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Abstrakt 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns delaktighet och 

inflytande i matsituationen på förskolan. Utifrån detta syfte formulerades två 

frågeställningar; vilka uppfattningar har förskolepersonal av barns delaktighet 

och inflytande i matsituationer, samt vilka uppfattningar har förskolepersonal 

av hur barn kan stödjas i utveckling av delaktighet och inflytande i 

matsituationer. Studien bygger på en kvalitativ metod genom 

semistrukturerade intervjuer med inslag av den fenomenografiska ansatsen. Vi 

har i studien valt att intervjua tre olika grupper; barnskötare, förskollärare och 

rektorer på fyra olika förskolor, både privata och kommunala.  

 

Resultatet i studien visar på att barn i förskolan får möjlighet till delaktighet 

och inflytande i matsituationerna på så sätt att de till exempel har en 

önskevecka och får delta i matråd. Resultatet visar också på att storlek på 

barngruppen samt personalbrist bidrar till svårigheter med att stödja barnens 

delaktighet och inflytande.  

 

Nyckelord 

Förskolan, delaktighet, inflytande, måltiden och matsituationen.  

Tack 

Först av allt vill vi säga stort tack till all förskolepersonal som vi fick 

intervjua, detta gjorde det möjligt för oss att samla in material till vår studie. 

Vi vill även rikta ett tack till våra familjer som stöttat och gett uppmuntrande 

ord till oss under denna period. Martin Svensson vill vi också rikta ett stort 

tack till då du hjälpte oss språkligt med vår uppsats. Vi vill tacka varandra 

för denna tid, det har varit en tid med hårt arbete men vi har alltid gett 

varandra stöd genom studiens gång.  

 

Till sist vill vi tacka vår handledare Ann-Katrin Perselli som har varit till stor 

hjälp för detta arbete, du har stöttat oss genom studiens gång och varit till 

stor hjälp. Utan er alla hade detta arbete inte varit möjligt.  
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Inledning 

Den här studien handlar om barns inflytande vid matsituationen i förskolan. 

Vi valde att skriva om detta ämne eftersom vi, under vår VFU, observerade att 

barns möjligheter till delaktighet och inflytande under matsituationen skiljer 

sig åt från förskola till förskola. Vi har förstått att matsituationen kan vara en 

laddad stund på dagen. Vi ville också forska i ämnet för att själva få en 

kännedom att kunna använda, men också för att kunna dela med oss i ämnet 

när vi kommer ut i verksamheten som förskollärare. Dessutom uppfattade vi 

det som att den förskolepersonal vi kom i kontakt med hade olika åsikter om 

vad de uppfattar som viktigt under matsituationen. För att ge barn möjlighet 

till delaktighet krävs det att vuxna personer i barnets närhet vågar släppa på 

kontrollen. Förskolepersonal måste även våga ta in det som barnen förmedlar 

genom sin lek, sitt kroppsspråk, sin stillhet och det verbala språket 

(Johannesen och Sandvik, 2012). Johannesen och Sandvik nämner också att 

det är av vikt att ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande, detta då 

det främjar deras utveckling till en vuxenroll. Biteus och Engholm (2016) 

påpekar även att det är barnen som sitter på den kunskap som behöver 

utvecklas, medan det är förskolepersonalen som ska ge barnen möjlighet till 

att utveckla den kunskap de redan har. 

Genom att lyssna på barnen så öppnas ett annat perspektiv på vad måltiderna 

faktiskt innebär. Detta ger förskolepersonal en större förståelse för vad barnens 

deltagande drivs av i måltider och vad det är som inte driver dem (Bruselius-

Jensen, 2015). Författarna nämner vidare att skolmåltiden inte bara är  ett 

tillfälle där man får i sig mat utan det är så mycket mer. Barnen tar lärdom från 

alla de måltider som de deltar i. De upplever varje skolmåltid som ett 

integrerande tillfälle då de får en social kontakt men också en möjlighet att 

lära. Angående ålder och möjligheten till delaktighet och inflytande, menar 

Arnér och Sellerman (2013) att ålder inte har med inflytande att göra, oavsett 

vilken ålder man har så finns det alltid chans till inflytande. Oavsett ålder ska 

individen alltid få sin röst hörd i det demokratiska samhället. Arnér och 

Sollerman (2013) anser även att förskolebarnen inte bara ska vara mottagare 

av maten som serveras utan också ses som deltagare som kan påverka 

måltidssituationen. 

