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Abstract 
The purpose of this study is to highlight how preschool teachers work commu-
nicatively to create the conditions for children´s influence. The study focuses 
on the lunch situation and the interaction between the children and the peda-
gogues. The method is a combination of observations and semi-structured in-
terviews. The result shows that the pedagogues set the rules and norms indi-
cating that it is the spoken language preferred over other forms of communi-
cation. All the children in the study had some possibility to influence their own 
situation but the opportunities differed from preschool to preschool.    

 

Keywords: children´s influence, food situations, sociocultural perspective. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare arbetar kommunikativt för att 
skapa förutsättningar för barns inflytande. Studien fokuserar på måltidssituat-
ionen och samspelet mellan barnen och pedagogerna. Metoden är en kombi-
nation av observationer och semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 
pedagogerna anger regler och normer som indikerar att det talade språket fö-
redras framför andra former av kommunikation. Alla barn i studien hade någon 
möjlighet att påverka sin egen situation men möjligheterna skiljde sig åt vid 
samtliga förskolor. 

Nyckelord: barns inflytande, måltidssituation, sociokulturellt perspektiv.  
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1 INLEDNING  

Situationen kring ett matbord har förändrats under årens gång. Människor har 
gått från att äta med händerna, till att alla runt bordet hade var sin sked men åt 
ut samma skål, till det att ett mer modernt bordsskick blev ett faktum. I slutet 
av 1800-talet skedde en stor omvandling. Nya värderingar inträdde och män-
niskor skulle börja leva upp till olika krav, vilket upplevdes svårare för män-
niskor på landsbygden än de som bodde i staden, som vanligtvis hade det bättre 
ställt. Det blev hårda restriktioner mot barnen. De skulle visa respekt för vuxna 
och Gud. De blev serverade sist och de var medvetna om att man var tvungen 
att äta upp allt som låg på tallriken oavsett om de tyckte om det eller ej. Mål-
tiden skulle även tysta munnen och man fick inte lämna bordet förrän alla hade 
ätit upp (Norman , 2003). 

Nu, mer än 100 år senare, har synsättet på barn förändrats. Nu uppmuntras 
måltiden att vara en lugn, stressfri stund som ska vara trivsam för alla runt 
bordet. Det finns ett mer tillåtande och accepterande synsätt gentemot hur olika 
individer väljer att äta sin måltid: blanda samman allt, dela upp det, inte äta 
allt, bara äta grönsaker samt även mer tillåtande och uppmuntrande att man ska 
få uppleva mat med alla sina sinnen. Det råder heller inte samma hets om att 
allt på tallriken måste ätas upp. Det finns en större förståelse för att det är 
många faktorer som vägs in i hur mycket ett barn orkar äta. Det rör sig om hur 
mycket hen har förbränt sen tidigare måltider, hur mycket och när hen åt senast, 
hur stor aptiten är för stunden och så vidare. Det finns ett mer respektfullt och 
trevligare bemötande mot alla, oavsett vuxen eller barn, som samlas runt en 
måltid (Livsmedelsverket, 2016). 

Den här studiens främsta fokus ligger i hur förskollärarna förhåller sig till kom-
munikationen kring måltidssituationen på förskolan och vilken typ av infly-
tande små barn ges. Jag har valt att studera de yngsta barnen, mellan ett och tre 
år gamla, då det kan upplevas att de ej är kapabla att ta egna beslut och i sam-
band med det kan deras upplevelser tyvärr lätt förminskas. Eftersom, en stor 
del av dem, inte uttrycker sig verbalt än så kan uppfattningen bli att de inte 
förstår lika mycket och är inte lika medvetna om sin omgivning som ett barn 
som börjat utveckla sitt språk. Utifrån egna erfarenheter så har jag upplevt att 
de blir lätt talade över huvudet och får beslut fattade åt dem, utan att få ha gett 
något som helst inflytande.  
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Små barn är, enligt min erfarenhet, kapabla till att veta vad de vill och är fullt 
dugliga till att kunna ta egna beslut. De ska inte behöva tvingas till att äta 
någonting de ej vill. Det kan resultera till att det blir en skrämmande upplevelse 
att bli påtvingad någon mat som är främmande för dem. Det kanske är första 
gången de ser, exempelvis en broccoli och de behöver tid att vänja sig vid dess 
främmande utseende, lukt och smak. De måste först få möjlighet att känna, 
klämma, lukta-innan de vågar ta steget att smaka på den. Jag har träffat både 
de barn som äter det mesta, men även de som är mer kräsna och behöver lång 
tid att vänja sig vid en ny smak.  

1.1 Bakgrund 
Betydelsen av att få vara delaktig, ha möjlighet att fatta olika beslut i förskolan 
samt vad det kan innebära, är något som Johannesen och Sandvik skrivit om i 
boken ”Små barns delaktighet och inflytande” (2009). Detta betyder, enligt 
Johannesen och Sandvik, att alla barn ska ha inflytande och möjlighet att på-
verka sin situation men aldrig att alla barn ska behöva ta alla beslut på individ-
nivå. De (Johannesen & Sandvik, 2009) menar att inflytande och delaktighet 
handlar om en gemenskap i en grupp. Det slutgiltiga beslutet och ansvaret lig-
ger alltid hos en betrodd vuxen, men alla måste få möjlighet att påverka sin 
situation och inte bli påtvingad någonting som hen inte fått vara med och fått 
säga sin mening om. Det handlar om respekt och samspel som skall leda till 
gemenskap, oavsett olika åsikter och inställningar. Det handlar inte bara om 
att barn ska medverka rent fysiskt, utan att de faktiskt ska kunna få möjlighet 
att påverka sin situation. Men inte att alla barn ska få sin enskilda vilja igenom, 
utan få chansen att bidra till ett gemensamt beslut som gagnar hela gruppen 
(Johannesen & Sandvik, 2009). 

Johannesen och Sandvik (2009) talar om vikten av att vi vuxna måste kunna 
släppa taget för att kunna ge små barn så stor möjlighet till inflytande som 
möjligt. Att man som förskollärare inte bör vara fyrkantig utan testa nya rutiner 
och släppa makten lite om de minsta barnen för att kunna ge dem en ärlig chans 
att få visa vad de är kapabla att klara av.   
 Johannesen & Sandvik (2009) belyser vikten av att som vuxen 
kunna lyssna på barnen och kunna se var barnen står nu, i vilken utvecklingsfas 
de är i och ta vara på den. De är redan deltagare i vårt demokratiska samhälle, 
även om de är små. Enligt dem bör vi vuxna även lära oss att lyssna med hela 
kroppen och alla våra sinnen, få förståelse över att man kan tala/ prata på olika 
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sätt. Det behöver inte bara vara verbalt. Det gäller att välja vad man lyssnar på, 
hur man tar in det och vad man gör av det som man tagit in och analyserat. Det 
är en stor utmaning. Att vara lyhörd, uppmärksam och tillåtande för att se vart 
det kan bära av utan att avbryta eller distrahera barnet i dess sätt att kommuni-
cera (Johannesen & Sandvik , 2009). 

1.1.1 Policydokument 

Det står inte specifikt någonstans i förskolans nya reviderade läroplan 
(Skolverket, 2018) att barn ska få inflytande över sin måltidssituation. Men det 
finns två textstycken som skulle kunna kopplas till inflytande kring måltiderna, 
om man väljer att vinkla texterna på det sättet. Den första lyder: 

”Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att 
bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. 
På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga 

och utöva inflytande över utbildningen” (Skolverket, 2018, s. 6). 
 

Citatet ovan pekar på vikten av att barnen själva ska få lov att påverka sin 
vardag och den tid som de spenderar på förskolan samt få möjlighet att utveck-
las genom att få prova på olika saker. Den andra texten riktar istället blicken 
mot pedagogerna: 

”Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med 
olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattning och åsikter tas 

tillvara och kommer till uttryck i utbildningen” (Skolverket, 2018, s. 16). 

Citat ovan beskriver pedagogernas skyldigheter gentemot barnen att upp-
muntra till delaktighet och möjliggöra inflytande i barnens utbildning. 

1.2 Syfte 
Syftet är att belysa hur förskollärare arbetar med barnen kommunikativt för att 
underlätta eller skapa förutsättningar för barns inflytande i en måltidssituation. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur kommunicerar barn och vuxna med varandra i måltidssituation-
erna? 

• På vilka sätt svarar förskollärarna på barnens önskemål och behov? 



”Hej, här kommer det morötter!”  Maja Schlegel 

4 

 

• Hur uttrycker förskollärarna att de förhåller sig till barnen så att barnen 
ges möjligheter till ett inflytande över sin egen måltidssituation? 

• Hur är måltidssituationen utformad? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Nedan presenteras tre studier som har relevans för min studie då fokus ligger 
på följande områden: kommunikation med små barn, förskollärares inställning 
till små barns inflytande samt socialisering och inkludering i språkliga händel-
ser i förskolan. Den första studien fokuserar på kommunikationens betydelse 
för barns lärande mellan förskollärare och barnen. Resultatet av studien utgår 
ifrån utvecklingspedagogik. Den andra är en utvecklingsstudie som fokuserar 
på förskollärares inställning till små barns inflytande i verksamheten. Den ut-
går från ett punktuellt samt relationellt perspektiv. Den sista är en licentiatupp-
sats som utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med den studien är att 
den skall bidra med kunskap om hur nyanlända barn får delaktighet och infly-
tande i språkliga situationer i förskolan. Det som gör den sistnämnda uppsatsen 
intressant är att den lyfter betydelsen av språket för att kunna kommunicera 
samt få inflytande och bli delaktig ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket ger 
relevans till min studie då de utgår från samma perspektiv. De två förstnämnda 
studiernas relevans ligger i att de lyfter kommunikationsförhållandena mellan 
vuxna och barn samt förskollärares inställning till små barns inflytande vilket 
är de centrala frågorna i min studie. 

2.1 Kommunikation med små barn 
Den första artikeln är skriven av Agneta Jonsson (2016). Hon har 

gjort en studie som grundas i hur förskollärare kommunicerar med de yngsta 
barnen i förskolan och hur det ska bidra till barns lärande. Fokus är inte riktat 
till barnens faktiska lärande utan till att undersöka kommunikationens didak-
tiska vad och hur frågor. Hennes material utgjordes med hjälp av videoobser-
vationer med fyra olika förskollärare på fyra svenska förskolor. Hon inriktade 
sig på avdelningar med barn i åldern ett till tre. Jonsson valde att följa och filma 
pedagogerna under längre perioder istället för att ställa upp kameran på ett sta-
tiv under specifika situationer, då lärande och kommunikation förekommer 
hela tiden under dagen. Hon studerade främst den verbala kommunikationen 
mellan pedagog och barn, men även icke-verbala uttryck. 

Ett av Jonssons (2016) observationstillfällen var just under en 
måltidssituation (som är samma typ av situation som jag använder). Där fram-
visades tydligt hur läraren ett flertal gånger tog övertaget om situationen där 
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barnen själva skulle varit kapabla att få agera på egen hand. Pedagogen tillta-
lade barnen ett flertal gånger bakom barnens ryggar, tog beslut åt barnens väg-
nar utan att invänta svar från barnet i fråga, tog över barnens bestick och delade 
upp maten själv samt bestämde hur mycket mat som skulle ligga på var och 
ens tallrik. 
Läraren talade till barnen och såg på dem, vilket kan upplevas som att de blir 
inkluderade. Men både i ord och handling fick de en passiv roll och upplevdes 
inte vara så inkluderade och deltagande som de hade kunnat få vara. Jonsson 
beskriver det som narrow pattern, ett sätt som visar på att lärarens egna upp-
fattning av vad som ska ske i sammanhanget, är viktigare än barnens agerande.  
Exempelvis att pedagogen tar över besticken från barnen och delar upp maten 
åt dem. Pedagogen uppmärksammar inte vad barnen riktar sin uppmärksamhet 
mot, vilket i detta fall var att försöka dela maten själva, utan ser bara att maten 
ska delas och gör det snabbt och effektivt. Samspelet och kommunikationen 
går ej hand i hand.  
Slutligen visade studien på stora kvalitativa skillnader beroende på det kom-
munikativa samspelet kommer till uttryck mellan barn och pedagog. Jonsson 
kom fram till två slutsatser: ett brett register av tydlig kommunikation från pe-
dagogerna utan att överta situationen, ledde till bättre gemensam kommunikat-
ion och förståelse mellan barn och pedagoger. Med ”brett register av kommu-
nikation” syftade Jonsson på tydligt kroppsspråk, gester, ögonkontakt m.m. 
Hon såg även att ju bredare register och större deltagande som barnen använde 
i kommunikationen, desto flitigare blev även pedagogernas deltagande och en-
gagemang i kommunikationen (Jonsson, 2016). 

