelsefull del i det aktiva arbetet med demokratiuppdraget. Hon lyfter hur barnens försök 

till inflytande och delaktighet begränsas eller möjliggörs beroende på vilka instruktioner 

pedagogerna svarar barnen med. Restriktioner från pedagogerna ger barnen begränsade 

möjligheter till demokratiska utövande, då de endast tillåts utöva delaktighet och inflytande 

inom särskilda ramar och på pedagogernas villkor. Ribaeus diskuterar huruvida detta räknas 

som ett reellt inflytande eller inte och betonar vikten av att konkretisera demokratiuppdraget.  
 

2.3. Delaktighet och inflytande vid matsituationen  
Bae (2009) har genomfört en studie kring barns och pedagogers interaktion vid måltiderna som 

ett icke-avsiktligt lärande, genom deltagande observationer, videoinspelning och 

pedagogintervjuer på två förskolor i Norge.  Hennes målsättning med studien var att framkalla 

ett engagemang och erkännande som i sin tur skulle lägga en bas för vidare diskussioner och 

reflektioner. Fokus låg främst på barnen som precis börjat sin vistelse på förskolan, vilket var 

14 barn i åldrarna 3-6 år. Under studiens analys utvecklades två olika teman av interaktion 

under måltiderna, vilka var rymliga och smala interaktionsmönster. Bae lyfter temat rymliga 

interaktionsmönster och vill i sin artikel ge kunskap om hur dialogmönster kan tolkas och visa 

sig i vardagspraktiken. I denna artikel ges det exempel på hur barn, tillsammans med andra barn 
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och vuxna, samtalar och interagerar med varandra under måltiderna. Detta då hon vill öka 

medvetenhet och belysa vilka möjligheter till olika lärandeprocesser aktiva barn ges under 

dessa situationer.  Bae (2009) beskriver även hur tidigare forskning lyfter och uppmärksammar 

kunskaper gällande matvanor, kost, vett och etikett m.m. Att måltiderna är rymligare än så då 

dessa kan ge förutsättningar för både samarbete, interaktion och samtalsmöjligheter är något 

Baes studie visar på. Detta är kanske inte alltid något som läggs fokus på under 

matsituationerna, utan något som uppstår naturligt (Bae, 2009). Andra förmågor som solidaritet, 

mångfald och en förståelse för att vi alla är olika och kommer från olika kulturer är också något 

som kan stimuleras under måltiderna, enligt Bae (2009). 

Det finns relativt lite forskning angående hur och om pedagoger aktivt arbetar med barns 

delaktighet och inflytande under förskolans matsituationer. Ulrika Munck Sundman (2013) har 

i sin avhandling studerat hur barn gör måltiderna i form av samspel, kamratkulturer och 

maktrelationer, samt vilka måltidskulturer som framträder om barnen får äta utan pedagoger. 

Munck Sundman (2013) har utgått utifrån ett socialkonstruktionististiskt och 

konversationsanalytiskt perspektiv. Utifrån dessa två perspektiv utgår forskningen från ett 

deltagarperspektiv och ett barnperspektiv, då forskaren försökt uppmärksamma hur deltagarna, 

barnen, uttrycker sig för att därigenom få fram deras egen synvinkel och perspektiv. Munck 

Sundman (2013) forskning visar på att om barnen får ett reellt inflytande visar de på stort 

ansvarstagande och delaktighet kring måltidsstrukturen, måltidsreglerna och därmed 

måltidskulturen. Barnen, som var mellan 3-5 år gamla, visade på en djup förståelse angående 

hur man upprätthåller en måltidsordning samtidigt som de samtalade kring rutinerna och 

reglerna. Exempel som diskuterades, både med och utan hjälp från vuxna, var om vem som 

skulle ta maten först, om man fick sjunga vid matbordet och hur mycket mat som var okej att 

ta. I dessa diskussioner tog barnen stort ansvar då de lät alla säga sina åsikter, ge förslag på hur 

de omstrukturera eller om de skulle bibehålla den sociala strukturen kring måltiden. Barnen var 

väldigt måna om varandra och tog stort ansvar vid måltidssituationerna. Forskningens resultat 

ger verktyg för hur pedagogers förhållningssätt och val kring måltiderna möjliggör barns 

delaktighet och inflytande i förskoleverksamheten, något som också läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) lyfter att barnen i förskolan ska få.  

 

I Ulrika Munck Sundmans (2013) och Baes (2009) studier lyfter de hur samtal, dialog och 

interaktion föds och visar sig under måltiderna, samt hur det bidrar till olika utvecklings- och 

lärandeprocesser. Det framträder i Ulrika Munck Sundmans (2013) studie att barnen genom 

samtal förhandlade och resonerade om måltidsregler och måltidsstrukturer. Därigenom 

framkom det att barnen visade stort engagemang och ansvar om matsituationerna med 

förutsättning att pedagogerna gav barnen möjligheterna till detta. Även dessa studier betonar 

vikten av pedagogernas förhållningssätt och engagemang.  

 

Sammanfattning 
Det framkom av Ribaeus (2014) avhandling att många har uppfattningen att 

utbildningssystemen ansvarar för att utveckla demokratiska medborgare, men att 

utbildningssystemen samtidigt under de senaste åren valt att lyfta viktigare lärande så som läs- 

och skrivinlärning och därmed lagt demokratiuppdraget åt sidan. Hon beskriver hur det finns 

flera olika definitioner på vad demokrati faktiskt innebär, exempelvis demokrati som politisk 

jämlikhet, som en livsform och som en beslutsform. Utifrån Biestas tankar och teori kring 

demokratiutbildning lyfter Ribaeus (2014) tre olika förhållningssätt, vilka är utbildning om och 

för demokrati, utbildning genom demokrati och demokrati som ett görande här och nu.  Både 

Ribaeus (2014) och Sepp (2002) betonar pedagogerna och deras förhållningssätt som 

betydelsefulla då de i förskolan är viktiga förebilder för barnen. Sepp (2002) diskuterar att 
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pedagogerna ofta har ett fokus på att visa hur man för sig vid en måltid, alltså ett fokus på vett- 

och etikett kring måltiderna. Det lyftes även i hennes studie att maten och måltiderna ofta 

kopplades samman med normer och regler, av barnen, framförallt när det gällde beskrivningar 

av vad som inte var tillåtet att göra under en måltid (Sepp, 2002).  I Munck Sundman (2013) 

studie visade barnen på hur de hade kunskap om hur man bevarade måltidstrukturen samtidigt 

som de förde diskussioner kring själva görandet och reglerna vid måltiden. Ett stort 

ansvarstagande av barnen gällande måltidsreglerna och måltidskulturen uppmärksammades i 

studien då barnen gavs möjlighet till ett reellt inflytande. När barnen diskuterade fick alla barn 

säga sina åsikter och argumentera för om de skulle ändra eller bibehålla måltidsstrukturen. 

Måltiderna som en möjlighetsarena för barnen att stimulera förmågor som samarbete, 

interaktion, samtal och språk är även något Baes (2009) studie visar på. Dock poängterar hon 

att det inte alltid något pedagogerna fokuserar på under matsituationerna men att det är något 

som ofta uppstår och stimuleras naturligt. Bae beskriver även flera egenskaper och 

utvecklingsområden som kan stimuleras under matsituationerna. Hur förskolan kan integrera 

maten och måltiden med den övriga verksamheten beskriver Sepp (2002) dock som något som 

ännu inte riktigt är tydligt för pedagogerna. I Livsmedelsverkets (2016) Bra måltider i förskolan 

utgår de ifrån måltidsmodellen, vilket behandlar sex olika delar för att förskolan ska skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för barnen under matsituationerna. Texten behandlar bland 

annat hur måltiderna kan integrera flera lärande t.ex. så som exempelvis språk, matematik, 

samspel, kropp och hälsa. Livsmedelsverket (2016) framhåller i sin tur att förskolorna bör ta 

tillvara på matsituationerna som ett lustfyllt lärandetillfälle då det kan främja barns utveckling, 

goda matvanor och matattityder. Vikten av att ha kompetent och engagerad personal som har 

ett tydligt mål och som ser helheten vid måltiderna är några av de råd som lyfts som 

förutsättningar för att skapa goda matsituationer (Livsmedelsverket, 2016).  

 

Den tidigare forskningen har lyfts för att beskriva hur man kan se på demokratiuppdraget och 

delaktighet och vilket syfte måltiderna har, samt för att belysa pedagogernas inställning och 

förhållningssätt till demokrati, delaktighet och inflytande. Den tidigare forskningen betonar hur 

barn på storbarnsavdelningar har skapat och gjort måltiderna genom samtal och med stöttning 

från pedagogerna. Det vill säga att om möjligheterna till inflytande ges, tar barnen vara på det 

och gör det med stort ansvar.  

 

Precis som Livsmedelsverket (2016) betonar, anser även jag att det är av betydelse att involvera 

barnen i måltiderna, lyssna på deras behov och ta vara på deras synpunkter tas tillvara för att 

ska positiva matattityder, matvanor och utveckla sina demokratiska förmågor. Något som både 

barnkonventionen (1994) och Skolverket (2016) lyfter är att barnen ska bli lyssnade på, att 

deras synpunkter tas vara på och att de ska engageras i olika sammanhang och processer. 

Barnkonventionen beskriver i artikel 12 just att barn ska ges möjligheter att bli lyssnade till 

samt att de ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och att dessa tas tillvara på i alla frågor som 

rör barnen själva, i relation till deras ålder och mognad. Detta då konventionen lyfter att alla 

barn ska ha rätt att yttra sin mening och få den respektera (Barnkonventionen, 1994). I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står dock det varken om måltiderna i sig eller hur 

den konkret eller icke-konkret kan användas som ett lärandetillfälle, inte minst sagt gällande 

demokratiuppdraget som innefattar begreppen delaktighet och inflytande. Livsmedelsverket 

(2016) påpekar hur matsituationerna kan tolkas ingå i läroplanens omsorgsbegrepp. 

Omsorgsbegreppet betonas som något som ska forma verksamheten i samspel med barns 

utveckling, då omsorg, lärande och utveckling tillsammans ska bilda en helhet i 

förskoleverksamheten (Skolverket, 2016). Läroplanen (Skolverket, 2016) beskriver även att 

förskolan både ska utgå ifrån och drivas genom demokrati och genom detta lägga grunden för 

barns lust att aktivt vilja delta i vårt demokratiska samhälle. Med dessa utdrag ur läroplanen 
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som utgångspunkt har jag som målsättning att undersöka om matsituationerna är en arena för 

demokrati med fokus på begreppen delaktighet och inflytande.  

 

Beroende på pedagogernas engagemang kan flera av barnens olika lärande ske och stimuleras 

(Livsmedelsverket, 2016; Ribaeus, 2014), bland annat barns demokratiska egenskaper. Ribaeus 

(2014) skriver att barns inflytande begränsas eller möjliggörs beroende på pedagogernas 

inställning och bemötande. Barns inflytande är ofta villkorlig då de ska ske inom speciella 

ramar och på pedagogernas villkor. Hon beskriver vidare att det finns ett dilemma mellan teori 

och praktik och att demokratiuppdraget måste bli tydligare. Med hjälp av min teoretiska 

utgångspunkt som beskrivs nedan ska jag försöka konkretisera demokratibegreppet med fokus 

på barns delaktighet.   
 

2.4. Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer använda mig av en metodgenererande teori i form av Harry Shiers 

delaktighetsmodell för analysera den insamlade datan samt för att få svar på mina 

forskningsfrågor och studiens syfte. Med hjälp av denna modell kan jag som forskare få syn på 

hur delaktighet och inflytande kan tolkas och konkretiseras i förskolan, samt i vilket omfång 

pedagogerna arbetar med delaktighet.  

 

Shiers delaktighetsmodell är tänkt att fungera som ett verktyg för professionella att utforska 

olika infallsvinklar av delaktighetsprocessen samt att höja barns delaktighet i olika 

beslutsprocesser (Shier, 2001). Harry Shiers delaktighetsmodell har fem olika nivåer. Från den 

lägsta nivån till den högsta är nivåerna barn blir lyssnade till, barn får stöd i att uttrycka sina 

åsikter och synpunkter, barns åsikter och synpunkter beaktas, barn involveras i beslutsfattande 

processer och barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandets process. Vid varje nivå 

finns det tre förbindelser, det vill säga öppningar, möjligheter och skyldigheter, som ska 

identifieras och uppnås. Genom dessa förbindelser kan man alltså identifiera olika nivåer av 

engagemang i delaktighetsmodellen och som Shier beskriver, olika nivåer i empowerment 

processen, mellan individerna och organisationen. Begreppet empowerment kopplas i denna 

modell samman med begreppet power, det vill säga makt. Shiers delaktighetsmodell kan som 

tidigare nämnt ses som ett verktyg för att höja barns delaktighet, och ge vuxna stöttning och 

redskap så de vuxna kan, vågar och vill dela på makten och ge barn handlingsmöjligheter i olika 

beslutsfattande processer.  