Att barnen redan är en en människa som är kompetent är något som Bruselius-

Jensen (2015) anser, i de sammanhang de befinner sig i så har de därför etiska 

krav på att bli hörda och ha ett inflytande i det som sker. UNICEF (2016) 

skriver i barnkonventionen att oavsett ålder eller verbalt språk ska barn få sin 

röst hörd och bli lyssnad på. Barnkonventionen blir under år 2020 svensk lag, 

vilket innebär att den måste följas på förskolan. Orlenius och Bigsten (2013) 

beskriver vikten av en närhet mellan förskolepersonalen och barnet för att 

barnet skall utvecklas och bli självständig. Barnet behöver knyta an till en 
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vuxen och för att det ska vara möjligt krävs en närhet mellan dem. Författarna 

berättar vidare om att lärare i flera fall underskattar kraften i det språk de 

använder i samtalet med barnet. Det kan handla om maktmissbruk men också 

om en dålig människosyn (Orlenius & Bigsten, 2013).  

Förskolan ska främja varje barns lust att lära samt bidra till att lärandet blir 

livslångt för barnet. De demokratiska värderingar som finns i Sverige ska 

också gälla alla barn i förskolan (Skolverket, 2018). Eriksson (2018) förklarar 

att barn i förskolan ska ha inflytande över sin utbildning. För att bidra till att 

barnet får inflytande krävs det att barnet blir delaktigt i verksamheten. Det är 

då av vikt att barnets handlande tas på allvar av förskolepersonalen. Eriksson 

(2018) skriver vidare att det finns ett hinder för barnets möjlighet till 

delaktighet och inflytande och hindret är de rutiner som finns på förskolan, där 

aktiviteter som måltider ingår. Måltiderna är en styrd tid på förskolan där det 

är svårt att få tid till att ge barnet delaktighet och inflytande. Enligt Ask (2018) 

ska man alltid respektera barnet. Förskolepersonalen kan bestämma när barnet 

ska äta, vart barnet ska äta och vad barnet ska äta, men förskolepersonalen kan 

aldrig bestämma hur mycket varje barn ska äta. Det reglerar barnet själv (Ask, 

2018).  

I relation till studiens syfte och frågeställningar identifierar vi dessa nämnda 

problem som idag finns inom förskolans verksamhet. Med grund i funna 

problem finner vi det därför viktigt att undersöka ämnet och frågeställningarna 

djupare. 

 

Definition av begrepp  

Förskolepersonal  
I denna studie används begreppet förskolepersonal. Vi har alltså inte benämnt 

personalen efter deras utbildning såsom förskollärare, barnskötare och 

förskolechef. Detta för att deras specifika roller inte har någon betydelse i vår 

studie. 

 

  



 

7(31) 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskolepersonalens 

uppfattningar av barns delaktighet och inflytande i matsituationen på 

förskolan. Syftet med studien är också att bidra med kunskap om vilka 

uppfattningar förskolepersonal har av vilka möjligheter och utmaningar de 

möter i sitt dagliga arbete med barns delaktighet och inflytande. 

Frågeställning   

Vilka uppfattningar har förskolepersonal av hur barn kan stödjas i utveckling 

av delaktighet och inflytande i matsituationer?  

 

Vilka uppfattningar har förskolepersonal av vilka möjligheter och utmaningar 

de möter i arbetet med barns delaktighet och inflytande under matsituationen?  
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Tidigare forskning  

I detta kapitel redogörs relevanta studier som kopplas till matsituationen. De 

sökord vi använt oss av är delaktighet och inflytande, förskola, matsituationer 

och måltider. Dessa sökord har också sökts på engelska för att få ett bredare 

utbud av vad som redan finns inom relevant forskning. Vi har använt oss av 

olika sökdatabaser, såsom ERIC, Onesearch som är Linnéuniversitetets egen 

databas, Libris och SweSub. Vi kommer i detta kapitel även att redogöra för 

de teoretiska begrepp som kommer vara genomgående i denna studie.  

Lärande under måltiden 

Det enskilda barnets mat och näringsintag är något som undersökts under 

samtliga måltider på förskolan, såsom frukost, lunch och mellanmål. Det har 

även gjorts undersökningar relaterade till vilka olika faktorer som kan påverka 

barnets matintag (Sepp, 2002). Vidare skriver författaren att barn har svårt att 

acceptera nya livsmedel och väljer därför helst att äta det som de är vana vid. 