2.2 Barn och inflytande i förskolan 
Arnér (2006) har tillsammans med 14 förskollärare gjort en stu-

die där hon undersöker hur små barns inflytande kan ändras genom att peda-
gogerna observerar och förlitar sig på barnens handlanden. Syftet med studien 
var att se om ett utvecklingsarbete kunde förändra pedagogernas inställning till 
ett mer positivt förhållningssätt till barnen då de tar egna initiativ till inflytande 
i verksamheten.  
Hennes intresse för barns inflytande växte efter en av hennes tidigare studier 
där hon konverserade med äldre barn om vad som skulle kunna ge dem ett 
större inflytande i förskolan och vad de hade för önskemål (Arnér & Tellgren, 
2006). Barnen lyfte fram idéer de hade, men framförallt framfördes deras tan-
kar om de regler som finns på en förskola. De är ofta riktade till handlanden 
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som man inte får göra, istället för att lyfta fram det som ger barn inspiration 
och viljan att lära sig nya saker. Vidare beskriver hon de hinder som kan stå i 
vägen för att kunna möjliggöra ett ökat inflytande för barnen, så som: för lite 
personal, dåliga resurser, små lokaler, oförändrade arbetssätt som saknar 
nytänkande etc. (Arnér & Tellgren, 2006). 

Inte heller i denna studie är det barnens lärande som är i centrum, utan förskol-
lärarnas förhållningssätt och pedagogiska roll som har stått i fokus. Frågorna 
fokuserades på situationer i barngruppen som ansågs spännande, provocerande 
eller problematiska på ett eller annat vis. Framförallt togs alla de regler upp 
som kanske måste finnas på en förskola. Utvecklingsarbetet fortskred under 
två år. En gång i månaden hade Arnér nätverksträffar med pedagogerna där de 
presenterade och diskuterade den dokumentation som pedagogerna hade sam-
lat på sig under föregående månad. De förde även diskussioner om olika, spe-
cifikt utvalda texter som främst fokuserade på demokrati och barns inflytande. 
Under dessa nätverksträffar fick pedagogerna upp ögonen för att inte ta någon-
ting för givet, utan fokusera på att ta reda på barnens uppfattningar och känslor 
i olika situationer. Slutligen kom Arnér fram till, med hjälp av pedagogernas 
dokumentation och anteckningar, att det finns både hinder och möjligheter till 
att barn ska få ett reellt inflytande i sin tid på förskolan. I grund och botten 
ligger det i vilket perspektiv som pedagogen i fråga utgår ifrån samt vilken 
inställning hen har till läroplanen, barnsyn m.m. (Arnér, 2006). 

2.3 Socialisering för inkludering och delaktighet 
Slutligen vill jag lyfta en licensuppsats skriven av Skaremyr (2014). Syftet med 
hennes studie är att bidra med lärdom om hur nyanlända barn blir delaktiga 
och får inflytande i språkliga situationer och händelser i förskolan. Hon lyfter 
hur olika kommunikativa redskap användes för att inkludera nyanlända barn. 
Skaremyr använde sig av sociokulturellt perspektiv. Studien pågick under en 
period av fem månader, samlade material under 20 dagar, på två olika förskolor 
där hon observerade ett barn på vardera förskolan. 

Det är, enligt Skaremyr (2014), inte bara är nyanlända barn, som ännu inte har 
lärt sig det svenska språket, som på olika sätt använder sig av både verbala, 
men också icke-verbala, kommunikativa redskap för att knyta an, hitta vänner 
och skapa inflytande. Alla barn som börjar förskolan försöker på olika kom-
munikativa sätt göra sig förstådda. Med begreppet kommunikativa redskap me-
nar Skaremyr; verbalt språk, kroppsspråket, gester, skuggning samt andra 
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material (artefakter=tillverkade ting) som finns i omgivningen som kan använ-
das när man kommunicerar. 

Skaremyr (2014) beskriver olika sekvenser som barnen deltar i där de använder 
olika former av kommunikativa redskap för att kunna, bland annat: delta i en 
aktivitet, säga ifrån att hen inte vill samt bjuda in en kompis till lek eller för att 
skapa kontakt. De olika kommunikativa sätten som används av barnen skapas 
för att få inflytande i aktiviteter eller för att bevara sitt deltagande i leken. Ge-
nom deltagande observationer har Skaremyr studerat de språkliga händelser 
som skett i den fria leken med de nyanlända barnen i fokus, samt observerar 
vilka kommunikativa redskap som används. 

Resultatet visade på att de två barnen använde sig av alla olika kommunikativa 
redskap i olika kombinationer för att förtydliga för sina kamrater vad de me-
nade eller vad de ville visa eller förklara. Det var bland annat genom skugg-
ning, ögonkontakt och tydligt kroppsspråk. Hon (Skaremyr, 2014) kunde också 
höra hur de båda barnen försökte konstruera egna, påhittade ord för att göra sig 
förstådda. Resultaten visar att det är en viktig del för barnen att få möjlighet 
att delta och integrera med de andra barnen på förskolan. Att inflytande i lekar 
och interaktion med resterande barn är bland det viktigaste, inte bara för nyan-
lända barn i förskolan, utan för alla.  
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3 TEORI 

Det sociokulturella perspektivets centrala punkt ligger i, så som jag tolkar det, 
att människor, vuxna som barn, utvecklas genom deltagande i sociala händel-
ser, som exempelvis runt ett matbord.  

De begrepp som lyfts nedan är: den proximala utvecklingszonen, mediering, 
psykologiska redskap, intersubjektivitet samt måltidskultur. 

I ”Boken om pedagogerna” lyfter Säljö (2013) Vygotskij och hans idéer kring 
det sociokulturella perspektivet. Lev Vygotskij var pedagog, forskare och vis-
ionär och hans verk och tankar är det som lade grunden till det sociokulturella 
perspektivet. Dessa tankar har fått sin största spridning långt efter hans tidiga 
bortgång. Hans idéer präglar förskolan än idag och hans vision har varit och är 
inflytelserika när det gäller våra tankar kring hur man undervisar. Han lyfte hur 
viktiga vuxnas handlingar blev betydelsefulla för barns utveckling. Vygotskijs 
tankar kretsar kring hur man i samspel med andra får bäst möjlighet att lära sig 
(Säljö, 2013). Genom att man delar med sig av de erfarenheter man bär på, kan 
man också berika andra människor med desamma. Fokus ligger i hur en person 
kan lära sig på egen hand och vad personen kan lära sig i samspel med andra. 
Exempelvis att ett barn vill lära sig att hälla upp sin egen dryck. Till en början 
får hen hjälp av en vuxen som visar och hjälper till att hälla. Barnet övar till-
sammans med den mer kunniga personen som redan kan utföra uppgiften. Slut-
ligen har barnet lärt sig att hälla upp sin dryck på egen hand och detta tack vare 
stöttning från en annan. Detta kallade Vygotskij för den proximala utveckl-
ingszonen. Det finns massor av olika utvecklingszoner vi går igenom hela livet, 
eftersom att vi succesivt lär oss nya handlingar. De olika utvecklingszonerna 
definierar de olika faserna som vi befinner oss i. Det som man klarar av på 
egen hand samt det som man klarar av med hjälp av andra, för att så små-
ningom kunna göra själv. Faserna är inte åldersbestämda, utan alla människors 
faser inträdes i olika åldrar (Säljö, 2013). 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och be-
skriver hur vi med hjälp av olika redskap, som vi använder oss av för att, ska 
kunna kommunicera med våra medmänniskor (Säljö, 2013). Vygotskij menade 
att det finns två olika sorters redskap: fysiska och psykologiska. De fysiska 
redskapen är tillverkade av människan och så kallade artefakter (saker som: 
hammare, böcker, fiskespö m.m.). Dessa används fysiskt av oss och hjälper oss 
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med praktiska saker i vardagen. De psykologiska redskapen är de som vi an-
vänder för att kommunicera och tänka med. Exempel på sådana redskap är: 
alfabetet, siffror och formler. Vygotskij menade att dessa verktyg behövs för 
att kunna ta del av sin omvärld och göra sig förstådd i den. Men det allra vik-
tigaste av våra psykologiska redskap är språket. Säljö (2013) förklarar att språk 
kan komma till uttryck på olika sätt. Skapa ord och ljud med munnen och tala 
verbalt eller visa tecken med sina händer och därigenom göra sig förstådd 
bland sina medmänniskor. Språket är den länk som finns mellan människor 
och samhället som gör det möjligt att kommunicera, agera med sin omvärld 
och genom språket förmedlar vi våra sociala erfarenheter. Vi använder oss av 
alla dessa olika redskap för att kunna kommunicera både med varandra, men 
även genom våra tankar. Det yttre språket är kommunikationen och det inre är 
tänkandet. Det är med hjälp av redskapen som vi, genom mediering, skapar 
nya sociala erfarenheter (Säljö, 2013).  

3.1 Måltidskulturens betydelse för inflytande och delak-
tighet 

Förskolekulturen skapas lokalt på en förskola och måltidskulturen uppkommer 
i samspel mellan de människor som verkar på förskolan och samlas kring mat-
bordet. De normer, värderingar och förutsättningar som finns har också en stor 
inverkan. Måltidskulturen avgör även graden av barns delaktighet och möjlig-
heten till inflytande (Johannesen & Sandvik, 2009). Det beror även på hur pe-
dagogerna väljer att arbeta. Om de har en tillåtande barnsyn och ser barnen 
som kompetenta jämlikar och arbetar för att låta allas röster få komma fram, 
eller om de inte lyssnar och uppmärksammar barnens önskningar och intent-
ioner överhuvudtaget och istället ser sig själva som mest kompetenta i besluts-
avgörande frågor som rör barnen på förskolan.  

De sociala erfarenheter som barnen samlar på sig, gör de genom olika kulturer. 
Löfdahl (2007) beskriver att det finns en mängd kulturer som barn deltar i på 
förskolan. I de olika kulturerna arbetar barnen med att förstå och tolka alla de 
normer, regler, agerande från medmänniskor och händelser som finns och kan 
uppstå på en förskola. Löfdahl (2007) anser att det är viktigt med kulturella 
rutiner. Det skapar trygghet, som i sin tur ger förutsättningar för barnen att 
kunna handskas med de oväntade händelser som kan uppstå samt att de kan 
våga ta sig an nya utmaningar. Men hur kan då en måltidskultur se ut? Det 
beror på vilka normer och olika traditioner som finns. Det handlar även om 
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regler och pedagogers förhållningssätt. Det kan exempelvis handla om hur alla 
är placerade vid bordet. Har alla bestämda platser och vem bestämmer det, 
måste alla sitta kvar tills samtliga har ätit upp och om det finns några bestäm-
melser om på vilket sätt man bör förtära maten på. Normerna och regler kan 
även skiljas åt mellan förskola och hemmet. Därmed kan det finnas flera olika 
måltidskulturer som barnen måste handla efter (Löfdahl, 2007).  

Trots att måltidskulturerna kan skiljas åt så finns ändå en viss förståelse om 
hur en måltid kan eller bör se ut. I samband med detta vill jag lyfta begreppet: 
intersubjektivitet. Det kan beskrivas som en grupp människor som lägger sitt 
gemensamma fokus på någonting och även delar samma uppfattning om det 
aktuella. Samtliga är, förhoppningsvis, medvetna om kulturen som finns runt 
en måltid och de vet hur man bör föra sig. De har då en intersubjektiv förståelse 
av måltidskulturen. Samtidigt, som nämndes tidigare, så kan kulturerna se 
olika ut mellan förskola och hemmet. Hur måltiden är utformad och vad som 
är tillåtet eller ej (Sheridan, Pramling Samuelsson, & Johansson, 2010). 
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4 METOD 

För att uppfylla syftet och besvarar arbetets forskningsfrågor valdes intervjuer 
med förskollärare samt observationer av en måltid. Avsikten var att få höra vad 
de har att säga om barns inflytande vid matsituationer samt observera måltid-
situationer där barn och pedagoger deltar. Genom att observera de företeelser 
som uppstår är det möjligt att jämföra vad förskolläraren sa och vad som hände 
under måltidsituationen.  

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuer kan ha olika grader av struktur. En hög grad av struktur innebär att 
den som intervjuar följer ett frågeformulär där samtliga frågor är inom samma 
ämne samt att frågorna har fasta svarsalternativ. Ostrukturerade intervjuer kan 
även de innehålla ett frågeformulär som intervjuaren följer, men då saknas 
svarsalternativ. Det är då den som blir intervjuad som avgör hur hög grad av 
struktur som svaret får (Trost, 2010). Själv valde jag att använda mig av semi-
strukturerade intervjuer, vilket är en kombinerad metod som beskrivs nedan. 

Det som jag var väldigt mån om före intervjuerna skulle göras var att det skulle 
bli ett sånt naturligt och avslappnat möte som möjligt, för både mig som inter-
vjuare och den som skulle bli intervjuad. Jag ville att intervjun skulle kännas 
mer som ett trevligt samtal och inte som ett ”förhör”. Genom att använda en 
strukturerad intervju utgår man från frågor som man tycker ligger centralt inom 
ämnet och önskar svar på. Dessa relevanta frågorna skrevs ner i form av ett 
frågeformulär (bilaga 9.1). Frågeformuläret innehöll inte några fasta svarsal-
ternativ, vilket menas med att det var öppna frågor. Fördelen med öppna frågor 
är att informanten får möjlighet att reflektera och fundera över situationen men 
utan att styras in att resonera kvalitativt. Önskvärt är att svaren skall komma 
direkt från den som blir intervjuad. Jag vill, likväl som Trost (2010) beskriver, 
få reda på hur den som blir intervjuad tänker, resonerar kring, upplever och 
arbetar med barnens inflytande i samband med händelserna kring matbordet på 
ett lättsamt sätt. Genom att använda sig av strukturerade, öppna frågor menas 
med att intervjufrågorna kommer att kretsa specifikt endast kring matsituat-
ioner och hur pedagogen i fråga arbetar med att inkludera barnen. Kombinat-
ionen mellan strukturerade frågor och avsaknaden av svarsalternativ kan besk-
rivas som en form av semistrukturerade intervjuer (Trost, 2010).  