 
Shiers delaktighetsmodell ställer 15 utmanande och reflekterade frågeställningar som innefattar 

olika nivåer av engagemang och empowerment. Tack vare denna struktur kan den användas 

som redskap för att planera och få syn på barns delaktighet. Alla frågeställningar har samma 

struktur beroende på vilken förbindelse den kopplas samman med. Vid varje nivå finns tre 

frågeställningar, en kopplad till varje förbindelse. Vid alla fem nivåer inträffar först 

förbindelsen öppningar vilket innebär att den professionella väljer att engagera sig och arbeta 

på ett visst sätt. Vid denna förbindelse är frågeställningarna på varje nivå utformade så att det 

reflekteras över om den verksamma är redo att exempelvis lyssna på barnen eller att stötta 

barnen till att uttrycka sig. Den andra förbindelsen, det vill säga möjligheter, uppstår när behov 

och resurser så som exempelvis arbetstid, kunskap, vidareutveckling, nya arbetssätt, uppfylls 

och gör de möjligt för professionella och/ eller en organisation att arbeta på en viss 

delaktighetsnivå. Vid denna förbindelse är frågorna på varje nivå utformade att den verksamma 

ska fundera på just detta, om dennes val av arbetssätt gör det möjligt för barnen att exempelvis 

uttrycka sina idéer och åsikter eller engagera sig i olika beslutsfattande processer.  Den sista 

förbindelsen, skyldigheter, sker när en policy byggs in i organisationen som resulterar i att de 

professionella har krav på sig att arbeta på ett visst sätt som gör det möjligt att uppnå den nivån 
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av barns delaktighet. Vid denna förbindelse är frågeställningarna konstruerade så som att den 

professionella ska svara på om verksamheten har någon målsättning och/eller policy som gör 

att de professionella måste arbeta på ett visst sätt för att se till att barnen får möjlighet att 

exempelvis aktivt delta i olika beslutsfattande processer. Shier (2001) framhåller i sin artikel 

att en pedagog eller verksamhet oftast inte bara befinner sig på en nivå, utan att beroende på 

vilken situation man är i eller beaktar så kan man befinna sig på flera olika nivåer och på olika 

förbindelser. Varför kan denna delaktighetsmodell hjälpa dig som läsare att förstå och fy syn 

på (samt mig att uttrycka och anaslyera) i vilken mån barnen är delaktiga eller inte och hur 

pedagogerna påverkar situationen? Genom förbindelserna med sina frågeställningar får man 

syn på vikten av pedagogernas engagemang kring modellens fem nivåer, exempelvis att lyssna 

på barnen. Vidare får man även syn på hur pedagogernas engaemang leder till att olika 

arbetssätt, stretegier och rutiner eller policybeslut införskaffas och utövas i verksamheterna.  

 

Nedan kommer en bild på Harry Shiers delaktighetsmodell med de fem nivåerna, tre 

förbindelserna och de 15 frågorna som jag utgått ifrån i studien. 

 

 

Nivå 1.  

Barn blir 

lyssnade till. 

 

Nivå 2. 

Barn får stöd i att 

uttrycka sina 

åsikter och 

synpunkter. 

 

Nivå 3. 

Barns åsikter och 

synpunkter 

beaktas. 

 

 
Nivå 4. 

Barn involveras i 

beslutsfattande 

processer. 

 
 

 

Nivå 5. 

Barn delar 

inflytande och 

ansvar över 

beslutsfattande 

processer. 
                 (Inspirerad utifrån Shier, 2001.) 

 

Öppningar Möjligheter Skyldigheter 

 

Är ni redo att lyssna till 
barnen?

Arbetar ni på ett sätt som 
gör det möjligt för er att 

lyssna till barnen?

Finns det en policy 
angående att ni måste 

lyssna till barnen?

Är ni redo att stötta 
barnen så att de kan 
uttrycka sina åsikter?

Har ni idéer och aktiviteter 
som hjälper barnen att 
uttrycka sina åsikter?

Finns det en policy 
angående att barnen ska få 

stöd i att uttrycka sina 
åsikter? 

Är ni redo att ta hänsyn till 
barnets åsikter?

Gör er beslutsprocess det 
möjligt att ta hänsyn till 

barnens åsikter?

Finns det en policy 
angående att barnens 

åsikter och synpunkter ska 
vägas in i beslutsfattande?

Är ni redo att låta barnen 
delta i era beslutsfattande 

proceseer?

Finns det rutiner som 
möjliggör att barn deltar i 

beslutsprocesser?

Finns det en policy 
angående att barnen 

måste delta i 
beslutsprocesser?

Är ni redo att dela er makt 
med barnen?

Finns det rutiner som 
möjliggör att barn och 
vuxna delar makt och 

ansvar för beslut?

Finns det en policy 
angående att barn och 

vuxna ska dela makt och 
ansvar för beslut?
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3.0. Metodologisk ansats och val av metod 
I detta kapitel kommer studiens metodologiska ansats, metodval, genomförandet, etiska 

överväganden och studiens urval, tillförlitlighet och giltighet att presenteras. 

  

3.1. Metodologisk ansats och metodval 
Jag har gjort en fallstudie, det vill säga att jag undersökt ett fall på ett djupare plan. Studien 

startades av ett forskningsproblem hämtat från förskoleverksamheten som ni kan läsa om i 

studiens inledning. Forskningsproblemet formulerades sedan till en problemställning, d.v.s. 

syfte, vilket är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns delaktighet. I denna studie tolkas 

måltiderna frukost, lunch och mellanmål som ett fall, under samlingsordet matsituationen. En 

fallstudie karaktäriseras också av att forskaren samlar ihop mycket data från det avgränsade 

fenomen man studerar under en viss period. Det är även förekommande att studien genomförs 

med hjälp av kvalitativa metoder, det vill säga genom just observationer, fältanteckningar från 

observationer, samtal och intervjudata (Christoffersen & Johannessen, 2015). Under en 

fallstudie är det betydelsefullt för forskaren är närvarande i den miljön som denna ska undersöka 

sitt fenomen i. Detta för att forskaren ska få möjlighet att undersöka fenomenet i sin naturliga 

och vardagliga miljö för att på så kunna återspegla fenomenet på ett tillförlitligt (Christoffersen 

& Johannessen, 2015). Med bakgrund till detta och utifrån studiens metodologiska ansats, samt 

med målsättning att få svar på syfte och frågeställningen, valdes metoderna observation och 

pedagogintervjuer. Jag gjorde deltagande observationer med låg grad av deltagande, på grund 

av att jag ville påverka matsituationen så lite som möjligt för att den skulle behållas som en 

naturlig och vardaglig del i förskolan. Observationerna var semi-strukturerade, något Franzén 

(2014) beskriver som en blandning av att man för löpande text- anteckningar och att man 

använder sig av olika teman för att bocka av olika händelser. För att inte missa något som kunde 

vara väsentligt för studien förde jag fältanteckningar, men med ett fokus på olika välvalda 

teman. Under studiens observationer användes de olika nivåerna i Shiers delaktighetsmodell 

som teman, det vill säga barn blir lyssnade till, barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter, barns åsikter och synpunkter beaktas och barn involveras i beslutsfattande 

processer & barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandets process. Detta med 

bakgrund till Franzéns (2014) beskrivningar om hur strukturerade observationer kan hjälpa till 

att göra genomförandet mer fokuserat och för att enklare kunna se mönster och formulera ett 

resultat efter genomförd studie. Jag valde att först göra observationer då får jag syn på hur 

pedagogerna praktiskt arbetar med delaktighet under målsituationerna, utan värderingar eller 

tankar om att bekräfta eller motbevisa något. Intervjuerna gjordes därefter för att få syn på 

pedagogernas tankar, åsikter och uppfattningar kring matsituationerna. Pedagogintervjuerna 

gjordes alltså efter att observationerna var genomförda. Intervjuerna var semi-strukturerade och 

genomfördes med stöd av intervjufrågor (se bilaga 4). Intervjuerna dokumenterades genom 

ljudinspelningar samt fältanteckningar för att anteckna miner, gester, kroppsspråk och 

reaktioner som inte hörs via ljudupptagningar. 

 

Elvstrand, Högberg & Nordvall (2015) framhåller hur tolkningar är oundvikligt samt att det 

sker parallellt under hela forskningsprocessen. Genom det transkriberade datamaterialet är 

målet sedan att finna mönster med hjälp av sina teoretiska antaganden (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). När jag som forskare analyserade datan utifrån mina teoretiska 

antaganden, Shiers delaktighetsmodell, fungerar de tillsammans med mina antaganden som 

glasögon som gjorde att jag kunde få syn på olika saker, samt som ledde mig i rätt riktning och 

gav mitt analysarbete struktur. I diskussionen presenteras och diskuteras studiens resultat 

kopplat till mina antaganden som gjordes vid studiens start. Analys- och tolkningsarbetet börjar 

redan vid studiens start, något Christoffersen & Johannessen (2015) beskriver. Under 
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forskningsprocessen, från problemformulering till analys, har studiens teoretiska utgångspunkt 

funnits med som guide och riktlinje.  

 

3.2. Urval 
Till en början kontaktades flera förskolechefer på slumpmässigt utvalda förskolor. Genom 

telefonkontakt fick cheferna information om den tänkta studie och examenarbete och 

tillfrågades därefter om ett godkännande om att genomföra studien på deras förskolor. 

Målsättningen var att utföra studien på förskolor jag är relativt obekant med, detta för att 

undvika förutfattade meningar och tidigare vetskap om hur förskolan arbetar kring 

matsituationerna, något Franzén lyfter som problematiskt (2014). Studien påbörjades efter 

godkännande från två förskolechefer på två olika förskolor. Till en början var det planerat att 

utföra studie på två mindre förskolor i en kommun i södra Sverige, men på grund av olika 

anledningar så som exempelvis tidspress valdes det att endast slutföra studien på en förskola. 

Studien gjordes på förskolan Björnbäret (fiktivt namn) som är en privat förskola, placerad i ett 

stadsområde, med ca 20 barn i åldrarna två till fyra år och fyra pedagoger. För att få tillräckligt 

med datamaterial och för att få svar på studiens syfte tillfrågades alla pedagoger på förskolan 

om att delta.  

 

Roos (2014) beskriver att de enda som kan svara på och berätta om deras upplevelser och tankar 

är de själva. Det är med andra ord av betydelse att fundera på vilka man ska intervjua, för att få 

en sådant tillförlitligt resultat (Bengtsson och Hägglund, 2014). Då syftet med studien är att få 

pedagogerna att reflektera om deras arbete med delaktighet och inflytande i matsituationerna 

var det betydelsefullt att jag samtalade med just pedagogerna. Alla intervjuer genomfördes 

under en dag, direkt efter varandra på grund av att vissa pedagoger inte hade annan möjlighet 

p.g.a. olika anledningar, samt med bakgrund av studiens tidsbegränsning. Intervjutillfällena 

genomfördes på förskolans övervåning och personalrum med bakgrund till att miljön ska 

kännas bekant och trygg för pedagogerna för att skapa goda samtalsmöjligheter. 

Respondenterna och jag satt på varsin stol bredvid varandra under intervjutillfället i ett försök 

att skapa en mer avslappnad atmosfär. 

 

I och med att jag både ville undersöka om och hur förskolan praktiskt arbetade med att göra 

barnen delaktiga samt få fram pedagogerna reflektioner kring deras roll under matsituationerna 

krävdes det och föll sig naturligt att jag skulle göra både observationer och pedagogintervjuer i 

studien. För att få ett tillförlitligt svar på om och hur pedagogerna arbetar är det väsentligt att 

göra observationer samtidigt som det är väsentligt att intervjua pedagogerna för att få ett 

tillförlitligt svar på hur de tänker och uppfattar ting. Jag valde att göra tre observationstillfällen 

under en dag med bakgrund till att jag valde att undersöka både frukost, lunch och mellanmål 

under samlingsnamnet matsituationer då jag anser att alla måltiderna är lika centrala i förskolan, 

samt p.g.a. att jag ansåg att jag fick tillräckligt med datamaterial för att svara på studiens syfte 

och frågeställningar. Observationerna gjordes under en dag med på grund av att 

förskoleverksamheten är en organisation där tid ofta är en bristvara, något som även gällde 

förskolan Björnbäret som studien gjordes på, samt studiens tidsbegränsning. Jag valde att inte 

sitta direkt vid matbordet och skriva utan satt istället en bit bort och förde anteckningar, detta 

för att inte störa måltiden utan försöka hålla den naturlig.  

 

3.3. Genomförande 
När jag fick ett godkännande av förskolechefen skickade jag ut informationsbrev, samt 

medgivarblanketter till samtliga pedagoger och barnens vårdnadshavare. Samma vecka åkte jag 

till förskolan för att samla in medgivarblanketter och bestämma datum för observationer och 
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intervjuer. Samtidigt presenterade jag mig för både barnen och personalen för att de skulle 

känna sig tryggare med mig under själva genomförandet av studien. De pedagoger och 

vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande på blanketterna skulle delta i studien, vilket var 

4 pedagoger och 17 barn.  

 

Observationerna genomfördes under en dag där jag observerade matsituationerna frukost, lunch 

och mellanmål. Jag kom cirka 15 minuter innan jag påbörjade varje observationstillfälle för att 

bekanta mig och presentera mig för barnen ännu en gång. Då denna studie tolkar matsituationen 

som något mer än bara själva måltiden (se beskrivning i inledningen), skulle jag alltså observera 

det som skedde innan, under och efter måltiderna och inte bara det som skedde under själva 

måltiden. Varje observation tog ca 20 – 45 minuter. Under observationerna satt jag en bit bort 

och antecknade. Samtalade barnen med mig under observationerna svarade jag dem självklart.  