Barnen väljer i hög grad de livsmedel de tycker om och har kännedom om, 

vilket ofta är mat med höga fett- och sockerhalter (Sepp, 2002). Vidare skrivs 

att det är av vikt att förskolepersonalen uppmuntrar och agerar som de 

förebilder de anses vara i förskolan. En förväntan som finns inom förskolan är 

att förskolepersonal ska uppmuntra barnen i matsituationerna genom att själva 

äta och smaka på det som erbjuds. Skulle det vara så att förskolepersonalen 

inte äter samma mat som barnen kan det skapa en negativ miljö som bidrar till 

att barnen varken vill smaka eller äta den mat som serveras (Sepp, 2002).  

 

Persson, Osowski, Göranzon och Fjellström (2013) undersökte hur den 

pedagogiska måltiden praktiserades i förskolan, med ett fokus på hur 

förskolepersonalen agerar när de interagerar med barnen. De nämner att 

matsituationen ska vara en lärorik situation, där de inte bara lär sig om maten 

och näringslära, utan också om matsituationen i stort. Detta med grund i hur 

barnet beter sig och blir självständig under måltidssituationen (Persson m.fl., 

2013).  

 

Uppfostran under matsituationen är ett område Norman (2003) genomfört en 

studie om. Författaren påpekar i sin studie att måltiden inte bara medför att 

barnen får i sig mat och dryck, utan också en strukturerad stund av språkligt 

sammanhang. Vidare nämns att det förekommer en mängd aktiviteter från att 

matvagnen hämtas till att det är dags för avdukning, dels en uppfostran genom 

samtalen som förs under matsituationen, samt dels att barn ofta blir tillsagda 

angående hur de ska uppföra sig. Dessa tillsägelser handlar om en hel del krav 

som barnen förväntas uppfylla. De krav som Norman (2003) nämner är till 

exempel att barnen ska sitta still på stolen, inte tala med mat i munnen, att 

hantera sina händer på ett sånt sätt att de ska kunna hälla upp dryck utan att 

spilla, samt att portionera lagom mycket mat på tallriken. Barnen ska uppträda 
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artigt och även lära sig om vad man får göra vid matbordet och inte, till 

exempel att tala för högt eller sjunga (Norman, 2003). Detta är något som Sepp 

(2002) också anser spelar en viktig roll under matsituationen tillsammans med 

att det är acceptabelt att göra misstag och spilla ut dryck, eller att tappa mat på 

golvet. Det är lärorikt att göra fel och misslyckas.  

  

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har genomfört en svensk studie 

där syftet var att lyfta fram samtalen mellan pedagoger och barn under 

matsituationen. I sin studie skriver de att det är av vikt att förskolepersonal 

sitter med barnen vid matbordet för att lära känna barnen bättre, men att också 

vara med i lärsituationen som matsituationen hör till. Vidare skriver författarna 

att måltiden har ett syfte, vilket är att utmana barnen till fler färdigheter. Det 

är till exempel att barnen själva, med redskap ska få i sig maten de lagt upp på 

sin tallrik. Med detta följer även att kunna göra bedömningar, såsom att ta 

hänsyn till hur många det är som ska äta och hur många maten räcker till, men 

även att bedöma hur mycket som får plats på tallriken och i magen för att bli 

mätt (Johansson & Pramling-Samuelsson, 2011). 

Delaktighet och inflytande  

Syftet i Emilssons (2008) avhandling är att vinna kunskap angående fostran 

genom kommunikationshandlingar mellan barn och pedagoger i den 

pedagogiska verksamheten. Hon beskriver delaktighet och inflytande som två 

skilda innebörder. Delaktighet beskriver författaren som att barnet har 

möjligheter att kunna påverka genom att bli sedd, respekterad och göra sin röst 

hörd, medan inflytande innebär att kunna ta egna initiativ och göra egna val.  

 

Westlund (2011) skriver i sin studie där de undersöker förskolepersonalens 

arbete med barns inflytande att där finns en del svårigheter med barns 

inflytande i förskolan och i matsituationer. Dels är det tidsbristen som råder 

på förskolan, och barngruppens storlek. Dels kan det också vara ett dilemma i 

arbetslaget angående vad och hur mycket delaktighet och inflytande barnen 

ska ha i verksamheten. Det är alltså organisatoriska omständigheter som ligger 

till grund för bristande möjligheter inom barns delaktighet och inflytande. 