”Hej, här kommer det morötter!”  Maja Schlegel 

13 

 

4.2 Observationer 

En observation kan gå till på en mängd olika sätt. Det kan vara en deltagande 
observation, där man som observatör medverkar själv och aktivt deltar i det 
som man vill observera. Motsatsen är en icke-deltagande observation, där ob-
servatören endast iakttar från håll och inte på något sätt deltar i aktiviteten som 
observeras (Bryman, 2011). Jag valde att använda mig av icke-deltagande ob-
servationer, eller som jag kommer kallar dem: medföljande observationer.  

Att vara icke-deltagande menas med att personen som observerar inte deltar i 
situationen som observeras, utan exempelvis sitter en bit ifrån händelsen och, 
som i mitt fall, antecknar det som sker. Jag har valt att benämna observation-
erna som ”medföljande” då jag anser att det var en mer passande term, då jag 
till viss del deltog i måltiderna med min närvaro och svarade de barn som till-
talade mig. Från början ville jag använda deltagande observationer, där man 
som observatör aktivt deltar i situationen, för att bättre kunna möta det som 
sker och få en sån naturlig roll vid matbordet som möjligt. Jag insåg dock att 
deltagande observationerna skulle göra det svårt att föra anteckningar. Det 
skulle bli svårt att notera och aktivt delta på samma gång. Då skulle jag istället 
ha varit tvungen att använda mig av en filmkamera, för att kunna samla in data. 
Detta var någonting som jag ville undvika på grund av svårigheterna kring sek-
retesshanteringen (Vetenskapsrådet, 2017) samt avrådan från Karlstads univer-
sitet. Så beslutet föll tillslut på att använda medföljande observationer och föra 
anteckningar för att lättare kunna registrera de handlingar som önskades ob-
servera (Elvstrand, Högberg, & Nordvall, 2011).  

Detta är ett lämpligt sätt att samla in data just eftersom att språket och kommu-
nikation ligger centralt i det sociokulturella perspektivet. Via observationerna 
framkom möjligheten att se samspelet och interaktionen mellan vuxna och 
barn. Enligt Johannesen och Sandvik (2009) har pedagogernas handlingar en 
otroligt stor betydelse för barns utveckling och möjligskapande till delaktighet 
och inkluderande. Genom att använda både intervjuer av pedagogerna, där jag 
fick höra deras åsikter och tankar, och samtidigt få se det själv under observat-
ioner så skapade dessa två arbetssätt en passande metod att samla in data till 
studien.  



”Hej, här kommer det morötter!”  Maja Schlegel 

14 

 

4.3 Urval och genomförande 
Jag började med att kontakta två förskolechefer i en kommun i Mellansverige 
(som jag har varit i kontakt med förut av andra anledningar). De hjälpte mig 
att hitta lämpliga förskolor som jag kunde kontakta. De fann tre stycken för-
skolor som hade småbarnsavdelningar där det fanns utbildade förskollärare 
som var positiva till att medverka i studien.  

Jag tog kontakt via telefon och fick godkännande att maila över samtyckes-
blanketter och informationsblanketter som de var vänliga nog att lämna ut till 
samtliga föräldrar. Efter det så hölls regelbunden telefonkontakt med samtliga 
tre förskolor till dess att alla blanketter var insamlade och vi kunde göra upp 
ett datum för kommande besök. På grund av den begränsade tid som studien 
görs på, fanns inte möjligheten att besöka fler än tre förskolor. Önskan fanns 
där, men det tog lång tid att få insamlat alla samtyckesblanketter (på grund av 
sjukdom, glömska från vårdnadshavare som gjorde att det tog tid för blanket-
terna att samlas in m.m.). Till en början fanns även en oro att inte få godkän-
nande från alla vårdnadshavare så att det ej skulle ha blivit möjligt med obser-
vationer på samma förskola där intervjuerna hållits. Detta skedde inte, så jag 
hade turen att få ta del av både intervjuer och observationer på samtliga för-
skolor. 

Den första förskolan som besöktes hade 14 barn på avdelningen. Det var fem 
treåringar, sju tvååringar och två ettåringar på tre pedagoger. Av de 14 barnen 
var det sju av dem talar så pass bra att pedagogerna förstår dem verbalt. De 
resterade sju var på god väg. De pekar, använder ett fåtal ord och kan oftast 
göra sig förstådda med hjälp av gester. Denna intervjun hölls i ett kontor som 
egentligen tillhörde förskolechefen, men det stod tomt just denna dag. Det var 
förskolläraren som valde platsen. De hade dåligt med utrymme, på grund av 
renovering av en annan avdelning. Så detta var det enda rummet som vi kunde 
få tala ostört i. Detta påpekar Trost (2010) att det är viktiga delar i ett intervju-
arbete. Att den man intervjuar ska känna sig trygg, att det inte uppkommer 
några störningsmoment under intervjun samt att det gärna får vara den som 
intervjuas som bestämmer vart intervjun ska hållas. Intervjun tog 30 minuter. 
Under observationen deltog sex barn och fyra pedagoger (en pedagog från en 
annan avdelning medverkade vid lunchen) samt en VFU-elev.  

Förskola nummer två hade 14 barn, sju ettåringar och sju tvååringar. Alla tvåå-
ringar kunde, till stor del, göra sig förstådda med hjälp av det verbala språket. 
Intervjun hölls i ett personalrum, vilket jag förstod var det enda rummet som 
fanns där vi kunde få tala ostört. Intervjun tog 15 minuter. Under observationen 



”Hej, här kommer det morötter!”  Maja Schlegel 

15 

 

deltog tre ettåringar och en tvååring och det var två pedagoger och en vikarie 
med under måltiden. 

Den sista förskolan hade också 14 barn på sin avdelning. En treåring, nio tvåå-
ringar och fyra ettåringar på tre pedagoger. Det var sju till åtta stycken av bar-
nen som kunde kommunicera verbalt. Förskolläraren bestämde att intervjun 
skulle äga rum i ett kontor där vi kunde få prata ostört. Intervjun tog 20 minu-
ter. Under observationen medverkade två ettåringar, fem tvååringar, en treå-
ring samt två pedagoger.  

4.4 Tillvägagångssätt för att samla in data 
Intervjuerna ägde alltså rum i avskilda rum så som kontor eller personalrum så 
att vi fick tala ostört. Det var samma frågeformulär som användes till samtliga 
pedagoger, med öppna frågor, för att kunna få så specifika och öppna svar som 
möjligt. Svaren flöt samman och det blev mer som ett samtal. Ett samtal där 
jag såg till att få svar på de frågor som var intressanta för studien. Samtalen 
flöt på och det blev fylliga svar. Det kändes väldigt avspänt och naturligt för 
oss båda. Jag var noga med att försöka ha så mycket ögonkontakt som möjligt, 
i den mån som gick, i samband med att anteckningarna skrevs ner. 

Efter intervjun gick vi vidare med observationen, för att med egna ögon få se 
hur en matsituation kunde se ut. Jag satt bredvid och var så medföljande som 
situationen tillät. Jag deltog inte i aktiviteten men samtalade med barnen och 
pedagogerna om de tilltalade mig. Önskan fanns att vara så naturlig som möjlig 
i en, för barnen, ganska ovanlig situation med någon som iakttar deras måltid. 
Fältanteckningar fördes, därmed noterades det som ansågs vara relevant och 
användbart för studien. Alltså de kommunikativa former som visades samt bar-
nens möjlighet till inflytande. 

4.5 Etiska resonemang 

Ur ett etiskt perspektiv måste den som intervjuar, tänka på att inte involvera 
sina egna tankar och funderingar. Det är inte de åsikterna som ska vara i fokus, 
de är helt oväsentliga. Den som intervjuas måste känna att hen är i centrum och 
att dennes svar är viktiga för intervjuaren (Trost, 2010)  

Informationsbrev och samtyckesblanketter (bilaga 9.2) lämnades till samtliga 
förskollärare som skulle delta i studien. Informationsbrevet innehåller studiens 
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syfte samt vad intervjun går ut på. Intervjuerna har hållit på i max en halv-
timme, inte mer då jag inte ville ta för mycket tid från pedagogens arbetstid. 
Innan själva intervjun, fick de skriva på en samtyckesblankett, detta för att göra 
det möjligt att genomföra intervjun. Där gjordes de medvetna om att de när 
som helst kunde avbryta intervjun eller om de vid ett senare tillfälle kom på att 
de inte ville delta så skulle den insamlade data ej att medverka, utan genast 
förstöras utan att ha använts i studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

Observationer kan få konsekvenser sett ur ett etiskt perspektiv, då främst på̊ 
barnens upplevelser. De kan känna sig trängda, övervakade och iakttagna på̊ 
ett, för dem, obehagligt sätt. Man kan, som observatör, få svårt att observera 
utan att störa i måltiden. Det gäller att man känner in stunden och slår på̊ sin 
”etiska-radar”. Om man upplever att man stör, bör man ta ett steg tillbaka och 
låta måltiden fortskrida, så att ingen känner sig illa till mods (Löfdahl, 2014; 
Föreläsning med Lovisa Skånfors, 3/9 2018) 

Innan observationerna lämnades även där ut informationsbrev och samtyckes-
blanketter (bilaga 9.3) till alla vårdnadshavare. Samtliga blanketter från alla tre 
förskolor blev påskrivna. Innan observationerna gjordes barnen medvetna om 
att de fick be mig lämna om de inte ville bli observerade mer. Det är viktigt att 
det inte bara är vårdnadshavarna som måste ge sitt samtycke, utan även barnens 
samtycke är självklart minst lika viktigt. Därför var det betydelsefullt för mig 
att vara uppmärksam på hur barnen upplevde min närvaro och att de kände sig 
bekväma med att jag var där. Eftersom att jag har valt att observera små barn i 
ålder ett till tre så skulle det kunna uppstå svårigheter för mig att kommunicera 
med dem via talet. Så det blev väsentligt att känna in stunden och kunna avgöra 
om något barn inte ville bli observerat. Om det hade skett så hade jag helt en-
kelt varit tvungen att ta ett steg tillbaka. Alla deltagare gjordes medvetna om 
att jag följer konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det menas med att 
jag har tystnadsplikt och allas namn, inklusive förskolan, anonymiseras och är 
fiktiva i presentationen. All insamlade data kommer att förstöras så snart stu-
dien är avslutad och arbetet har blivit godkänt (Vetenskapsrådet, 2017). 

4.6 Hur går analysen till 

I analysen används sociokulturell teori. Det är, som jag beskrivit i teori-ka-
pitlet, en teori som belyser vikten av de kommunikativa processerna mellan 
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människor. Hur man via kommunikation och språk kan skapa mening och lä-
rande och med hjälp av denna teori se hur barn utvecklas i samspel med andra 
människor och genom deras handlingar (Nilholm, 2017).   

Intervjuerna transkriberades och anteckningarna från observationerna av mat-
situationen renskrevs. Efter att de renskrivna anteckningarna lästs igenom ett 
par gånger framkom nya reflektioner och intressant fakta som inte hade upp-
märksammats tidigare. Så desto fler gånger texten lästes, desto mer tydligare 
blev det att utläsa kommunikationsformerna i måltidssituationerna. Sedan 
drogs paralleller och jämförelser mellan det som förskollärarna sa i intervju-
erna och det som hände under den observerade måltidssituationen. Under ru-
briken resultat presenteras resultaten från intervjuerna och observationerna. 
Notera att detta endast är under en intervju och under ett observationstillfälle 
på vardera av förskolorna. Avslutningsvis jämförs de olika förhållandena och 
jag lyfter hur matsituationerna skiljer sig åt samt besvarar frågeställningarna. 

Observationerna har besvarat de två första frågeställningarna som lyder: ”Hur 
kommunicerar barn och vuxna med varandra i måltidssituationerna?” samt ”på 
vilka sätt svarar förskollärarna på barnens önskemål och behov?”. Intervjuerna 
har givit svar på frågeställning tre: ”Hur uttrycker förskollärarna att de förhål-
ler sig till barnen så att barnen ges möjligheter till ett inflytande över sin egen 
måltidssituation?”. Frågeställning fyra: ”Hur är måltidssituationen utformad?” 
fick svar genom både beskrivning av förskollärarna i intervjuerna och vad som 
noterades under observationerna. 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten, trovärdigheten, ligger i att pedagogerna som arbetar med barnen i 
måltidsituationen kan förväntas vara väl insatta i vad som händer och sker. 
Samt hur de själva menar vad som skall och/eller bör ske under måltiden. De 
får också möjlighet att reflektera över vad de skulle önska för att uppnå ett så 
stort inflytande för barnen som möjligt samt reflektera över deras egna kom-
munikativa egenskaper. Validiteten skulle kunna förstärkas om fler observat-
ioner gjorts på varje förskola (Bryman, 2011).   
 Dock var det, under observationen på förskola två, en vikarie 
som medverkade. Detta skulle kunna påverka validiteten, då vikarien förmod-
ligen inte är lika insatt i måltidskulturen på förskolan som den ordinarie perso-
nalen bör vara (Löfdahl, 2007).  