Under genomförandet av undersökningen har Shiers fem olika nivåer funnits med som teman 

som hjälp för att hålla rätt fokus. Under observationerna försökte jag alltså få syn på om barnen 

blev lyssnade till, om de fick stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter, om barnens åsikter 

och synpunkter beaktades, om de eventuellt blev involvera i beslutsfattande processer och om 

de delade inflytande och ansvar över beslutsfattande processer.  

 

Direkt efter att observationstillfällena var genomförda transkriberade jag mina fältanteckningar 

som ett narrativ, som döptes till observationstillfälle 1, 2 & 3. Jag tog bort barnens och 

pedagogernas riktiga namn och gav dem istället fiktiva namn för att följa vetenskapsrådets 

riktlinjer för god forskningssed. Efter att observationerna var transkriberade försökte jag få syn 

på mönster, teman och eventuella oklarheter kring matsituationerna, kopplat till Shiers 

delaktighetsmodell. Därefter formulerades olika intervjufrågor för att få pedagogernas 

uppfattningar, åsikter och tankar angående matsituationerna och få svar på studiens 

frågeställningar och syfte. Alla fyra pedagoger intervjuades enskilt och varje intervjutillfälle 

tog mellan 20- 45 minuter. Alla intervjuer genomfördes under en dag, efter varandra, i 

förskolans personalrum/vilorum på övervåningen. Intervjuerna börjades med att jag förklarade 

min uppfattning av matsituationerna frukost, lunch och mellanmål (se bilaga 4) och frågade 

därefter om de ville ändra eller tillägga något. Jag som intervjuare ställde därefter frågor (se 

bilaga 4) som respondenterna sedan fick välja om de ville svara på. Förstod inte respondenterna 

frågorna försökte jag förtydliga och förklara dessa. Dagarna efter intervjutillfällena 

transkriberades datamaterialet för att det inte skulle missas eller glömmas bort relevanta 

detaljer, exempelvis respondenternas kroppsspråk eller mina funderingar. I bearbetningen av 

datamaterialet har jag utgått ifrån Shiers 15 frågor för att få syn på hur pedagogerna väljer att 

engagera sig, arbetar på ett visst sätt samt om och hur förskolan organiserats för att aktivt arbeta 

med barns delaktighet i matsituationen. Olika mönster och teman utifrån studiens valde teori, 

Shiers delaktighetsmodells fem nivåer, sammanställdes därefter. Därefter och under tidens gång 

uppkom flera funderingar, vilket gav upplag till studiens diskussion.  

 

3.4. Etiska överväganden 
Under en forskning är det av stor vikt att göra olika forskningsetiska ställningstaganden, något 

som görs under hela processen (Löfdahl, 2014). Till en början behövs ett godkännande från 

förskolechefen, samt från deltagarna, och om barn ska delta, behövs ett godkännande från deras 

vårdnadshavare. Därefter är det viktigt att informera deltagarna om vad forskningen kommer 

handla om, alltså vilket fenomen som ska undersökas, samt vad det kommer innebära och vad 

krävas av dem deltagande, något som kallas för informationskravet. När deltagarna tagit del av 

informationskravet är det av betydelse att de godkänner att de vill och ska vara med i 

forskningen. De ska också få information angående deras rätt att när som helst dra sig ur och 

att det innebär att allt tidigare material makuleras. Detta krav kallas för samtyckeskravet och 
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ska gärna kontinuerligt påminnas om under forskningen. Skulle deltagarna ta tillbaka sitt 

samtycke och dra sig ur studien innebär det att forskaren kan stå utan material helt plötsligt, 

vilket är ett dilemma som man som forskare får vara medveten om. Det här dilemmat kan då 

resultera i att forskningen börjar om från början och att man får leta efter nya deltagare och 

lämna ut ny information om de fyra kraven. Deltagarna ska också underrättas om att 

informationen de delger inte överlämnas till någon obehörig, samt att deltagarna ska vara och 

förbli anonyma, vilket kallas för konfidentialitetskravet. Det sista kravet är nyttjandekravet och 

innebär att man förklarar för deltagarna vad informationen kommer användas till, samt att 

informationen som samlas in under forskningen bara kommer nyttjas till just forskningen och 

inget annat (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2011).  
 

Dem fyra kraven var något deltagarna fick information om genom muntlig upplysning och i 

form av ett informationsbrev (se bilaga 1 & bilaga 2) innan studiens start. Innan intervjuerna 

med pedagogerna informerades respondenterna om de forskningsetiska principerna samt 

tillfrågades om tillåtelse att spela in intervjuerna. Alla pedagoger godkände ljudinspelning. 

Innan observationen frågade jag barnen om jag fick kolla på när de åt. Det var alltid någon eller 

några som verbalt svarade ja eller nickade, inget barn svarade någon gång nej. Under 

observationerna var alla deltagare i studien väl medvetna vart jag satt, men tycktes inte märkbart 

störa dem. Men med bakgrund till det jag beskrivit ovan angående etiska överväganden försökte 

jag känna av och tolka ifall något barn visade med kroppsspråk och ansiktsuttryck att hen inte 

ville bli observerad. Vid ett tillfälle noterade jag genom ett barns kroppsspråk att hen inte ville 

att jag skulle sitta vid denne. Det var något jag respekterade och bytte därefter plats så jag 

istället satt mittemot, något hen var mer bekväm med.  

 

Löfgren (2014) lyfter, precis som Franzén (2014), vikten av att som forskare vara medveten om 

att man aldrig är helt neutral och objektiv, utan att den informationen man väljer att tolka och 

analysera alltid riskeras att färgas av sina erfarenheter, värderingar och förhållningssätt. Som 

forskare har jag alltså en stor makt, vilket då kräver att jag ska ha en ödmjukhet för att 

informationen som deltagarna delgivit inte ska ändras, tas bort eller att något läggs till, något 

jag tagit hänsyn till i studien.  

 

3.5. Tillförlitlighet, giltighet och generalisering 
Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om hur studiens empiri införskaffades, vilken empiri 

som användes i studien samt sättet det bearbetades på, med andra ord om handlar det om hur 

noggrann och precist studiens data är (Christoffersen & Johannessen, 2015). Jag anser att mitt 

är arbete tillförlitligt utifrån undersökningens och studiens struktur, det vill säga genom den 

valda teoretiska utgångspunkten, metodologin och metodval. Validitet handlar om hur relevant 

och giltig studiens data är. Mer specifikt innebär det hur det generella fenomenet, det som 

undersökts, representeras av och överensstämmer med den insamlade datan (Christoffersen & 

Johannessen, 2015).  I och med att observationerna endast skedde under en dag vid varje måltid 

är jag medveten om att det inte ger tillräckligt med underlag för att det ska bli ett 

generaliseringsbart resultat i studien. Eftersom måltiderna, barnens försök till delaktighet och 

inflytande samt pedagogernas förhållningssätt är föränderliga, kan jag som forskare inte säga 

att studien har en hög giltighet då måltiderna imorgon kunde ha utspelat sig på ett helt annat 

sätt. Studien är endast genomförd på en förskola, något jag också är medveten om att det inte 

kan ge en generell bild av hur förskolor och pedagoger arbetar och tänker kring barns 

delaktighet i matsituationerna.  
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4.0. Resultat och analys  
I denna del kommer jag presentera och analysera undersökningens empiri. Barn som med namn 

är nämnda under intervjuerna har givits en varsin bokstav i representation av ett fiktivt namn. 

Längre pauser, skratt och gester har jag valt att anteckna inom [….]för att ge en mer verklig och 

tydligare bild av intervjutillfället. Även ord som pedagogerna tydligt betonar under 

intervjutillfällena, av olika och oklara anledningar, har jag valt att skriva med stora versaler 

med samma anledning som ovan nämnd samt med bakgrund för att belysa kontextdetaljer. När 

ett citat eller en fältanteckning avbryts eller delas på förklaras det genom /…/. 

Förskolan Björnbäret har en avdelning med fyra pedagoger, Emilia, Anita, Petra och Emma. 

Både förskollärare, barnskötare och förskolechef arbetar på förskolan. 

 

För att leda er in i studiens resultat får ni läsare följa med till förskolan Björnbäret och deras 

matsituationer. Nedan kommer ett narrativ som en presentation av förskolan Björnbärets 

matsituationer för att tydliggöra måltidernas (frukost, lunch och mellanmål) utformning, något 

som samlades in genom observationer och fältanteckningar.  

 

Frukost på förskolan Björnbäret: 

På ena skåpsluckan sitter ett frukostschema som beskriver vad som ska erbjudas 

specifik dag. Denna dag är frukosten i form av müsli, flingor och havrefras som 

hälls i små skålar och ställs fram på borden. Även mörkt bröd, ägg, kanel, mild 

naturell yoghurt, vatten i en vattenkanna och pålägg i form av färdigskivad ost 

och skivad leverpastej. De verksamma i förskolan sitter vid två olika matbord, i 

två olika rum och äter frukost. Det finns både trappstolar, små högre stolar och 

några få vuxenstolar. Bilder på barnen, samt deras namn ligger i tallrikarna som 

står framdukade på borden. Alla har varsitt glas, tallrik och bestick vid sin plats. 

Det ena matrummet är i förskolans kök. Bredvid köket ligger det andra 

matrummet. Där finns det också skåp på ena sidan, krokar med ett förkläde på 

andra sidan, samt en lite bänk/ arbetsyta med tre stolar till där barnen kan pussla 

eller spela spel. På borden ligger två gröna vaxdukar med olika mönster. Barnen 

leker medan pedagogerna dukar fram frukosten.  Den ena personalen, Emma, 

verkar vara ansvarig för presentationen och framdukning av frukosten. Den andra 

pedagogen, Petra, är mer närvarande med barnen samt tar emot barn som kommer 

till förskolan. Emma klipper mackorna i halvor vid det ena bordet (dennes bord) 

och lägger sedan saxen bredvid mackorna vid det andra bordet. I köket tar 

pedagogen fram kylvarorna och matredskapen. I ett skåp i lekrummet bredvid det 

andra matrummet finns torr varorna, så som bröd, flingor mm. Pålägg och 

haklappar är de sista som tas fram och läggs på borden. Pedagogen Emma går 

runt berättar för barnen att de kan gå och sätta sig vid borden nu. Ett barn som 

sitter och pusslar intill ena matbordet viskar för sig själva att hen måste städa 

samtidigt som hen plockar undan sitt pussel. Barnen bekräftar pedagogen och tar 

sig snabbt till borden och till sina platser. Vid ena bordet som jag valt att observera 

sitter en pedagog, Petra, tillsammans med sex barn. De flesta barnen är i de äldre 

förskoleåldrarna och ett barn är tre år. Tre äldre barn sitter på ena långsidan och 

mittemot sitter Petra i mitten med två av de yngre barnen bredvid sig. På ena 

kortsidan sitter också ett barn.  Barnen börjar ta för sig av frukosten. Barn T frågar 

pedagogen om hen får ta yoghurt. Pedagogen bekräftar och T tar själv av korken 

och häller upp yoghurt i tallriken. Pedagogen frågar N som sitter mittemot henne 

om hen vill börja med flingor. Pedagogen nickar mot barnet som tar skålen och 

öser. Barn E ber om att få havrefras varav pedagogen bekräftar och skickar dem 

vidare. E tar havrefrasen och häller i sin tallrik. Barnen får själva ta till sig det 



17 
 

dem vill ha att äta. /…/ Barn T sitter med huvudet i handen, sneglar bort på barnet 

E som sitter mittemot och sedan på sin tallrik med yoghurt och müsli som hen 

själv valt och hällt upp. Hen ser bedrövad ut. Barn E frågar varför T inte vill äta 

sin frukost. T fortsätter sitta med huvudet i handen och armbågen på bordet. 

Därefter frågar hen barn E som har havrefrasen bredvid sig om hen kan skicka 

dem vidare. Barn E skickar över puffarna och fortsätter äta sin frukost. T reser 

sig/ sträcker på sig och tar emot skålen och skeden för att börja hälla. /…/ Barnen 

vid det andra borden i rummet intill får nu börja gå ifrån bordet. Barn E som sitter 

på kanten sträcker på sig frågande samtidigt som hen vänder sig om och kollar på 

de andra som går iväg. Barnet frågar om frukosten är slut varav pedagogen svarar 

att det är det andra bordet som får gå ifrån nu. Barnen vid matbordet börjar röra 

på sig mer och mer, prata högre, vända sig om och dricker upp det sista som finns 

i glasen. E frågar om hen får gå ifrån vilket pedagogen bekräftar att det är okej. 

Barn E tar glaset med väldig fart och ställer in det i diskmaskinen/ bänken. Flera 

barn börjar duka ifrån för att sedan gå och tvätta händerna. Barnen leker medan 

Emma plockar undan tallrikar, bestick och maten. Medan Emma plockar undan i 

lugn och ro medan är de andra pedagogerna med barnen (Fältanteckningar från 

observationstillfälle 1 den 05-12-2017 kl.7.30–8.00). 