Delaktighet är något som Elvstrand (2009) anser är ett villkor för lärande  

  

Hur förskolepersonalen kan förändra sitt förhållningssätt till barnens 

inflytande i förskolan, men också om möjligheten finns att barnen har 

inflytande på ett reellt vis är något som Arnér (2006) undersöker i sin 

avhandling. Hon beskriver att inflytande är ett begrepp som innebär att barnen 

ska ges möjlighet till att ha en egen påverkan på sin egen vardag på förskolan 

och då på ett påtagligt sätt. Detta genom att pedagogerna ska planera 

verksamheten utifrån barnens initiativ och idéer. Vidare beskrivs innebörden 

av delaktighet att barnen får ta del av det som redan är förutbestämt (Arnér, 
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2006). Avhandlingsstudien som Dolk (2013) genomfört utgörs av en fältstudie 

under ett års tid på en förskola. Under fältstudien observerade Dolk (2013) den 

dagliga verksamheten men höll också intervjuer och möten med 

förskolepersonal. Detta för att utveckla arbetet gällande barns delaktighet. 

Dolk beskriver delaktighet som ett gott begrepp där delaktighet är ett slags 

förhandlingsutrymme där barn och vuxna ska få en chans att uttrycka sig och 

få det man säger respekterat och att det ska tas på allvar. Dolk (2013) skriver 

att detta inte innebär att barn och vuxna ska få igenom allt det de säger utan 

att man istället ska få uttrycka sig, bli hörd och få en förklaring på varför det 

inte går att ta hänsyn till allas ord. 

 

Teoretiska begrepp 

Delaktighet och inflytande är det centrala i denna studie och kommer därför 

att utgöra utgångspunkten. Delaktighet är ett begrepp som är omfattande med 

flera innebörder. Att delta är ett begrepp som ingår i delaktigheten. En 

människas rätt att få delta kopplas ihop med begreppet delaktighet. Ett annat 

begrepp som kan kopplas till delaktighet är beslutsfattande. Att få vara 

delaktig i beslut kopplas också ihop med begreppet delaktighet (Elvstrand, 

2009). Inflytande är inte bara att ge barnen rätt att bestämma vad de till 

exempel vill leka med, det handlar också om en påverkan som Arnér (2006) 

tar upp som innebär att barnet i sin vardag ska ha möjlighet att få vara med 

och påverka. Detta genom att förskolepersonalen ska planera verksamheten 

efter barnens intressen, initiativ och ideér. Men också att som barn få vara med 

och påverka sin vardag och sina beslut. Inflytande handlar också om att som 

barn vara självbestämmande, på så sätt att de tar egna initiativ och gör egna 

val och att det är acceptabelt på förskolan (Emilsson, 2008).  

Sammanfattning  

Den här forskningen har betydelse för vår studie då fokus ligger på lärande 

under matsituationen, delaktighet och inflytande. Lärande under 

matsituationen utgör inte bara en situation där man har som mål att få i sig 

mat, utan även hur man ska bete sig. Delaktighet och inflytande innebär att 

göra barnen mer delaktiga och ge barnen inflytande. Får barnen vara delaktiga 

och ha ett inflytande i matsituationen på förskolan, eller är det kökspersonalen 

eller förskolepersonal som bestämmer vad som ska finnas och vad som ska 

ätas. Ovan nämnda begrepp har betydelse för vår studie då det som tidigare 

nämnt ligger som fokus genom hela studien men också för att vi i detta 

sammanhang vill forska vidare om detta ämne.  
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Metod  

I detta kapitlet presenteras den metod som använts i denna studie. Det 

presenteras också vilken metodansats denna studie har byggts på. Men också 

genomförande, urval och de forskningsetiska principerna. Även validitet och 

reliabilitet redogörs. 

Val av forskningsmetod och analysinstrument 

Studien har utgått från en kvalitativ metod. Denscombe (2011) beskriver 

denna metod som ett verktyg som förknippas med ord, både talade och skrivna, 

men också visuella bilder där observationer ingår. Starrin och Renck (1996) 

beskriver målsättningen med intervjuer att det är medel för den undersökning 

som har ett mål med att hitta egenskaper eller innebörder. Denscombe (2011) 

beskriver också kvalitativ metod som en koppling mellan de svarandes 

erfarenheter och synsätt om ett specifikt ämne, i detta fall delaktighet och 

inflytande. Den kvalitativa metoden syftar dessutom på att få ett mer ingående 

och djupare data. Patel och Davidson (2019) skriver att kvantitativ metod är 

en metod där det genomförs mätningar som ofta sker med hjälp av enkäter, 

detta för att uppmärksamma frågor gällande mängd och relationen mellan 

verkan, orsak och variabler. Utifrån denna kunskap valde vi att använda oss 

av kvalitativ metod och i detta fall intervjuer. 

