
 

 

 

Självständigt arbete i 

förskollärarutbildningen 

“Barnen får bestämma så att säga över sin 

egen kropp. De får både äta så mycket de vill 

eller inte.” 

 
- En kvalitativ studie om några förskollärares 

uppfattningar om huruvida barns delaktighet och 

inflytande vid lunchen kan främja barns förståelse för mat 

och den egna kroppen. 

 
 
 

Författare: Selma Obradovac, 

Antje Porstmann 
Handledare: Erik Gustavsson 
Examinator: Anja Kraus 
Termin: HT 2017 
Ämne: Utbildningsvetenskap 
Nivå: Grund 
Kurskod:  2FL01E 

 

 



 

 

 

1 
 

 
Abstrakt 
 

Engelsk titel:  

The children may decide over their own body. They may eat as much as they like or 

not.  

- A qualitative study of some preschool teachers perceptions of whether children's 

participation and influence at lunch can promote children's understanding of food in 

relation to their own body. 

Syftet med studien är att synliggöra några förskollärares uppfattningar kring huruvida 

barns inflytande vid lunchsituationen kan främja barns förståelse för mat och den egna 

kroppen. Vi utgår från tre frågeställningar: Hur organiserar de intervjuade 

förskollärare lunchsituationen? Vilka pedagogiska utmaningar innebär barns inflytande 

vid lunchsituationen, enligt de intervjuade förskollärarna? Hur ser förskollärarna på 

det lärande som sker vid lunchsituationen (genom barns inflytande) med avseende på 

förhållandet mellan mat och den egna kroppen? 

Resultatet tolkades i relation till det sociokulturella perspektivet. För att besvara 

frågeställningarna har vi valt att använda oss av kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ metod syftar till att skapa förståelse genom att se värden och 

handlingar ur någon annans perspektiv. I studien intervjuades sex förskollärare från 

olika förskolor. Resultatet visar att förskollärares medvetna närvaro och barnsyn spelar 

en viktig roll för att barn ska få inflytande vid den pedagogiska måltiden. Inflytandet 

beskrivs av förskollärare med begrepp som valfrihet, självständighet och förmåga att 

uttrycka egna behov. Inflytandet sker när förskollärare i lärandesituationen tar tillvara 

barns uttryck och tankesätt för att utveckla innehållet i den pedagogiska måltiden. I 

resultatet lyfts självkännedom som ett lärande. Genom att barn får inflytande vid 

måltiden kan de skapa en förståelse för sin kropp genom att utforska maten. Resultatet 

visar samtidigt att måltiden ramas in med hjälp av regler och rutiner. Förskollärarnas 

olika uppfattningar huruvida regler och ramar behövs speglar i detta sammanhang en 

balansgång mellan att skapa kommunikationsfrämjande ramar utan att samtidigt hämma 

barnens initiativtagande. 
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1 Inledning 
 

Uppsatsen handlar om barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska måltiden.Vi 

vill synliggöra några förskollärares uppfattningar kring huruvida barns inflytande vid 

lunchsituationen kan främja barns förståelse för mat i förhållande till den egna kroppen. 

 

Den pedagogiska måltiden utvecklades på 1970-talet med syfte att pedagogen som 

förebild förmedlar budskapen om en hälsosam kost och goda bordsvanor vid 

måltidssituationen. För att måltiden ska vara pedagogiskt krävs det att den är 

organiserad så att den gynnar barns lärande. Vanligtvis organiseras måltiden i förskolan 

så att barnen sitter i smågrupper tillsammans med en pedagog. En sådan form 

organisation bidrar till att barnen kan vara självständiga och agera utifrån egna 

intentioner och önskemål utan att behöva fråga en vuxen. Därmed skapar den 

förutsättningar för lärande (Selander 2010). En medveten organisation av den 

pedagogiska måltiden skapar möjligheter för barnen att lära aktivt, utforska det de visar 

intresse för och skapa ny kunskap (Dahlberg & Åsén 2011). Eftersom den pedagogiska 

måltiden är en del av pedagogernas arbetstid och i det pedagogiska arbetet utgör maten 

arbetsredskap. 

 

Idag går nästan alla barn i förskolan, år 2016 var 93,2 % av alla treåringar inskrivna i 

förskolan (Skolverket 2016a). Eftersom många barn äter fler måltider i förskolan än 

hemma innebär det att måltiderna i förskolan utgör en allt viktigare del av barns tidiga 

matvanor och erfarenheter kring mat. Barn socialiseras tidigt in i beteenden och vanor. 

Många barns övervikt grundar sig i obalanserade kostvanor med en hög andel fett och 

socker. Då frukost, lunch och mellanmål utgör upp till 15 timmar i veckan av barns 

vistelsetid i förskolan kan det öppna goda möjligheter att på ett naturligt sätt utveckla 

goda  matvanor hos barn. 

 

Om detta finns en del föreskrifter. Bland annat handlar Livsmedelsverkets (2016) råd 

“Bra måltider i förskolan” om hur förskolan kan lägga grunden för goda måltider i 

förskolan. Råden har skapats i samverkan med Skolverket och beskriver olika områden 

som utgör en bra måltid: den ska vara säker, god, integrerad, näringsrik, hållbar och 

trivsam. Att måltiden ska vara integrerad innebär att den ska ses som en del av den 

pedagogiska verksamheten, vilket aktualiserar betydelsen av dess organisering. Det 

förutsätter att förskollärare behöver tolka sitt uppdrag utifrån styrdokumenten och välja 

hur det ska realiseras i förhållande till måltidssituationen på förskolan. 

 

Enligt förskolans läroplan ska verksamheten utgå från barns intressen.  

 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva 

och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden 

för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, 

behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att 

skapa mångfald i lärandet” (Lpfö 98, rev. 2016, s.9) . 

 

Utformningen av den pedagogiska verksamheten, och därmed även måltiden, ska 

grundas i de behov och intressen som barn själva ger uttryck för. Att göra barn delaktiga 

framskrivs i styrdokumenten som ett av förskolans genomgående uppdrag:  
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Förskollärare ska ansvara för att alla barn ska få reellt inflytande på arbetssätt 

och verksamhetens innehåll (Lpfö 98 rev. 2016, s.12).  

 

 ersonalen  ör uppmuntra o h stöd a  arnens delaktighet i o h infl tande ö er 

pedagogisk omsorg samt stöd a dem i att ta ans ar för sina egna handlingar i 

 ardagliga situationer o h utar eta former för  arns delaktighet o h infl tande 

där alla  arn ges mö lighet att uttr  ka sin uppfattning om  ad som är 

meningsfullt [...] (Skolverket 2012, s.13). 

 

Inflytande är en process där barn kan påverka i en situation som utvecklar deras lärande 

(Skolverket 2016b). När barn ges inflytande vid måltiden bidrar det till lärandet, då 

förskollärare kan ta tillvara barns uttryck och tankesätt för att forma den pedagogiska 

praktiken (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). Dessutom visar forskning (Sepp, 

Höijer & Wendin 2016) att barn, genom att de görs delaktiga vid måltider i exempelvis 

sensorisk träning utvecklar en förståelse för mat  och den egna kroppen. 

 

Därför är det betydelsefullt att ta reda på hur förskollärare arbetar med måltider i 

förskolan, för att se hur och i vilken utsträckning barns intressen tas tillvara för att göra 

barnen delaktiga i måltidssituationen samt vilka pedagogiska utmaningar det medför. Vi 

är intresserade av vilka strategier förskollärare använder för att generera situationer där 

barnen får inflytande och hur förskollärare ser på möjligheten att genom inflytande öka 

barns förståelse för mat och den egna kroppen. För att göra en avgränsning valde vi att 

fokusera på barns inflytande vid lunchsituationen, för att lunchen är den måltid i 

förskolan där hela barngruppen och de flesta pedagoger deltar samtidigt.    
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2 Syfte 
 

Syftet är att synliggöra några förskollärares uppfattningar kring huruvida barns 

inflytande vid lunchsituationen kan främja barns förståelse för mat och den egna 

kroppen. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

Utifrån syftet ställs följande forskningsfrågor. 

 

 Hur organiserar de intervjuade förskollärare lunchsituationen? 

 

 Vilka pedagogiska utmaningar innebär barns inflytande vid lunchsituationen, 

enligt de intervjuade förskollärarna? 

 

 Hur ser förskollärare på det lärande om mat och kropp som sker vid 

lunchsituationen? 
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3 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
 

Följande kapitel inleds med forskning hur kroppsligt lärande kan förstås. Därefter 

presenteras olika författares tolkningar av begreppet inflytande. Då förskollärares 

barnsyn är av betydelse för barns inflytande vid måltiden fortsätter vi i kapitlet med att 

redovisa forskning kring begreppet barnsyn i relation till barns inflytande. Därefter 

beskriver vi hur forskningen ser på inflytande i förskolan och specifikt 

måltidssituationen för att efter det belysa forskning kring förskollärares professionella 

roll. Vi avslutar kapitlet med att presentera forskning kring lärandet och lärandets 

möjligheter kopplat till ett sociokulturellt perspektiv. 

 

 
3.1 Förståelse för mat i relation till den egna kroppen 
 

Förståelse utgör tillsammans med begreppen fakta, förtrogenhet och färdighet olika 

former av kunskap och därmed en form av lärande (Gustavsson 2002).  

De fyra kunskapsformerna kan inte betraktas som fristående utan är relaterade till 

varandra. Medan faktabegreppet står för sann kunskap handlar förståelse om att urskilja 

innebörden av en företeelse.  

      
 örståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha k alitati  karaktär  att förstå 

är att uppfatta meningen eller inne örden i ett fenomen (Gustavsson 2002, 

s.23).     

  

Gustavsson (2002) anser att det är barns genuina nyfikenhet som styr 

kunskapssökandet. Barn möter och tar till sig ny information, tolkar och förstår den 

genom att reflektera den tillsammans med andra. På så vis sätts ny information in i  ett 

nytt sammanhang där den blir kunskap. Detta kan beskrivas som en pågående process 

med ett färdigt resultat som följd.  Processen förutsätter att barnet reflekterar kring sina 

tidigare erfarenheter i relation till faktakunskaper. Förståelse bidrar till att bilda ny 

kunskap utifrån det barnet redan vet och genom utbyte av tankar och åsikter uppstår ett 

lärande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapas kunskapen i det sociala samspelet 

mellan barn-barn och barn-vuxen. Kunskap uppstår följaktligen i mötet och 

interaktionen mellan barnet och omvärlden. I enlighet med det sociokulturella 

perspektivet kan förvärvandet av kunskap ses som något som barnet själv åstadkommer 

(a.a.).  

 

Gustavsson (2002) refererar till Merleau Pontys tankar kring det kroppsliga lärandet, 

där kropp och medvetande anses hänga samman. Människan får kunskap genom 

kroppen, d.v.s. hjärnan och sinnena.   
 

 unskapen sitter i kroppen        an kan uttr  ka det så att människans 

kunskaps-förmåga  idgas från att en art  ara en intellektuell förmåga kopplad 

till h ärnan  till att röra hela  årt med etande o h hela  år kropp. (Gustavsson 

2009, s.70)  

 

Ett exempel om lärandet genom sinnena kan relateras till Spence (2013) som skriver om 

multisensorisk smakuppfattning. Hur vi uppfattar smaker är förknippat med de känslor 

som uppstår på tungan, som exempelvis salt, surt och bittert, men även sinnena som 
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exempelvis synen, känseln, hörseln och doften. De olika sinnena kompletterar varandra 

och ger en tydligare upplevelse av ett fenomen. Lärandet sker i detta fall inte enbart i 

hjärnan utan i hela kroppen eftersom hjärnan får hjälp av sinnena vid insamling av 

information från omvärlden.     

     

Ett kroppsligt lärande vid måltiden sker inom förskolan främst genom Saperemetoden, 

som avser ett lärande om mat genom att använda sinnena i utforskandet av maten. (Sepp 

& Höijer 2016) Grundtanken är att barn ska engagera sig i mat med alla sinnen och att 

verbalisera sina erfarenheter i relation till mat med hjälp av synen, känseln, smaken, 

hörseln och doften. Sepp & Höijer (2016) kommer fram till att barns kunskaper om mat 

ökar när förskollärare arbetar med denna form av sensorisk träning. I författarnas studie 

framgår att förskollärare som har arbetat efter metoden lärt sig om sina egna smaker 

samt att sätta ord på sina egna erfarenheter. Dessa nya kunskaper anses av författarna 

värdefulla när det gäller att på ett pedagogiskt sätt arbeta med mat tillsammans med 

barn. Arbetet med metoden har medfört att barn oftare tar initiativ till samtal som 

handlar om mat. I studier som denna syftar sensoriska aktiviteter i matsammanhang till 

att åstadkomma ett lärande hos barnen. Lärandet handlar främst om att skapa 

erfarenheter om mat, i synnerhet kring för barn nya smaker. Barnen exponeras vid 

upprepade tillfällen för olika smaker som de lär sig känna igen. Detta skapar ett lärande 

kring mat något som ökar intresset att prova äta nya livsmedel, vilket på sikt kan bidra 

till hälsosamma matvanor (a.a.). 

 

 

3.2 Barns delaktighet och inflytande  
 

Utifrån den litteratur vi har tagit del av, har vi förstått att det finns olika sätt att uppfatta 

begreppen delaktighet och inflytande. Begreppen delaktighet och inflytande används i 

pedagogiska sammanhang ofta s non mt   rn r        s     skil er på  egreppens 

inne örd o h skri er att när  arn är delaktiga är de “del a  något som andra redan 

 estämt”   nfl tande får  arn enligt  rn r när  arnen “ges mö lighet att på erka sin egen 

 ardag på ett påtagligt sätt”   nligt  rn r    ellgren        mö liggörs  arns infl tande 

till stor del utifrån förskollärares  illkor, eftersom det är förskollärare som sätter 

ramarna som styr vardagspraktiken. 

 

Strandberg (2006) lyfter interaktionens betydelse för inflytande. Interaktion skapar en 

delaktighet inom vilken barnet kan bidra med sin egen kreativitet, vilket gynnar deras 

lärande. Lärandet påverkas dock av i vilken utsträckning barnet involveras i lärandet. 

Författaren menar att delaktighet är mer betydelsefull för barn än inflytande då den 

innebär rätten att experimentera och undersöka. Även Andersson & Sandgren (2015, 

s 81  l fter delaktighetens  et delse för infl tandet o h  eskri er infl tande “som ett 

resultat a  deltagande o h de erfarenheter som skapas”   

 

Emilson (2008) tolkar delaktighet som ett mer övergripande begrepp, där begreppet 

inflytande ingår. Delaktigheten beskrivs som att barnet är en del av ett sammanhang, 

inkluderad, accepterad och engagerad. I det sammanhanget barnet ingår har hen 

möjlighet att ta initiativ, göra egna val och fatta egna beslut. Delaktighet framstår 

därmed främst som ett kollektivt värde medan inflytande framstår som ett värde som är 

individorienterad. Elfstrand (2009) resonerar på liknande sätt och lyfter vikten av 
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delaktighet i ett socialt sammanhang för att inflytande ska bli möjlig. Delaktighet tolkas 

därmed av författaren som en förutsättning för inflytande.  