 

Lunch på förskolan Björnbäret: 

Samma pedagog som dukade fram till frukost dukar fram vid lunch. Maten 

kommer i karantäner från ett annat storkök. Denna dag var det kokt potatis, fisk, 

dillsås, ärtor, rivna morötter, kålsallad och minimajs. Även vid denna måltid 

ligger bilder på barnen samt deras namn på tallrikarna. Precis innan pedagogen 

ska duka fram maten förbereder hon kaffe. Innan maten har förskolan samling där 

de sjunger sånger, gör ramsor, pratar dag och datum, samt vid 

observationstillfället även kollar adventskalendern. En pedagog går ifrån för att 

starta ugnen till hennes mackor. Pedagogen Emma som är matansvarig kommer 

och säger till att maten är klar. Pedagogen Anita som håller i samlingen säger 

varsågod till de barnen som får gå och sätta sig vid matbordet. Barnen går lugnt 

och sätter sig vid bordet. /…/ Vid det ena matbordet sitter det två pedagoger på 

varsin långsida av bordet. Bredvid pedagogerna sitter de yngsta barnen som sitter 

i barnstol eller på en tripptrapp stol. På kortsidan sitter de äldre barnen. Totalt 

sitter det 10 barn vid bordet i blandade åldrar. Ett barn börjar prata högt varav ena 

pedagogen ber hen att vara tyst. Sedan säger de tillsammans en matramsa. Efter 

matramsan börjar Emma ge fiskbitar till de yngre barnen medan Anita frågar 

barnen vilka grönsaker de vill ha. Barnen får själva välja vilka de ska ha. De äldre 

barnen som sitter på kortsidorna får ta mat, grönsaker och sås själva. /…/ Det 

ligger två bestick i varje skål så två barn kan samsas om skålarna och ta samtidigt. 

/…/ Under måltiden diskuterar barnen både med dem barnen bredvid  och barnen 

tvärs över bordet. /…/ Flera barn börjar få svårt att sitta still och rör sig upp och 

ner på stolarna och pratar och skrattar högt. Pedagogerna börjar skyffla under 

tallrikar, bestick och mat från bordet. Pedagogen vänder sig mot barnen och 

frågar:  

 – Ska ni gå och tvätta händerna eller?  

Barnen tvättar händerna, därefter gå de till olika rum beroende på om de ska sova 

eller läsa bok. De yngsta barnen ligger och sover bredvid matrummet, medan 

barnen som läser är i rummet längst bort åt andra hållet. Tre barn får sitta kvar i 

det ena matrummet då de vill ha mer mat. Den köksansvariga pedagogen Emma 

städar undan maten samtidigt som dessa barn fortsätter äta och samtalar om skola, 
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fotboll, killar och tjejer. Mitt under samtalet kommer Anita ut ur ”sovrummet” 

och ber barnen vara tysta och ger förklaringen att de små barnen inte kan sova om 

de fortsätter prata. Två av tre barn tar då sina tallrikar och går därifrån 

(Fältanteckningar från observationstillfälle 2 den 05-12-2017 kl.11.15–11.55). 

 

Mellanmål på förskolan Björnbäret:  

En pedagog dukar och tar fram bilder på barnen. Mellanmålet är i form av mörkt 

bröd, smör, ostskivor och skivad leverpastej, mjölk och vatten i bägare. Ett barn 

försöker sätta sig vid bordet. Ena pedagogen säger ifrån och berättar att hon säger 

till när det är klart så hen kan gå och leka igen. Barnet springer iväg och leker 

igen. Pedagogen plockar fram det sista innan hon säger att det är dags för 

mellanmål och alla går och sätter sig. Pedagogen Emilia samlar in bilderna på 

barnen i en korg. Ett barn frågar om hen kan få lite vatten.  

 Anita – Vi börjar med mackor först.  

Emilia - Om Anita tar mackorna, tar jag mjölk och vatten.  

Två barn säger högt att de vill ha vatten.  

 Emilia – Nu håller jag i mjölken då får du vänta tills jag är klar med den.  

Ena barnet blir sur och tittar ner i bordet med armarna i kors. Pedagogen fortsätter 

hälla upp mjölk i glasen till dem som vill ha. Pedagogerna delar sedan på alla 

mackor och brer dem med smör. Barnen får själva välja om de ska ha ost eller 

leverpastej, men pedagogerna lägger pålägget på mackorna. Mackorna delas ut 

och barnen börjar äta. /…/ Anita går till ena bänken och tar fram en skål med 

frukt; apelsiner och bananer. Emilia vänder sig om till barn E och frågar vad hen 

vill ha för frukt. Flera barn svarar högt i kör banan.  

 Emilia – Aa men ni får vänta på er tur. Nu frågade jag E.  

Anita delar ut frukten allteftersom. Pedagogerna frågar barnen om de vill ha hjälp 

att skala, men de flesta barnen fixar det själva. /…/ . Alla barn lämnar sitt glas vid 

diskbänken, går ifrån matbordet och går iväg och leker igen. Pedagogen som 

dukade fram, städar också undan, torkar av borden och slänger sopor. Övriga 

pedagoger och barn leker (Fältanteckningar från observationstillfälle 3 den 05-

12-2017 kl.14.30–14.45). 

 

Nedan kommer jag fortsätta presentera undersökningens empiri, nu med hjälp av studiens 

frågeställningar. 

 

4.1.  Hur och varför har matsituationens 

måltidsorganisation och måltidsregler skapats?  

När pedagogerna blev tillfrågade angående förskolans måltidsregler svarade alla pedagoger att 

de anser att barnen bör smaka på maten som erbjuds. Men gillar barnen inte maten behöver de 

inte äta upp den enligt pedagogerna Emilia, Anita och Emma. Petra beskriver i sin tur vikten 

av att faktiskt äta upp maten man tagit till sig, men att beroende på hur mycket barnen ätit innan 

är det ibland förståeligt att de inte orkar allt. Alla pedagoger är också enade om att barnen ska 

smaka på minst en grönsak under lunchen. Både Petra och Anita påpekar betydelsen av att 

pedagogerna hjälper och stöttar barnen under måltiderna, när det gäller att ta till sig mat. 

 

Anita: ”Men vi försöker att dem TAR lite lite. Det spelar ingen roll så mycket, 

bara att dem smakar. Inte AAH jag gillar inte det, men du har inte smaka kanske, 

det är inte den som du tror att det är. Kanske han får så liten bit [visar med händer 

och fingrar].” 
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Petra: ”Man vet ju hur mycket mat den brukar äta, så dem inte tar till sig FEM 

potatisar när det är ett barn som äter liten portion. För ibland kan det ju vara själva 

ösandet som är jätte spännande då [skratt].” 

 

Pedagogerna diskuterar och beskriver hur de är medvetna om att vad pedagogerna tänker 

och/eller tycker beror på vad de har för tidigare erfarenheter kring mat och matsituationerna. 

De beskriver även hur tydliga och likadana regler från alla pedagoger är viktigt för både barn 

och vuxna.  

Petra: ”Och sen är det ju viktigt att man håller samma regler annars blir det 

konstigt för barnen. Sen kan man ju tycka och tänka olika, det beror ju på vad 

man som aa, PEDAGOG, har med sig i SIN ryggsäck.” 

 

Hur dessa måltidsregler uppkommit framhåller Petra att de skett genom diskussioner med 

varandra i arbetslaget och vårdnadshavarna. Att barnen varit med och diskuterat och kommit 

med synpunkter är inget som framkommer under intervjuerna. Något intressant är att Emma 

påpekar att hon tror att pedagogerna tänker och tycker olika angående matsituationerna, när 

intervjuerna visar att de faktiskt tycker väldigt lika, eller i alla fall uttrycker sig lika.  

 

Petra: ”Aa vi har diskuterat fram och tillbaka, det gör man ju alltså då. /…/och 

vid mellanmål, där är det ju föräldrar som har sagt att dem inte vill att dem ska 

äta massa med mackor, för dem ska hem och äta kvällsmat. Så det har varit uppe 

i föräldrarådet. För eh, sitter dem och äter massor med mackor här, då orkar dem 

inte kvällsmaten hemma.” 

 

Emma: ”Nämen asså, det där, vi kanske är lite olika i eh hur vi, tycker och tänker 

om mat och sådär.” 

 

Pedagogerna beskriver dock att barnen faktiskt vet om måltidsreglerna som finns då de vid 

inskolning automatiskt ”kommer in” i förskolans regler, samt att barnen påminns och hör om 

reglerna spontant under matsituationerna när diverse tveksamheter eller ”protester” sker. Petra 

uttrycker sig däremot tveksamt om att barnen faktiskt är medvetna om reglerna som finns vid 

måltiderna. Hon framhåller att barnen nog vet dessa regler men kan inte konkretisera på vilket 

sätt de fått reda på dem. 

 

Emilia: ”JAA. Barnen de slussas ju in liksom när dem skolas in så kommer dem 

ju in i liksom, i rutinerna så ju. Sen pratar vi ju med barnen om att om det är någon 

som säger jag vill inte smaka men då vet de ju, att de gör ju de, vi smakar ju på 

maten.” 

 

Petra: ”Om barnen vet. Ja, Nja, de vet ju om. Ja det tror jag nog att vi har [skratt]. 

Ja men det har vi väl. På något sätt, ja.” 

 

Något intresseväckande är att Emilia själv påpekade att många regler sker utan vidare tanke på 

varför man har dem.  

 

Emilia: ”Och sen att man väntar då tills alla har ätit färdigt innan man börjar och 

få gå ifrån. Och då får några i taget gå ifrån annars så blir det så jätte många vid 

[paus]. Det är rätt mycket regler man har som man inte tänker på, de bara gå av 

farten [skratt]”. 
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Pedagogerna vill att måltiderna ska vara en lugn och skön stund. De beskriver att de måltiderna 

ibland kan präglas av stress men att deras tydliga regler och rutiner skapar en tydlig struktur 

som lugnar både barn och vuxna.  

 

Emilia: ”Man vill ju att det ska vara, en LUGN och SKÖN stund då man kan sitta 

och SAMTALA./…/”Lite, [paus] amen lite lugnt, lite upphämtning innan vi 

börjar äta mat om man säger så ju. Så man inte börja kasta sig vid maten det första 

som kommer och så, ja men alla sätter sig, man tar en ramsa och sen börjar man 

skicka maten. Lite struktur så [paus] och rutiner.” 

 

Emma: ”Eller barnen vet också, de har ju koll och de vet, de vet att de går och 

letar efter sin lapp direkt och de eh, asså man behöver liksom inte, säga så mycket 

till dem. Så det de rullar ju på bra.” 

 

Anita beskriver också hur placeringsbilderna är till för att skapa lugn och struktur. Hon 

beskriver även hur placeringskorten finns till för att förhindra utanförskap och ledsamheter när 

barn vill flytta på sig på grund av att ”fel” kompis sitter bredvid en. Vikten av att se 

matsituationerna som en lugn stund där barnen ska få chans att äta sig mätta för att orka med 

en dag på förskolan är något Petra framhåller.  

 

Anita: ”Det, jag tror det är jättebra för barnen och för oss. Och de går och letar sin 

plats och han sitter inte där, aha, och ser en som han umgås med och byter platser 

[Skakar på huvudet].” 

 

Petra: ”Och det handlar ju om det där att se att det bli en, en LUGN frukost med 

barnen.”/…/ ”Och sen ska det ju vara en lugn stund för att barnen ska hinna äta 

sig mätta och det här då, för att de ska orka med under dagen. Mm.” 

 

Pedagogerna beskriver att måltidsrutiner och regler som att vänta på sin tur, att be om saker på 

ett trevligt sätt, att lära sig att äta med bestick och att sitta på sin plats är något som sker under 

måltiderna. Emilia och Petra diskuterar att barnen ibland får vänta på sin tur eller vänta att alla 

ätit upp innan de får mer smörgåsar eller får gå ifrån bordet. De lyfter hur det institutionella styr 

matorganisationen för att matsituationen ska fungera som en lugn och trivsam stund, till skillnad 

mot när barnen är hemma och äter. 

 

Emilia: ”Och att man ska lära sig då att äta fint, först när de är mindre att de äter 

med SKED och gaffel eller och sen att de lär sig det här bordsskick och att man 

skickar runt och i tur ordning också, vänta på sin tur. Det är ju inte alla som har 

det här med att man ska vänta på sin tur utan det är jag, först, nu. Hemma kanske 

man ger barnen FÖRST då, man har kanske inte så många barn. Men här måste 

man lära sig att vänta på sin tur att det är inte bara jag. Det är lite fler barn här ja, 

aa. Det är en väldig lärsituation med en måltid också ju.” 

 

Petra: ”Sen får man sitta och vänta då tills man börjar med smörgås då, till alla. 

För börjar en med smörgås så ska alla ha smörgås. Hos barn är det väldigt 

RÄTTVISETÄNK, så [skratt]. Och det vet de ju här då, då får man ju sitta och 

vänta.” 
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Att maten vid lunchen inte går att påverka är något alla pedagoger diskuterar. Mängden mat, 

val av dryck, val av pålägg, gröt eller yoghurt och matramsa är något barnen kan påverka.   

 

Emilia: ”Ja de kan ju inte välja vad vi ska ha för mat precis [skratt]. Vi får vår mat 

från ett ”storkök” från en annan skola. Sen är det storleken då på portionen.” 

 

Anita: ”Men eh, det är också så svårt att välja, det finns ingen MENY [skratt]… 

Det är inte så möjligt. Det är inte hemma där mamma lagar mat och så, mamma 

jag vill ha pannkakor. På det sättet kan de inte välja. Men de kan välja grönsaker 

vad de vill själv, vilka de gillar.”  

 

Petra framhåller å andra sidan att matorganisationen diskuterats fram av arbetslaget och att 

utvärderingar av den sedan görs för att den ska bli optimal för både barn och personal. 