 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskolepersonals uppfattningar 

gällande barns delaktighet och inflytande vid matsituationer i förskolemiljö. 

Mot bakgrund av detta syfte används en fenomenografisk ansats. Ansatsen 

riktar inte in sig på hur något är utan hur det uppfattas av en eller flera personer. 

Det innebär att denna studie fokuserar på uppfattningar och upplevelser och 

inte förklaringar, hur något är eller att något är rätt eller fel (Larsson, 2010). 

Enligt Kihlström (2014) är syftet med en fenomenografisk studie att finna en 

variation i människors erfarenheter av olika fenomen. Det handlar alltså om 

människors tankar om sin omvärld, om hur man uppfattar, upplever och erfar 

den. 

Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett missiv till de respondenter som 

skulle delta i undersökningen (bilaga 1). Därefter genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide som hade 

förberetts innan intervjuerna (bilaga 2). Enligt Denscombe (2011) är 

semistrukturerade intervjuer en metod då man kan utveckla frågorna under 

samtalets gång. Det skapar en mer avslappnat atmosfäroch har ändå en klar 

bild av vad det är som ska besvaras. Denscombe (2011) beskriver också 

semistrukturerade intervjuer som en obegränsad metod då man har en 

intervjuguide att utgå från men att det öppnas upp för fler frågor, till exempel: 
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Kan du förklara mer? Varför? Hur menar du nu? Följdfrågorna används för att 

få ett bredare och mer djupare svar kopplat till delaktighet och inflytande.  

 

Intervjuer med förskolepersonalen pågick i cirka 30-40 minuter där vi båda 

deltog. Detta gjordes för att få till användbara och innehållsrika intervjuer 

genom att vi hade stöd och kunde komplettera varandra. Intervjuerna hölls 

alltid i enskilda rum för att minska risken att bli avbrutna och för att vi skulle 

kunna koncentrera oss på intervjun. Intervjuerna genomfördes av oss och en 

pedagog eller rektor. Vi intervjuade en åt gången för att vi ville få så ärliga 

svar som möjligt och för att de inte skulle påverkas av varandra. En annan 

faktor till att vi intervjuade en i taget är för att inte barngruppen ska påverkas 

för mycket med att flera från arbetslaget lämnar samtidigt. Intervjuerna 

spelades in med våra mobiltelefoner för att digitalt kunna spara ner och samla 

den insamlade datan. Ljudupptagning lämnar för det mesta en fullständig och 

trovärdig information av det som intervjuas (Denscombe, 2009). Detta är 

något som vi sedan kommer att radera från våra telefoner. 

Urval  

Intervjuerna genomfördes på fyra olika förskolor, två privata samt två 

kommunala.  
Alla fyra förskolor är sedan tidigare bekanta för oss, då vi har arbetat på dessa 

fyra förskolor. Anledningen till att dessa förskolor valdes var på grund av tiden 

som fanns avsatt till studien då det redan finns en kännedom om dessa 

förskolor. Detta beskriver Denscombe (2018) som ett bekvämlighetsurval. Det 

innebär att man tar till vara på det som finns först till hands. Denscombe 

skriver också att i och med bristen på tid så är det rimligt att man tar det som 

man är bekväm med. I vårt fall vände vi oss till förskolor där det redan fanns 

en uppbyggd kontakt. Tre olika grupper intervjuades, Rektorer, förskollärare, 

och barnskötare. Anledningen till att två rektorer intervjuades var för att de är 

ytterst ansvariga för utbildningen och för att barnens rättigheter är en grund i 

utbildningen. Två förskollärare intervjuades med anledning att de har det 

yttersta ansvaret i arbetslaget för planerade och oplanerade aktiviteter. En 

barnskötare intervjuades för att vi ville få deras syn ämnet. 

 

Urvalet ansågs relevant för att få svar på denna studies frågeställningar. 