 

Att barn är delaktiga och ges inflytande innebär inte att de ska bestämma (Johannesen & 

Sandvik 2010). Det handlar snarare om att barn är del av gemenskapen, ett socialt 

sammanhang där olika intressen och åsikter respekteras. Författarna relaterar inflytande 

och delaktighet till samspel, lyssnade och ömsesidig respekt.  

 

Det framgår av litteraturen att de olika författarna tolkar begreppen delaktighet och 

inflytande olika. En övergripande tolkning tycks vara att inflytande förutsätter 

delaktighet, men att delaktighet inte per automatik genererar inflytande. Det tolkar vi 

som att barn kan göras delaktiga utan att samtidigt få inflytande. I vår undersökning 

tolkar vi inflytande i relation till de förutsättningar förskollärare skapar för barn att 

uttrycka egna önskemål över sin egen situation. Det innefattar också att förskollärare 

lyssnar på barnens behov, önskemål och tankar. 

 

Vi ser inflytande som en specifik aspekt av delaktighet där vi ser delaktighet som att 

vara en del av och fritt verka inom ett sammanhang eller aktivitet vars ramar man inte 

nödvändigtvis varit med om att bestämma. Inflytande är mer en specificerad form som 

handlar om att också få vara delaktig i själva organiseringen av sammanhanget. 

Relaterat till pedagogiska måltiden kan det handla om att få vara med om att ta fram 

ramar och rutiner, matsedel, eller att göra egna val gällande vad och hur mycket man 

vill äta.  

 

 
3.2.1 Barnsyn och barns perspektiv 

 

För att möjliggöra inflytande är det avgörande för barnet hur förskollärare uppfattar, 

bemöter och förhåller sig till barnet som person. Ett förhållningssätt där barnet ses som 

medmänniska med egna behov, förmågor och intentioner signalerar att barnets 

perspektiv tas tillvara, vilket gör att barnet får inflytande i verksamheten. 

 

Johansson (2003) menar att förskollärare, för att närma sig barnets eget perspektiv och 

visa tilltro till barnets förmågor, behöver utgå ifrån att barnet har förmågan att förstå, 

göra bedömningar och göra egna val. Den vuxne kan dock aldrig inta barnets perspektiv 

utan enbart försöka närma sig det. Med detta förhållningssätt kan barnets tankar mötas 

med respekt och hänsyn. När förskollärare närmar sig barnets eget perspektiv kan de ta 

tillvara barnets egna uppfattningar för att skapa förutsättningar för barnet att utöva 

inflytande (Emilson 2008). Förskollärare som i sin planering av verksamheten utgår 

från barnets perspektiv lär sig att reflektera kring varför barnet säger och gör som hen 

gör (Arnér 2006). Vanan att reflektera bidrar till att kunna se och försöka förstå vad 

barnet ser och upplever utifrån sitt eget perspektiv, barnets perspektiv. Detta har direkt 

betydelse för barns möjlighet till inflytande: 

 
 m  u na l  kas fånga  arns perspekti  o h göra dem delaktiga så finns 

mö ligheten att  arn erfar sig som förstådda o h delaktiga   är  arn erfar att 

deras  ärld  lir hörd o h sedd  att deras intressen  intentioner o h sätt att förstå 

 emöts o h tas till ara på ett respektfullt sätt menar  i att  arn har infl tande 

o h är delaktiga. (Pramling Samuelsson, Sheridan 2003, s.72) 
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När ett barn vid måltiden upplevs som aktivt, initiativtagande och förmår göra egna val 

anses barnet vara kompetent (Månsson 2008). Det kompetenta barnet är ett begrepp 

som används flitigt i stora delar av förskolans verksamhet. Intresset för begreppet kan 

kopplas till bland annat det paradigmskifte som teorier om barns utveckling och lärande 

har genomgått (Sommer 2005). I en ömsesidig process mellan barn och barn-vuxen kan 

barnet bli delaktig i sitt eget lärande Sommer (2005). Förutsättning är att barnet 

uppmuntras, utmanas och ges möjlighet till reflektion. Sommer lyfter vikten av 

personliga relationer och interaktion för barns utveckling. 

    

Kompetensbegreppet har kritiserats av forskare som anser att det är en balansgång 

mellan att se barns förmågor och förståelsen att barn inte är vuxna, utan sårbara och i 

behov av den vuxnes skydd och omsorg. Enligt Sommer (2005) har 

kompetensbegreppet medfört att relationen mellan barn och vuxna blivit mer jämbördig, 

med konsekvensen att barnet får ökat medbestämmanderätt, ansvar och auktoritet. 

Vuxna får dock inte avsäga sig sin auktoritetsroll, då den krävs för att motivera barnen 

till deltagande och samarbete, vilket ställer krav på förskollärares professionella roll. 

Begreppet “det kompetenta  arnet” legitimerar inte  arns ans ar o h s äl  estämmelse 

utan förskollärare behöver se sig som merkompetent och vägleda barnet och involvera 

det successivt när det gäller självbestämmande och ansvar (Sommer 2005). Enligt 

författaren är barnet aktivt i sin egen lärprocess, men inte i sin egen utvecklingsprocess. 

Det finns en risk att barnet inte har utvecklat rätt kompetenser för att klara de höga krav 

som ställs på barnet tidigt i utvecklingen.  

 

3.2.2 Barns inflytande på förskolan  

 

Emilson (2007) undersöker i en hur barn ges möjlighet att utöva inflytande i en 

samlingssituation. Eftersom samlingen som aktivitet är en rutinsituation precis som 

måltiden, anser vi att resultatet kan vara relevant för vår studie. Studien visar att barnen 

tar initiativ för att uttrycka sina tankar och ibland uttrycker de önskemål om vad de vill 

göra. De gör val, dock främst utifrån förutbestämda alternativ. I en annan studie 

undersöker Emilson (2008) barns inflytande relaterad till lärarkontroll och konstaterar 

att när förskollärare bestämmer vad, hur och på vilket sätt något sker, begränsas barns 

möjligheter att göra egna val. Emilson (2007, 2008) kommer fram till att egna initiativ 

och egna val behövs för att utöva inflytande. Ofta finns det möjlighet till delaktighet, 

dock sker den ofta på förskollärares villkor. Graden av inflytande varierar beroende på 

hur mycket kontroll förskollärare utövar. Kontroll behöver i detta sammanhang inte ses 

som något negativt och begränsande så länge den präglas av lyhördhet och en strävan 

efter att närma sig barnets perspektiv. Inflytandet, och därmed  möjligheter att ta 

initiativ och göra egna val ökar när förskollärare inte styr över exempelvis 

samtalsämnen och hur samtalet ska gå till. Detta handlar enligt Emilson (2008) om 

självinsikt och ömsesidig respekt. Emilson framhäver betydelsen av att förskollärare 

och barn involveras i och delar en gemensam verklighet, vilket utgör en  förutsättning 

för delaktighet och för att kunna utöva inflytande.  

 

Även Dolk (2013) undersöker i vilken utsträckning barn ges möjlighet att vara 

delaktiga. Dolk skriver i sin avhandling om de olika maktförhållandena som framträder 

i förskolan mellan barn och vuxna. Detta i samband med pedagogiska aktiviteter, som 

genomförs i syftet att öka, bland annat, delaktigheten. Dolk menar att när barn vill vara 

delaktiga i förskolan så handlar delaktighet om makt och normer. Delaktighet, enligt 
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Dolk, ses som vuxenstyrd, där förskollärares förhållningssätt skapar de normer som 

avgör hur mycket barn kan vara delaktiga och påverka sin situation (a.a.).  

 

Hur barns inflytande styrs av förskollärare har även Arnér (2006) undersökt i sin 

avhandling. Hon undersöker hur förskollärares förhållningssätt kan förändras för att 

främja barns inflytande och initiativtagande. För att barn ska få ett ökat inflytande krävs 

att förskollärare reflekterar kring sitt förhållningssätt när det gäller att möta barns 

initiativ, vilket innebär att säga ja istället för nej. Att förändra en nekande inställning till 

en bejakande kräver att förskollärare reflekterar kring rådande rutiner i förskolan. 

Genom reflektion kring rådande traditioner kan rutinerna utmanas vilket gynnar 

verksamheten och ökar barns delaktighet och inflytande (a.a.). 

 

3.2.2.1 Barns inflytande vid måltiden  

 

Kultti (2013) har genomfört en observationsstudie för att ta reda på hur samspelet vid 

rutinsituationer som måltiden påverkar graden av barns inflytande. Fokus låg på 

kommunikationen vid matbordet. Enligt resultatet karaktäriserades början av måltiden 

av att förskollärare kommunicerar beteenden och regler. Måltiden gav barnen möjlighet 

att vara en del av den sociala interaktionen. Delaktigheten var då inte knuten till språket 

utan kunde innebära delaktighet genom att observera och lyssna på andra. Förskollärare 

uppmuntrade och vägledde barn i kommunikationen för att skapa möjligheter åt alla att 

delta. Gemensamma samtalsämnen utifrån ett gemensamt fokus blev i detta 

sammanhang avgörande för barns deltagande. Kultti drar slutsatsen att måltiden är en 

betydelsefull pedagogisk aktivitet som främjar barns kommunikativa utveckling. Språk 

kan i detta sammanhang tolkas som ett medierande redskap för att skapa kunskap och 

måltiden borde därför inte enbart handla om att lära sig beteenderegler (a.a.).  

 

Sheridans (2009) studie undersöker förskolans lärmiljöer i relation till barns lärande och 

kopplar resultatet till förskolans kvalitet. I förskolor, som bedömdes ha hög kvalitet, 

utgjorde måltiden ett tillfälle för lärande. Måltiden kännetecknades av en trivsam 

stämning, medvetna pedagoger, ömsesidig respekt och möjligheter för barn att delta i 

sociala samspel och agera självständigt och utöva inflytande. Tvärtom var det på 

förskolor som bedömdes ha låg kvalitet. Måltiden var beroende av strikta rutiner som 

skapades med hjälp av regler och kommunikationen mellan barn och pedagoger ansågs 

bristfällig. Pedagogerna förmådde inte att utnyttja måltiden i syfte att skapa social 

samvaro och inte heller som lärandesituation. Måltidssituationen på dessa förskolor 

kännetecknades av kaos respektive tystnad. Detta relaterar vi till Dolk (2013) som 

konstaterar att mat är ett laddat ämne och matsituationen karaktäriseras ofta av regler 

och  normer i syfte att fostra och styra barn. Författaren skriver att maktförhållanden i 

förskolan tar sin utgångspunkt i tanken att  u na försöker st ra  arn åt “rätt” håll  Barns 

agerande vid matbordet förväntas ofta hålla sig inom de ramar som förskollärare själva 

bestämt, som exempelvis att barn ska ha all mat, som erbjuds, på tallriken. Dolk 

konstaterar att det är enklare för barn att vara delaktiga så länge de håller sig inom de 

vuxnas ramar (a.a.).  

 

Nordin-Hultman (2004) har studerat förskolemiljöns betydelse i relation till barns 

subjektskapande. Hon fann i studien att både rummen och materialet i förskolans 

verksamhet är reglerade i syfte att upprätthålla ordning. Styrningen sker välvilligt, 
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ickeauktoritärt med och meningen är att stödja och vägleda något som av förskollärare i 

studien motiveras av kunskapen om barns bästa. Auktoriteten ligger  istället i 

regleringarna, som vid måltiden synliggörs genom exempelvis fasta sittplatser eller att 

barnen måste smaka på maten. Det blir viktigt att alla barn följer styrningen, vilket 

bidrar till att bevara ordningen (a.a.). 

 

   

3.2.2.1.1 Förskollärares professionella roll vid måltiden 

 

Förskollärares attityder, i vårt fall attityder till mat, påverkar barns möjligheter att ta 

initiativ och göra egna val (Emilson 2008). Även hur barn upplever inflytande beror på 

förskollärares förhållningssätt. Vidare är barns möjlighet till inflytande beroende av 

förskollärares förmåga att närma sig barnets eget perspektiv. Sheridan (2009) kommer 

fram till att förskollärares förhållningssätt återspeglar förskolans kvalitet. 

 

Nahikian-Nelms (1997) studie som undersöker förskollärares förhållningssätt vid 

måltiden. Studien visar att förskolläraren kan påverka barns attityder kring mat på ett 

positivt sätt, om hen lyckas skapa en trivsam miljö, sitter med barnen och äter samma 

mat som dem. Sepp, Abrahamsson & Fjellström (2006) har i en mindre intervjustudie 

studerat förskollärares inställning till mat och måltiden som en del av förskolans 

verksamhet. Förskollärare i studien jämförde sitt nuvarande förhållningssätt vid 

måltiden med det de hade några år innan undersökningen gjordes. Tidigare hade de en 

barnsyn där de såg barnen som beroende av de vuxna. Förhållningssättet speglade 

kunskapssynen och präglades av att lära ut hur barnet ska äta och att barnet måste äta 

och måste äta upp. Till skillnad från då såg de sig numera som guider som vägleder barn 

att fatta egna beslut med ett förhållningssätt som speglar innebörden av den 

pedagogiska måltiden. Studien visar på att förskollärares identitet har över tid förändrats 

men ändå finns osäkerheten kvar kring hur man pedagogiskt arbetar med mat. Utifrån 

resultatet upplevde förskollärare att de hade otillräckliga kunskaper kring mat och 

näringslära, vilket resulterade i att de upplevde en osäkerhet kring sin egen 

professionella roll när det gäller barns lärande kring mat. När förskollärare känner sig 

osäkra kring sin roll vid måltiden kan detta utgöra ett problem, eftersom grunden för 

goda matvanor läggs i tidig ålder, skriver Sepp, Abrahamsson & Fjellström (2006). 

Författarna konstaterar att när pedagogen känner sig självsäker i sin pedagogiska roll 

och samtidigt erkänner barnet som kompetent blir maten ett meningsfullt redskap för 

lärande i förskolan. För att även kunna lägga grunden för goda matvanor krävs det att 

förskollärare har både teoretiska och praktiska kunskaper inom mat och näringslära 

(a.a.). 