Matorganisationen anpassas, enligt Petra, efter den aktuella barngruppen, både när det gäller 

måltidstid, placering o struktur. Både Anita och Emma diskuterar dock att hur 

matorganisationen skapades är oklart. Matorganisationen var något som var när de började 

arbeta på förskolan.  

 

Petra: ”Vi har ju jobbat så pass länge så man, man checkar ju av med varandra 

vad man TYCKER. Vi har ju barn som VILL byta platser. Vi har ätit någon annan 

tid ibland. Det handlar lite om och när de vilar och sådana grejer med. /…/ Och 

sen en gång i tiden, hade vi fruktstund på förmiddagen. Då kommer de här barnen 

som börjar kl 9, då har ju de ätit FRUKOST hemma. De var inte alls inte alls 

intresserade av att komma hit och äta FRUKT. De ville ju komma hit och göra 

saker med kompisarna./…/ Och det handlar ju, man gör ju som en utvärdering av 

det och ser. De görs, på personalmöten. Och ibland kan man göra det ändå ute på 

gården fast man inte har det nerskrivet utan, man kan inte skriva ner allting utan 

det är ju förändligt i alla fall.” 

 

Anita: ” Hur kommer vi fram, vi, vi hade en schema. /…/Någon som kom på detta. 

Jag vet inte hur.” 

 

Emma: ”Hur vi kom fram till det [paus]. Jaa [skratt]. Ne men vi har väl eh. Nu 

har jag inte varit här så länge i för sig då men dem har ju alltid kört på såhär. Ja. 

Vi kör på såhär [skratt]. Ja kom ju in och sen var det ju så liksom.” 

 

Sammanfattning 
Något som tydligt framkommer under samtliga intervjuer är en önskan om att måltiderna ska 

präglas av ett lugn, genom struktur och rutiner. Flera regler som exempelvis att vänta på sin tur, 

be om saker på ett trevligt sätt, att smaka på minst en grönsak o.s.v. är några av de måltidsregler 

som pedagogerna framhåller som viktiga under matsituationerna. Alla pedagoger är också eniga 

om att barnen ska smaka på maten, men att de inte ska tvingas att äta upp allt om barnen inte 

gillar den. Pedagogerna diskuterar att de kanske inte alltid tänker likadant men att det är viktigt 

att de ändå förhåller sig lika för att göra vardagen tydligare för både barn och vuxna. Emilia 

och Anita beskriver hur förskolans rutiner kring just matsituationerna resulterar i ett strukturerat 

lugn. Flera pedagoger diskuterar hur de tänker kring fri placering respektive fast placering och 

beskriver hur placeringsbilderna faktiskt fyller flera funktioner, så som att skapa lugn samt för 

att minska utanförskap. Hur måltidsreglerna uppkommit samt om barnen är medvetna om dessa 

är relativt ovisst. Barnens delaktighet i dessa är vag, men att matorganisationen och strukturen 

faktiskt anpassats utifrån barnens behov är tydligt genom både Petras och Anitas citat. Petra 
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framhåller att regler och matorganisationen är något som diskuterats i arbetslaget samtidigt som 

Anita och Emma beskriver hur de ”skickades in” i rutinerna som fanns när de började arbeta på 

förskolan. Emilia beskriver hur även barnen slussas in i verksamhetens regler och rutiner. 

Barnen görs medvetna om matsituationernas regler och rutiner genom att de blir påminda, 

informerade eller tillsagda när dessa bryts eller glöms bort. Pedagogerna lyfter även att 

samverkan med föräldrarna kring måltiderna och regler som betydelsefullt.  

 

4.2. Hur bemöter pedagogerna barns försök till 

delaktighet och inflytande vid matsituationer?  
Under observationerna blev det synligt att barnen blir lyssnade på av pedagogerna under 

matsituationerna. Detta skedde exempelvis när barnen bad om att få något eller när de uttryckte 

sig att de inte ville ha något.  

 

Barn T frågar om hen får ta mer yoghurt. Pedagogen bekräftar och hjälper till att 

avgöra hur mycket yoghurt som blir lagom. Barnet tar en ny macka samtidigt som 

barn S också ber om en macka. 

  S -Jag vill ha macka. 

 Petra- Känn efter, orkar du det? 

 S - Mm jag orkar. Jag vill ta själv. 

Petra- Vill du själv? Mm. Okej (Fältanteckningar från observationstillfälle 1 den 

05-12-2017 kl.7.30–8.00). 

 

Anita vänder sig mot ett barn och frågar om hen vill ha morötter varav barnet 

svarar nej. Anita bekräftar och frågar nästa barn (Fältanteckningar från 

observationstillfälle 2 den 05-12-2017 kl.11.15–11.55).  

 

Det framkom av studien att pedagogerna också tolkade barnens kroppsspråk och miner när de 

satt tysta, fundersamma eller sökte uppmärksamhet. Ofta behövde barnen inte yttra sig innan 

pedagogerna uppmärksammade barnens ansiktsuttryck eller tystnad. Exempel på detta sker i 

observationstillfälle 1 och 2: 

 

Barn N som sitter mittemot pedagogen sitter tyst och tittar ner på sin färdig bredda 

smörgås. Pedagogen frågar barnet vad hen vill ha på smörgåsen och ber ett annat 

barn att skicka leverpastejen. Leverpastejen skickas och barn N tar emot tallriken 

och tar med hjälp av gaffeln upp leverpastej och lägger på smörgåsen 

(Fältanteckningar från observationstillfälle 1 den 05-12-2017 kl.7.30–8.00). 

 

Barnet smörar mackan själv. När pedagogen tar fram osten till barnet säger hen 

att hen vill ta osten själv. Många ostbitar fastnar på gaffeln när barnet försöker få 

upp en ost. Barnen tittar på varandra och skrattar. Pedagogen hjälper barnet att ta 

en ost på gaffeln och ger den sen till barnet, som tar och lägger upp pålägget på 

mackan. Barnet ler sedan nöjt mot pedagogen och de andra barnen, nickar och 

lägger tillbaka gaffeln på tallriken (Fältanteckningar från observationstillfälle 1 

den 05-12-2017 kl.7.30–8.00). 

 

Pedagogerna frågar barnen om de vill ha hjälp att skala, men de flesta barnen fixar 

det själva. Ett barn vill försöka själv men blir efter ett tag sur och ryter att det inte 

går. Pedagogen Emilia frågar igen om hen vill ha hjälp varav barnet nickar 

(Fältanteckningar från observationstillfälle 3 den 05-12-2017 kl.14.30–14.45).  



23 
 

 

Barnet T har riktat blicken till mitten av bordet. Emma noterar detta och frågar:  

 Emma – Vill du smaka sås, fisksås, sås? Aa okej.  

Hon ger barnet bägaren som häller såsen över all mat. 

 Emma- Aa men ah, du gillar såsen då eller?  

Barnet nickar och pedagogen bekräftar (Fältanteckningar från 

observationstillfälle 2 den 05-12-2017 kl.11.15–11.55). 

 

I det andra stycket stöttar pedagogen barnet genom att endast fästa ostbiten på gaffeln, och 

lyssnar därmed på barnets åsikt samtidigt som den tas i beaktande, då barnet ville göra det själv. 

I första situationen tolkar pedagogen barnets tystnad, ställer frågor och stöttar därmed barnet 

att uttrycka sig. Att pedagogerna möter barnen och hjälper dem att uttrycka sina åsikter genom 

deras frågor som de ställer till barnen är något som sker upprepande under alla 

observationstillfällen, men framförallt under observationstillfällena 2 och 3. Exempelvis:  

 

Barn E som sitter på andra sidan bordet ”hoppar med handen” och sjunger.  

Emilia – Nej inte så. Hörredu E, vad tycker du om julkalendern? Nej den på tv:n?  

Pedagogen och barn E har en lång diskussion kring detta. /…/ Barnen som sitter 

vid det andra matbordet i rummet intill har blivit klara och börjar nu gå iväg och 

lämnar sina glas, för att sedan gå och tvätta händerna. Barn E bankar med 

händerna i bordet. Båda pedagogerna ber hen att sluta. Pedagogen Emilia frågar 

barn E vad hen gjorde innan mellanmålet och säger att barnet kan lämna sitt glas 

och fortsätta med det om hen vill gå ifrån bordet. Barnet nickar och skyndar sig 

ifrån bordet (Fältanteckningar från observationstillfälle 3 den 05-12-2017 

kl.14.30–14.45).  

 

Pedagogen försöker engagera barnet vid måltiden genom samtalet kring julkalendern, samtidigt 

som barnet med hjälp av handrörelser och bankande signalerar att hen vill lämna bordet (min 

tolkning). Pedagogen ställer frågan ifall barnet vill gå ifrån varav barnet uttrycker sin vilja och 

bekräftar. Liknande situationer var något som framkom under alla observationstillfällen och 

som alla bemöttes på liknande sätt. 

 

Pedagogerna beskriver under intervjuerna hur de kommit överens om att barnen inte ska bli 

tvingade till att äta upp maten om barnen matvägrar på grund av att de inte gillar eller inte orkar 

den. Petra framhåller hur hon anser att det är betydelsefullt att faktiskt äta upp det man tar till 

sig, men att detta är något man får avväga situation till situation. Vid observationstillfälle 1 och 

2 uppkommer liknande situationer där ett barn uttrycker att hen inte gillar eller vill ha 

potatis/smörgåsen, varav pedagogen gör en avvägning och bemöter barnen därefter. 

 

Emma tittar på T:s tallrik och säger: 

- T du får ta en potatis.  

Barnet protesterar med ett bestämt NAE. 

Emma - Jo en potatis får du ta. Jo en liten, den här lilla.  

Hon pekar på en potatis i skålen som hon sedan lägger upp på barnets tallrik. 

Pedagogen vänder sig sedan mot Barn P och säger att hen måste lägga upp en 

fiskbit på tallriken. Även hen protesterar och säger ännu mer bestämt NEJ.  

 Emma - Jo, den får ligga på tallriken i alla fall.  

Barn B instämmer och säger att man i alla fall får smaka på fisken 

(Fältanteckningar från observationstillfälle 2 den 05-12-2017 kl.11.15–11.55). 
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Barn V tittar och pekar på sin macka och berättar att hen inte gillar smörgåsen. 

Pedagogen tycker att barnet kan äta den då det endast är en liten bit kvar. Barnet 

lägger ner mackan på bordet, med huvudet i handen och armbågen på bordet en 

kort stund (Fältanteckningar från observationstillfälle 1 den 05-12-2017 kl.7.30–

8.00). 

  

Här framhåller båda pedagogerna att barnet antingen ska ha en bit potatis och fisk på tallriken 

och i andra stycket att barnet kan äta upp mackan, därmed tas det inte hänsyn till barnets tycke. 

Petra beskriver under sin intervju att barn ibland kan blanda ihop begreppen gilla och orka, 

något som kan leda till ett dilemma för pedagogerna då de ibland kan behöva tolka och tyda 

situationen. Flera pedagoger lyfter att arbetslaget känner sin barngrupp, att de vet hur mycket 

barnen brukar äta och hur de uttrycker sig kring maten. 

 

Petra: ” Men det är väldigt viktigt att man lär sig, det man tar till sig, att man äter 

upp det liksom då. Och vi vägleder och hjälper dem ju så det blir. Man vet ju hur 

mycket mat den brukar äta../…/ Sen är det ju lite bland barn också, de säger ibland 

att de är mätta när de inte tycker om, aa. Då måste man ju lära dem det då. Att det 

är, eeh, eeh, skillnad. Aa! Då kanske det är till exempel soppa och sen är det 

smörgås. Jag är mätt nu, aa och så säger de ena stunden att de vill ha smörgås. Då 

måste man ju förklara, tyckte du inte om? Nae, nae då säger man att man inte 

tycker om. Så de använder RÄTT innebörd, annars kan man ju sitta och tänka. 

SÅ man lär dig, för det är inte farligt att säga att man inte tycker om, när man väl 

har smakat.” 

 

Emilia: ” Men så lär man ju känna barnen också, att en del kan ju säga att jag är 

trött, jag orkar inte för att de inte vill smaka”. 

 

Under observationstillfälle 3 sker en liknande situation som nyss beskrevs, dock med andra 

pedagoger och under en annan matsituation. Denna situation fick dock en annan respons från 

pedagogerna, något kan tolkas bero på olika anledningar. 

 

Ett barn har puttat ifrån sig en apelsinklyfta och kollar bak mot de andra barnen.  

Anita – Vill du inte äta den? Då kan du slänga den där i soptunnan 

(Fältanteckningar från observationstillfälle 3 den 05-12-2017 kl.14.30–14.45). 

 

Anita som medverkade under denna situation berätta om hennes egna erfarenheter kring mat 

och måltiderna när hon var barn och hur detta har format henne och hennes förhållningssätt. 

 

Anita: ”Vi försöker att dem smakar, provar ja i alla fall som jag har sagt tidigare. 

Men oftast dem, nja, vi kan inte säga du MÅSTE äta, eh, måste, måste. Ne du 

måste inte. /…/ När JAG var barn, så jag mådde illa. Så jag alltid tänker på det.” 