På en av förskolorna undrade en av förskollärarna om det var någon idé för 
mig att observera, då det var så många av barnen som inte var där. Den väsent-
liga avsikten i studien är att visa på hur små barns inflytande i en måltid kan se 
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ut, inte hur måltiderna generellt ser ut på förskolorna (Löfdahl, 2007). Det går 
alltså inte att generalisera vare sig när det gäller de enskilda förskolorna eller 
måltidssituationer på förskolor i allmänhet. Det som studien belyser är att ge 
exempel på hur det kan gå till på en förskola. 

Något som skapat reliabilitet, tillförlitlighet, i studien var när intervjuerna tran-
skriberades och anteckningarna renskrevs från observationerna så fort som de 
var gjorda. Då var fortfarande allt färskt i minnet och det blev tydligare och 
mer utförligt skrivet, än om det hade blivit förskjutet till senare. Då hade stu-
dien eventuellt gått miste om relevanta och viktiga sekvenser. Genom att an-
vända både intervjuer och observationer i studien ökade tillförlitligheten ytter-
ligare. Detta gav både möjlighet att få beskrivet av förskollärarna själva hur 
små barn får inflytande vid måltidssituationerna samt att jag själv fick se med 
egna ögon (Bryman, 2011).  

Troligtvis hade både validiteten och reliabiliteten ökat om den insamlade data 
funnits inspelad. Tyvärr uppfattade jag inte riktlinjerna från Karlstads univer-
sitet fullt korrekt. De rådde oss studenter att inte filma, men att ljudupptagning 
var accepterat. Jag uppfattade det som att de avrådde oss från båda tillväga-
gångssätten. Om jag, istället för att föra anteckningar, hade fört ljudupptagning 
så hade det eventuellt kunnat öka sanningshalten i den insamlade data eftersom 
att det hade blivit en mer detaljerad datainsamling. Jag återkommer till detta i 
kapitlet: ”metoddiskussion”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Hej, här kommer det morötter!”  Maja Schlegel 

19 

 

5 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras under huvudrubrik Förskola 1, 2, 3 och med 
underrubriker som har följande innehåll: ”Måltidssituationen och måltidens ut-
formning”, ”kommunikation” samt ”inflytande”.  

Under den första rubriken så presenteras dels vad som observerats, som exem-
pelvis: hur maten serveras, vart barnen sitter, vart pedagogerna sitter och vem 
som gör vad. Under rubriken kommunikation beskrivs först hur förskollärarna 
själva anser att kommunikationen fungerar, sen hur kommunikationsförhållan-
dena såg ut under observationerna. Under den sista rubriken lyfts hur förskol-
lärarna arbetar med barnens inflytande. Deras synpunkter på om det finns hin-
der och/eller möjligheter för mer inflytande för barnen samt hur förskollärarna 
presenterar sitt förhållningssätt.  

Jag vill förtydliga varför resultatet inte bara benämner ”förskollärare”, utan 
även ”pedagoger”. När benämningen ”pedagoger” används, inkluderar det 
även barnskötare och/eller personal med annan pedagogisk utbildning som ar-
betar på respektive avdelning.  

5.1 Förskola 1 – en måltidskultur som ger uttryck för ord-
ning och reda 

Förskolläraren presenterar sitt förhållningssätt och förskolans måltidskultur. 
Hon påpekar att de har lite olika arbetssätt och barnsyn i arbetslaget. Olika 
tillåtande attityder gentemot barnen. Detta visades delvis under observationen 
genom lite olika tonfall hos de olika pedagogerna. Hon påpekar att de använde 
kommunikativa tecken, framförallt vid matbordet. Hon uttrycker att samtliga 
pedagoger är måna om att måltiden ska vara en gemensam stund där de äter 
tillsammans och respekterar varandra. 

5.1.1 Måltidssituationen och måltidens utformning – pedagoger 
och barns samspel under observationstillfället 

Samtliga barn har bestämda platser runt matbordet och pedagogerna roterar 
schemamässigt från dag till dag. Enda undantagen är om det inte är så många 
barn där, då kan vissa barn få sitta på en annan plats än vanligt, så de får en 
mer samlad och gemensam måltid än att de ska behöva sitta så utspritt. När 
barnen satte sig till bords så stod det redan rivna morötter framme, som alla 
fick ta för sig av. De åt och samtalade om vem som fick pepparkakan ur julka-
lendern denna gång. En av pedagogerna kom in med en matvagn och började 
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placera ut karotter på de två borden. Alla väntade tills pedagogen sa ”varså-
goda”, sedan började de ta för sig av maten.   
  I den mån barnen klarar av får de ta maten själva 
och dela upp maten i munsbitar. Det finns både skedar och gafflar i en kruka 
på bordet så barnen har möjlighet att välja vad de vill äta med.  Det uttrycks 
inga tvång på att äta upp maten, även om de tagit för sig själva av den. Peda-
gogerna frågar vilken dryck barnen önskar och häller upp den valda drycken 
till dem. Under ett tillfälle så samarbetar barn och vuxen och häller upp 
drycken tillsammans. Ett barn ber om att få mer ris. Pedagogen påpekar att det 
finns ris kvar på tallriken och att hen får äta upp det riset först. Måltiden fort-
skrider och de samtalar om vad de ska göra under helgen och om någon har 
några roliga planer. Alla pedagoger har en uppmuntrande inställning till maten 
och påpekar att man måste äta för att orka leka. Alla får sitta kvar vid bordet 
tills samtliga har ätit upp. Då samlas tallrikarna in av en pedagog och en annan 
hämtar frukten som ligger på matvagnen. Barnen får välja mellan klementin 
och äpple och de får välja hur många klyftor eller bitar. De två äldsta barnen 
får skala sina klementiner själva. När frukten är uppäten säger alla ”tack för 
maten” innan de lämnar bordet.   

De regler som finns kring deras måltid är bland annat: säga ”varsågoda” innan 
någon får börja ta för sig, vänta in varandra/turtagning, gärna smaka på maten, 
vänta tills alla har ätit upp innan någon får lämna bordet samt säga ”tack för 
maten” innan någon lämnar bordet. Observationen stämde väl överens med hur 
pedagogen i förväg presenterat hur en måltidsituation var utformad. Förskol-
läraren berättar att de uppmuntrar barnen att smaka på maten och de vill ha en 
positiv inställning till nya maträtter och inte att det ska bli en laddad situation 
kring matbordet. De kan vara att exempelvis testa lite sås på fingret. Men i 
huvudsak är hennes motto: ”Ät vad du vill, bara du blir mätt! Det är det vik-
tigaste”.  

Förskolläraren reflekterade kring barnens olika placeringar kring matbordet på 
följande sätt: 

Det är både positivt och negativt att vissa barn har lite olika platser vid matbordet. För-
delen är att det är bättre att samlas runt färre bord när det är få barn, så vi får en trevli-
gare, samlad och gemensam måltid. Nackdelen är dock att det kan upplevas förvirrande 
för de barn som ”slussas runt”. Att de aldrig riktigt får en trygg plats. (Personlig kom-
munikation 7/12 2018). 

Resonemanget pekar på vikten av att ha en fast plats vid bordet och att rutiner 
skapar trygghet. Orsaken till att barnen kan få en annan plats är om många barn 
är borta och pedagogerna hellre vill att alla sitter samlade runt färre bord, än 
sitter utspridda. 
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Förskolläraren beskriver i intervjun, att de har en tydlig måltidskultur. Peda-
gogerna är måna om att barnen ska säga ”tack” och ”varsågod”. Vidare att de 
ska vänta in varandra och respektera varandra vid matbordet. Alla får lov att 
vänta på varandra innan någon lämnar bordet och då ska samtliga säga ”tack 
för maten”. Många fostran- och artighetsaspekter som även syntes väl under 
observationen. Vidare visade observationen att pedagogerna väntar in och lyss-
nar på barnens önskemål, dock med undantag av situationen nedan. När maten 
hade ätits upp och barnen blev tilldelade frukt observerades en konversation 
som var avvikande till inflytande: 

Barn 1: ”Mera! Jag äter så snabbt!” 

Barn 2: ”Pläpple!” (äpple) 

Pedagog 1: ”Klementin har vi här nu.” Pedagog 2 skalar en Klementin. 

B2: ”Pläppleeee!” 

P1: ”Men nu får du lov att vänta. Hon hör vad du säger.” 

Barnet får klementinklyftor av pedagog 2. 

P2: ”Vi delar! En, två bitar.” Pedagogen klipper klyftorna och barnet äter upp kle-
mentinbitarna. 

B2: ”Pläpple!” 

P1: ”Jaa, där borta finns det äpple.” Pedagogen nickar bort mot matvagnen där det 
ligger frukt kvar. 

B2: ”Pläpple!” 

P1: ”Nää, nu får det räcka! Du har ju ätit jättemycket frukt redan.” 

            (Observationstillfälle 7/12 2018) 

I den här sekvensen så tillgodoses inte alls barnets önskan i val av frukt. Barnet 
försöker kommunicera genom att använda rösten samt öka ljudnivån för att få 
göra ett eget val. Av någon anledning väljer pedagogen att neka barnets öns-
kan. 

5.1.2 Kommunikation - endast verbal 

Förskolläraren presenterar barnens språkliga skicklighet och hur pedagogerna 
därför arbetar kommunikativ på följande sätt: 

Eftersom hälften av barnen kan göra sig förstådda via ord, så blir det huvudsakliga kom-
munikationssättet verbalt. Resterande sju barn är på god väg med sitt tal. De kan oftast 
göra sig förstådda med hjälp av gester, ett fåtal ord eller peka på det som han eller hon 
vill ha eller önskar. (Personlig kommunikation, 7/12 2018) 
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Förskolläraren berättar vidare att de använder sig lite av ”tecken som stöd”, 
mestadels vid måltidssituationerna. Hon upplevde att barnen har snappat upp 
de tecken som pedagogerna har använt sig av. 

Vad händer under måltiden - hur kommunicerar de? 

Under observationen syntes inga ”tecken som stöd”. Pedagogerna tilltalar och 
svarar barnen verbalt och barnen svarar och konverserar med pedagogerna i 
form av ord eller nickningar och skakningar på huvudet. Pedagogerna sökte 
ögonkontakt med barnen som de talade med och väntar alltid på svar. 

5.1.3 Inflytande – tydliga rutiner  

Barnen får till stor del ta för sig av maten själva och besluta hur mycket de 
orkar äta. De får även dela maten själva, i den mån de kan. Barnen får välja 
bestick själva samt bestämma val av dryck. Dock ej hälla upp drycken själv, 
utan det gör till störst del pedagogerna åt barnen. Det märktes att pedagogerna 
var aktiva med att ”peppa” barnen till att utvecklas och öva sig på nya saker. 

Förskollärarens lyhördhet 

Under intervjun förklarar förskolläraren att de är måna om att låta barnens rös-
ter och viljor bli hörda och att de ska få öva på att lära sig att klara av saker 
själva. Som att ta för sig av maten på egen hand. Pedagogerna väntar ofta in 
och lyssnar på barnens önskemål under måltidsituationen som observeras 
(dock finns exempel på motsatsen i ett citat som tas upp tidigare, under rubri-
ken: ”Beskrivning av måltidssituationen”) 

Vi brukar ändå vara lite uppmärksamma om vi vet att ett barn är ”bra på att ta för sig för 
mycket” än vad hen klarar av att äta upp. Lassa upp fyra, fem potatisar exempelvis. Eller 
tar en smörgås till fast han eller hon redan ätit väldigt mycket innan. Då brukar vi försöka 
påminna om det innan barnet tar för sig eller att vi kompromissar lite i slutet av måltiden. 
Exempelvis att vi kanske delar på smörgåsen så barnet bara behöver äta upp halva. (Per-
sonlig kommunikation, 7/12 2018) 

Detta är ett exempel på hur pedagogerna tar ansvar över situationen och sam-
tidigt skapar förutsättningar för barnen att ”lyckas”.  

Upplever förskolläraren att det finns hinder och/eller möjligheter som på-
verkar små barns inflytande? 

Förskolläraren var mycket mån om att hon vill göra barnen ännu mer delaktiga. 
Hon har en stark önskan om att arbetslaget ska använda sig av mer tecken, för 
de allra yngstas skull så att de ska få bättre möjlighet att göra sig förstådda. 
Hon önskar också att skapa en bättre kommunikation med köket för att öka 
variation på mellanmålen. 
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Förr, när vi hade en annan kokerska, fick barnen få vara med och bestämma vad som 
serveras och ha inflytande i form av ”önskeveckor”. Då fick varje avdelning i tur och 
ordning sätta menyn en vecka framöver. Detta uppskattades verkligen av barnen och jag 
hoppas att vi kan införa det igen. (Personlig kommunikation, 7/12 2018) 

Detta är ett exempel på hur pedagogen önskar ge barn mer inflytande över 
måltiderna. 

5.2 Förskola 2 – måltidskultur som är öppna för att prova 
och uppleva med alla sinnen 

Förskolläraren presenterar ett accepterande och tillåtande synsätt, vilket också 
syntes i observationen. Pedagogerna är väldigt positivt inställda till maten, 
samtalsämnena, barnens agerande etc. De har en entusiastisk inställning många 
situationer, även de händelser som kan uppfattas som ett ”jobbigt moment” för 
de som vuxna. Förskolläraren menar på att det istället är utforskande och lä-
rande för barnen. Som exempelvis när ett av barnen leker med vattnet i glaset. 
Då konstateras, under skratt, att barnet har roligt med vattnet istället för att det 
ska vara besvärligt att torka upp det. 