 

Mikkelsen m.fl. (2013) har granskat olika åtgärdsprogram som har som syfte att 

förebygga fetma bland tre till sexåringar i förskolan. Slutsatsen som dras i studien är att 

förskolan har potential att påverka barns matvanor i tidig ålder och att den potentialen 

behöver tillvaratas. Mycket av det barn lär sig om mat sker tidigt i livet. Enligt studien 

kan förskollärare påverka barns kunskap om mat genom att involvera dem i 

pedagogiska aktiviteter. På så vis kan förskolan på sikt åstadkomma beteendemässiga 

livsstilsförändringar. Vi relaterar detta till Sepp, Höijer och Wendins (2016) studie, där 

författarna undersöker barns matvanor ur ett pedagogiskt och sensoriskt perspektiv i 

syfte att skapa goda matvanor. När det gäller förhållningssätt konstaterar författarna att 

barns vilja att smaka på hälsosam mat minskar när förskollärare kommenterar maten på 



 

 

 

13 

 

ett negativt sätt eller tvingar barnen att äta. Tvång förknippas med obehagskänslor vilket 

skapar negativa attityder kring mat. Sepp (2013) konstaterar att ett bejakande 

förhållningssätt vid matbordet kan ha en positiv inverkan på utvecklingen av barnets 

förmågor, medan regler och normer samt avsaknaden av meningsfulla samtal kan 

hämma utvecklingen.   

 

Bigstens (2015) studie undersöker hur förskollärare ser på sitt eget handlande när det 

gäller att fostra barn i förskolan. Hon kommer fram till att ramar och regler används 

som strategier i ordningsskapande syfte. Detta relateras av förskollärare i studien till 

barns trygghet då vardagen blir förutsägbart. Eftersom ordning utgör en förutsättning 

för en positiv samvaro kan den tolkas som ett verksamhetsmål i förskolan. En god 

samvaro framtvingar i sin tur regler som barnen förväntas att följa. Måltiden är en 

rutinsituation och Bigsten konstaterar att rutinsituationer med ordningsskapande 

funktion riskerar att begränsa barnen i deras agerande (a.a.). 

 

3.2.2.1.2  Ett sociokulturellt perspektiv på lärande i måltidssammanhang 

 
I vår undersökning utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, som Lev 

Vygotskij  (1896-1934) är upphovsmannen till (Säljö 2014). Ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande kan ses som en social teori om utveckling och lärande som visar 

på hur barnet blir delaktigt i lärandet genom att i olika sammanhang samspela med 

andra (a.a.). Avgörande för interaktionen med andra är kommunikation och användning 

av språket. Det motsvarar idén om medierat lärande, något som är centralt i 

sociokulturella perspektivet (Strandberg 2006). För att uppfatta världen nyttjar 

individen tecken och verktyg, något som är avgörande för lärandet. Mediering sker 

enligt Vygotskij genom införlivande av processer (Bråten & Thurmann-Moe 1998). I 

det sociala samspelet överförs lärandestrategier från förskolläraren till barnet. Barnet 

kan införliva dessa strategier och senare använda dessa i nya sammanhang.  
 

Att lära är att successivt skolas in i diskursiva system som man sedan tänker 

och kommunicerar med i olika verksamheter (Säljö 2014, s.233). 

 

Genom kommunikation kan barnet göras delaktigt i det som sker i barnets omgivning. 

Enligt Säljö (2014) är det naturliga samtalet och den vardagliga interaktionen den 

viktigaste lärmiljön för barnet. Det är i samtalen som barnet lär sig de flesta färdigheter 

som hen behöver för framtiden. Lärandet sker genom att barn deltar i sociala praktiker 

och därigenom formas till sociokulturella individer. Strandberg (2006) refererar till 

Vygotskij som skrev att barns interaktion inte bara stödjer utan är lärande och 

utveckling.  

 

I vår uppsats ser vi måltiden som en social praktik där ett lärande sker i de vardagliga 

samtal som uppstår vid matbordet. Medierat lärande vid matbordet ser vi när barnen 

använder språket för att samspela och interagera med andra för att göra sig förstådd, 

uttrycka behov, åsikter, tankar och önskemål och därigenom utövar inflytande.  
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3.2.2.1.3  Inflytandes lärandedimension  

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) diskuterar delaktighet och inflytande i 

förskolan utifrån två dimensioner. Dels att delaktighet har ett värde i sig som en form av 

demokratisk fostran, något som kan skapa en tilltro hos barn att de faktiskt kan påverka 

sin vardag. Dels att barns delaktighet och inflytande utvecklar meningsskapande 

situationer för dem själva. Det är också berikande för hela den pedagogiska 

verksamheten att barn ges olika möjligheter till delaktighet och inflytande, anser 

författarna. 

 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) betyder inflytande och delaktighet för 

barnet att bli delaktig i såväl ord som handling. Detta kopplar vi till det sociokulturella 

perspektivet som utgår från att lärande sker via samspel, interaktion och 

kommunikation. Lärandet sker när barn involveras och blir delaktiga i ett gemensamt 

socialt sammanhang (Strandberg 2006). 

 
Delaktighet är rätten att vara med innan man vet eftersom inre kompetens har 

sin grund i yttre gemensamma aktiviteter. (Strandberg 2006, s.67) 

 

I en  social kontext ges barn möjlighet att tänka, förstå och uttrycka sin åsikt , något som 

förskolläraren kan ta vara på för att planera och skapa innehåll i verksamheten 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). Att som förskollärare närma sig barns 

perspektiv, där barnen själva bidrar, är i detta sammanhang en förutsättning. Barn får 

inflytande när de kan påverka sin egen situation på förskolan. Det sker när förskollärare 

visar att de hör och ser vad barnen gör och uttrycker, men också när förskollärare visar 

förmåga att kunna tolka barns sätt att vara och handla. Författarna menar att när barn är 

med om en upplevelse kan förskollärare se barnets värld genom att tolka barnets 

intentioner. Det är då barnet blir både deltagare och får inflytande över sin situation. 

Inflytande förutsätter enligt författarna också en ömsesidig respekt för varandra. För att 

barn aktivt ska kunna påverka sin situation krävs att förskollärare tar barns agerande på 

allvar och skapar möjligheter för dem att vara delaktiga i ett socialt sammanhang. Barns 

möjligheter till detta avgörs av förskollärares förhållningssätt.  

 

Biteus & Engholm (2016) beskriver barns inflytande utifrån en triangel med tre olika 

komponenter som ger en tydlig bild av hur barns inflytande kan bli verklighet. De tre 

komponenterna är: anpassad lärmiljö, inspirerande material och medvetet närvarande 

förskollärare. Dessa tre komponenter är beroende av varandra för att barn ska kunna 

utöva inflytande i förskolan. Det är den medvetet närvarande förskollärares roll att 

upptäcka och utmana barn i deras frågor, utforskande och skapande och att stötta barnet 

i lärprocessen. 

 

De signaler som en lärmiljö utstrålar påverkar barns möjligheter att agera och lära sig 

(Strandberg 2006). När miljön möjliggör samtal och interaktion bidrar den till att 

gemensam kunskap kan konstrueras. I en specifik miljö skapas en utvecklingszon där 

barns erfarenheter får möta pedagogens kunskaper och utmaningar. I det sociokulturella 

perspektivet påverkar yttre omständigheter inre kvalifikationer (Strandberg 2006). 

 
Ett rum kan ingjuta hopp. Ett rum kan ingjuta hopplöshet. [...] I vissa rum 

känner vi oss hemmastadda och tillitsfulla. I andra rum känner vi oss 

bortkomna och hopplösa. (Strandberg 2006, s. 32-33) 
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Eftersom barnets lärande är avhängigt den miljö hen interagerar med andra i kan vi tyda 

att måltidsmiljöns utformande påverkar barnets möjligheter att skapa sammanhang och 

konstruera mening. När det gäller lärmiljön ska den närvarande förskolläraren reflektera 

över lärmiljöns betydelse och dess funktion för att barnet ska kunna utöva inflytande 

(Biteus & Engholm 2016). Även Strandberg (2006) lyfter förskollärares professionella 

roll, som präglas av en medvetenhet av att skapa trivsel, se det kompetenta barnet och 

närma sig barnets perspektiv.  

Relaterat till måltiden kan lärmiljön ses som en social praktik. Genom maten, som utgör 

det  inspirerande materialet, sker ett medierat lärande där den medvetet närvarande 

förskollärares förhållningssätt blir till att utmana barnet. Dessa tre komponenter kan 

tillsammans bidra till det inflytande som Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) talar 

om och främja en ökad förståelse för mat och kropp.  

 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
 

Att som barn få vara delaktig och ha inflytande vid måltiden handlar om att göra egna 

val och ta initiativ. Delaktighet framstår därmed främst som ett kollektivt värde, där alla 

barn har rätten att få delta medan inflytande framstår som ett värde som är 

individorienterad, där barnets egna behov och önskemål tas tillvara. Inflytande uppstår 

när både barn och vuxna delar en gemensam verklighet. Delaktighet utgör därmed en 

förutsättning för att inflytande ska bli möjligt (Elfstrand 2009). Olika undersökningar 

(Emilson 2008, Dolk 2013, Kultti 2013, Sheridan 2009) visar att graden av inflytande 

varierar, något som är beroende av dels förskollärares förhållningssätt men även de 

ramar och rutiner som skapas vid måltiden. I vilken utsträckning barn ges inflytande 

avgörs av förskollärares förmåga att närma sig barnets eget perspektiv och förmågan att 

se barns intentioner och kompetens. Även vilken grad av respekt förskollärare visar för 

barns tankar och åsikter och hur de tar tillvara dessa har betydelse för barns möjlighet 

till deltagande och inflytande. En stark styrning av barns beteenden vid matbordet och 

förekomsten av regleringar i samband med måltiden begränsar barns inflytande,  enligt 

de ovan nämnda författarna. 

     

     

Måltiden genererar möjligheter till lärande vilket beskrivs av Sepp, Abrahamsson & 

Fjellström (2006) och Sepp & Höijer (2016). För att redan i tidig ålder möjliggöra barns 

förståelse för mat och den egna kroppen och lägga grunden för goda hälsosamma 

matvanor, kan förskolan använda sig av Saperemetoden, en form av sinnlig träning i 

matsammanhang. Metoden kan relateras till det kroppsliga lärandet. Lärandet sker i hela 

kroppen och vi människor lär oss genom att skapa kunskaper med hjälp av kroppens 

sinnen (Gustavsson 2002). 

 

För att förstå och förklara resultatet använder vi oss av det sociokulturella perspektivet. 

Enligt detta perspektiv sker lärandet i sociala sammanhang genom interaktion och 

kommunikation med andra. Måltidssituationen kännetecknas av samspel mellan barn-

barn och barn-förskollärare vilket ger barn möjlighet att reflektera kring tidigare 

erfarenheter och möta andras tankar och kunskaper. På så vis kan barn skapa förståelse 

och skapa ny kunskap. Språket fungerar i lärprocessen som ett viktigt redskap och 

interaktion och kommunikation främjas genom att rummet och miljön organiseras 
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därefter. Barns inflytande ökar när lärmiljön är anpassad efter barnens intressen och 

funderingar, när barnen får möta inspirerande material, som i vår undersökning är 

maten, och när en medvetet närvarande förskollärare inspirerar och väcker barns 

nyfikenhet. Lärmiljön ska utformas efter barnens intressen, tankar och ideer så att 

barnen kan utvecklas som individer och få inflytande över sin situation, i vårt fall, 

måltiden.      
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4 Metodval 
 

Syftet med den här undersökningen är att synliggöra några förskollärares uppfattningar 

kring huruvida barns inflytande vid lunchsituationen kan främja barns förståelse för mat 

och kroppen. För att besvara frågeställningarna har vi valt att använda oss av kvalitativ 

metod och semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ metod syftar till att skapa förståelse 

genom att se värden och handlingar ur respondentens perspektiv (Bryman 2011). 

Kvalitativ metod ger oss dessutom möjlighet att få en detaljerad beskrivning av vårt 

undersökningsområde. Att få detaljerad information om hur andra upplever inflytande 

som vardagligt fenomen vid måltidssituationen kan ge oss en djupare förståelse kring 

vad som händer i denna situation. Kvantitativ metod valdes bort, eftersom den syftar till 

att samla in mätbar data. Metoden lämpar sig inte för att förklara fenomenet inflytande 

vid måltiden då vi anser att våra frågeställningar inte kan besvaras med hjälp av mätbar 

data. Vårt mål är istället att få en fördjupad kvalitativ förståelse för hur barns inflytande 

vid lunchsituationen kan främja barns förståelse för mat och kroppen.  

 

Vi har valt enskild intervju som datainsamlingsmetod. Intervjuer kan ge oss svar om 

några förskollärares erfarenheter, förhållningssätt och värderingar vilket gynnar vår 

undersökning. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att vi inte utgår från 

detaljerade, exakta frågor utan snarare från frågeområden. På så sätt kan respondentens 

spontana tankar komma till uttryck och det finns möjlighet att följa respondentens 

tankegångar (Stukát 2014). Vi formulerade intervjufrågor som var relevanta för 

frågeställningen och som belyser frågeställningens centrala områden. Vi är medvetna 

om att frågorna inte behöver följa en bestämd ordning och ställer öppna frågor som 

lämnar utrymme åt respondenten att resonera fritt kring sina svar. Vi är intresserade av 

sambandet mellan inflytande och lärande med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet men vi är också intresserade av vad respondenterna anser kring detta.  

 

 

4.1 Val av undersökningsgrupp 
 

Eftersom vi eftersträvar en bred beskrivning av fenomenet inflytande vid måltiden valde 

vi att intervjua sex förskollärare med olika lång arbetslivserfarenhet och olika 

kompetenser för att få ett brett och varierat resultat där många olika infallsvinklar 

framträder (Kihlström 2007). Eftersom det ligger i förskollärares övergripande ansvar 

att realisera läroplansmålen i verksamheten valde vi att enbart intervjua förskollärare 

(Lpfö, 98 rev. 2016). Urvalet av respondenter har skett strategiskt, vilket innebär att 

valet av respondenter för undersökningen skedde utifrån förskollärares erfarenhet och 

delvis även kunskap om ämnet (Stukát 2014). Valet föll på förskollärare som är bekanta 

med oss i olika utsträckning, från inte alls till en tidigare arbetsrelation. I detta ser vi en 

fördel att inte påverkas av tidigare erfarenheter kring samtliga förskollärares arbetssätt. 

Tre förskollärare arbetar i kommunala förskolor i västra Sverige. Tre förskollärare 

arbetar på kommunala förskolor i södra Sverige.  

 

I resultatdelen kommer respondenterna benämnas med fingerade namn enligt 

uppställningen nedan. 
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Anna har arbetat som förskollärare i 10 år. Hon arbetar med barn i  åldrarna 3-5 år. 

Carin har arbetat som förskollärare i 11 år. Hon arbetar med barn i åldrarna  3-4 år. 

Dina har arbetat som barnskötare i 4 år och som förskollärare i 10 år. Hon arbetar med 

barn i åldrarna 1-3 år. 

Emma har arbetat som förskollärare i 4 år. Hon arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. 

Frida har arbetat som förskollärare i 16. Hon har gått flera fortbildningar inom ämnet 

måltidspedagogik. Hon arbetar med barn i åldrarna 3-4 år 

Ulla har arbetat som förskollärare i 35 år. Hon arbetar med barn i åldrarna 4-6 år. 