 

Alla pedagoger beskriver att maten på förskolan presenteras genom att pedagogerna berättar 

det under själva måltiden eller när barnen själva frågar om det. Emma beskriver hur maten läggs 

upp i olika skålar och på fat för att barnen ska kunna se maten, men tillägger även hur det är 

nödvändigt att pedagogerna faktiskt förklarar vad viss mat är för något och innehåller då det 

inte alltid är självklart. Petra framhåller att pedagogerna på andra sätt kan uppmana och göra 

barnen medvetna om varför det är viktigt att barnen äter maten.  
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Emma: ”Amen vi lägger ju upp det i olika skålar. De ser ju vad det är. Är det 

någon gryta eller såhär så brukar vi förklara, vad det är i så det vet exakt, om de 

inte ser. Det kan vara lite, OTÄCKT att äta vissa saker ibland. Om det är 

ihopgojsat. 

 

Petra: ”Men man uppmanar och säger nu tar det långt tid till nästa måltid och 

FÖRKLARAR varför man ska äta och sådana grejer.” 

 

Under observationstillfälle 1 uppstår två tillfällen där visar sig på hur pedagogen bemöter 

barnen i sådana situationer: 

 

Barn N kollar fundersamt ner i muslin. Pedagogen frågar om barnet gillar russin 

och berättar sedan vad russin är för något. Barnet skrattar lite samtidigt som hen 

börjar äta (Fältanteckningar från observationstillfälle 1 den 05-12-2017 kl.7.30–

8.00). 

 

 N – Vill inte ha mer. 

 Petra- Vill du inte? 

 N – Jag gillar inte det där svarta.  

Barnet pekar och tittar på leverpastejen. Pedagogen berättar att de svarta prickarna 

är en svamp som heter tryffel och att den inte smakar så mycket, samtidigt som 

hon nickar lite, ler och tittar på barnet. Barnet börjar äta igen och säger efter en 

kort stund att hen vill ha en till smörgås.  

 Petra - Orkar du det? Då var det ju egentligen inte att du inte orkade mackan.  

N - Jag skojade bara (Fältanteckningar från observationstillfälle 1 den 05-12-

2017 kl.7.30–8.00).  

 

Dessa situationer kan kopplas samman till Emmas uttalande om att viss okänd mat kan tyckas 

vara otäck innan barnen säkert vad det är eller vad det innehåller. När pedagogerna beskriver 

vad russin är för något är det sedan ok och barnet kan börja äta igen. 

 

När pedagogerna beskriver vad barnen faktiskt har möjlighet att påverka under matsituationen 

på förskolan lyfter några pedagoger placering.  

 

Petra: ”Ja men det har de ju, vi har ju ett barn då som har sagt att jag vill byta 

bord, för vi har ju tänkt att de räknas som små som har sina fasta platser. Mm. 

Och så har de ju sagt att de inte, att de vill sitta vid något annat ställe, och det har 

de ju fått då”.    

 

Sammanfattning 
Situationer då barnen bad om att få något eller när de uttryckte sig att de inte ville ha något 

visade på att barnen blir lyssnade på av pedagogerna under matsituationerna Det framkom av 

studien att pedagogernas lyhördhet och förmåga att tolka barnen var en stor del när pedagogerna 

lyssnade och stöttade barnen i att uttrycka sig. Vid ett flertal tillfällen behövde barnen inte yttra 

sig innan pedagogerna uppmärksammat och mött barnen. Pedagogerna möter och stöttar barnen 

att uttrycka sina åsikter genom att pedagogerna ställer frågor, något som visar sig flera gånger 

under alla observationstillfällen, exempelvis under observationstillfället 3 när barn E bankar 

med handen för att visa på att hen vill gå ifrån. En strategi som användes under alla 

observationstillfällen, även i denna situation, var att pedagogerna försökte få med sig barnen 

genom dialog för att få barnet att vilja och orka sitta kvar vid bordet en stund till var. Petra 
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lyfter att barnen ibland använder begrepp med fel innebörd för det de ska beskriva, samtidigt 

diskuterar pedagogerna att det gäller för dem att stötta barnen i deras uttryck. Ibland uppstår 

situationer där barn matvägrar vid måltiderna där pedagogerna får avväga och ta beslut 

beroende på just den situationen, något som visade sig under observationerna. Att barns försök 

i att uttrycka sina åsikter ibland svaras med tillsägelser då dessa bryter måltidsreglerna och/eller 

måltidsrutinerna är också något som tar sig uttryck under observationerna. 
 

4.3.  Analys  
Studiens resultat kommer analyseras utifrån Harry Shiers delaktighetsmodell, för att få svar på 

studiens syfte. Dessa nivåer är barn blir lyssnade till, barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter, barns åsikter och synpunkter beaktas och barn involveras i beslutsfattande 

processer & barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandets process (För en tydligare 

bild av Shiers modell se teoretiska utgångspunkter kapitel 2.5). 

  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns delaktighet under 

matsituationerna i förskolan. Avsikten är vidare att låta pedagoger reflektera kring sitt arbete 

med barns möjligheter till delaktighet och inflytande vid matsituationerna för att öka förståelsen 

av pedagogens roll. 

 

Nivå 1: Barn blir lyssnade till 
I studien uppmärksammades händelser där barnen på förskolan Björnbäret blir lyssnade till. 

Exempelvis på detta är när barnen uttrycker att de vill ha något eller att de vill, eller inte vill, 

ha hjälp med något. Pedagogerna men också barnen lyssnar på, bekräftar och hjälper varandra. 

Barnet som under observationstillfälle 3 ryter till då det inte går så bra, blir både lyssnat på samt 

får stöttning i att uttrycka sig genom att pedagogen frågar barnet om hen vill ha hjälp trots att 

hon tidigare uttryckte att hon inte behövde det.  

  

Alla pedagoger var eniga om att barnen ska smaka på maten, men att de inte ska tvingas att äta 

upp allt om barnen inte gillar den. Detta kan kopplas till nivå 1 barn blir lyssnade till och nivå 

3 barns åsikter tas tillvara. Jag tolkar att genom dessa matregler har pedagogerna infört ett 

policybeslut att barnen faktiskt ska bli lyssnade på i sådana situationer, något som kan kopplas 

till förbindelserna, öppningar och skyldigheter på nivå 1 och nivå 3 i Shiers modell. 

Pedagogerna diskuterade att de kanske inte alltid tänker likadant men att det är viktigt att de 

ändå förhåller sig lika för att göra vardagen tydligare för både barn och vuxna. Emilia och Anita 

beskriver hur förskolans rutiner kring just matsituationerna resulterar i ett strukturerat lugn. 

Trots att alla pedagoger är enade om att inte tvinga barnen att äta upp maten uppkom situationer, 

exempelvis under observationstillfälle 1 där en smörgås var ”så liten” så att den lika gärna 

kunde ätas upp, istället för pedagogen skulle lyssna till barnet. Under observationstillfälle 3 

uppstår en liknande situation där barnet inte behöver äta upp frukten och blir därmed lyssnad 

på och får sin åsikt respekterad. Det här är ett dilemma som de vuxna möter mer eller mindre 

vid varje måltid då pedagogerna måste tolka och avväga situation till situation. Flera av 

pedagogerna framhåller vikten av att ha ett likvärdigt förhållningssätt kring måltiden, både för 

att skapa tydliga rutiner och regler för barnen så de vet vad som gäller och vad som händer, 

samt ur ett rättvise– och alla lika bra tänk.  

 

Nivå 2: Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter  
Den andra nivån i Shiers delaktighetsmodell, att barnen får stöd i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter kring matsituationen, är något som blir uppenbarad under observationstillfällena. 

Under observationstillfälle 1 uppkom en situation där ett barn uttryckte sig att hen inte orkade, 
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men sedan ändrade sig och yttrade att hen inte gillade bitar av pålägget som erbjöds till 

frukosten. Genom pedagogens upprepande frågor och beskrivningar av maten fick barnet 

möjlighet att uttrycka sig och få information om vad maten var för något och innehåll. Under 

intervjun med Petra betonar hon vikten av att barnen använder rätt ord och fras när de vill yttra 

sina åsikter, samt pedagogernas centrala roll att hjälpa barnen sätta ”rätt” ord på deras tankar. 

Situationer där pedagogerna hjälper barnen att sätta ord på deras tankar och tycken kan tolkas 

som att förbindelsen öppningar sker på nivå 2, det vill säga att pedagogerna engagerat sig i att 

stötta barnen i att uttrycka sig. T.ex. under observationstillfälle 1 när barn N tyst sitter och kollar 

på muslin och russinen, läser pedagogen av situationen och tolkar att barnet tycker maten ser 

otäck ut. Pedagogen samtalar och förklarar vad det är för något vilket resulterar i att barnet inte 

längre tycker det är otäckt och börjar äta. Genom pedagogens lyhördhet och förklaring stöttar 

hen barnen att indirekt uttrycka sig kring maten, något som mycket av förskolans arbete med 

små barn och toddlare handlar om. Detta är också något som visar sig under observationstillfälle 

1 när barn V, genom sitt kroppsspråk, söker uppmärksamhet och stöttning i att ta pålägg. Barnet 

säger inget själv utan det är pedagogen som läser av barnet, frågar och därefter stöttar barnet 

att uttrycka sig genom pedagogens frågor. Pedagogen stöttar också barnet genom att endast 

sätta fast osten på gaffeln och sedan låta barnet lägga på pålägget, vilket kan ge barnet en ökad 

tilltro till sin egen förmåga. Jag tolkar och upplever att arbetslagets strategi för att få barnen att 

uttrycka sig sker genom att pedagoger ställer mycket frågor till barnen, något som kan kopplas 

samman med förbindelsen möjligheter på den andra nivån i delaktighetsmodellen.  

 

Nivå 3: Barns åsikter och synpunkter beaktas 
Något som belystes under observationstillfällena var att pedagogerna var lyhörda och lyssnade 

på barnen samt läste av och tolkade deras kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck. Exempelvis 

under observationstillfälle 3 då barn E genom sitt bankade visar att hen inte längre vill sitta kvar 

vid matbordet. Jag tolkar det som att pedagogen i denna situation läser av att barnet inte vill 

sitta kvar vid bordet. Pedagogen försöker till en början leda uppmärksamheten och engagera 

barnet genom samtal, men hjälper efter en stund barnet att uttrycka sig genom att fråga om hen 

vill gå ifrån bordet, vilket hen vill. Flera liknande händelser sker under alla 

observationstillfällen, då pedagogerna bemöter barnen på liknande sätt. I dessa situationer 

uppstår ett dilemma mellan att lyssna på barnen och att ta till vara på deras åsikter samtidigt 

som barnen också måste anpassas till förskolan som institution. Då det är flera barn i förskolan, 

kan inte alla gå ifrån bordet när de är färdiga eller vill, både ur säkerhetsynpunkt samt ur 

synpunkten att matsituationen ska vara en lugn stund där barnen hinner äta sig mätta, något som 

även pedagogerna lyfte under intervjutillfällena. 

 

Petra beskriver hur ramfaktorerna såsom när fruktstunden ska ske, när maten ska ätas och hur 

barnen placeras, i verksamheten är föränderliga och anpassas efter barnens behov. Exempelvis 

lyfter hon hur mattiderna anpassats efter barnens behov av vila och sömn. Detta kan tolkas som 

en del i förbindelserna som behövs för att nå en viss nivå. Exempelvis då pedagogerna valt att 

engagera sig kring barnens behov och måltiden och lyssnar av barnens ageranden och åsikter, 

något som kan kopplas till förbindelsen öppningar. Att verksamheten och måltidens starttid har 

anpassats efter barnens behov, kan även kopplas ihop med förbindelsen möjligheter. Petra 

beskrev under intervjun t.ex. hur fruktstunden tidigare var på förmiddagen men att frukten inte 

åts av barnen då med bakgrund till de flesta precis ätit frukost. Pedagogernas engagemang kring 

barnens behov och välmående kring fruktstunden gjorde att pedagogerna valde att ändra om 

verksamhetens organisation för att fler barn skulle fylla sina behov av lek och fruktätande. Det 

kan sammankopplas med förbindelserna öppningar och möjligheter på nivå 3 i Shiers 

delaktighetsmodell.  
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Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattande processer & nivå 5: 

barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandets process. 
Det framkommer inte under varken observationerna eller intervjuerna att barnen involveras i 

olika beslutsfattande processer eller att de delar inflytande och ansvar tillsammans med 

pedagogerna. Med andra ord är det inget pedagogerna lyfter som kan tolkas som att barnen fått 

vara med och diskutera och påverka måltidsreglerna och måltidsorganisationen. Pedagogerna 

framhåller istället att barnen snarare kommer in i förskolans rutiner och regler under tidens 

gång. De beskriver även hur verksamhetens organisation begränsar barns möjligheter till 

delaktighet kring matsituationerna, speciellt när det gäller påverkan av mat. Under 

observationerna uppkom det tillfällen där barnen fick möjlighet att välja på vad de ville ha för 

något, exempelvis gällande frukten, pålägg vid frukost och mellanmål, grönsaker vid lunch, 

något som både visade sig under observationerna och intervjuerna. Huruvida detta tolkas som 

reella beslutsprocesser, under nivå fyra och fem i Shiers modell, kan diskuteras och framstå 

som oklara.  

 

4.4.  Slutsats  
Studien visar på att arbetslaget och förskolan arbetar med barns delaktighet i den utsträckningen 

att de flera gånger uppnår nivåerna ett och två i Shiers delaktighetsmodell under måltiderna. 

dem Pedagogerna har utformat en policy angående att barnen ska lyssnas på och att deras åsikter 

ska respekteras och når därmed förbindelserna öppningar, möjligheter och skyldigheter. Detta 

på grund av att pedagogerna diskuterat måltidsreglerna i arbetslaget och bestämt att de inte ska 

tvinga barnen att äta om de matvägrar. Genom att pedagogerna ställer frågor kring olika val och 

mat stödjer de vuxna barnen i att uttrycka sig, något jag kopplar samman till alla tre förbindelser 

på nivå två. Pedagogerna engagerar sig i att ta reda stötta barnen att uttrycka sig och har 

därigenom, direkt eller indirekt, utvecklat ett arbetssätt och en strategi för detta, det vill säga att 

ställa frågor.  