Förskolläraren beskriver att barnen har bestämda platser. Det finns en anled-
ning till att vissa av barnen har bestämda platser. Innan de beslutar att ett barn 
bör ha en bestämd plats så ställer de sig frågan: ”varför vill placera barnet på 
en bestämd plats?”  

Vissa av barnen kan vara i större behov av att ha en ”egen” plats på grund av kommuni-
kationen, tryggheten med närhet till vuxen eller för att underlätta med matträningen. De 
som flyttar runt mer, får göra det för att de klarar av det. Om det kommer önskemål om 
att exempelvis sitta bredvid en specifik pedagog eller en kompis så tillgodoses det i den 
mån som går. (Personlig kommunikation, 11/12 2018) 

På den här avdelningen är det pedagogerna som serverar all maten. Hon be-
skriver fördelen med att barnen får serverat allt som finns, än att de får välja 
själva och bara tar det som de vet om att de gillar. Pedagogerna tycker att bar-
nen måste få möjlighet att utforska maten med alla sina sinnen samt få chansen 
att vänja sig vid ny mat och nya smaker. Hon anser att pedagogernas arbetssätt 
ger barnen de möjligheterna. Under måltiden observeras mycket uppmuntrade 
ord till barnen om att smaka på olika saker som sås och sylt. Även olika tillvä-
gagångssätt att smaka presenteras-pedagogerna visar att man kan använda ske-
den eller doppa potatisen.  

Den enda regeln som finns på denna avdelning är att ”det ska vara en trevlig 
stund!” 
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5.2.1 Måltidssituation och måltidens utformning - Våga prova på 
och uppleva med alla sinnen 

På den här avdelningen så är det vi vuxna som serverar maten. Först och främst frukost 
och lunchen. Alla pedagoger har bestämda platser, det systemet har mest uppstått av ren 
vana. Det är vissa av barnen som har bestämda platser och vissa av barnen roterar. (Per-
sonlig kommunikation, 11/12 2018). 

Vid observationstillfället rullade kokerskan in matvagnen. Pedagogerna place-
rar barnen där de ska sitta, de lägger upp mat på barnens tallrikar och serverar 
dem. De står bakom barnens ryggar och delar maten, sedan frågar en av peda-
gogerna vad alla vill ha att dricka. Hon tecknar ”mjölk” och ”vatten”. Pedago-
gerna cirkulerar kring barnen och servar dem, sedan tar de sig själva mat och 
slår sig ner. Ett av barnen samarbetar med en av pedagogerna och delar maten. 
Ett annat barn plockar upp en bit köttfärslimpa ett flertal gånger med händerna 
för att känna på den, men lägger sedan ner den igen.  

Det finns både skedar och gafflar på bordet och barnen får välja själva vad de 
vill äta med. Vid ett flertal gånger noteras att barnen testar olika bestick och 
även övar på att dela maten själva eller med hjälp av en pedagog. Pedagogerna 
frågar regelbundet om barnen tyckte att maten var god eller om de vill ha mer 
av någonting. Den pedagogen som sitter närmast matvagnen är mest aktiv med 
att servera barnen och fylla på med mer mat.  

När alla har börjat äta klart går en pedagog och hämtar fruktfatet. Barnen jublar 
när de ser frukten. Pedagogerna frågar i tur och ordning vad barnen vill ha för 
frukt. En pedagog håller fram fruktfatet till det yngsta barnet så får hen peka 
på vilken frukt hen vill ha. När frukten börjar bli uppäten börjar även två av 
barnen bli rastlösa och får lämna bordet. Det yngsta barnet får hjälp ner och 
går hand i hand med en av pedagogerna bort till tvättrummet. Ett barn sitter 
kvar och äter lite frukt, gäspar och tittar på när kompisarna leker bredvid.  

5.2.2 Kommunikation - ögonkontakt och tecken som stöd  

Förskolläraren berättar att det är främst talet som de kommunicerar med. Men 
de använder sig till viss del av tecken som stöd med. Pedagogerna på avdel-
ningen förstår nyttan med det och de arbetar med strategier för att få igång det 
igen. De var mycket mer aktiva för några år sedan, men på grund av personal-
byte så föll det tyvärr bort. Men de har märkt att barnen har snappat upp de 
tecken som pedagogerna gör och hon förklarar: 

Det är häftigt att se vilken nytta det kan göra och så kul att barnen verkar förstå nyttan. 
Vi är snabba med att ge dem bekräftelse och beröm. (Personlig kommunikation 11/12 
2018). 
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Vad händer under måltiden - hur kommunicerar de? 

Det var främst talet som de kommunicerar med, men även gester, ögonkontakt 
och lite tecken. Pedagogerna är noga med att få ögonkontakt med barnet de 
talar med för att uppmärksamma att hen hörde. De flesta av barnen svarar med 
ord, ett av barnen endast med nickningar/ skakningar på huvudet. Pedagogerna 
tecknar bland annat drycken och alla frukter. Det är två av barnen som tecknar 
tillbaka.  

5.2.3 Inflytande - möjliggörande att testa nya saker utan tvång  

Barnen får välja själva vad de vill dricka, hur mycket de vill äta av det som 
ligger på tallriken samt vilka bestick de vill använda sig av. De har även olika 
varianter/märken av skedar som har olika utseende och är utformade på olika 
sätt. Pedagogerna har hjälpt barnen att provat sig fram och låtit dem byta och 
testa för att komma fram till vilken som passar dem bäst. Barnen får också 
välja frukt efter maten och de får äta så mycket eller lite som de vill. De får 
även välja vilken färg de vill ha på äpplet, rött eller grönt. Många av barnen får 
välja var de vill sitta vid matbordet och bredvid vem. 

Barnen får inte inflytande i att välja hur mycket eller vad de vill ska ligga på 
tallriken. Anledningen till att det är pedagogerna som serverar maten är för att 
det var ett barn som brände sig på den varma gröten för ett par år sedan. Efter 
det så började pedagogerna med detta systemen och de tycker fortfarande att 
det fungerar bra.  

Vi vuxna lägger upp allting som köket erbjuder för dagen, så får barnen sedan välja vad 
de vill äta av det som ligger på tallriken. Detta ger inte barnen möjlighet att få välja själva 
vad som ska ligga på tallriken, men de får möjlighet att ta del av all mat som serveras och 
utforska den med alla sina sinnen och succesivt vänja sig vid, och våga prova, ny mat. 
Alla barn väljer själva vad de vill äta av och att ingen tvingas att prova någonting som 
han eller hon inte vill. (Personlig kommunikation, 11/12 2018). 

Nedan lyfts en sekvens ur observationen där en av pedagogerna har uppmärk-
sammat ett barns agerande och genom det försöker hon att ta reda på vad barnet 
vill ha. 

Barn 1: ”Assin.” (Apelsin) 

Pedagog 1: ”Jaa, vill du också smaka?” Pedagogen tecknar ”apelsin/kle-
mentin” och barn 1 svarar ja.  

P1: ”Vill du också ha lite klementin?” Pedagog söker ögonkontakt med 
barn 2.  

P2: ”Han släpper ner sin banan i knät hela tiden, så han vill säkert prova 
någonting annat.”  
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Pedagog 1 klipper klyftor av klementin i mindre bitar. Barn 2 försöker 
plocka upp de hala bitarna för att smaka på dem. 

              (Observationstillfälle 11/12 2018) 

Barnet visar med sitt kroppsspråk och sitt agerande med att ideligen släppa ner 
bananen i knät eller på golvet, att hen inte är intresserad av frukten. Pedagog 2 
uppmärksammar detta genom att anta att barnet inte tycker om frukten som 
hen valde. Pedagogen ger barnet en möjlighet att få testa klementin istället för 
att se om det faller hen bättre i smak.  

Förskollärarens lyhördhet 

Nedan lyfts ännu en sekvens från observationen. I den här situationen kan man 
se hur pedagogerna är lyhörda till vad som sker kring bordet samt att de läser 
av de barn som ännu inte talar. Ser vad de gillar och vad de tycker mindre om. 

Barn 1 leker med vattnet i glaset. 

Pedagog 1: ”Oj, skvätte det… det var roligt tror jag.” 

Pedagog 2: Får jag servera dig lite kött?” Söker ögonkontakt med barn 2 som 
nickar till svar.  

P2: ”Eller lite morot kanske?” Pedagogen tar tallriken för att fylla på med mer 
mat.  

P2: ”Nähä du, det gillade du inte.” Pedagogen pekar på en hög med rivna mo-
rötter som gömde sig på bordet bakom tallriken. 

P1: ”Oj, rena sjöslaget! Vänta lite.” Pedagogen börjar torka upp på bordet där 
ett vattenglas har ramlat omkull. Hjälper barn 1 och visar hur man håller i glaset. 

Barn 1 dricker lite vatten sen tar hen ner sin hand i glaset för att nå vattnet på 
botten. Tar upp handen och kladdar med vattnet på bordet. 

P1: ”Akta så det inte går sönder!” Barn 1 fortsätter att leka med vattnet på 
bordet. 

P1: ”Vi får nog ha vattenlek med dig någon dag, för detta var ju jättekul! Su-
perspännande ju!” 

            (Observationstillfälle 11/12 2018) 

Pedagog 2 undrar om barn 2 vill bli serverad lite mer kött och söker ögonkon-
takt för bekräftelse. Hon erbjuder även att fylla på med mer morötter, eftersom 
att de inte längre finns några på tallriken. Istället upptäcker hon att barnet lagt 
dem åt sidan, på bordet. Jag tolkar det som att hen inte är intresserad av att äta 
mer av de rivna morötterna. Samtidigt visar barn 1 med sitt kroppsspråk att hen 
uppskattar att leka med vattnet i glaset. Barnet har ett flertal gånger under mål-
tiden doppat sin hand i glaset för att sedan måla med vattnet på bordet. Pedagog 
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1 uppmärksammar barnets intresse och föreslår vattenlek i badrummet inom 
en snar framtid. Båda pedagogerna är lyhörda och uppmärksammar barnens 
önskan och intentioner.  

Upplever förskolläraren att det finns hinder och/eller möjligheter som på-
verkar små barns inflytande? 

Det ”hinder” som jag kan komma på är i så fall extrapersonal, framförallt en del vikarier 
som inte har samma tillåtande synsätt som oss. Vi på den här avdelningen låter gärna de 
små äta med händerna, om det är det redskap som fungerar bäst för dem. Såklart upp-
muntrar vi till att använda bestick, men det är absolut inget måste. (Personlig kommuni-
kation, 11/12 2018) 

Ett annat hinder som de upplever är att om de inte har lärt känna barnet än, och 
inte vet hur hen vill ha det eller vad hen tycker om. Då försöker pedagogerna 
göra allt för att tolka alla signaler och läsa av barnet, om hen ej talar verbalt 
än.  

Förskolläraren skulle vilja utveckla barnens inflytande kring maten med hjälp 
av ”Sapere-metoden” (Livsmedelsverket, 2015). Sapere-metoden är ett arbets-
sätt där barnen får vara med och laga maten från grunden och ger dem möjlig-
het att involvera alla sina sinnen. De får bli delaktiga i maten på en helt ny nivå 
och det är någonting som hon tycker att de borde ta tillvara på när de har köket 
så nära.  

5.3 Förskola 3 – Tydliga rutiner skapar förutsättningar för 
individuellt inflytande 

Förskolläraren berättar att de har en positiv inställning till måltiden. De är 
måna om att barnen ska ta initiativ till att lära sig äta själva och smaka på ma-
ten. Ett bekymmer för dem är att pedagogerna upplever att maten inte är an-
passad till små barn. Maten tillagas i ett kök på en skola och levereras sedan 
till förskolan.  

Det är flera rätter som vi inte längre kan ta emot för att det är inget av barnen som äter. 
Det är ofta som barnen inte ens vill smaka på maten som erbjuds för dagen. Men vi är 
väldigt måna om att barnen ska få i sig ordentligt av lunchen så att de orkar med dagen. 
(Personlig kommunikation, 12/12 2018) 

Detta är någonting som även märks tydligt under observationen. Pedagogerna 
påpekar ett flertal gånger, under observationen, att barnen inte bara kan äta 
grönsaker utan får lov att prova lite fisk med. Även uppmaningar om att det 
finns olika bestick till hands är återkommande under observationen. Pedago-
gerna är hjälpsamma och visar gärna barnen hur man kan hålla så det blir lät-
tare att äta. Något mer som uppmärksammades under observationen är att det 
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användes tecken som stöd för att förstärka olika adjektiv samt att båda peda-
gogerna har en väldigt positiv och glad inställning till mat och de var väldigt 
måna om att barnen ska smaka och ta del av allt som bjuds. Vilket kan tolkas 
som den rådande matkulturen önskar att barnen ska äta med bestick och smaka 
all sorts mat. 

När frågan om hur det ser ut med regler på avdelningen kom upp så svarade 
förskolläraren: 

Vi har haft lite olika regler under olika perioder. Ett tag ville många av barnen ha fötterna 
på bordet. En annan period var det glas som slogs hårt i bordsskivan. Men jag tycker inte 
att det är bra med för många regler i onödan. Utan om det finns regler så ska det vara 
tydliga och konkreta så att barnen förstår varför de finns till. (Personlig kommunikation 
12/12 2018). 