 

De intervjuade förskollärarna har arbetat i förskolan mellan fyra och 35 år. Alla 

respondenter har olika lång arbetslivserfarenhet och arbetar i verksamheter som utgår 

från olika pedagogiska arbetssätt. Det medför att respondenterna har olika erfarenheter. 

Dessutom arbetar förskollärarna i olika åldersgrupper, vilket gör att måltidssituationen 

kan gestaltas olika för de olika åldersgrupperna. Gemensamt för alla respondenter är att 

de äter samma mat som den som serveras till barnen på förskolan och att de äter den 

tillsammans med barnen.  

 

4.2 Genomförande 
 

Vi tog muntlig och skriftlig kontakt med sex förskollärare. I detta sammanhang 

förklarade vi vårt ämne och syfte med undersökningen och frågade om de ville delta i 

vår undersökning. Samtidigt informerades förskollärarna tydligt om de forskningsetiska 

principer som reglerar förhållandet mellan forskare och respondent. Principerna 

konkretiseras i de fyra huvudkraven informationskravet,samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga tillfrågade förskollärare tackade ja 

till deltagandet och vi kom överens om tid och plats där intervjuerna skulle äga rum. 

Fyra respondenter valde att ta emot oss på sina respektive arbetsplatser, två valde att bli 

intervjuade på annan ort. Det var ett medvetet val av oss att inte skicka intervjufrågorna 

till informanterna före intervjun eftersom vi strävade efter att få så spontana och 

autentiska svar som möjligt. Vi intervjuade en person i taget och vikten låg på att skapa 

en förtroende atmosfär och en grund för tillit och öppenhet. Vid intervjun utgick vi från 

våra huvudfrågor för att hålla fokus på ämnet. Dessa frågor ställdes likadant till alla 

respondenter, men vid flera tillfällen ställde vi följdfrågor för att få förtydliganden och 

konkretiseringar av svar. För att inte påverka och styra respondenternas svar försökte vi 

formulera öppna frågor. Vid upprepade tillfällen uppmuntrade vi respondenterna att 

förtydliga sina svar med hjälp av exempel. Dessa bidrog till att öka vår förståelse av 

respondenternas svar och ledde till att vi kunde samla in ett rikt och detaljerat material 

som svarar på undersökningens frågeställningar. Vi spelade in intervjuerna för att kunna 

kontrollera att vi har uppfattat respondenternas utsagor på rätt sätt och för att en 

inspelad intervju kan ge fler upplysningar kring tonfall, pauser och liknande, än en 

skriftlig dokumentation  (Denscombe 2016). 

 

 

4.3 Bearbetning av materialet 
 

Efter ordagrann transkribering av ljudinspelningarna, läste vi igenom materialet ett antal 

gånger. Vid läsningen utgick vi från vårt syfte och frågeställningar och gjorde en 

selektion, där vi valde ut det som vi ansåg relevant för vår undersökning. Vid upprepad 

läsning av intervjuerna försökte vi hitta mönster i utsagor och försökte urskilja 
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respondenternas svar som gav uttryck för kvalitativt olika sätt att se på inflytande. 

Utifrån detta kunde vi identifiera centrala delar och kategorisera teman i materialet för 

att besvara våra frågeställningar. Analysen grundar sig på materialet och våra tolkningar 

baseras på en noggrann och repetitiv läsning av materialet. Vi har försökt att vara öppna 

för vad materialet velat säga oss när vi bearbetat det. Resultatet svarar på 

frågeställningarna. Vi har analyserat materialet utifrån vårt teoretiska ramverk som 

innefattar det sociokulturella perspektiv på lärande.  

 

4.4 Etiska överväganden 
 

När man bedriver forskning finns det krav för skydd för människor som deltar. Det 

kravet kallas för individskyddskravet som delas upp och konkretiseras i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Hermerén, 2011). Vi har följt dessa forskningsetiska principer och informerat 

respondenterna både skriftligt och muntligt innan deras medverkande, samt fått deras 

godkännande.  

 

I enlighet med informationskravet upplystes de tilltänkta respondenterna inför 

intervjuerna i ett samtyckesbrev om vilka vi var, undersökningens syfte och metod, hur 

deras medverkan går till och att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet innebär att 

deltagaren själv får bestämma om hen vill medverka i undersökningen eller inte. Genom 

att tacka ja till intervjun gav respondenterna sitt samtycke till deltagandet. De tilltänkta 

respondenterna fick också veta att de när som helst fick avbryta intervjun. Utifrån 

konfidentialitetskravet anonymiserades respondenternas identitet vilket innebär att vi i 

vårt arbete använde oss av fiktiva namn.  Deltagarna informerades om att det främst är 

vi som skulle ha tillgång till det inspelade materialet och att det skulle förvaras så ingen 

utomstående kan komma åt och ta del av det. Vi påpekade att eventuellt både vår 

handledare och examinator skulle kunna ta del av materialet för att se att intervjuerna 

ägt rum. I dessa fall är det dock inte möjligt att identifiera respondenterna genom att 

lyssna på inspelningarna. I enlighet med nyttjandekravet informerades deltagarna om att 

det insamlade materialet enbart skulle användas i syfte för vår undersökning och att de 

inspelade intervjuerna skulle raderas efter att vårt arbete har bedömts som godkänd. 

    

   
4.5 Metoddiskussion 
 

Trovärdighet i vår undersökning kan påvisas genom att vi i metoddelen på ett tydligt 

sätt redogör för tillvägagångssättet. Det synliggörs bland annat i att vi på ett utförligt 

sätt beskriver undersökningens olika steg samt argumenterar för de val vi gjort så att 

läsaren kan få en klar uppfattning om hur vi har kommit fram till resultatet. 

Datainsamligsmetoden har i denna undersökning anpassats efter undersökningens syfte 

och frågeställningar. Vår undersökning är trovärdig, eftersom vi har använt oss av en 

relevant metod och relevanta intervjufrågor. På så vis fick vi ett resultat som besvarar 

våra frågeställningar (Allwood & Erikson 2010). Tillsammans med vår handledare har 

vi kritiskt granskat våra intervjufrågor, bland annat för att säkerställa att frågorna i 

undersökningen mäter det som avses att mäta (Denscombe 2016). Kvalitativ metod gav 

oss det subjektiva och nyanserade material som vi efterfrågade.  
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Intervju som datainsamlingsmetod gav oss ett detaljerat och djupgående material och 

genom att spela in intervjuerna och har vi kunnat basera vår analys på välgrundat 

material, vilket ökar tillförlitligheten (Kihlström 2007, Denscombe 2016). I intervjuerna 

använde vi oss medvetet av öppna frågor, istället för ledande frågor vilket ledde till att 

resultatet speglar den variation av svar som vi eftersträvade. Detta hade inte varit 

möjligt att uppnå genom exempelvis enkäter, eftersom vår metod öppnade möjligheter 

till djupare samtal. Våra intervjuer baserades på en välgrundad frågeguide och alla 

respondenter ställdes samma huvudfrågor. Detta ökar undersökningens tillförlitlighet, 

eftersom det möjliggör att andra forskare kan upprepa undersökningen vid ett senare 

tillfälle och undersöka samma fenomen. Vi är medvetna om att tillförlitligheten kan 

påverkas av att vi är ovana intervjuare, vilket avser främst sättet att ställa följdfrågor, 

något som kan ha inverkat på respondenternas svar (Kihlström 2007).    

      

Intervjuerna var semistrukturerade vilket tillät justeringar gällande fokus mot det 

undersökta fenomenet under intervjuns gång. I några falla har följdfrågor ställts för att 

be respondenterna förtydliga delar av svar beträffande relevans och förtydliganden av 

sina svar. Eftersom dessa följdfrågor har haft olika innehåll kan detta ha påverkat 

undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet (a.a.).  

 

En respondent har gått flera fortbildningar inom ämnet måltidspedagogik, en annan har 

under en kortare period på förskolan arbetat tillsammans med en måltidspedagog. Att vi 

valde att intervjua yrkesverksamma förskollärare och att vi valde deltagare som besitter 

speciella kunskaper inom vårt undersökningsområde, tror vi kan ha bidragit till ett 

fördjupande resonemang samt till att undersökningens tillförlitlighet ökar. Något som 

kan ha påverkat vår undersökning är att vi valde att intervjua två respondenter som vi 

har en yrkesmässig relation till.  Eftersom vi är förtrogna med deras arbetssätt kan vi 

möjligen ha haft en förförståelse av deras arbetssätt och därmed också en förförståelse 

av deras intervjusvar. Detta kan ha inneburit att vi har missat att ställa följdfrågor och 

därmed information som hade kunnat leda till andra svar.   

 

En kvalitativ studie som vår inbegriper en liten grupp av respondenter som har vissa 

gemensamma egenskaper. Fokus i vår undersökning ligger på det kontextuellt unika 

(Bryman 2011). Om resultatet av undersökningen ska vara överförbar, d.v.s. kunna bli 

möjligt att tillämpas i andra sammanhang, krävs det att vi redovisar så mycket som 

möjligt av respondenternas svar, utan att riskera anonymitet (Denscombe 2016). Vi 

anser att även om vi redovisar en noggrann och detaljerad beskrivning av 

tillvägagångssättet kan studien ändå inte blir helt överföringsbar. Detta med tanke på att 

varje förskollärare som intervjuas har olika kompetenser, erfarenheter och utbildningar. 

Det som är överföringsbar är diskussionen kring barns inflytande. Barns inflytande 

diskuteras i hög grad på förskolorna men begreppet inflytande kan tolkas på olika sätt. 

Centralt för barns inflytande är rummets möjligheter och balansen mellan rummet å ena 

sidan och regleringar å andra sidan, vilket leder till en spänning mellan inflytande och 

regler. Barnen ramas in av en miljö som ger olika möjligheter till inflytande vilket vi 

anser är ett generellt problem som är överförbar. Förskollärares olika lösningar gör det 

svårt att säga att alla förskollärare skapar samma förutsättningar hos barnen.  

 

Vår ursprungliga tanke med undersökningen var att kombinera kvalitativa intervjuer 

med observationer av olika måltidssituationer. Eftersom tiden för vår undersökning var 
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begränsad har detta inte varit möjlig. Detta hade givit oss möjlighet att jämföra fynden 

från intervjuerna med fynden från observationen, något som hade ökat tillförlitligheten. 
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5 Resultat och analys 
 

  detta kapitel redo isas resultatet från inter  uerna som genomförts i undersökningens 

s fte   nderru rikerna   gger på de kategorier som framkommit a  förskollärarnas 

 inter  us ar o h  el ses med h älp a  inter  u itat från förskollärarna. Intervjuernas 

resultat ledde fram till följande tre kategorier som beskriver förskollärares 

uppfattningar: Hur organiserar de intervjuade förskollärarna lunchsituationen? Vilka 

pedagogiska utmaningar innebär barns inflytande vid lunchsituationen, enligt de 

intervjuade föskollärarna? Hur ser förskollärare på det lärande om mat och kropp som 

sker vid lunchsituationen? I slutet av varje underrubrik analyseras resultatet i relation 

till vårt teoretiska ramverk som vi har presenterat i kapitel 3.  

 

5.1 Hur organiserar de intervjuade förskollärarna lunchsituationen? 
 

Under denna rubrik redovisas hur förskollärarna organiserar lunchsituationen. Det 

framkommer att lunchen organiseras utifrån tanken om att den ska upplevas som en 

trivsam stund, där alla deltagare har möjlighet att i lugn och ro samtala och interagera 

vid matbordet. Intervjusvaren visar att hur måltiden organiseras påverkas av 

förskollärarnas barnsyn och därmed förhållningssätt, något som tar sig uttryck i regler 

och ramar som förekommer i samband med måltiden. 

 

 
5.1.1 Måltiden som en lugn och trivsam stund 

 

Förskollärarna uttrycker att det viktigaste med måltiden är att den är trivsam. Lugn och 

ro vid matbordet ger barnen en positiv matupplevelse vilket kan påverka barns 

inställning till mat. Med en upplevd trevlig stämning runt matbordet ökar chansen att 

barn vågar smaka och äta den mat som serveras.   

  
Och så skapa lugn och ro vid matbordet. Stämningen runt matbordet är 

väldigt, väldigt viktigt när man vill skapa goda matvanor. (Frida) 

 

Förskollärarna beskriver att de har erfarenheter av olika lunchmiljöer, både 

bordsservering på avdelningen, där barnen delas upp för att äta i olika rum och 

bufféservering i restaurangen. Oavsett vilken organisation förskollärarna beskriver, 

uttrycker de att de är nöjda med den. Detta grundar de i att såväl bordsservering som 

bufféservering möjliggör barns inflytande i form av att de får valfrihet när det gäller att 

ta mat själv. Förskollärarna uppger att valet av hur de organiserar lunchen, i form av 

antingen bords- eller bufféservering, har sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en 

lugn måltidsmiljö.  

 
Vi äter i Piazzan, ett bord har vi nära köket och så ett bord i ett annat rum, det 

är lugnare. De känns också som att man har mer tid för dem, man ser inte när 

de andra är klara. (Anna) 

 

Vi har en restaurang, och dit brukar vi gå i omgångar, några barn i taget med 

en pedagog. För att det blir en lugn situation för att skapa en trivsam miljö 

runt  barnen så att vi ska ha tid också att möta varje barns behov. (Frida) 
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Frida anser att lugn och ro och trivsel skapas genom att lyssna på barnens olika behov 

och önskemål.  

 
Jag lyssnar in för att se alla barns olika behov och önskemål för att kunna 

anpassa måltiden precis efter barnen så som de vill ha det. Vi brukar kalla det 

för att restaurangen är barnens arena och vi är där och stöttar och vägleder. 

(Frida) 

 

Samtliga förskollärare uppger att det sitter en pedagog vid varje bord, vilket enligt Carin 

skapar trygghet för barnen. Organisationen gällande fasta eller fria sittplatser kan se 

olika ut vilket framgår i förskollärarnas utsagor.  
 

Och det här också att barn får sätta sig var de vill, att man sitter där man trivs.  

Vissabarn väljer sätta sig på ungefär samma stol varje dag och vissa tycker om 

att variera och att vi även där lite medvetet. Vi observerar ju barnen och vet 

mycket väl vem som behöver en vuxen vid sin sida och då ser vi till det utan 

att påpeka och utan att säga varför, utan vi säger mer kom så sitter vi 

tillsammans idag och så tar vi med några 

kompisar. (Frida) 

 
Barnen har sina bestämda platser på grund av ergonomi, det är lättare att 

hantera barns skilda kostbehov då. Vid varje bord finns barnens bild, namn 

och kostschema som hänger ovanför bordet. (Dina) 

 

 

 
5.1.2 Hur förskollärares barnsyn påverkar deras syn på lunchens organisering 

 

Enligt de flesta förskollärare har ett medvetet förhållningssätt en stor betydelse för att 

barn tidigt ska få en positiv inställning till mat. 