 

Det är olika från situation till situation om pedagogerna engagerar sig i att ta reda på barnens 

synpunkter för att sedan tar dessa i beaktande. Då arbetslaget utformat måltidsregler och rutiner 

kring det mesta och som de lyfter, är väldigt nöjda med, finns det inte mycket utrymme för 

barnen att komma med åsikter kring dessa. Barnens delaktighet och medvetenhet om reglerna 

och rutinerna är inte något som framkommit under studien. Man kan tolka det som att 

måltidsreglerna som finns snarare är normer kring måltiden, alltså osynliga regler som finns för 

att upprätthålla en ordning och struktur, vid just måltiden. Dessa påvisas genom att de vuxna, 

samt barnen, påpekar och rättar barnen då eventuellt problem och dilemman uppstår eller då 

normerna bryts. Uttryck och åsikter om att barnen är mätta, vill ha mer mat eller dryck eller att 

de inte vill ha något är något barnen får komma med uttryck till, men som inte alltid heller tas 

tillvara på. Beroende på vilken situation det handlar om under matsituationerna kan 

pedagogerna hamna på olika nivåer och på olika förbindelser. Analysen visar alltså på hur 

pedagogernas inställning och engagemang faktiskt är avgörande för vilken delaktighet barnen 

får möjlighet till. Barnens aktiva involvering och det delade ansvaret med de vuxna i 

beslutsprocessen kring måltidsreglerna och matorganisationen är något som lyser med sig 

frånvaro, tolkat utifrån intervjuerna som gjorts. Min slutsats är att förskolan Björnbäret växlar 

mellan nivå ett, barn blir lyssnade till och nivå två, barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter, och att de i vissa tillfällen under matsituationerna snuddar på nivå tre, barns åsikter 

och synpunkter beaktas.  
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5.0.  Diskussion  
I det här kapitlet kommer en diskussion angående studiens resultat och slutsatser kopplat till 

studiens syfte samt reflektion om metodval att föras, kopplat till den tidigare litteratur- och 

kunskapsöversikten. 

 

5.1.  Resultatdiskussion 
Syftet är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns delaktighet under matsituationerna i 

förskolan. Avsikten är vidare att låta pedagoger reflektera kring sitt arbete med barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande vid matsituationerna för att öka förståelsen av 

pedagogens roll. 

 

I arbetets inledning beskrevs det att jag uppfattat det som att matsituationerna ofta glöms bort 

som en möjlig arena för demokrati. Av resultatet att döma framkommer det genom studien på 

förskolan Björnbäret att matsituationen nödvändigtvis inte är en arena för demokrati med fokus 

på delaktighet och inflytande, då fokus ligger på annat. Studien visar även på hur pedagogernas 

inställning och engagemang faktiskt är avgörande för vilka möjligheter till delaktighet barnen. 

 

På förskolan Björnbäret har det synliggjorts att barnens delaktighet och inflytande i 

matsituationernas regler och organisation är låg, eventuellt obefintlig. Det framgår av 

pedagogernas uttalande att matorganisationen och strukturen anpassats utifrån barnens behov 

och intresse, exempelvis gällande fruktstunden. Huruvida beslutsprocessen kring fruktstundens 

tid synliggjorts för barnen och om barnen själva fått vara aktiva i processen är oklart, vilket 

skapar tveksamheter kring huruvida detta räknas som ett reellt inflytande och meningsfull 

delaktighet. I och med att pedagogerna beskriver tveksamheter angående både måltidsreglernas 

upphov och om barnen tydligt gjorts medvetna om reglerna kan det funderas över om 

måltidsreglerna är regler eller om de snarare kan ses som normer utifrån pedagogernas 

uppfattning hur en måltid ska gå till. Sepps (2002) studie visar också på att måltidsreglerna är 

en stor del av matsituationerna i förskolan samt vikten av att reflektera kring dessa och 

måltidernas struktur. Pedagogerna i min studie beskriver hur både barn och vuxna har slussats 

in i förskolans regler och rutiner och att dessa mer eller mindre synliggörs då de blir påminda, 

informerade eller tillsagda när dessa bryts eller glöms bort. Under studien framkom det att barns 

försök till inflytande och att uttrycka sina åsikter gällande måltidsreglerna och maten ibland 

svarades med antingen tillrättavisningar och nekande då deras förslag, önskningar och åsikter 

bryter dem befintliga måltidsreglerna eller måltidsrutinerna, något som även visade sig i 

Ribaeus (2014) studie. 

 

I resultatet framkommer det att barnen får möjlighet att välja vad de vill äta till frukost, 

mellanmål, frukt och dryck, bland det som serveras det vill säga. Det går att tolka detta som att 

barns delaktighet och möjligheter till inflytande är på pedagogernas och förskolans villkor, 

något som Ribaeus (2014) lyfter som ett vanligare fenomen. Utifrån Shiers delaktighetsmodell 

synliggörs det att pedagogerna under själva måltiderna möter och lyssnar på barnen samtidigt 

som pedagogerna genom att läsa av, tolka och sätta ord på och ställa frågor till barnen hjälper 

barnen att uttrycka sina åsikter gällande de val som erbjuds. Precis som Bae (2009) uttrycker 

är samtal och samtalsutrymmen en central och betydelsefull del i matsituationerna, inte minst 

sagt gällande demokratiuppdraget, något blir synligt genom pedagogernas förhållningssätt. 

Både Munck Sundmans (2013) och Baes (2009) studier betonar hur samtal, dialog och 

interaktion ges upphov till och visar sig under matsituationerna, samt hur det bidrar till olika 

utvecklings- och lärandeprocesser.  
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I matsituationerna kan det ibland uppstå dilemman mellan att lyssna på barnen och ta vara på 

deras åsikter samtidigt som barnen också måste anpassas till förskolan som institution. För att 

förskolan och deltagarna i verksamheten ska fungera, speciellt under matsituationerna som 

pedagogerna i studien beskriver kan vara stressiga, krävs ofta tydliga rutiner och riktlinjer för 

att förskolan som institution ska fungera. I situationen med barnet E som bankar med handen 

när hen har ätit färdigt, som enligt min tolkning är en signal för att hen är färdig och redo att 

lämna bordet, begränsas utifrån ett institutionellt perspektiv. I förskolan måste det tas hänsyn 

till att det finns fler barn i verksamheten och att man ibland måste vänta in tills alla barn eller i 

alla fall dem flesta har ätit upp maten, med utgångspunkt i matsituationen ska vara en lugn stund 

samt ur säkerhetsynpunkt. I resultatet framgår det att pedagogerna, medvetet eller omedvetet, 

utvecklat strategier för sådana situationer, vilka är tillsägelser eller att genom samtal engagera 

och intressera barnen att lugnt sitta kvar och vänta.  

 

Det gäller för pedagogerna att göra en avvägning mellan att lyssna på barnen och respektera 

barnens åsikter samtidigt som måltiderna är, precis som både pedagogerna i studien och 

livsmedelsverket (2016) lyfter, betydelsefulla omsorgssituationer där energi BÖR fyllas på för 

att barnen ska orka en dag på förskolan och för att lära och utvecklas. Precis som flera 

pedagoger beskriver under intervjuerna, instämmer jag att man som pedagog inte sak tvinga 

barnen att äta mat då detta kan ge en negativ upplevelse av maten och matsituationen. Det är 

betydelsefullt att pedagogerna istället uppmuntrar barnen att äta och förklara varför det är 

viktigt att äta i sådana situationer, något flera av studiens deltagare betonar. Vikten av att 

pedagogerna agerar som centrala förebilder för barnen är något som både Ribaeus (2014), Bae 

(2009) och Livsmedelsverket (2016) betonar som en viktig del i barns lärande och utveckling. 

Både Bae (2009) och Livsmedelsverket (2016) lyfter att matsituationerna är betydelsefulla 

lärandetillfällen, något som även pedagogerna på förskolan Björnbäret påpekar under 

intervjuerna.  

 

Studien visar även på hur det finns andra faktorer så som lokaler, tid, personal, som i sin tur 

påverkar pedagogernas engagemang till barns delaktighet. Exempelvis betonar pedagogerna att 

förskolan Björnbärets ramstrukturer resulterar i begränsningar gällande barns delaktighet och 

påverkan angående val av mat, måltidsorganisation och måltidsregler. I studien framkommer 

det att i och med att maten inte lagas på själva förskolan utan skickas från ett annat storkök, 

resulterar det i ett hinder när det gäller att påverka maten. Det visade sig även att barnen varken 

engageras eller får inflytande i olika beslutsfattande processer, något som kan tolkas bero på att 

pedagogerna själva inte känner engagemang då de inte tror att barnens åsikter kommer att tas 

vara på gällande lunchmaten.  

 

Förskolans pedagogiska måltider kan tolkas som en situation som innefattar Biestas 

förhållningssätt utbildning genom demokrati som Ribaeus (2014) diskuterar. Detta då 

pedagogerna agerar som centrala förebilder för barnen under matsituationerna då de var 

närvarande och åt tillsammans med barnen samt följde måltidsreglerna och måltidsstrukturen. 

Utbildning om och för demokrati som Ribaeus (2014) lyfter i sin avhandling kopplar jag 

samman med Shiers delaktighetsmodell, nivå fyra och fem, då båda perspektiven handlar om 

att ge barnen redskap för att de i framtiden ska kunna utöva delaktighet och inflytande och 

medverka i olika demokratiska beslutprocesser. Jag tolkar detta som en del i att barnen kan bli 

delaktiga och involverade i beslut kring mattidsregler och matorganisationen. Det framkommer 

av studien att det under matsituationerna handlar mycket om att tolka demokratiuppdraget i det 

som händer här och nu, något som kan kopplas till det Ribaeus (2014) framhåller som ett av 

Biestas förhållningssätt att göra demokrati här och nu. Barns agerande och vad de kommer att 

uttrycka sig kan man som pedagog inte alltid förutse. I studiens resultat kan man tyda att trots 
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pedagogerna framhåller att det finns tydliga riktlinjer genom förskolans regler och rutiner 

uppkommer det fortfarande situationer där pedagogerna själva får ta beslut hur de ska förhålla 

sig just i dem situationerna. Hur pedagogerna väljer att förhålla sig har förmodligen med deras 

egna tankar och uppfattningar kring maten och matsituationerna att göra, något som också 

resulterar i olika bemötande och agerande. Pedagogerna i studien diskuterar dock vikten av att 

ha ett likvärdigt förhållningsätt, det vill säga trots att de inte alltid tänker likadant är det viktigt 

att de ändå förhåller sig lika för att göra vardagen tydligare för både barn och vuxna. 

 

Precis som Sepps (2002) studie, visar även min studie på att matsituationernas främsta fokus 

ligger på att uppfylla närings- och energimålet, det vill säga att barnen ska äta för att få energi, 

något som jag anser är inget mer än rätt. Pedagogerna i min studie betonade även att de använder 

matsituationen för andra lärande och utvecklingsområden, något som stödjer sig i flera av 

texterna i forsknings- och litteraturöversikten angående matsituationerna som en integrerande 

lärande arena (Sepp, 2002; Bae, 2009; Livsmedelsverket, 2016). Vikten av att reflektera kring 

matsituationernas organisation, regler och pedagogerna förhållningssätt är något jag har försökt 

påvisa i denna studie som en betydelsefull del i barns delaktighet i matsituationerna. 

Livsmedelsverket (2016) framhåller att pedagogerna har en viktig roll under matsituationerna 

samt att det är betydelsefullt att diskutera och reflektera kring måltidens syfte, rutiner och 

pedagogernas förhållningssätt. Även Munck Sundman (2013) och Sepp (2002) framhåller att 

pedagogernas inställning och engagemang är A och O för att ta vara på och engagera barnen i 

matsituationerna.  Detta var något som även tydliggjordes i studien utifrån Shiers 

delaktighetsmodell då första förbindelsen öppningar främst handlar om de vuxnas engagemang 

angående att lyssna på barnen, stötta dem att uttrycka åsikter, ta vara på deras åsikter, involvera 

dem i olika beslutsprocesser och dela ansvaret i beslutsprocesserna.  

 

Med bakgrund till Munck Sundmans (2013) studie, som visar att barn är kompetenta och tar 

ansvar för olika beslutsfattandeprocesser vid måltiderna bara möjligheterna ges, anser jag att 

matsituationen ändå kan ses som en arena för demokrati med fokus på delaktighet. Precis som 

Ribaeus (2014) diskuterar anser även jag att det är av betydelse att konkretisera 

demokratiuppdraget för att pedagogerna ska engagera sig mer och aktivt arbeta för att öka barns 

delaktighet i förskolans alla delar. Det är även betydelsefullt för pedagogerna i förskolan att tro 

på barnen, visa ett intresse för barns delaktighet och en medvetenhet kring matsituationernas 

möjligheter.  