5.3.1 Måltidssituationen och måltidens utformning - hur 
pedagogerna möjliggör val av mat 

Pedagogerna frågar barnen vart deras platser är och hjälper dem upp i stolarna. 
Ett av barnen gråter väldigt. Jag vet inte om det är på grund av min närvaro, 
men väljer ändå att ta ett steg tillbaka och hamnar bakom ett hörn och därmed 
bara kan se det andra bordet och inte bordet där det upprörda barnet sitter. 
Kontaktar samtidigt närmaste pedagog och frågar om jag ska lämna rummet 
eftersom att barnet verkar vara så ledset. Hon berättar att barnet alltid brukar 
vara det när de slår sig ner för att äta, men att hen alltid lugnar sig när maten 
väl serveras. Jag stannar ändå kvar bakom hörnet tills det att barnet inte gråter 
mer. Då placerar jag mig så att båda borden blir synliga igen, men är ändå 
uppmärksam på det, tidigare, ledsna barnet. 

När alla har satt sig till bords börjar pedagogerna lägga upp mat på tallrikar. 
De kolhydrater som erbjuds för dagen (potatis, pasta, ris etc.) placeras på tall-
riken sedan får barnen själva välja vad mer de vill ha mer på sin tallrik. Det 
finns både skedar och gafflar som de kan välja mellan att använda sig av. De 
äldsta barnen får en bordskniv med så de själva kan få prova att dela maten. 
Pedagogen frågar alla barnen vad de vill ha för dryck och tecknar ”mjölk” och 
”vatten”, barnen blir serverade den dryck de önskar. 

Pedagogerna har en positiv inställning och de frågar barnen om allt som finns 
på bordet och vad de vill ha på sin tallrik. De får bestämma, fast det är peda-
gogerna som lägger upp.  

Barn 1: ”Nu vill jag ha morötter!” 

Pedagog 1: ”Hej, här kommer det morötter!” 

P1: ”Mm, det var gott! Tyckte du att det var gott?” Barnet nickar till svar. 
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P1: ”Va bra! Vill du också ha gurka?” Söker ögonkontakt med barn 2. 

Barn 2: ”Ja åsså guka!” 

P1: ” Det ska du få, det kommer här!” 

Barn 3 äter med händerna. 

P1: ”Men du, det finns en sked.” Pedagogen räcker skeden med mat på till 
barnet. 

P1: ”Så, varsågod! Barnet övar med skeden. 

P1: ”Kolla här, om vi hjälps åt! Pedagogen hjälper barnet att lassa upp 
mat på skeden och matar. 

B2: ”Ja meej guka!” (Mer gurka)  

P1: ”Men äter du någon mat också?” 

              (Observationstillfälle 12/12 2018) 

Samtalen fortskrider och det är många av barnen som bara vill ha grönsaker 
och ber om det gång på gång. Pedagogen serverar men påminner flera gånger 
om att det finns fisk eller potatis på tallriken också. Vissa av barnen börjar bli 
trötta och mätta. En av pedagogerna börjar hjälpa två av barnen ner från sina 
stolar för att lägga dem för vila. Av de barnen som sitter kvar är det några som 
äter fortfarande, andra sitter bara och är nöjda. Efter ett tag börjar den andra 
pedagogen också hjälpa barnen ner för stolarna och ordnar med sovplatser.   

5.3.2 Kommunikationen – svenska, tecken, kroppsspråk och 
arabiska ord 

Förskolläraren förklarar att de använder sig främst av det talade språket, men 
även av tecken som stöd, i den mån samtliga pedagoger kan. Pedagogerna bär 
med sig tecken-kort som de använder sig av för att lära sig mer. Förskolläraren 
berättade att hon även lärt sig några arabiska ord för att underlätta för två av 
barnen med kommunikationen.  

Vad händer under måltiden - hur kommunicerar de?  

Pedagogerna tecknar, men endast ett fåtal gånger, under observationen. Den 
huvudsakliga kommunikationen är genom verbala ord och genom sitt kropps-
språk. Under måltiden svarar barnen i form av ord eller nickningar/skakar på 
huvudet. I anteckningarna noteras att två av barnen tecknar ”ost” och ler mot 
förskolläraren. Det visade sig senare att de tydligen brukar få ostskivor på fru-
kosten, men eftersom att det inte fanns någon ost under lunchen så kunde de ej 
få det. 
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Innan de slår sig ner för att äta uppmärksammas att en av pedagogerna tecknar 
”äta” och säger någonting som ej kan uppfattas. Senare förklarar förskolläraren 
att det betyder ”äta mat” på arabiska. 

5.3.3 Inflytande – delvis tillit till barnens förmågor 

Barnen har möjlighet att påverka sin situation utifrån önskemål och förmåga 
men pedagogerna har det yttersta ansvaret. 

De barn som har motoriken får lägga upp en del av maten själva, men i huvudsak så är 
det vi pedagogerna som serverar. De får till viss del välja vad de vill ha på sin tallrik. När 
väl maten är serverad så väljer de själva vad, av det som finns där, de vill äta samt hur 
mycket. De väljer vad de vill dricka och vad de vill äta med för bestick. Vissa av barnen 
äter fortfarande en del med händerna, men då brukar vi påminna om att det finns bestick 
som de kan öva med. (Personlig kommunikation, 12/12 2018) 

Som man kan läsa i citatet ovan berättar förskolläraren att de barn som har 
motoriken, gärna får lägga upp maten själva, men det är dock ingenting som 
noteras under observationen.  

Förskollärarens lyhördhet 

Pedagogerna tilltalar barnen, söker ögonkontakt och förstärker vissa ord med 
tecken. De samtalar med varandra runt bordet och pedagogerna försöker göra 
alla delaktiga i samtalet genom att ställa frågor och göra dem involverade i 
diskussionerna.  

Alla har bestämda platser kring bordet, både barn och pedagoger. De har kom-
mit fram till att detta system fungerar bäst för dem. Placeringen är dels på 
grund av i vilket behov av hjälp barnen är. De barn som är mer självständiga 
och kan klara av mycket själv får sitta vid bordet där det bara sitter en pedagog 
och de som behöver lite mer hjälp får sitta där det finns två pedagoger till 
hands. Men de bestämda platserna finns också till för att det var några av bar-
nen som ”bossade” över andra och bestämde vad som fick ätas och ej. Detta 
relaterade till att det då finns barn som inte vågade äta av maten. Pedagogerna 
löste problemet med att sätta dessa barn vid olika bord samt ge alla barnen 
samt alla vuxna bestämda platser.  

Vi känner nu att detta är ett system som funkar bra för oss, även om barnen inte har något 
inflytande i just val av plats. Men möjligheten finns absolut att det är någonting som kom-
mer ändras framöver, så barnen får vara med och bestämma. Men någonting annat som 
vi dock har uppmärksammat är att vi alla upplever att maten inte riktigt är anpassad till 
barnen och vi försöker se över möjligheterna till en egen kokerska, även om jag tyvärr 
inte tror att det kan bli möjligt. Framförallt ett av våra barn har väldigt svårt att äta viss 
mat. Då brukar vi spara och frysa in av den maten som vi vet att han äter av och ge det 
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under de måltider som han inte får i sig någonting annat. (Personlig kommunikation, 
12/12 2018) 

Citatet visar på att pedagogerna har uppmärksammat vad barnen uppskattar för 
mat och har även försökt finna en lösning på det ”problemet” som uppstått, på 
egen hand. 

Upplever förskolläraren att det finns hinder och/eller möjligheter som på-
verkar små barns inflytande? 

Maten serveras i karotter som står placerade på de två matborden. Men tyvärr är många 
av karotterna för höga för att barnen ska kunna ta maten själva. Detta är ett problem som 
vi har sett över och ska få in en lämpligare variant för barnen. Vi har även små karaffer 
som finns tillgängliga för barnen, men då uppstår istället ”problemet” att barnen dricker 
sig mätta. De fokuserar bara på att hälla upp drycken själv, vilket jag förstår är super-
spännande, men de glömmer bort att äta maten med. (Personlig kommunikation 12/12 
2018). 

Förskolläraren har en önskan om att barnen skall ha möjlighet att själva ta av 
maten och hälla upp den dryck som de väljer, på egen hand. Vidare lyfter pe-
dagogen en önskan om att barnen skulle få ”önskeveckor” och få vara delaktiga 
i vilken sorts mat som serveras på förskolan. Detta är dock inte möjligt för dem 
i nuläget eftersom att de inte har tillgång till en egen kokerska.  

Ett annat hinder som finns, som förskolläraren tycker påverkar barnens tid 
kring matbordet, är pedagogernas olika tillåtande syn på hur barn ska få äta sin 
mat.  

Vi har tyvärr lite olika sätt att se på saker o ting i arbetslaget. -Nu har du grisat färdigt! 
Har jag hört ett antal gånger. Jag tycker att barnen måste få känna och klämma lite på 
maten. Önskar att vi alla hade samma tillåtande synsätt och därmed ett bättre arbetssätt 
i arbetslaget. (Personlig kommunikation, 12/12 2018) 

Förskolläraren önskar mer acceptans från sin kollega, gentemot barnen. Att 
hen ska låta barnen få utforska maten med alla sinnen för att få en mer spän-
nande och utvecklande måltid.   

5.4 Sammanfattning av resultatet 
Nu lyfts ännu en gång forskningsfrågorna och nedan dem kommer en samman-
fattning av resultaten. 

• Hur kommunicerar barn och vuxna med varandra i måltidssituation-
erna? 

• På vilka sätt svarar förskollärarna på barnens önskemål och behov? 
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• Hur uttrycker förskollärarna att de förhåller sig till barnen så att barnen 
ges möjligheter till ett inflytande över sin egen måltidssituation? 

• Hur är måltidssituationen utformad? 

Under observationerna noteras att många av barnen tar initiativ till att vilja 
påverka sin måltidssituation. Bland annat genom att själva välja vad de vill 
dricka, barnen berättar om de vill ha mer av någonting och de får bestämma 
vilken frukt de vill ha samt hur många klyftor eller bitar de vill ha av den.  

På förskola två och tre noteras att flera av barnen byter bestick och på samtliga 
förskolor övar sig, i princip, alla på att äta själva (det är inget barn som blir 
matat). På förskola ett tar barnen själva sin mat. På förskola två får barnen 
själva välja av utbudet som ligger på tallriken. På förskola tre berättar barnen 
för pedagogerna vad de vill ha på sin tallrik. Samtliga barn på alla förskolor 
får själva bestämma val av dryck samt att de får avgöra när de känner att de 
inte vill ha mer och det är inget barn som är tvunget att äta upp om det finns 
mat kvar på tallriken, oavsett om de tagit till sig av maten själv eller ej. 

Dock bevittnas ett tillfälle där barnets önskan utesluts helt. Det är under obser-
vationen på förskola ett där ett barn påpekar vid ett flertal gånger att hen vill 
ha äpple. Pedagogerna tillgodoser inte barnets önskan utan ger istället en annan 
frukt. Vilken syn har pedagogen på barnet under den här situationen? Eller 
reflekterar hon över det som sker? Pedagogen tar beslutet åt barnet och barnet 
framställs som ej kapabel till att göra ett eget val. Pedagogens och barnets roll 
framstår inte som jämlika.  

Kommunikationen utförs i huvudsak verbalt på alla förskolor. Men samtliga 
pedagoger anstränger sig för att få ögonkontakt när barnen tilltalas. De är noga 
med att peka, visa eller använda sig av gester när de beskriver eller frågar 
någonting. 
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6 ANALYS 

Analysen av studien görs ur ett sociokulturellt perspektiv. Utgångspunkten lig-
ger i hur människor integrerar med varandra och kommunicerar i olika sociala 
sammanhang. De forskningsfrågor som lyfts uppmärksammar hur vuxna och 
barn kommunicerar med varandra, hur förskolläraren svarar på barnens önske-
mål och behov, förskollärarnas förhållningssätt för att skapa inflytande till bar-
nen samt utformningen av måltidssituationen. De redovisas nedan. 

De relevanta, teoretiska begrepp som används är: den proximala utvecklings-
zonen, mediering, psykologiska redskap, intersubjektivitet samt måltidskultur. 

6.1 Hur är måltidssituationen utformad? 
De tre förskolorna använder sig av olika metoder för att ge barnen inflytande. 
När det handlar om måltidskulturen (Löfdahl, 2007) och beslut om vad som 
ska ligga på varderas persons tallrik så använder sig alla tre pedagoger av olika 
metoder. 

På den första förskolan låter de barnen ta maten själva i den mån de själva kan. 
Det vill säga att pedagogerna arbetar aktivt med barnens proximala utveckl-
ingszon genom att pedagogerna tidigare visat hur det ska gå till. Under obser-
vationen tar samtliga sex barn all mat på egen hand. Här har pedagogerna gett 
förtroende till barnens egna kapacitet. Genom denna handling menar de på att 
barnen är kapabla till att klara denna uppgift på egen hand och att pedagogerna 
förlitar sig på barnens förmågor (Säljö, 2013).  