 
Jag tänker att det är jätteviktigt för att många barn äter tre måltider om dagen, 

i alla fall en äter de flesta. Då lägger man grunden. Om det är en stor grupp så 

är det viktigt  vad man har för förhållningssätt i gruppen .. att det blir positivt. 

(Emma) 

 

För att skapa en trivsam miljö beskriver några förskollärare att de är tillåtande i sitt 

förhållningssätt, vilket de förtydligar med olika exempel. Hos Emma får ledsna barn 

sitta i pedagogens knä och barn. Anna och Dina erbjuder barn som inte vill äta 

alternativa livsmedel såsom bröd eller frukt. Dina anser att ett tillåtande förhållningssätt 

leder till att måltiden blir till en gemensam mötesplats där barn och vuxna samtalar om 

det de varit med om.  

 

När det gäller barns olika behov framgår i intervjuerna att barnen får den tid de behöver 

för att avsluta sin måltid, även om det är dags att gå vidare till nästa aktivitet. 

 
Vi brukar visa på klockan och berätta att det är dags att avsluta inom kort tid. 

Men trots det händer det ibland att vissa barn börjar äta först när andra är 

klara. Då får det barnet stanna. (Dina) 
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Är de inte med i läsvilan när de sitter i samma rum och äter, nä då får de sitta 

kvar och äta färdig. (Carin) 

 

Carin och Frida berättar att de brukar ta ett steg tillbaka och låta barn ta ansvar för sin 

måltid. Enligt Frida förutsätter det ett medvetet förhållningssätt där man som 

förskollärare behöver se barnets intentioner utan att ifrågasätta eller tillrättavisa.  

 
Förr kunde det vara så att vi påpekade: vad ska du göra, varför reser du dig , 

vart är du på väg. Men vi har successivt och långsamt lärt oss, tränat oss att 

sitta tysta sitta kvar och lita på barnen. Vi litar på att barnen har en tanke med 

det de gör. Barnen är väldigt kompetenta, tar ansvar och gör inget för att 

slarva. (Frida) 

 

Även Emma säger att man som förskollärare bör vara medveten om sin professionella 

roll och hur den påverkar barns möjligheter till exempelvis lärande. 
 

   issa stunder kan du skapa olika konstellationer… hur  arnen sitter för att 

jag tänker att de kan lära av varandra, utbyta erfarenheter. (Emma) 

 

Denna medvetenhet kräver en ständig reflektion kring hur man som förskollärare agerar 

i vissa situationer och varför man gör som man gör, något som Carin och Frida 

förtydligar. 

 
  land hamnar man  u gi et is där o kså att… men då kommer  ag på mig 

själv att jag är den där bläckfisken som sitter och gör allt så här och har 

armarna överallt. (Carin) 

 

Det är ingen passiv roll utan den är väldigt aktiv och medveten. Och att just 

istället för att tillrättavisa och rama in barnen snarare tar ett steg tillbaka och 

lita på att barnen ha en tanke med vad de gör och inte störa dem i den tanken. 

(Frida)  

 

 
5.1.3 Regler och ramar vid måltiden 

 

När det gäller regler förnekar samtliga förskollärare att dessa förekommer vid måltiden.  

 
Regler och rutiner, längre bak i tiden var det mer regler och rutiner än vad 

det finns nu. [...] Ju längre man har jobbat desto mer möjligheter kan man se.  

I början var det mer regler.  (Ulla) 

 

Utifrån intonationen i Ullas utsaga kring regler tolkar vi att hon värderar begreppet 

regler som något negativt. Övriga förskollärare beskriver att de har förväntningar på 

barnen och att det är viktigt att rama in lunchen genom att skapa förutsättningar för att 

måltiden upplevs som lugn och trivsam.  

 
Jag tycker att vi vuxna ändå har en viss ram, bestämd ram. Så dukar den 

vuxna och vi sätter fram maten och vi har bestämda platser, då tänker jag att vi 

har gjort upp en ram, men att vi erbjuder barnen i den ramen att få påverka sin 

del i maten och vad de vill äta av. (Emma) 
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Några av de ramar och förväntningar som nämns i intervjuerna är att sitta på sin plats, 

inte störa andra, inte skrika, att smaka av all mat som serveras. Barnen uppmuntras 

också att sitta kvar tills alla är färdiga, äta med bestick och att inte ta för mycket mat så 

att det räcker till alla. detta tolkar vi att det i intervjuerna uttrycks förväntningar på 

barnen att i sitt agerande hålla sig inom vissa ramar. Huruvida regler och ramar 

förekommer och behövs har förskollärarna skilda uppfattningar om. Ulla beskriver att 

dessa förväntningar finns i syfte att skapa matro vid bordet.  

 
Barnen ska få smaka under måltiden, sitta still, en lugn och ro, lyssna på 

varann och ge och ta. Vi sitter kvar i den möjliga mån till alla är färdiga. 

(Ulla) 

 

Frida berättar att hon medvetet försöker att ha så få fasta regler som möjligt i samband 

med lunchen. Detta för att främja barnens självständighet, något som pedagogerna på 

hennes förskola aktivt arbetar med. 

 
För att barnen själva ska ta ansvar och vi bevisar att vi har tillit till barnen. Vi 

ger dem utrymme att själva tänka, klara av. Vi har inga regler på vad som ska 

ligga på tallriken, inga regler vad vi ska smaka på och stoppa i munnen. 

(Frida) 

 

För Carin är det inte ett måste att barnen sitter still under hela lunchen utan hon litar på 

barnets intentioner och att barnet kommer att sätta sig igen.  

 
Nej, eller alltså nej, det är väl inga regler så. Det är ganska fritt. [...] Vi har ju 

ganska mycket dokumentation på väggarna och då kan de ju liksom gå upp 

och peka och sedan går de tillbaka, så det är inte det här: sitt still och ät. 

 (Carin) 

 

Frida lyfter bufféservering som en fördel, eftersom den tillåter barnen att resa sig flera 

gånger under lunchen utan att de behöver riskera tillsägelser för det. Frida menar att 

detta ger barnen ett inflytande som bidrar till en ökad matro och en positiv 

matupplevelse. Olika barn har olika behov vilket förskollärare behöver ta hänsyn till. 

Frida berättar att olika barn har olika rörelsebehov och att bufféservering avdramatiserar 

att barnen reser sig från bordet. Samtidigt skapas en trivsam atmosfär i och med att 

förskollärare inte behöver tillrättavisa barnen att sitta på sin stol. 
 

Det här att det blir inte så kravfyllt för barnen utan det förväntas inte att 

barnen ska sitta  stilla på sin stol runt bordet hela måltiden Utan det är helt 

naturligt och helt ok att resa sig ta sin tallrik ta lite mera mat komma tillbaka 

[...] För att det finns ju väldigt många barn som har svårt att sitta stilla och när 

de känner att det börjar krypa i kroppen att man har nånting som är helt ok att 

göra [...] Den friheten tycker jag är väldigt väldigt positivt. [...] vi utsätter inte 

barnen för något de inte klarar av. (Frida)  

 

Att inte tillämpa fasta regler eller ramar innebär dock inte att allt är tillåtet.  
 

Alla barn förväntas ju följa med till restaurangerna. Det finns ju inget 

alternativ att man stannar kvar på avdelningen. Och det här att barnen 

bestämmer själva är ju inte, det är ju inte att vi inte på något sätt, utan vi är 

ganska klara och tydliga med vad vi förväntar oss av barnen, att vi tycker att 

det skapar ändå en trygghet. (Frida 



 

 

 

26 

 

 

Analys 5.1.4 

 

Lunchen organiseras hos samtliga förskollärare utifrån tanken om trivsel och 

möjligheter till samspel. Vi utläser ur resultatet att det finns en tanke hos förskollärarna 

med varför måltiden i praktiken ser ut som den gör. Detta syns i att förskollärarna 

argumenterar för sina val att organisera lunchen, vilket vi ser som ett tecken på att de 

har reflekterat kring olika aspekter som måltiden för med sig. Biteus & Engholm (2016) 

framhäver förskollärares roll som en medvetet närvarande lärare som anpassar lärmiljön 

genom att reflektera kring de didaktiska frågorna vad?, hur? och varför? för att skapa 

utrymme för barns inflytande. Detta blir tydligt när Emma beskriver sina tankar kring 

organisationen a  måltiden  Hon uttr  ker sin reflektion kring “olika konstellationer” 

vid bordsplaceringen, där hon beskriver att barns placering vid bordet kan främja 

erfarenhetsutbyte, vilket kan leda till ett lärande genom att barnen ges möjlighet att 

interagera, kommunicera och reflektera kring ett gemensamt ämne som båda visar 

intresse för (Strandberg 2006). Emmas förhållningssätt speglar en barnsyn där barnens 

behov tas tillvara vid organisationen av måltiden. Måltiden utformas utifrån 

pedagogiska tankar om att göra barnen delaktiga i ett gemensamt sammanhang för att 

skapa ett lärande, vilket visar att verksamheten organiseras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande (Säljö 2014).  

 

Frida beskriver att det blir lugnare att äta när barnen går till restaurangen i små grupper. 

Detta kan ses som att Frida har organiserat måltidssituationen på ett sätt som skapar 

förutsättningar som genererar trivsel i måltidsmiljön utifrån en reflektion kring tidigare 

erfarenheter   ridas  eskri ning a  restaurangen som “ arnens arena” kan tolkas som att 

det är barnen som är huvudaktörer i denna miljö, något som speglar en barnsyn, där den 

vuxne har en tilltro till barnens förmågor. Detta bekräftar Frida när hon argumenterar 

för sitt agerande genom att referera till  egreppet “det kompetenta  arnet”   Fridas 

 arns n kommer ä en till uttr  k när hon säger att hon “inte utsätter  arnen för något de 

inte klarar a ”  Denna utsaga speglar ett förhållningssätt där hon försöker närma sig 

barnets perspektiv genom att tolka barnets värld utifrån dennes perspektiv. Frida och 

Carin “litar på  arnen”  ilket  isar förståelse för att  arnet har förmågan att förstå sig 

självt och förmågan att göra egna val. Dina och Carin exempelvis betonar vikten av att 

organisera måltiden så att barnen hinner äta färdigt. Varje barns olika behov kräver att 

man som förskollärare försöker förstå varje barns intentioner och bemöter dem med 

respekt (Johansson 2003). Med detta förhållningssätt blir det möjligt för förskollärare 

att låta barn utöva inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). 

 

I syfte att skapa en lugn måltidsmiljö skapas ramar som anger hur och i vilken 

utsträckning barnen förväntas agera. Valfrihet framstår i resultatet som ett av de främsta 

syften med hur måltiden organiseras. Fastän alla förskollärare är överens om att vilja 

utforma måltidssituationen så att den främjar barns initiativtagande, skiljer sig 

uppfattningarna åt kring huruvida måltiden regleras och ramas in. Ulla menar att antalet 

regler har minskat, vilket kan tyda på att det har skett en förändring över tid när det 

gäller förskollärares erfarenhet och i detta sammanhang även hennes sätt att organisera 

måltiden. Carin och Frida beskriver lunchen som fritt och utan fasta regler vilket kan 

tolkas som att barnet får agera utifrån egna intentioner utan att det styrs av 

förskolläraren åt ett visst håll. Emma  däremot anser att det bör finnas ramar inom vilka 

barnen får möjlighet att bli delaktig. Dessa skilda uppfattningar kan förstås utifrån 
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förskollärares olika barnsyn, men även utifrån förskollärares olika behov av ramar för 

att upprätthålla ordning vid måltiden och fostra barnen (Emilson 2007, Dolk 2013). De 

ramar som upprättas styr måltiden och därmed även barns grad av inflytande. Ramar 

som att sitta still, äta upp, vänta tills alla är färdiga kan tolkas syfta till att skapa ordning 

vid måltiden. Eftersom dessa ramar bidrar till att skapa det lugn och ro som eftersträvas 

vid matbordet blir det viktigt för alla barn att följa denna styrning, som kan motiveras 

av kunskapen om barns bästa (Nordin-Hultman 2004). I detta sammanhang förefaller 

organisationen konstrueras utifrån ett vuxenperspektiv om vad som anses bäst för 

barnet. Intressant i detta sammanhang är Fridas utsaga om att lugn och trivsel vid 

måltiden uppnås genom att barnen tillåts agera utifrån egna intentioner. Medan några 

förskollärare förespråkar ramar för att främja matro är Frida av den motsatta 

uppfattningen att det är barns inflytande och avsaknaden av regler som möjliggör trivsel 

vid måltiden. Förskollärarnas olika uppfattningar huruvida regler och ramar behövs 

speglar i detta sammanhang en balansgång mellan att skapa kommunikationsfrämjande 

ramar utan att samtidigt hämma barnens initiativtagande. Om organisationen av 

måltiden sker utifrån en barnsyn som närmar sig barnets perspektiv och en lärarkontroll 

som tillåter att barnet gör egna val och tar egna initiativ, ökar barns möjligheter att 

utöva inflytande (Emilson 2007, 2008). Med andra ord kan stark styrning som inte tar 

hänsyn till barnens behov begränsa barns inflytande trots att barnen är delaktiga i ett 

gemensamt sammanhang.  

 

Både Frida och Carin uttrycker att de vill undvika fasta regler, eftersom de är medvetna 

om att dessa kan begränsa barns inflytande. Istället arbetar de på ett sätt som ger barn 

utrymme att tänka och klara av saker på egen hand, vilket kan jämställas med 

innebörden av det kompetenta barnet, som Månsson (2008) beskriver. Barnets 

perspektiv framträder i resultatet när förskollärarna beskriver att de litar på barnets egen 

förmåga att välja och ta mat själv, samt barnets förmåga att känna av kroppens signaler. 

Detta utan att styra barnen och bestämma åt barnen på vilket sätt själva matintaget ska 

gå till.  