  

5.2.  Metoddiskussion 
Jag valde till en början att göra min studie på två mindre förskolor i en kommun i södra Sverige. 

Den ena förskolan Björnbäret (fiktivt namn) är en privat förskola, placerad i ett stadsområde, 

med ca 20 barn i blandade åldrar och fyra pedagoger. Den andra förskolan Skogsbäret (fiktivt 

namn) är en kommunal förskola, liggandes på landsbygden, med ca 30 barn och sex pedagoger. 

På den sistnämnda förskolan genomfördes genomförandes endast på småbarnsavdelningen, där 

det fanns ca 10 barn i åldrarna 1-2,5 år, och tre pedagoger. På denna förskola fick/ kunde 

observationen endast ske under en specifik dag med restriktioner från förskolechef på grund av 

oklar anledning. Men då studien var begränsad, både gällande tid och plats själva i 

sammanställningen, valde jag att endast analysera och slutföra studien på en förskola. Jag valde 

att fokusera på den förskola där hela arbetslaget medverkade i undersökningen samt den 

förskola som undersökningen gjordes på först, det vill säga förskolan Björnbäret. Detta med 

bakgrund till att jag som forskare ska få svar på studiens syfte och frågeställningar samt för att 

få ett mer trovärdigt resultat i studien. För att testa en studies tillförlitlighet kan man utföra 

undersökningen ännu en gång med samma deltagare med några veckors mellanrum, får man 

likadant resultat igen visar det på en hög tillförlitlighet. Detta är något jag hade önskat göra, 
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men på grund av tidsbegränsningen hanns det varken med eller prioriterades. Om studien hade 

genomförts och slutförts på de två förskolorna tror jag det hade kunnat ge ett spännande och 

mer tillförlitligt resultat samt eventuellt blivit en intresseväckande jämförelse förskolorna 

emellan.  

 

Metodvalen anser jag var lämpliga utifrån studiens metodologi samt för att få svar på studiens 

syfte. Som jag tidigare lyft var observationerna lämpliga och nödvändiga för att få syn på hur 

pedagogerna praktiskt arbetar med delaktighet och bemöter barnens försök till delaktighet och 

inflytande. Vidare var pedagogintervjuerna nödvändiga och givande för att få svar på hur och 

varför måltidsorganisationen och måltidsreglerna skapades samt för att kunna lyfta 

pedagogernas tankar om matsituationen, barns delaktighet och deras egen roll som pedagoger. 

Skulle endast en av dessa metoder väljas skulle jag endast antingen belysa om och hur 

pedagogerna praktiskt arbetade med delaktighet under matsituationerna eller belysa 

pedagogernas tankar och åsikter om delaktighet i matsituationerna och därav inte få svar på 

studiens syfte.    

 

I och med att syftet med studien delvis var att lyfta pedagogernas tankar och uppfattningar om 

barns delaktighet vid måltiderna samt matsituationens regler och struktur, ansåg jag att ja 

effektivast fick tag på dessa genom enskilda intervjuer. Nu i efterhand inser jag att 

gruppintervjuerna hade varit ett alternativ då jag tror samtalen gett frodigare och reflekterande 

svar och mer avslappnade samtal. Gruppintervju med pedagoger kan vara givande då 

pedagogerna inspireras och influeras av varandra och på så sätt skapas en mer avslappnad 

atmosfär, enligt Hjalmarsson (2014).  

 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Shiers delaktighetsmodell, vilket under studien visade sig 

vara ett utmärkt verktyg för att hålla fokus och få syn på hur arbetslaget arbetade med 

delaktighet. Med hjälp av modellens struktur med dess frågeställningar, förbindelser och nivåer 

kunde jag lättare konkretisera delaktighetsbegreppet och genom frågeställningarna synliggöra 

vilken nivå och vilken eller vilka förbindelser arbetslaget uppnått.  

 

5.3.  Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning utifrån min studie är att undersöka om och hur arbetet med barns 

möjligheter till delaktighet kan främjas och därmed öka barns delaktighet med hjälp av Shiers 

modell. Exempelvis hade man som forskare först kunnat undersöka om och hur en avdelning 

aktivt arbetar med barn delaktighet för att sedan arbeta in Harry Shiers delaktighetsmodell i 

arbetslaget under en period. Efter ett tag undersöker man på nytt för att jämföra och se om det 

skett någon förändring i det aktiva arbetet med barns delaktighet. Jag tror det skulle kunna bli 

ett intressant och spännande resultat.     
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6.1. Bilagor 
Bilaga 1 

 

Informationsbrev till pedagogerna angående examensarbete  

 

Hej!  

Mitt namn är Carolin Andersson och jag läser till förskollärare på Karlstads Universitet. Jag 

har nu påbörjat mitt examensarbete som skall handla om barns delaktighet och inflytande i 

matsituationen. Jag har valt att undersöka matsituationen då det är en omsorgssituation som 

återkommer dagligen och är därmed en stor del av barnens vistelsetid på förskolan. Detta gör 

att du som pedagog i förskolan och dina tankar kring matsituationen är intressanta och 

betydelsefulla för min undersökning. 

Min undersökning kommer att bestå av en intervju med dig som pedagog, samt observationer 

i matsituationen på er förskola under en dag. Observationen kommer inte avsevärt att störa er 

och barnens måltid, mer än att jag sitter i närheten och antecknar under tidens gång.  

Undersökningen kommer ske på ett sådant sätt att du kommer att vara helt anonym i 

examensarbetet och ingen kommer att kunna spåra vare sig din förskola eller dig som 

personal. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt 

samarbete. Jag kommer under intervjuerna använda mig av ljudinspelning, detta enbart för 

min egen skull, det vill säga för att inte missa värdefull information. Allt material kommer 

enbart att hanteras av mig och eventuellt min handledare Stefan Backius på Karlstads 

Universitet. Jag kommer endast att använda materialet för att sammanställa min studie, 

därefter kommer allt insamlat material att förstöras efter undersökningens färdigställande.  

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen vid 

Karlstads Universitet och finnas tillgänglig vid universitetets bibliotek samt Diva 

(http://www.diva-portal.org/).  

OBS!! Samtyckesblanketten lämnas snarast. 

Vid eventuella frågor och funderingar kring undersökningen kontakta mig på: 

Telefonnummer: xxx – xx xx xxx Mailadress: xxxxxxx.xxxxxxxxx@hotmail.com 

 

Jag hoppas du vill medverka i min studie!  

Tack på förhand!  

Mvh Carolin Andersson  

http://www.diva-portal.org/
mailto:xxxxxxx.xxxxxxxxx@hotmail.com
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Medgivande  

Genom min underskrift ger jag mitt godkännande att delta i Carolin Anderssons 

studie om matsituationen som en arena för demokrati, med fokus på delaktighet 

och inflytande. Jag är införstådd med vad studien innebär och jag tillåter Carolin 

att intervjua och observera mig, samt att använda ljudinspelning under 

datainsamlingen. Jag är införstådd med att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande i studien. Informationen som framkommer under studien skyddas 

och är sekretessbelagda. Allt material förstörs efter att examensarbetet är 

avslutat.  

 

Underskrift_________________________________________________  

Namnförtydligande___________________________________________  

Ort_______________________  

Datum___________________ 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till vårdnadshavarna angående examensarbete  

 

Hej!  

Mitt namn är Carolin Andersson och jag läser till förskollärare på Karlstads Universitet. Jag 

har nu påbörjat mitt examensarbete som skall handla om barns delaktighet och inflytande i 

matsituationen. I läroplanen för förskolan (2016) står det skrivet att barn i förskolan ska få 

möjlighet att få påverka sin situation, samt att få delta i olika beslutsfattande processer. Jag 

har valt att undersöka detta i matsituationen då det är en omsorgssituation som återkommer 

dagligen och är därmed en betydelsefull del av barnens vistelsetid på förskolan.  

Min undersökning kommer att bestå av intervjuer med pedagogerna, samt observationer i 

matsituationen för ert/era barn under en dag vecka 49. Observationen kommer inte avsevärt 

att störa barnens måltid, mer än att jag sitter i närheten och antecknar under tidens gång. För 

att kunna genomföra min studie ber jag om ert samtycke till att ert/era barn deltar i studien. 

Jag kommer även att fråga barnen själva om de vill delta så även de kommer få ge sitt eget 

samtycke.  

 

Undersökningen kommer ske på ett sådant sätt att barnen kommer att vara helt anonyma i 

examensarbetet och ingen kommer att kunna spåra vare sig förskolan eller ert/era barn. 

Deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst under studiens gång. Allt material 

kommer enbart att hanteras av mig och eventuellt min handledare Stefan Backius på Karlstads 

Universitet. Jag kommer endast att använda materialet för att sammanställa min studie, 

därefter kommer allt insamlat material att förstöras efter examensarbetets färdigställande. Min 

studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Karlstads 

Universitet och finnas tillgänglig vid universitetets bibliotek samt Diva (http://www.diva-

portal.org/).  

OBS!! Samtyckesblanketten lämnas snarast.  

Hör gärna av er till mig vid frågor eller funderingar kring undersökningen:  

Telefonnummer: xxx – xx xx xxx Mailadress: xxxxxxx.xxxxxxxxx@hotmail.com 

Jag hoppas du vill medverka i min studie!  

Tack på förhand!  

Mvh Carolin Andersson  

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
mailto:xxxxxxx.xxxxxxxxx@hotmail.com
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Medgivande  

Jag/vi har tagit del av information om examensarbete om barns delaktighet och 

inflytande i matsituationen.  

 Jag/vi tillåter att mitt/mina barn får delta i Carolin Anderssons studie 

 om barns delaktighet och inflytande i matsituationen. Jag är 

införstådd med vad studien innebär och jag tillåter Carolin att observera 

mitt/mina barn. Jag är införstådd med att jag när som helst kan avbryta 

mitt/mina barns deltagande i studien. Information som uppkommer under 

studien skyddas och är sekretessbelagda. All information förstörs efter att 

examensarbetet är avslutat.  

Jag/vi tillåter inte att mitt/mina barn deltar i studien om barns 

inflytande i matsituationen.  

  

Barnet/barnens namn:______________________________________________ 

Samtliga vårdnadshavarnas: 

Underskrift:__________________________________________  

Namnförtydligande:____________________________________  

Underskrift:___________________________________________  

Namnförtydligande:_____________________________________  

Ort:_______________________   Datum:___________________ 
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Bilaga 3 

HEJ FÖRÄLDRAR, BARN OCH PEDAGOGER PÅ 

FÖRSKOLAN X! 

Mitt namn är Carolin Andersson och 

det är jag som studerar till 

förskollärare och har nu påbörjat 

mitt examensarbete. Det är jag som 

bett om ert medgivande för att ert 

barn ska få delta i min studie 

angående barns delaktighet i 

matsituationerna. 
På tisdag vecka 49 kommer jag att observera de pedagoger och barn 

jag fått tillåtelse att observera. Jag kommer alltså sitta bredvid eller 

vid matbordet och anteckna det som händer och sägs. De situationer 

jag kommer observera är frukost, lunch och mellanmål. Även att jag 

fått er vårdnadshavares medgivande att observera ert barn tänker jag 

inte observera henne/honom om jag märker att barnet inte vill eller 

verkar känna sig obekväm i situationen, med respekt för ert barn. 

Skulle det eventuellt bli så att jag inte kommer fram och hälsar på er 

vårdnadshavare vid matsituationerna (under exempelvis lämning och 

hämtning), beror det endast på att jag är fokuserad på att anteckna 

och att jag inte vill missa något som kan vara av betydelse för min 

studie. Ber om ursäkt i förväg.  

De barn och pedagoger som jag inte fått medgivande av kommer jag 

inte att observera, med anledning av och bakgrund till 

vetenskapsrådets bestämmelser kring god forskningssed. 

TUSEN TACK, Med vänliga hälsningar Carolin.  

 

 

Här var egentligen en bild på 

mig.  
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

 

Jag har observerat matsituationerna frukost, lunch och mellanmål under en dag 

hos er. Tänkte att jag skulle ställa några frågor om dessa för att få reda på vad ni 

tänker om matsituationen.  

 

Tänkte börja med att sammanfatta hur jag uppfattat era matsituationer lite kort. 

Vid lunchen har ni samling tills pedagogen säger varsågod. Barnen går och 

sätter sig vid sina platser. Innan måltiden har ni en matramsa. Ni tar mat, äter 

maten. När barnen är mätta, går de och lämnar glaset och går och tvätta 

händerna. Frukost och mellanmål går till ungefär likadant förutom att det är 

annan mat och andra tider, samt ingen matramsa. Har jag uppfattat 

matsituationerna rätt?  

 

1. Hur presenteras maten till barnen av er pedagoger på förskolan? 

2. Har ni några regler under måltiderna? Gällande exempelvis maten så som 

grönsaker, knäckebröd, dryck osv?  

3. Hur kom ni fram till dessa måltidsregler? Vet barnen om dessa? 

4. Hur kom ni fram till hur ni skulle göra vid matsituationerna? Varför valde 

ni att göra på just det sättet ni gör? 

5. Vad tänker du om måltiderna? Vad har du för förväntningar på 

måltiderna? 

6. Om ett barn inte vill äta sin mat på tallriken, exempelvis om hon/han inte 

gillar maten eller inte orkar mera, vad gör ni då? Är det något ni kommit 

överens om i arbetslaget eller hur kom ni fram hur ni skulle göra? 

7. Har barnen möjlighet att påverka matsituationen, i så fall vad och hur? 

 

Har även ställt följdfrågor under intervjuernas gång.  

 
 