Den andra förskolan använder sig av en helt annan metod. Där lägger pedago-
gerna upp allt som serveras för dagen, på vardera barns tallrik. Sedan får bar-
nen i sin tur ta beslut om vad de vill äta och smaka på, av vad det som ligger 
på tallriken. Detta gör pedagogerna för att ge barnen möjlighet att utforska mat 
som de annars kanske inte hade vågat placera på tallriken själva. För att kunna 
ge barnen en bredare smakupplevelse kring matbordet och ge dem möjlighet 
att våga undersöka maten i sin egen takt. Detta är ett exempel på mediering där 
maten kan förstås som en artefakt som barnen kan undersöka, under ledning 
av pedagogerna (Säljö, 2013). 

På den tredje, och sista, förskolan låter pedagogerna barnen till viss del ta egna 
beslut. Dagens kolhydrater placeras alltid på tallriken, sedan är det upp till var 
och en vad mer de vill ska ligga där, även om det är pedagogerna som serverar. 
De får berättat för sig om vilket protein och vilka grönsaker som finns för da-
gen, så beslutar barnen själva vad de vill ha. Här är det snarare ett samarbete 
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mellan barnens viljor och vad pedagogerna önskar att barnen ska få i sig för att 
orka med dagens alla aktiviteter. Maten används delvis som en artefakt där 
kolhydraterna är ett exempel på mediering. Pedagogerna arbetar med barnens 
proximala utvecklingszon genom att ge dem möjlighet att ta egna beslut om 
vad mer som de vill placera på tallriken (Säljö, 2013). 

Under observationerna syns tydligt att alla barnen på samtliga tre förskolor har 
en intersubjektiv förståelse av hur måltidskulturen är utformad, på respektive 
förskola. De är medvetna om hur rutinen för att ta mat eller bli serverad ut-
trycker sig och samtliga följer med i gruppen (Säljö, 2013). 

6.2 Hur kommunicerar barn och vuxna med varandra i 
måltidssituationerna? 

Pedagogerna använder verbalt språk, ögonkontakt, tecken och kroppsspråk i 
medieringen för att kommunicera med barnen. Det är de fyra psykologiska 
redskapen som samtliga pedagoger använder sig av för att kommunicera och 
skapa inflytande till barnen (Säljö, 2013). Pedagogerna har delvis en aktiv pe-
dagogroll och använder sig av tydlig verbal kommunikation. Observationerna 
visar på pedagogernas vilja att hjälpa och visa på olika sätt att kommunicera, 
utöver det verbala, för att ge barnen de hjälpmedel som de behöver för att skapa 
och/eller öka sitt inflytande. Pedagogerna har alla en aktiv pedagogroll genom 
att de lyssnar in barnen, låter i den mån som går ge alla möjlighet att komma 
till tals samt genom att de ständigt söker ögonkontakt med barnen för att få 
deras bekräftelse (Johannesen & Sandvik, 2009). 

Det som de tre förskolorna har gemensamt är att de alla i huvudsak använder 
sig av det verbala språket som mediering i kommunikationen med varandra. 
De barn som inte talar verbalt använder sig av sitt kroppsspråk, genom att ex-
empelvis peka eller genom att nicka och/eller skaka på huvudet. Alla pedago-
gerna är måna om att få ögonkontakt med barnen för att få bekräftelse att de 
hört. Det som tydligast skiljer förskolorna åt är mängden ”tecken som stöd” 
som används som psykologiskt redskap för att förtydliga det som sägs. För-
skola ett använde inga alls, på förskola två vid ett flertal tillfällen och vid för-
skola tre vid tre olika tillfällen. Detta visar att barnen socialiseras in i idén om 
att det talade språket är det som är det viktiga (Säljö, 2013). 
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6.3 På vilka sätt svarar förskollärarna på barnens önske-
mål och behov? 

Observationerna visar att pedagogerna arbetar aktivt för att skapa förutsätt-
ningar för barnens inflytande under måltidssituationen. Ett exempel är att samt-
liga pedagoger kommunicerar genom att läsa av barnens kroppsspråk och söka 
deras blickar samt ställa frågor verbalt och med tecken för att förstå vad det 
aktuella barnet önskar (Johannesen & Sandvik, 2009). Pedagogerna försöker 
hjälpa barnen att förmedla vad de vill ha genom att använda sig av olika psy-
kologiska redskap som sin röst, tecken eller genom att peka. Under observat-
ionerna visas tydligt att språket är det starkaste psykologiska redskapet och det 
är genom språket som den mesta medieringen skapas för kommunikation. Det 
är via rösten som pedagogerna svarar, även till de barn som uttryckt en önskan 
eller fråga genom att exempelvis peka på någonting (Säljö, 2013).  

Det är pedagogernas uppgift att skapa den måltidskultur de önskar på sin för-
skola. Att uppmärksamma och höra varje barn samt ge dem möjlighet att kunna 
påverka sin situation. Pedagogernas handlanden och bemötande ligger till stor 
vikt i barnens möjligheter till att få göra egna val. Mestadels under observat-
ionerna svarar pedagogerna positivt till barnens anspråk till att skapa infly-
tande (Löfdahl, 2007). På förskola två och tre framgår tydligt hur pedagogerna 
anstränger sig för att tillgodose barnens önskningar och intentioner. Bland an-
nat genom att låta barnen äta av den mat de önskar, får välja själva vilken typ 
av fysiskt redskap de vill äta med samt välja själva när de är nöjda och behöver 
inte äta upp om det finns mat kvar på tallriken. Detta gör pedagogerna på för-
skola ett med, men då med undantag av det tillfället där barnets önskan om 
frukt hindrades helt och barnet istället fick en annan frukt (Johannesen & 
Sandvik, 2009).  

Under observationen på förskola tre var det ett av barnen som grät när det blev 
placerat på sin stol. Efter konsultation med en pedagog beslutades att obser-
vationen ändå kunde fortskrida. Pedagogen förklarade att barnet brukade bli 
ledset vid matbordet, men slutade så fort hen blev serverad mat. Pedagogen var 
väldigt mån om att barnet i fråga skulle få sin mat serverad först, och skyndade 
sig för barnets skull. Slutsatsen var att barnet i fråga bara var hungrig och det 
var hens sätt att säga ”jag vill ha mat”. Ett tydligt tecken på att pedagogerna 
har lärt känna sina barn och vet hur de fungerar, vad de tycker om och/eller 
inte gillar, även om de inte kommit att utveckla sitt verbala språk och kunna 
säga det själv. De får, som i detta fall, en intersubjektiv förståelse över vad 
barnet vill. Förhoppningsvis stärks relationerna mellan pedagog och barn ju 
mer tid de spenderar tillsammans i sociala situationer (Säljö, 2013).  
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6.4 Hur förhåller sig förskollärarna till barnen så att de ges 
möjligheter till ett inflytande över sin egen måltidssi-
tuation? 

Inflytandet påverkas av hur väl pedagogerna känner barnen. Om ett barn ex-
empelvis ofta får banan till frukten efter maten, men det mestadels resulterar i 
att den hamnar i knät eller på golvet, så kan slutsatsen dras att barnet i fråga 
inte är speciellt förtjust i banan. Detta hände under observationen på förskola 
2. Pedagogen testade istället att ge barnet lite klementin, vilket uppskattades 
och åts upp direkt. Under denna sekvensen syntes tydligt hur pedagogen, ge-
nom mediering, läste av barnets kroppsspråk och försökte hjälpa barnet till in-
flytande genom att erbjuda en annan frukt. Frukten användes som en artefakt 
(Säljö, 2013). 

Samtliga förskollärare låter barnen äta med vilka bestick som de vill. De ger 
barnen inflytande genom att alla förvarar besticken på bordet i en kruka och 
låter barnen själva få välja vilket fysiskt redskap de vill äta med. På förskola 2 
har de tagit möjligheten till inflytande, steget längre. Genom mediering har 
barnen fått testa sig fram till bäst val av bestick då de finns i olika utföranden 
och modeller (Säljö, 2013).   

Det gemensamma alla tre förskolorna har är att alla barn har inflytande i vad 
de vill dricka till maten och att inget av barnen är tvungen att äta upp. En punkt 
som skiljer samtliga måltidskulturer åt är hur de är placerade kring matbordet 
och på vilket sätt barnen har inflytande i det. Samtliga barn har ändå en inter-
subjektiv förståelse av hur måltidskulturen är utformad på respektive förskola, 
och accepterar det (Löfdahl, 2007; Säljö, 2013).   
 På första förskolan har barnen bestämda platser och pedagogerna 
roterar efter schema. Detta var bland annat för att barnen ska få en trygg pla-
cering och slippa förvirring när det är dags att slå sig till bords. Pedagogerna 
roterar för barnens skull. För att de ska få variation och möjlighet att få spen-
dera lite tid med var och en av pedagogerna. Eftersom att pedagogerna arbetar 
med lite olika tillåtande syn på hur barn får agera kring en måltid, så tycker 
förskolläraren att detta är ett lämpligt sätt att ge barnen variation vid mål-
tidskulturen. Förskola nummer två var den enda förskolan där barnen själva får 
inflytande kring val av plats. Här ser pedagogerna till barnens förmåga att 
kunna fatta egna beslut. Dock med några undantag: om pedagogerna anser att 
ett barn behöver hjälp med mat-träning eller extra stöttning i kommunikations-
frågor. Då placeras de barnen exempelvis bredvid en vuxen. Detta för att kunna 
tillgodose de barnens möjligheter att kunna nå den proximala utvecklingszo-
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nen (Säljö, 2013). På sista förskolan hade samtliga kring borden bestämda plat-
ser. Dels för att kunna tillgodose de barn som behöver lite extra hjälp med 
kommunikationen eller med mat-träning. Men de bestämda platserna finns 
också där för att vissa barn bestämde över andra under måltiden. De kunde 
handla om matvägran och tvinga andra barn i sin omgivning att göra det 
samma. Eller att det är okej att äta av vissa grejer men inte av allt. Just för att 
inget barn ska få behöva bli utsatt för detta maktspel och inte kunna våga skapa 
eget inflytande över situationen så beslutades att separera dessa barn och ge 
alla bestämda platser. Inklusive pedagogerna. Detta blev ett likvärdigt beslut 
som innefattar alla kring borden, just för att alla barnen ska kunna få möjlighet 
till inflytande på samma villkor. Pedagogerna lägger stor vikt i att alla barn ska 
få känna trygghet kring måltidskulturen (Löfdahl, 2007). 

6.5 Slutsats 
De slutsatser som kan dras är att det tydligt syns att samtliga barn på de tre 
förskolorna har alla någon form av inflytande, men det ser olika ut på grund av 
pedagogernas arbetssätt, barnsyn samt vilken måltidskultur vardera förskola 
har. Samtliga pedagoger arbetade tydligt med olika kommunikativa sätt för att 
skapa förutsättningar och underlätta för barnens inflytande, vilket är studiens 
syfte att belysa. Det främsta psykologiska redskapet som användes var dock 
det verbala, trots att flera av barnen saknade ett utvecklat svenskt talat språk. 
Det är väsentlig att låta samtliga barn på förskolan få inflytande, även de som 
ännu inte lärt sig tala. Resultatet visar att det är möjligt för pedagogerna att 
skapa goda förutsättningar för barnens inflytande över sin matsituation. Vidare 
att detta kan ske på olika sätt och att pedagoger ibland talar ”över huvudet” på 
barnen och bestämmer sådant som barnen kunde få inflytande över.  
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7 DISKUSSION 

Syftet med studien är att belysa hur pedagoger arbetar med barnen kommuni-
kativt för att underlätta eller skapa förutsättningar för barns inflytande i en mål-
tidssituation. Alla barn på samtliga tre förskolor har någon form av inflytande, 
men i olika delar av måltidssituationen. Analysen visar att samtliga förskolor 
har olika måltidskulturer. Det finns många oskrivna regler som bland annat: att 
man bör vänta in tills alla runt bordet fått sin mat och att man inte springer runt 
utan sitter kvar tills alla har ätit upp. Vissa av dessa oskrivna reglerna finns där 
ur viss fostran-synpunkt. Det är inte artigt att lämna matbordet om någon fort-
farande sitter kvar och äter.  

Under en av måltidssituationerna sade de ”varsågoda” innan någon fick ta för 
sig av maten. Man kan ställa sig frågan: för vems skull är det viktigt att inleda 
måltiden med den frasen? Om det är för barnens skull och om de i så fall har 
fått varit med att ta beslut i om hur måltiden bör starta. Jonssons (2016) resultat 
visade att barnen fick en passiv roll i måltidssituationen och det var lärarens 
egna agerande och avgörande beslut som låg till störst vikt, än om barnen hade 
fått möjlighet att delta och få större inflytande i situationer som rör dem på 
förskolan. Detta visar att i båda studierna är det pedagogerna som styr och tar 
de mesta av besluten. Eller mer passande ord än styrning, är att fostra. Vad 
innebär då egentligen att ha reellt inflytande över måltidssituationen? Är små 
barn i ålder ett till tre kapabla att ta alla beslut som kretsar kring dem? Det 
kanske kan vara lagom att ha möjlighet att till en början själva bara bestämma 
val av dryck, vilken typ av bestick och besluta när hen inte vill äta mer. Sedan 
succesivt, ju äldre barnen blir, är de mer kapabla att ta mer och större beslut 
kring deras måltidssituation. 