 

I förskollärarnas utsagor synliggörs en strävan att utforma en trivsam miljö, där barnen 

ska ges möjlighet att i mindre grupper kommunicera och interagera med andra barn och 

vuxna, för att åstadkomma lärande. Med ett sociokulturell perspektiv av lärande och 

dess möjligheter kan denna strävan tolkas som att skapa förutsättningar för barns 

kommunikativa utveckling (Säljö 2014). Lunchen organiseras genom att äta i olika rum 

för att kunna få tid till längre samtal som inte avbryts av andra, eftersom det blir svårare 

att interagera med varandra kring matbordet på ett konstruktivt sätt, om situationen 

upplevs som rörig av barn och förskollärare. När barnet känner en trygghet i miljön 

(Strandberg 2006) finns det större möjligheter för förskollärare att involvera barnet i 

samtal och rikta ett gemensamt fokus mot ett ämne, som i vårt fall maten. Måltiden som 

välreflekterad och välorganiserad lärmiljö, mat som inspirerande material och medvetet 

närvarande pedagoger med en barnsyn som präglas av respekt för barnens intentioner 

(Biteus & Engholm 2016) framträder i detta sammanhang som viktiga aspekter för att 

inflytande ska bli möjlig. Förskollärarna är måna om att skapa sammanhang för ett 

mindre antal barn, för att främja samtalet, kommunikationen kring mat och därmed 

lärandet om mat. Hur förskollärare organiserar själva måltiden och skapar en miljö där 

barn kan synas och agera utifrån egna behov, avgör möjligheten för barnet att utvecklas 

och utöva inflytande.  
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När det gäller barns fria val av sittplats tolkar vi, i enlighet med Strandberg (2006), 

barnens fria platsval som förskollärares strategi i syfte att öka trivseln. När barnet 

känner sig trygg med en kamrat kan det upplevas mindre kravfyllt att interagera vid 

matbordet, något som till och med kan påverka barnets matval. I de fall där barn får 

inflytande över val av sittplats riktas fokus mot att öka barns möjligheter till samspel 

och därmed även deltagande och inflytande, vilket pekar på att verksamheten har 

organiserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Bråten Thurmann-Moe 

1998). Förskollärarnas argument för fritt val av sittplats beskriver att barns möjligheter 

och vilja till interaktion med andra ökar om de själva får välja vem de vill sitta med. 

Detta eftersom de kan känna sig tryggare med de barn och vuxna som de har en närmare 

relation till. Att sitta nära en vän kan därmed vara en fördel, då ökade möjligheter till 

samspel kan bidra till ökade möjligheter till lärande. För barn som upplever en större 

trygghet med en vän kan det te sig enklare att kommunicera med vännen än med andra 

barn. Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande ökar därmed chansen att barnet 

väljer att interagera vid matbordet och därmed även möjligheterna att möta andras 

tankar och åsikter. Då barnet ses som medkonstruktör av sin egen kunskap (Gustavsson 

2002) blir denna aspekt betydelsefull för barnets lärande. I detta sammanhang tolkar vi 

att ramar och regler kan hindra samspelet och därmed även lärandet mellan barnen.  

 
 
5.2 Vilka pedagogiska utmaningar innebär lunchsituationen enligt de 
intervjuade förskollärarna? 
 

 

Under denna rubrik följer förskollärarnas uppfattningar om de pedagogiska utmaningar 

som de anser att lunchsituationen genererar. Uppfattningarna presenteras under de två 

följande kategorier som vi lyft fram utifrån förskollärarnas intervjusvar. Måltiden ses 

enligt förskollärarna som ett tillfälle som skapar möjligheter till konkret inflytande för 

barnen. Samtidigt beskriver förskollärarna att olika faktorer, som exempelvis stress, 

påverkar och begränsar barns möjligheter till inflytande. 

 

 
5.2.1 Inflytandets möjligheter 

 

När det gäller innebörden av inflytande kopplar förskollärarna det till begrepp som 

självständighet, egna val och delaktighet och ansvar. Konkret inflytande sker enligt 

samtliga förskollärare när barnen agerar utifrån egna behov, d.v.s. när de själv tar mat, 

väljer själv vilken och hur mycket mat de vill ha på sin tallrik och hur många gånger de 

vill ta mat. 

 
Ibland tar nån grönsaker och en annan tar potatis och så mjölk och vatten, det 

är väl bara att se till att alla får utav allt. Det sköter de själva. De häller upp 

mjölk och vatten själva. (Carin) 

 

Barnen erbjuds all mat som finns på bordet, de får själva välja och även ta mat 

själva. Man får ta hur många gånger man vill.  (Dina) 
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Inflytande innebär för förskollärarna även att barnen får lov att tacka nej till att äta vissa 

livsmedel. Att barnen själva får avgöra om de vill smaka eller inte ses också som 

konkret inflytande. 

 
De brukar få inflytande över vad de vill smaka av och vad de inte vill smaka 

av. (Emma) 

 

Barnen får bestämma så att säga över sin egen kropp. De får både äta så 

mycket de vill eller inte. (Dina) 

 

Carin och Frida ger barnen inflytande över val av sittplats. Barnen får sätta sig där de 

vill, där de trivs. Barn kan då välja att sätta sig bredvid en kamrat som händelsevis har 

andra smakpreferenser och därmed inspirerar till att våga smaka på nya livsmedel. Det 

ökar chansen att barnet blir intresserad av kamratens matval och vågar testa nya 

livsmedel vilket på så vis utökar sina egna kunskaper om mat. (Carin) 

 
Vi har ju vissa barn som är allätare som verkligen äter hur mycket som helst 

a  allt o h då ser de andra  arnen … då sitter de  u sinsemellan o h då  ör ar 

de bli intresserad av varandra och då tycker de att det är intressant och 

jättegott. De blir inspirerade, de inspirerar varandra. (Carin) 

 

Majoriteten av förskollärarna anser att barns inflytande ökar med barnens ålder. Hos 

Dina och Anna har ettåringar har fasta sittplatser vid matbordet och det förekommer att 

det är förskollärarna som lägger maten på tallrikarna när barnen är väldigt trötta och 

hungriga. Även Carin säger att barnet får större inflytande ju äldre det blir. Som 

exempel nämner hon val av sittplats, självständighet när det gäller att ta mat själv och 

att uttrycka egna åsikter och behov. Yngre barn kan behöva mer stöttning i olika 

situationer såsom att lära sig att förstå kroppens signaler. 

 
Det tror jag är mer på yngrebarn att de har fasta platser för att man behöver 

greja, dela maten...då känner jag att de behöver det just då. Men sen på 

äldre arn… o h så stöttar man de mer i det här att Vill du ha? Är du 

hungrig?... man hjälper dem känna Blir jag mätt? Blir jag mätt för fort? Jag 

tror att det beror på ålder. Är man på yngrebarn har man ett annat behov. 

(Carin) 

 

Samtliga förskollärare ser lunchen som en pedagogisk måltid med möjligheten att 

främja barns lärande. Förskollärarna är överens om att barn genom delaktighet kan lära 

sig praktiska färdigheter. Emma ser att det sker ett lärande även när barnen får 

inflytande över sin egen tallrik. 

 
På någon förskola var att barnen fick hjälpa till med det praktiska, de fick 

duka och så här, presentera maten för resten av barnen. Men sen det viktigaste 

tycker jag är att de får möjlighet att påverka vad de vill äta. (Emma) 

 

5.2.2 Inflytandets begränsningar 

 

Emma och Anna uttrycker att stress kan vara en faktor som gör att förskollärare inte kan 

lyssna in barns behov och önskemål i större utsträckning vid lunchsituationen.   
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Det är svårt när det är stressigt, när det är lite tid och man ska till nästa 

moment, då kanske man inte hinner ha det långa samtalet som barnet ha börjat 

på för nu ska vi börja på nästa situation. (Emma) 

 

Nu har jag börjat ta mat själv först. Ibland sitter de där och drömmer för sig 

s äl  …sådana situationer   är  ag är stressad då delar  ag helt plötsligt ut  då 

vill jag att de får snabbare mat. Jag ser ju att de är hungriga. (Anna) 

 

Carin uttrycker att även vid allergier så är det viktigt att personalen tar maten åt barnet 

så att inte barnet kommer nära den maten hen är allergisk mot. 

 
Vi har ju ett barn som har väldigt mycket allergier och där får vi hjälpa till mer 

med att hälla upp o h sånt  Hen kan inte ha maten runt … då är  i där   men 

det är väl kanske det inflytandet. (Carin) 

 

Carin menar att barn får mindre inflytande när exempelvis en vikarie tar över rollen som 

förskollärare, vilket kan innebära att hen bemöter barnen på ett annat sätt än vad den 

ordinarie förskolläraren brukar göra.  

 
Sen är det väl kanske, jo ibland, när man har vikarie... när det är lite annat, 

alltså då kanske man får ändra nån gång, men vi brukar inte ändra. Då är det 

väl svårt att ha det där inflytande. (Carin) 

 

Även bristande kunskaper kring ett pedagogiskt förhållningssätt hos förskollärare kan 

utgöra hinder, säger Frida. 

 
När vi pratar inflytande kan jag se att det blir en svårighet hos de pedagoger 

som inte tar det till sig och har en känsla för vad inflytande är. Då kan man 

hamna i att: här får barnen göra vad de vill och så är det ju inte. Då kan det bli 

väldigt stökigt och kaotiskt och det är ju inte tanken. (Frida) 

 

Ulla beskriver att det är svårt att ge barn inflytande då barnet inte vill ha maten som 

serveras och eller när maten inte räcker så att barnet kan ta så mycket hen vill. 

 
Det kan väl vara det med att du som barn vill inte ha den maten idag. Där är 

det svårt för mig som pedagog att alla känner ju något till lunch. Där vill jag 

gärna att de äter. Man försöker "smaka en liten bit". [...] Det är ju delvis att 

maten ska räcka till alla. Har vi köttfärsås så kan inte ett barn ta allt för att det 

ska räcka till alla, för vad blir konsekvensen om vi bara har lite. Så där kan 

man inte tillgodose alla barns önskemål för där räcker det inte. (Ulla) 

 
5.2.3 Analys 

 

Vi ser att de flesta förskollärare är medvetna om sin professionella roll att skapa 

möjligheter till inflytande för barnen vid den pedagogiska måltiden. Förskollärare 

relaterar inflytandets möjligheter till begrepp som självständighet (ta mat själv), egna 

val (bestämma vad och hur mycket mat som ska ätas), och självkännedom (agera utifrån 

kroppens egna behov). Det är vid dessa moment som barnen blir delaktiga i ord och 

handling och ges möjlighet att tänka och uttrycka egna behov (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2003). När barn ges tillfälle att göra egna val kan det tolkas som att 

förskollärarna har en tilltro till barnen att klara av dessa moment på egen hand. Detta 



 

 

 

31 

 

speglar förskollärares förmåga att se barnets intentioner (Johansson 2003). Därmed blir 

det möjligt att närma sig barnets perspektiv, vilket kan leda till tillfällen för  barnet att 

påverka sin egen situation och utöva inflytande över sin egen tallrik vid måltiden. Detta 

kan relateras till inflytande i form av valfrihet över moment som står i direkt koppling 

till matintaget som barnen involveras i. Inflytande framstår därmed som resultatet av ett 

“deltagande o h de erfarenheter som skapas”   ndersson   Sandgren   15  s 81   

Måltidens utformning och organisation samt rutiner är däremot något som barnen inte 

har inflytande över. Några förskollärare beskriver att barnen får hjälpa till med det 

praktiska som dukning. Fastän barnen är delaktiga i förberedelserna som exempelvis 

dukning och presentation av maten, gör de det utifrån en rutin som bestäms av 

pedagogerna. För barnen möjliggör det inget reellt inflytande utan snarare en 

delaktighet i en situation som någon annan har bestämt (Arnér 2006).  

 

Det blir tydligt att förskollärares tolkning av inflytande skiljer sig åt. När de beskriver 

att barnen får inflytande över dukningen handlar det i själva verket om delaktighet 

utifrån Arnérs (2006) tolkning av begreppet. Däremot handlar det om inflytande när 

barnet själv får uttrycka önskemål och välja vilken mat hen vill äta, vilket innebär 

valfrihet och självständighet. Här kan vi dra slutsatsen att barnen är delaktiga i 

måltidens organisering och att de samtidigt ges inflytande att få bestämma över sin egen 

kropp och vad de vill äta. Detta kan vi koppla till Emilson (2007) som belyser 

inflytande som mer individuellt inriktat medan delaktighet har större kollektivt värde. 

Emilson (2007) kommer fram till att barnen behöver kunna ta initiativ och göra egna val 

för att utöva inflytande. Graden av inflytande varierar dock beroende på hur mycket 

kontroll förskollärare har.  

 

Att nå självkännedom och bestämma över sin egen kropp är en möjlighet som 

inflytandet ger, enligt förskollärarna. Som ett exempel nämns hur förskollärarna hjälper 

barnen att känna efter om de är mätta. Hos de yngsta barnen behöver förskollärare tolka 

barnets intentioner, ansiktsuttryck och kroppsspråk för att förstå att barnet inte vill ha 

mer mat. Genom att tolka och bekräfta barnet visar förskollärarna för barnet att de ser 

och hör vad barnet uttrycker. Förskollärare som i detta sammanhang verbaliserar barnets 

kroppsspråk “Jag ser att du är mätt”  isar respekt för  arnet  de närmar sig  arnets eget 

perspektiv för att förstå barnets tankar och låter barnets behov styra situationen. Detta 

motsvarar Pramling Samuelsson & Sheridans (2003) tolkning av begreppet inflytande. 

Att försöka se världen utifrån barnets ögon och tolka barnets intentioner utifrån barnets 

egen förståelse av världen bidrar till att öka barns möjligheter att påverka sin situation. I 

processen att lära känna kroppens signaler vägleder förskollärare barnen genom att sätta 

ord på det barnen försöker uttrycka och bekräfta barnen. I detta fall fungerar språket 

som medierande redskap. (Bråten Thurmann-Moe 1998). Språket som redskap används 

av förskollärarna även i syfte att väcka nyfikenhet för mat. De samtalar med barnen 

kring smaker och utmanar barnen att sätta egna ord på matupplevelser. I detta samspel 

får barnen ny kunskap genom att få möta kamraters och förskollärares erfarenheter och 

sätt att se på mat och det är genom detta samspel som barnen får möjlighet att reflektera 

kring ny information tillsammans med de andra som deltar i samspelet. Därmed blir 

barnen delaktiga i sitt eget lärande vilket är grunden i det sociokulturella perspektivet 

(Säljö 2014).  

 

Carin beskriver att inflytande ökar med barnets ålder, de yngsta barnen har mer behov 

av att få hjälp av den vuxne, medan de äldre kan få ökat inflytande. Som exempel 
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nämns fasta sittplatser, något som de yngsta barnen gynnas av, vilket Carin grundar i 

barnens olika behov som förändras ju äldre barnet blir. De yngsta barnen kan behöva 

hjälp på ett annat sätt medan de äldre barnen kan anses vara mer självständiga, säger 

hon. Fasta platser används som en strategi för att skapa trygghet och lugn samtidigt som 

det utgör en rutin som i sin tur gör att barnen känner igen sig i samma situation varje 

dag, något som ökar tryggheten hos de yngsta barnen. I detta sammanhang behöver 

denna form av inramning inte utgöra ett hinder för barns inflytande, om förskollärarna 

agerar utifrån det behov av trygghet som de kan ha identifierat genom att se måltiden 

utifrån barnets perspektiv (Johansson 2003).  

 

Däremot kan olika faktorer som stress, barn som matvägrar, bristande kunskaper kring 

ett pedagogiskt förhållningssätt hos förskollärare och vikarier bidra till att förskollärare 

upplever att barns inflytande begränsas. Dessa faktorer har betydelse för samspelet, där 

det ställs krav på förskollärare att närma sig barnets perspektiv. Säljö (2014) beskriver 

samtalet som den viktigaste lärmiljön för barnet. Tidsbrist och stress kan påverka 

samspelet så att barn inte ges möjlighet att bli delaktig då det finns en risk för att en 

stressad förskollärare tenderar att bemöta barn utifrån ett vuxenperspektiv (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2003). Detta begränsar barns möjligheter att uttrycka tankar 

eller förstå samband, något som är betydelsefullt om barn ska känna att en situation är 

meningsfull för dem. Lärmiljön har betydelse för att både barn och personal ska trivas 

och samspela i en lugn matmiljö. Det krävs att förskollärare är medvetet närvarande och 

på så sätt skapar ett lugn, både för sig själv men också för barnen (Biteus & Engholm 

2016). Bristande samspel och dess konsekvenser för barns inflytande kan relateras till 

Strandbergs (2006) tankar om yttre omständigheter påverkar inre kvalifikationer, sett 

utifrån det sociokulturella perspektivet. Det skulle innebära att miljön förmedlar en 

känsla till barnet att hen i miljön inte får möjlighet att lyckas, vara självständig eller lära 

sig. 

 
5.3 Hur ser förskollärare på det lärande om mat och kropp som sker 
vid lunchsituationen. 
 

Under denna rubrik redovisas förskollärarnas syn på barns lärande om mat och kropp 

vid lunchen. Förskollärarna beskriver att det i måltidsmiljön uppstår ett lärande i det 

barnen finner intresse för och vill samtala kring. Mat beskrivs i intervjuerna som ett 

ämne som barnen visar stort intresse för, vilket enligt förskollärarna genererar 

möjligheten att rikta fokus mot kunskaper om mat och kropp genom att skapa 

förutsättningar för ett kroppsligt lärande hos barnen. Förskollärarna ger i detta 

sammanhang uttryck för olika strategier i syfte att främja barns lärande om mat och 

därigenom matens betydelse för hälsan. 

 

I resultatet beskrivs att det sker ett lärande vid lunchen. I måltidsmiljön uppstår ett 

lärande i det barnen finner intresse för och vill samtala kring. Här ser respondenterna 

möjligheten att rikta fokus mot kunskaper om maten och kroppen och därigenom 

betydelsen för hälsan. 
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5.3.1 Lärande vid måltiden  

 

I intervjuerna framgår att förskollärare kan främja olika former av lärande genom att 

barn ges inflytande vid lunchen. För Ulla handlar det om att barnen i samtalen vid 

matbordet kan möta och utbyta information om mat i form av faktakunskaper.  

 
Det kommer in färger och former, det kommer in olika grupperingar av 

grönsaker och frukter, skillnader och likheter mellan. Någon äter vegetariskt,  

någon gluten och det lär man sig också vad det innebär. (Ulla) 

 

Anna anser att det sker ett lärande kring att barn uppmärksammar varandras olikheter 

vilket hon menar möjliggör att de kan lära känna sig själva.  

 
Man kan lära sig något nytt om maten. Någon ny smak som man inte provat 

hemma eller någon annanstans och helt plötsligt tycka om den. (Anna) 

 

Även Dina berättar att barn skapar en förståelse för allas olikheter som innefattar olika 

viljor, matvanor, sätt att äta. Som ett exempel nämner hon att redan ettåringarna 

beskrivs vara medvetna om vilken mat andra gillar eller inte. Detta intresse genererar 

möjligheter att genom samtal utveckla barns lärande kring mat, menar Dina. Även Frida 

ser en möjlighet med att utveckla barns kunskaper när samtalen grundar sig i barnens 

intresse för mat. För Frida innebär detta att ge barn inflytande över sin måltid.  

 

Frida lyfter ett sinnligt lärande om kroppen som inkluderar att uttrycka och agera efter 

egna behov. Det sociala samspelet vid matbordet möjliggör att alla läroplansmålen kan 

realiseras. 

 
Att uttrycka sina åsikter. Jag tycker det här. Eller jag känner det här smakar så 

här, och nån annan tycker att det smakar på något annat sätt. [...] Och sen ett 

lärande, verkligen jag tycker vi får ju in hela läroplanen i måltiderna, språket, 

samtal och att vi ska utnyttja det mycket mycket mer än vi gör egentligen och 

mer medvetet [...] Jag tror att  i kan…  ara  i  lir med etna på  ad en måltid 

verkligen innebär för lärande för barnen gör ju att baren lär sig ännu mera. 

(Frida) 

 

Carin poängterar att lärandet vid måltiden sker genom att barn iakttar och härmar de 

andra deltagarna, de observerar vad både kompisar och förskollärare äter.  

 
De är ju extremt observerande. Det är ju ett väldigt socialt lärande. I ett socialt 

sammanhang. Att man ser vad andra gör och hur andra beter sig. Lärandet av 

varandra. (Carin) 

 

Barnen inspireras inte bara av varandra utan även av de vuxna. När de ser vad 

förskollärare har på sin tallrik kan de bli nyfikna och välja samma mat som dem, något 

som Anna förtydligar med ett exempel. 
 

Och när de ska ta maten själv då säger någon, nej jag gillar inte potatis. Nej, 

ok, då tar du bara sås. Sen sitter barnet där och tittar på mig, kan jag få potatis 

frågar han då. Då ångrar han sig. (Anna)    
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5.3.2 Kroppsligt lärande - Förståelsen för mat och kroppen  

 

Lunchsituationen genererar flera pedagogiska möjligheter varav en handlar enligt flera 

förskollärare om att skapa självkännedom, d.v.s. att skapa en förståelse för mat i relation 

till barns egna kropp. Lärandet om mat och om kroppen går hand i hand, säger Dina. 

 
Barnen lär sig hela tiden och lärande vid måltiden handlar i det stora hela om 

att förstå och hantera sin egen kropp. (Dina) 

 

Mycket av det lärande som sker vid matbordet ingår enligt förskollärarna i ett kroppsligt 

lärande, där barnen upptäcker och utforskar sina sinnen i samband med språket. För 

Frida och Carin innebär det att barn lär sig om mat och kropp med hjälp av sina sinnen, 

genom att medvetet uppmärksamma olika konsistenser, dofter, ljud och färger, vilket 

innebär att smaka, känna och äta med händerna, känna tuggmotstånd och se den 

inspirerande maten med ögonen.  

 
Lärande det betyder väldigt mycket att lära sig genom sina sinnen. Lära sig 

kring smaker, dofter, hur det låter när jag tuggar, lära känna maten, råvarorna 

genom sinnen. För det är så tacksamt och att upptäcka, utforska genom sina 

sinnen är ett sätt att lära. Och där tycker jag att vi ska utnyttja måltiderna, för 

det är ju så sinnligt. (Frida) 

 

Det är olika känslor, olika sinnen. Vissa majs är söta, vissa grejer är salta, det 

finns massa lärande i det (Carin). 

 

När barnen uppmuntras att smaka, lukta och känna på maten leder det enligt Frida till att 

de lär känna sig själva genom att bland annat hitta smaker som de tycker om eller inte. 

Därigenom blir barn medvetna om sina egna sinnen och känslor när de får möta andras 

tankar och reflektioner om mat, vilket Frida relaterar till att det skapar inflytande. Ulla 

och Carin uppger att de ofta samtalar och reflekterar tillsammans med barnen kring 

varför man äter.  

 
Lärande om maten och kroppen. Äter man inte funkar inte kroppen. (Ulla) 

 

De lär sig om att .. att man .. hur det funkar och varför man äter också, det 

pratar vi ganska mycket om. Man behöver energi och att man ska orka och 

sånt där man  behöver energi och att man ska orka. (Carin) 

 

För att skapa möjligheter till lärande om mat är det tillåter Emma och Frida att barnen 

äter med händerna för ett sinnligt utforskande av mat.   

 
Ett lärande är också att barnen verkligen får känna med fingrarna i maten. En 

stor del av lärandet är att lära känna materialet vi möter och just vid 

måltiderna så är det ju maten som är materialet. (Frida) 

 

Självkännedom är ett lärande som av förskollärarna kopplas till inflytande. Dina anser 

att lära sig om kroppen handlar om att lära sig att känna igen sina egna känslor: hur 

känns det i kroppen att vara hungrig, att vara mätt, att vara sugen på någonting.  

 
Det handlar om att lära sig att känna efter hur det känns att vara hungrig/mätt, 

att vara sugen på något, att acceptera olikheter, att kunna kommunicera vad 
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man vill och inte vill, se varandras matvanor, sätt att äta, ha rätt att ändra sig. 

(Dina) 

 

Frida uppmärksammar att många vuxna har en ohälsosam livsstil, vilket visar på vikten 

att barnen redan som små lär sig att känna igen kroppens signaler. 
 

Det är ju så att vi i västvärlden äter för mycket, så det här att truga i eller… är 

ju verkligen nåt som skadar barnen i längden, utan att de från början när de är 

små själva bestämmer över sin måltid så mycket som möjligt och att man 

känner att nu är jag mätt, och då slutar jag att äta. (Frida) 

 

 

 
5.3.3 Förskollärarens strategier för att barn utvecklar kunskaper om mat  

 

Förskollärarna använder sig av olika strategier för att barnen ska kunna utveckla sina 

kunskaper om mat. Ett exempel, som nämns av samtliga förskollärare, är att möta barns 

intresse för mat genom att samtala kring mat och matvanor, vilket leder till att barnen 

kan reflektera kring sina erfarenheter kring mat. I detta sammanhang nämns att barnens 

intresse genererar möjligheter att lära känna maten med hjälp av sina sinnen.   

 
Barnen visar ett väldigt stort intresse för hur maten ser ut. Det är nästan alltid 

någon som säger: Åh vad får vi idag? Åh vad är det här? Just att det ska vara 

det här sinnliga, mångfald av färger och många olika sorter. Jag möter barnens 

intresse genom att uppleva tillsammans och haka liksom på deras. (Frida) 

 

När det gäller att uppmuntra barnen att smaka på nya livsmedel är de flesta 

förskollärarna av den uppfattning, att de kan skapa en icke påtvingad nyfikenhet för det 

nya, genom att erbjuda barnen nya smaker och samtidigt tala positivt om maten. 

 
Jag äter ju maten själv, då säger jag, hmmm vad gott det var  idag. Och så 

tittar jag på de andra och ibland brukar de hänga på det. Då vill de smaka 

ibland. (Anna) 

 

Frida berättar att hon lockar barnen att smaka genom att själv smaka på maten och 

sedan prata om det inför barnen.  
 

Jag försöker göra barnen nyfikna genom att smaka själv. Att säga någonting 

om det...eller kanske påvisa hur den ser ut: Oj hur ser den här ut? och undra: 

Hur luktar den här? Hm, undrar hur den smakar, eller Vad vacker den här var? 

Jag försöker skapa ett intresse [...] Då är det nästan alltid att de reser sig och 

vill smaka. (Frida) 

 

Barnen uppmuntras att själva undersöka maten vilket skapar ett intresse och en 

nyfikenhet hos barnen:  
 

Vi försöker att synliggöra deras val och erbjuda möjligheter nu som 

“nästa/annan gång”   fter ett tag  rukar alla  arn ändå  åga smaka på all mat 

men sen äter de inte all mat ändå. Likaså är det med andra sysslor, de är 

nyfikna och vill lära sig nya saker. Vi spelar på det kortet! (Dina) 
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Samtliga förskollärare är överens om att man inte bör tvinga ett barn att äta när det visar 

att det är mätt eller inte tycker om maten. När barnet gör sina val brukar Emma bekräfta 

valet på ett positivt sätt.  

 
Att få testa något nytt men att aldrig bli tvingad till maten [...] man kan få en 

negativ känsla till mat för man var tvungen att äta upp de där grönsakerna och 

då kanske man förknippar maten med något dåligt och något som inte känns 

bra (Emma). 

 

Ett sådant förhållningssätt relaterar Carin till sina egna känslor och erfarenheter kring 

diverse maträtter.  

 
Jag tycker ju inte att det är jättegott med blodpudding. Så ibland säger jag ju 

nej, jag äter inte den för att jag tycker inte den är god. (Carin) 

 

För att lära barnen att äta en varierad kost samtalar Carin och Emma med barnen om 

vad som kategoriseras som nyttigt och onyttigt. Frida däremot anser att man inte 

behöver prata så mycket om att något är nyttigt eller att ett livsmedel är bättre att äta än 

något annat. 

 
Och då tänker jag att genom att inte påvisa så mycket vad som är bra att äta 

utan bara servera mycket av det, och ett stort sortiment av olika sorter utav det 

vi vill att barnen ska äta. (Frida) 

 

Ytterligare en strategi är att servera grönsaker först och den varma maten därefter. Att 

det finns en vinst med att förskollärare äter samma mat som barnen och sitter med vid 

bordet lyfts av flera förskollärare. På Fridas förskola låter man inte barnen ta mat först 

för att som förskollärare ta mat sist, utan:  

 
En börjar bland de första som går, en tar i mitten och en tar bland de sista. Så 

ser de hela tiden vad vi lägger på våra tallrikar och att vi föregår med gott 

exempel. (Frida)  

 

Lärandet om mat i syfte att utveckla hälsosamma matvanor beskrivs av Frida och Carin 

som ett långsiktigt arbete. Deras erfarenhet är att barnen behöver exponeras för samma 

livsmedel upprepade gånger och att barnen måste involveras i att undersöka maten på 

olika sätt. Frida uttrycker en förhoppningen om att barnen till slut utvecklar en trygghet 

för olika sorters mat. När barn lär sig att tycka om en variation av smaker bidrar det till 

att skapa goda matvanor. 

 

5.3.4 Analys 

 

I resultatet uttrycker samtliga förskollärare att de är medvetna om lunchen som en 

pedagogisk aktivitet där de som förskollärare har möjlighet att involvera barnen och 

därmed främja deras lärande. Lärandet vid matbordet innefattar både lärandet om kropp 

och mat, vilket blir viktigt när det gäller att skapa hälsosamma matvanor. 

Medvetenheten kring betydelsen av barns lärande vid matbordet leder till olika 

strategier som förskollärarna använder sig av i syfte att utveckla barns kunskaper om 

mat.  
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Förskollärarna betonar framförallt det sociala lärandet som uppstår i samspelet mellan 

barnen vilket visar på att verksamheten är utformad så att ett lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är möjligt (Bråten & Thurmann-Bae 1998). Ett socialt lärande 

kännetecknas av att barnen inspireras av varandra, att barnen observerar varandras 

agerande samt att de härmar varandras beteenden. De flesta förskollärare är medvetna 

om detta och uttrycker att de tar vara på det för att utveckla barns lärande i 

matsammanhang. Säljö (2014) framhäver det vardagliga samspelet som mest 

betydelsefullt för barns lärande. Den vardagliga interaktionen vid matbordet präglas 

bland annat av samtal kring maten som barnen uttrycker ett intresse för. Det sker genom 

att barnen uppmärksammar och kommunicerar smaker, smakpreferenser och andras 

matval men även genom att barnen verbaliserar sina observationer, åsikter och 

önskemål. Förskollärarna talar positivt om maten och beskriver smaker och matens 

utseende. Dessa situationer synliggör språket som verktyg  i den sociala interaktionen 

(Säljö 2014). Språket som redskap finns mellan barnet och miljön, något som barnet 

använder sig av för att interagera med andra och för att uttrycka önskemål och tankar 

(Bråten & Thurmann-Bae 1998). Kommunikationen möjliggör också att barnen görs 

delaktiga i ett gemensamt sammanhang. Strategin att göra barnen delaktiga synliggörs 

när förskollärarna tar vara på barnens intresse för mat och de tankar som barnen 

uttrycker och använder sig av dessa för att utveckla samtalet vid matbordet. Barnen ges 

inflytande genom att de fenomen som barnen visar intresse för bildar innehåll i 

måltidssituationen (Pramling Samuelsson & Sheridans 2003).  