Till skillnad från förskola ett och tre, så upplevdes förskola två ha en mer av-
slappnad och tillåtande måltidskultur och är måna om att låta barnen få ta del 
av så många olika smaker, konsistenser och matupplevelser som möjligt. Pe-
dagogerna vill att barnen ska få äta med alla sina sinnen och använder sig inte 
av några direkta regler eller pekpinnar. I Arnérs (2006) studie om barns infly-
tande kom hon fram till att det mesta låg i pedagogernas syn på barn, inställ-
ning till läroplanen samt hur förskolekulturen såg ut. Så om man som pedagog 
har en positiv inställning till barns vilja att fatta egna beslut, ett bra bemötande 
gentemot barnen och uppmuntrar dem samt en tillåtande måltidskultur, är det 
lättare att möjliggöra ett större inflytande.  

I en av de tidigare studierna (Arnér & Tellgren, 2006) lyfter en 
av författarna de intervjuer som hon haft med äldre barn. Frågorna handlade 
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om vad barnen hade för önskemål för att få mer inflytande. Barnen tog upp att 
det endast fanns regler om sånt som de inte fick göra. Då kan man ställa sig 
frågan: måste regler vara någonting negativt och innehålla sånt som man inte 
får göra? Samma som på förskola ett och tre i den här studien. De två försko-
lorna hade endast regler om sådant som barnen inte fick göra eller förhållnings-
sätt som barnen var tvungna att följa. Men däremot på förskola två var regeln 
riktat till någonting positivt. ”Att måltiden ska vara en trevlig stund”. Man kan 
fråga sig om det måste finnas regler på en förskola och vem är de skapade för? 
Om nu regler måste finnas så borde de vara regler som inspirerar och är roliga. 
Det borde bringa mer inflytande till barnen än att ha regler som stoppar dem 
att utforska sin omgivning och sin miljö. 

Analysen visar att samtliga pedagoger till störst del använder sig av 
verbal kommunikation för att konversera med barnen på respektive förskola. 
Det är ett tecken på att pedagogerna socialiserar barnen in i att det verbala 
språket är vårt viktigaste kommunikationssätt. Men samtliga pedagoger var 
även noga med att alltid ha ögonkontakt med det barn pedagogen tilltalade. 
Det påminde om resultaten i Skaremyrs (2014) studie, men där var det barnen 
som sökte ögonkontakt med andra barn för att få bekräftelse samt för att göra 
sig förstådda. Där använde sig även de nyanlända barnen av andra kommuni-
kativa redskap för att skapa inflytande och få en plats i gruppen. De hittade på 
egna ord, använde sig av skuggning, gester samt sitt kroppsspråk. Liknande 
kommunikativa händelser observerades på förskola två och tre, fast där var det 
pedagogerna som använde sig av tecken och kroppsspråk för att förtydliga det 
som de ville säga och barnen tecknade tillbaka. Ju mer psykologiska redskap 
(gester, kroppsspråk m.m.) som används desto tydligare blir kommunikationen 
och det som vill framföras. Precis som i Jonssons (2016) studie där resultatet 
visade på att ju mer tydlig kommunikation pedagogerna använde sig av, desto 
bättre kontakt mellan barn och pedagoger, utan att försöka överta situationen 
och istället lyssna in barnen och se dem som medmänniskor. 

7.1 Teoridiskussion 
Det sociokulturella perspektivet användes för att utforska de händelser och 
ageranden som uppstod mellan barnen och pedagogerna och analysera detta 
via Vygotskijs tankesätt och med hjälp av psykologiska redskap såsom tal, 
kommunikation och tecken lättare kunna avläsa deltagandet i måltiderna 
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(Säljö, 2013). Varför denna teorin används i studien baseras främst på att kom-
munikation och språk är så centralt inom den sociokulturella teorin sam att 
man lär tillsammans med andra. Barn observerar vad som sker runt dem. De 
ser vad vuxna gör samt hur de agerar och barnen imiterar de vuxna för att till-
sammans nå sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2013). De vuxnas agerande 
och handlingar är väldigt betydelsefulla för hur barnen utvecklas och för hur 
de får möjlighet till inflytande. Viktiga tankar som man som pedagog bör bära 
med sig till matbordet. Barn gör som vi gör i sociala händelser, visar på att 
pedagoger måste föregå med gott exempel och alltid vara aktiv i sin pedagog-
roll (Johannessen & Sandvik, 2009).  

7.2 Metoddiskussion 
I observationen av barn blir det möjligt att se vad som verkligen sker i en mål-
tidssituation. Observationen är dock bara under ett tillfälle på vardera förskola. 
Självfallet ser inte alla dagar likadana ut på en förskola och under två av de tre 
observationerna antydde pedagogerna att de var väldigt få barn, och frågade 
om det var någon mening att observera. Avsikten var dock inte att ge en gene-
rell bild av måltiderna på vardera av de tre förskolorna, utan att visa exempel 
på hur en måltid kan se ut. Trots att det är få barn, kan man förvänta sig att 
samtliga måltidssituationer speglar den måltidskultur som utvecklats på var-
dera av förskolorna, eftersom barnen verkade harmoniska med situationen. Om 
pedagogerna är extra uppmärksamma, tillåtande och/eller annorlunda än de 
brukar vara, vid tillfället för observationen, så skulle förmodligen barnen rea-
gera på att det inte vore en ”vanlig” måltidssituation (Löfdahl, 2007).  

Jag har i efterhand insett att den redovisningsform jag använt mig av kan till 
viss del uppfattas som bedömmande, vilket inte var min avsikt från första bör-
jan. Jag vill belysa hur förskollärarna arbetar, inte bedöma deras arbetssätt. Det 
hade varit intressant att se om det hade blivit ett annat utfall om jag ändrat 
redovisningsform. Om observationerna hade hållits innan intervjuerna och om 
det hade visat på ett annorlunda resultat.  

Det hade även varit intressant och spännande om val av synvinkel varit från 
barnens, men på grund av att det är barn i åldern ett till tre som studien riktar 
sig mot så skulle det ha blivit svårt att genomföra den. I många fall har barn i 
den åldern ett begränsat, om ens något, utvecklat tal. Därav skulle studiens 
underlag ligga mycket i mina egna slutsatser och uppfattningar av hur de upp-
lever en specifik situation, vilket ej skulle vara korrekt. Därför blev valet att 
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rikta in studien på förskollärarnas syn och därmed kunna använda intervjuer 
samt observationer, för att få se en matsituation med egna ögon.  

Som jag nämnde i metodkapitlet, använde jag mig endast av anteckningar. Jag 
missförstod riktlinjerna från Karlstads universitet där de rådde oss studenter att 
inte använda oss av inspelning. Jag trodde att ”inspelning” även innefattade 
ljudupptagning. Jag är nöjd med den metod jag valde, även om jag tror att det 
hade kunnat blivit än mer detaljerad och ingående insamling av data om det 
hade gjorts ljudinspelningar istället för endast anteckningar.  

7.3 Framtida forskning 
Jag skulle vilja forska vidare inom samma ämne. Tagit reda på om analysen 
och resultatet fått ett annat utfall om jag ändrat redovisningsform (som jag 
nämnde i metoddiskussionen, ovan). Om jag istället hade fått en annan inblick 
i studien om jag börjat med observationerna och sedan gått vidare med inter-
vjuerna. Det skulle även ha varit spännande att komma tillbaka till samma för-
skolor några år senare för att se hur barnens inflytande ser ut då, när de är större 
och kanske mer kapabla till att klara av saker på egen hand.  

Det hade även varit väldigt intressant att fortsätta forska inom samma ”tema” 
med små barns inflytande i fokus. Att få möjlighet att belysa hur förskollärare 
arbetar, eventuellt även här kommunikativt, med små barn, men från en annan 
situation i förskolan. Eftersom att jag tycker att det är ett viktigt ämne och har 
ibland upplevt att de yngsta barnen har en tendens att bli lite ”bortglömda”. 
Men jag skulle då valt att rikta in mig på en annan del av förskolan. Samling, 
utevistelse eller kanske under den fria leken.  

Exempel på forskningsfrågor: 

• Hur ser små barns inflytande ut i den fria leken? 
• Har de små barnen delaktighet i samlingarna på förskolan? 
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9 BILAGOR 

9.1 Frågeformulär 

Intervjufrågor 

 

1. Hur många barn är det på er avdelning? Ålder? 
 

2. Hur många av dessa har ett utvecklat verbalt språk och kan göra sig 
förstådda med hjälp av det? 

 

3. Använder ni någon from av kommunikativa redskap, så som TAKK, 
bildstöd m.m. 

 

4. Om det används kommunikativa redskap, använder då barnen de 
med? 

 

5. Får barnen välja vart de vill sitta? Har de bestämda platser?  
 

6. Hur presenteras maten? 
 

7. Låter ni barnen välja själva vad de vill äta av det som ligger på tallri-
ken? 

 

8. Får de ta maten själva? Och måste de i så fall äta upp allt? 
 

9. Äter de med sked eller gaffel? Är det deras egna beslut eller delas det 
bara ut? 
 

10. Finns det hinder som gör att det blir svårt för er som pedagoger att 
kunna ge barnen mer inflytande? 
 

11. Finns det någonting som du tycker kan förbättras i ert arbete med 
barns inflytande? 
 

12. Har ni några regler vid matbordet? 
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9.2 Informationsbrev till förskollärarna 

Information om studie 

Hej!  

Jag heter Maja Schlegel och jag studerar till förskollärare. Just nu håller jag på 
med mitt examensarbete som utgör en studie som belyser hur förskollärare ar-
betar kommunikativt med små barns inflytande över måltiderna i förskolan. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare förhåller sig 
till måltidssituationen på förskolan och vilken typ av inflytande små barn, i 
ålder ett till tre, ges. För att göra detta så vill jag intervjua förskollärare, samt 
observera hur det ser ut i en faktisk matsituation på en förskola. Jag vill alltså 
intervjua dig som förskollärare för att se hur du arbetar med barnens inflytande 
under en matsituation och önskar därför ditt godkännande till detta. Den in-
formation jag samlar in kommer endast att användas under mitt examensarbete 
och det är bara jag som kommer att ha tillgång till informationen. Du kommer 
att vara helt anonym och ges ett fiktivt namn.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 
studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 
ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-
landet. Alla uppgifter som jag kommer ta del av behandlas på ett sådant sätt 
att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till 
dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads uni-
versitets studieregister, för att sedan förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 
få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-
ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 
invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 
klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 
Karlstads universitet är dpo@kau.se.  

Om det är någonting som ni undrar över innan ni skriver på så är ni välkomna 
att kontakta mig: 

 

Maja Schlegel 

 



”Hej, här kommer det morötter!”  Maja Schlegel 

46 

 

9.2.1 Samtyckesblankett till förskollärare 

Samtycke till att delta i studien: 

”En studie som belyser hur förskollärare arbetar kommunikativt 
med små barns inflytande över måltiderna i förskolan”  

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-
bryta deltagandet i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 
att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-
lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

 

................................................              
Underskrift 

................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande Ort och datum  
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9.3 Information om studien till föräldrarna 
Hej alla föräldrar! 

Jag heter Maja Schlegel och jag studerar till förskollärare. Just nu håller jag på 
med mitt examensarbete som utgör en studie som belyser hur förskollärare ar-
betar kommunikativt med små barns inflytande över måltiderna i förskolan. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare förhåller sig 
till måltidssituationen på förskolan och vilken typ av inflytande små barn, i 
ålder ett till tre, ges. För att göra detta så vill jag intervjua förskollärare, samt 
observera hur det ser ut i en faktisk matsituation på en förskola. Jag skulle 
alltså vilja observera en matsituation där ert barn deltar och önskar därför ert 
godkännande till detta.  

Om ni samtycker till detta så kommer följande ske: Jag kommer att befinna 
mig i närheten av matbordet och vara noggrann med att alla barn tycker att det 
är okej att jag är där. Om jag upplever att någon inte tycker om att jag är där 
och tittar på så kommer jag genast att avbryta. Den information jag samlar in, 
sker genom att jag antecknar vad jag ser, och den kommer endast att användas 
av mig under mitt examensarbete. Alla barn och förskollärare kommer att vara 
helt anonyma och ges fiktiva namn.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt 
samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som 
skett innan återkallandet. Alla uppgifter som jag kommer ta del av behandlas 
på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 
bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karl-
stads universitets studieregister, för att sedan förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 
få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 
fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 
mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 
till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 
universitet är dpo@kau.se. Jag vill dock betona att jag i denna undersökning 
inte kommer att behandla någon form av personuppgifter som medför identifi-
kation.  

För er föräldrar som vill ge ert samtycke till observation skulle jag uppskatta 
att blanketten signeras så snart som möjligt. De blanketter som uteblir räknar 
jag automatiskt som att ni ej samtycker till ert barns deltagande. Observera att 
båda vårdnadshavares samtycke krävs. 
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Om det är någonting som ni undrar över innan ni skriver på så är ni välkomna 
att kontakta mig: 

Maja Schlegel 

9.3.1 Samtyckesblankett till föräldrar 

Samtycke till att delta i studien: 

”En studie som belyser hur förskollärare arbetar kommunikativt 
med små barns inflytande över måltiderna i förskolan”  

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att mitt barn del-
tar.  

Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och att jag kan 
avbryta deltagandet i studien utan att behöva ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag låter mitt barn få delta i studien och 
godkänner att Karlstads universitet behandlar personuppgifterna i enlighet 
med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

 

................................................             
Barnets namn 

 

................................................              
Underskrift, vårdnadshavare 

................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande Ort och datum  

 

................................................              
Underskrift, vårdnadshavare 

................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande Ort och datum  

 