 

Måltidens alla deltagare påverkar varandra och förskollärararnas matval kan vara direkt 

avgörande för vilken mat barnen väljer. Förskollärarnas medvetenhet om barns 

möjligheter till lärande skapar förutsättningar vid måltiden för att lärande blir möjligt. 

Ett exempel är när barnen får inflytande över val av sittplats utifrån observationer som 

visar att barnen härmar kamraters beteende när det gäller matval och matintag. Barnet 

involveras av förskolläraren i en lärprocess där barnet blir deltagare från att ha varit 

åskådare (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). Förskollärarna synliggör bland 

annat barns lärprocess från att inte våga smaka till att bli nyfiken på ett nytt livsmedel 

och smaka. Att föregå med gott exempel är något som förskollärarna är överens om. I 

lärprocesser som uppstår vid matbordet utgör själva maten ett medierande verktyg i 

lärandet. Förskollärarna inspirerar barnen på olika sätt till ett kroppsligt lärande, de 

uppmuntrar barnen att lära känna maten genom att undersöka den med alla sina sinnen. 

Förskollärarna visar på vilket sätt utforskandet kan gå till, exempelvis genom att först 

smaka på en grönsak och sedan beskriva smaken eller ljudet. I denna lärprocess används 

kroppen, speciellt sinnena, för att samla in information och skapa erfarenheter om mat 

som i det sociala samspelet med omgivningen bildar nya kunskaper (Gustavsson 2002, 

Spence 2013). 

 

I det sociala samspelet vid matbordet görs barnen delaktiga i en kontext som är 

gemensam för alla deltagande vid matbordet. Kommunikationen kring denna kontext 

möjliggör gemensam reflektion och leder till samtal där deltagarna beskriver hur maten 

upplevs och på vilket sätt dessa upplevelser kan relateras till kroppen. Dessa 

reflektioner bidrar till att barnet skapar nya kunskaper som kan vara betydelsefulla när 

det gäller att utveckla en förståelse för hälsosamma matvanor. Det är barnen som genom 

att vara delaktiga i en gemensam kontext bidrar till att skapa sin egen kunskap (Bråten 

& Thurmann-Bae 1998).  
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När det gäller att utmana barnen att testa nya smaker i syfte att utveckla goda matvanor, 

inspirerar förskollärarna barnen genom att själv smaka på livsmedel som kategoriseras 

som hälsosamma och involvera barnen i samtal kring dessa. Målet blir att barnen lär 

känna nya smaker och att de lär sig att tycka om dessa och väljer dessa av egen fri vilja. 

Denna lärprocess syftar till att skapa en förståelse hos barnen om vilken mat som är bra 

för dem. Den förståelsen uppnås genom att kombinera olika kunskapsformer 

(Gustavsson 2002). Att utforska mat med alla sina sinnen har redan nämnts som en 

metod för att skapa förståelse för hälsosam mat. Genom att tillsammans utforska mat 

som barnen är trygga med och samtidigt tillföra ny mat möts olika kunskapsformer 

såsom fakta (begrepp) och förtrogenhet (erfarenhet av tidigare smaker) och barnen ges 

möjlighet att utveckla en förståelse för olika sorters livsmedel. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv uppstår förståelsen i denna lärprocess, när barnen, utifrån det de redan vet, 

skapar nya kunskaper med hjälp av förskollärares vägledning. Förskollärarens roll blir 

att stötta barnen i att urskilja innebörden av olika begrepp (Gustavsson 2002). Detta kan 

relateras till Biteus & Engholms (2016) tankar kring förskollärares medvetna närvaro. 

Förskolläraren agerar som stöd och vägleder barnen att begreppsliggöra världen (Säljö 

2014). Ett exempel är att barnen uppmuntras att sätta ord på en ny smak,  där 

förskolläraren hjälper barnen att utvidga sitt ordförråd genom fler begrepp. 

Förskollärare vägleder, uppmuntrar och reflekterar tillsammans med barnen, vilket gör 

att barnen tar del av den vuxnes kunskaper om mat och så småningom kan skapa ny 

kunskap. Enligt förskollärarna är det betydelsefullt i detta sammanhang att barnet är 

delaktigt i processen, i såväl ord som handling, vilket innebär att få uttrycka sina åsikter 

och samtidigt agera på eget initiativ. Det motsvarar  Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2003) tolkning av begreppet inflytande. I förskollärarnas utsagor om att uppmuntra 

barnen men inte tvinga kan vi utläsa att barns vilja respekteras, vilket vi tolkar som att 

barnet genom ord få påverka vad hen vill äta och därmed få inflytande över sin tallrik. 

Genom att helt självständigt få välja vilken mat som ska ligga på barnets tallrik får 

barnet även inflytande genom handling.  
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6  Diskussion 
 

Det som framkommer i vår undersökning som tydligast är vikten av förskollärares 

barnsyn och förskollärarnas medvetenhet. Förskollärarens medvetna närvaro (Biteus & 

Engholm 2016) vid den pedagogiska måltiden har stor betydelse för att barn tidigt kan 

få förståelse för mat. De flesta barn äter tre måltider om dagen på förskolan, då kan 

förskolläraren lägga grunden för barns matvanor. Att som förskollärare vara  medvetet 

närvarande i matsituationen för att stötta, uppmuntra och utmana barnen ökar barns 

möjligheter att genom mat lära sig om den egna kroppen och därmed utöva inflytande. 

Likaså påverkar barnsynen, d.v.s. en syn på barnet med egna behov, önskemål och goda 

intentioner, att barnen får större möjlighet att kunna utöva inflytande över sin tallrik, sitt 

lärande vid måltiden och sin kropp.  

 

De intervjuade förskollärarnas ideal brister ibland av olika skäl. Det kan vara så att 

hunger hos både barn och personal kan leda till stressituationer som resulterar i att barn 

får mindre inflytande, d.v.s att de inte får agera utifrån egna intentioner och önskemål. 

Det framkommer även att det kan vara svårt ge barn inflytande, då barn inte vill ha den 

mat som serveras. Nordin-Hultman (2014) skriver att miljön kan begränsa barns 

möjlighet att utöva inflytande, en aspekt som visas även i vår undersökning i form av 

fasta sittplatser, att barnen måste smaka på maten och att de sitter kvar tills alla är 

färdiga. Regleringar som dessa skapas av förskollärarna i syfte att upprätthålla ordning 

och undvika kaos, vilket gör det viktigt att alla barn följer reglerna, något som i sin tur 

hjälper att bevara ordningen. 

  

Förskollärarna menar att det krävs en lugn måltidsmiljö för att det ska vara trivsamt för 

alla barn. Det framgår tydligt i resultatet att när lunchmiljön organiseras på ett specifikt 

sätt påverkar det barnens möjligheter till lärande. En fördel som förskollärarna ser med 

att organisera måltiden i smågrupper eller dela upp barnen i olika rum är att det skapas 

förutsättningar för samspel och kommunikation. Vi kan dock utläsa skillnader i hur 

trivseln vid måltiden skapas av förskollärarna. Medan några förskollärare anser att 

trivseln kan skapas genom att barnen görs delaktiga och ges inflytande, förespråkar 

andra förskollärare ramar och regler för att uppnå en trivsam stämning. Medan den ena 

strategin leder till ett ökat inflytande för barnen förefaller en annan strategi att begränsa 

barnen i sitt agerande. Olika strategier för att nå samma mål för alltså med sig olika 

konsekvenser för barnen. Samtliga förskollärare uttryckte en medvetenhet kring vikten 

av barns inflytande vid måltiden. Ändå ser vi att förskollärarna har olika uppfattningar 

om innebörden av begreppet inflytande, vilket resulterar i att barnens möjligheter att få 

inflytande i verksamheten varierar från att kunna påverka inom förutbestämda ramar till 

att få utöva ett reellt inflytande över stora delar av måltiden, i enlighet med förskolans 

läroplan. Förskollärarna argumenterar för reglerna genom att påpeka, att regler och 

rutiner skapar en igenkänningsfaktor hos barnen vilket i sin tur skapar trygghet. Flera 

forskare (Nordin-Hultman 2004,  Bigsten 2015) har kommit fram till i sina studier att 

regler och rutiner snarare bidrar till att upprätthålla ordningen i en specifik miljö. Detta 

tolkar vi som att reglerna främst gynnar de vuxna som genom att rama in barnen får 

större möjlighet att styra dem åt ett visst håll (Dolk 2013). 
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När barn vid en pedagogisk måltid ges inflytande över sin egen tallrik kan detta främja 

olika typer av lärande. En pedagogisk möjlighet med lunchen är att skapa en förståelse 

för mat och dess samband med barnets egna kropp, vilket visar på att måltidssituationen 

rymmer en lärandedimension där barnen kan skapa och utveckla kunskaper (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2003). Inflytandet sker när förskollärare i lärandesituationen tar 

tillvara barns uttryck och tankesätt och utvecklar innehållet i den pedagogiska måltiden. 

För att nyttja måltidssituationen för att lägga grunden för goda matvanor krävs barnens 

delaktighet i sitt eget lärande. Med andra ord krävs det att måltiden upplevs av barnen 

som trivsam och att de får  inflytande över måltidssituationen. 

 

Fokus vid lärandet vid måltiden ligger enligt vår undersökning på det sociala samspelet 

där barnen lär av varandra, ser vad andra gör och hur andra beter sig. Lärandet gäller 

faktakunskaper om mat och sinnliga upplevelser som leder till en djupare 

självkännedom. Det innebär att barnen genom av ett utforskande av mat med hjälp av 

sina sinnen skapar en förståelse för den egna kroppen och därmed även varandras 

olikheter, samt att kunna uttrycka sina behov och önskemål.  

 

I vår undersökning framträder bland annat skillnader när det gäller barns möjligheter att 

utöva inflytande. Även om undersökningen fokuserar på måltidssituationen kan vi utgå 

ifrån att skillnaderna även framträder i andra aktiviteter på förskolan. Utifrån den 

litteraturen vi har tagit del av men även utifrån förskollärarnas svar framträder 

förskollärares förhållningssätt som avgörande för graden av barns inflytande. Eftersom 

förskollärares förhållningssätt påverkas av en mängd olika aspekter såsom egna 

erfarenheter och olika yrkesspecifika kompetenser såsom barnsyn och kunskapssyn blir 

det svårt att tillämpa samma grad av inflytande, något som leder till olika konsekvenser 

för barn, beroende på vilken förskollärare de möter.  

 

6.1 Vidare forskning 
 

Vår önskan var från början att göra en längre studie, en så kallad etnografisk studie för 

att observera olika måltidssituationer på förskolan och samtidigt intervjua barnen om 

deras uppfattning av hur de ges möjlighet att utöva inflytande och vad de känner att de 

lär sig vid måltiden. Dock saknades tiden för detta. Därav tänker vi att en vidare 

forskning kring området skulle vara intressant, att observera och intervjua barnen om 

deras syn och erfarenheter kring inflytande vid matsituationen, för att se barnens 

perspektiv på det hela.  
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Bilaga A Intervjufrågor till förskollärare 
 

Inledande 

Ålder? 

Hur många år har du arbetat som förskollärare och vilka åldersgrupper arbetar du med? 

 

Den pedagogiska måltiden / pedagogens roll 

Kan du berätta hur en typisk lunch ser ut på din förskola. 

Hur organiseras måltiden med avseende på regler och ramar? I vilket syfte?  

Hur upplever du att ditt förhållningssätt påverkar barnen vid måltiden?  

Vilken roll spelar läroplanen/ forskning/ skrifter/ andra styrdokument vid måltiden? 

 

Pedagogens möjligheter att skapa inflytande 

Vilka delar av lunchen brukar barnen få inflytande över? 

Hur ser inflytandet ut? 

På vilket sätt tar du hänsyn till barns individuella behov och önskemål? 

Vilka möjligheter ser du med att ge barnen inflytande vid lunchen? 

Vilka utmaningar finns?  

 

Lärande om mat genom inflytande 

Vilket lärande upplever du sker vid måltiderna? 

Vilka pedagogiska strategier använder du för att involvera barnen i en lärandesituation?  

Hur kan barns inflytande främja barns lärande om mat?   

Berätta hur du uppmuntrar  arnen att smaka på n a saker  pro a n a maträtter/drycker? 

Hur ser du på möjligheten att i förskolan främja goda matvanor?  

                     

Avslutande 

Finns det något kring den lunchen som du skulle vilja utveckla/ jobba vidare med? 

Finns det något mer du vill berätta? 

                                                                    

                                       

                 

                                                                 

                                       

                 

 

 

 

 

             .     
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Bilaga B Samtyckeskrav - Information till förskollärare 
om intervjun 
 

Hej! 

 

Vi heter Selma Obradovac och Antje Porstmann och läser vår näst sista termin på 

förskollärarutbildningen vid Linneuniversitetet. Vi håller just nu på och skriver vårt 

examensarbete där vi vill undersöka hur förskollärare genom barns inflytande möjliggör 

ett lärande om mat vid lunchsituationen.  

 

 år förhoppning är att du  ill  ara delaktig i en inter  u kring  årt ämne. Intervjun 

beräknas att ta mellan 30 och 45 minuter. För att senare kunna analysera vårt resultat 

kommer vi att spela in samtalen. 

 

I enlighet med de forskningetiska prin iperna är ditt deltagande i  år inter  u fri illigt 

och du kan avbryta deltagandet när som helst. Vi tar hänsyn till individskyddskravet 

som innebär att du som deltar i undersökningen anonymiseras så att din identitet inte 

kommer att kunna spåras. I resultatet kommer vi använda oss av fingerade namn. 

Materialet kommer enbart att användas till vårt examensarbete som, när det är godkänt, 

publiceras i DiVA, en öppen databas på internet. Vill du ta del av vårt examensarbete 

skickar vi den gärna till dig.     

    

Eventuellt kommer vi behöva kontakta dig senare för förtydligande av svar. 

 

Önskar du ytterligare information om intervjun går det bra att kontakta oss. 

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Selma Obradovac & Antje Porstmann 

 

Mail:  

soXXX@student.lnu.se 

 

apXXX@student.lnu.se 
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