Denscombe (2018) nämner subjektivt urval  vilket innebär att forskarna 

handplockar de personer de vill intervjua. Detta kan man göra om man ska 

intervjua en mindre grupp vilket ska göras i denna studie. Vi har handplockat 

utifrån deras relevans till det ämnet som valts att göra en studie om men också 

för den erfarenhet och kunskap de har. Integriteten hos de responderade har 

skyddats genom att inga namn nämns på varken respondenterna eller 

förskolorna, vi har istället valt fiktiva namn.  
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Förskolechef 1 - Kajsa  Ålder 51   Förskola 1  

Förskolechef 2 - Lisa  Ålder 55 Förskola 2  

Förskolepersonal 1 - Maja  Ålder 55 Förskola 3 

Förskolepersonal 2 – Anna  Ålder 26  Förskola 4 

Förskolepersonal 3 - Emma Ålder 39 Förskola 2 

 

Figur 1 – Redogörelse för intervjupersonernas fiktiva namn 

Analys och tolkning  

Bryman (2018) skriver att det är av vikt att transkribera materialet så snart som 

möjligt efter en intervju. Vi transkriberade efter varje intervju för vi skulle 

minnas intervjun så korrekt som möjligt med hänsyn till exempel kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Bryman (2018) påpekar att forskare inte bara är 

intresserade vad de säger utan också om hur de säger det. Vi har valt att 

transkribera näst intill allt från våra intervjuer, när vi inte hört vad den 

intervjuade sagt är det noterat. Vi gissar oss inte fram till vad personen sagt. 

Detta är något som Bryman (2018) skriver är av stor vikt då intervjun kan få 

en helt annan mening än vad personen i fråga faktiskt svarat. Kihlström (2014) 

påpekar att inom den fenomenografiska studien skriver man 

transkriberingarna ord för ord, allt inkluderas. Det innefattar alltså allt det 

säger, men också hummanden och pauser. Vi har valt att inte inkludera 

hummanden och pauser, då vi anser att det är lättare att läsa transkriberingarna 

utan hummanden och pauser.  

Efter transkriberingen av alla intervjuer valde vi att läsa igenom alla 

transkriberingar ett antal gånger för att få en så klar bild av vårt insamlade 

material som möjligt. När allt material lästs igenom ett antal gånger letade vi 

efter likheter och skillnader för att kunna sortera ut olika kategorier. När de 

olika kategorierna hittades i våra transkriberingar så strök vi under med olika 

färger för att lättare kunna se vad som knöt an till vilken kategori. Detta är 

något som Larsson (2014) anser underlättar för oss som transkriberar. Han 

lyfter också att det kan vara bra att klippa ut de delar som hör ihop så att man 

lättare kan få ihop kategorierna. Är varje kategori samlad så slipper man leta 

sig fram varje gång. Enligt den fenomenografiska ansatsen skriver Kihlström 

(2014) att man i analysen måste följa två spår när man går in på djupet i 

utsagorna. Det är vad de olika personerna säger, vad de menar när de pratar 

om samma saker men också vad säger dessa personer om andra saker som hör 

till ämnet. Av den anledningen har vi läst transkriberingarna och lyssnat på vår 

insamlade data ett flertal gånger. När vi sedan analyserar använder vi oss av 

de teoretiska begreppen delaktighet och inflytande. Inom dessa huvudbegrepp 
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så använder vi oss av fyra underbegrepp vilket är delta, beslutsfattande, 

påverkan och självbestämmande. Dessa begrepp kommer alltså vara 

utgångspunkten i vår analys och det är med hjälp av dessa begrepp vi kommer 

att analysera resultatet.  

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra stycken etiska krav som ska följas 

vid intervjuer. 

Informationskravet innebär att intervjudeltagaren ska bli informerad om sin 

uppgift samt att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när deltagaren vill. 

Vi informerade alla våra intervjudeltagare om detta via mail innan vi började 

intervjun (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vetenskapsrådet (2002) skriver vidare att samtyckeskravet innebär att vid de 

intervjuer där en deltagare är under femton år ska vårdnadshavare informeras 

och godkänna intervjun. Samtyckeskravet innebär också att intervjudeltagaren 

ska vara medveten om att hen har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Förskolepersonalen som deltar i studien har fått 

skriva på en samtyckesblankett där de godkänner sin medverkan. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att konfidentialitetskravet går ut på att alla 

uppgifter som de deltagande i studien ska förvaras oåtkomligt för obehöriga 

personer. Det skall inte gå att röja identiteten på deltagaren. Vi kommer i 

studien att använda fiktiva namn på deltagare och på förskolan där deltagaren 

arbetar.  

Vetenskapsrådet (2002) skriver vidare att nyttjandekravet innebär att 

informationen som samlas in endast skall användas i forskningsändamål för 

den aktuella studien. Vi kommer efter att skrivit färdigt arbetet radera allt 

material vi fått tillgång till genom våra intervjudeltagare för att inte riskera att 

materialet används någon annanstans. 

Metodkritik  

Nedan kommer begreppen validitet och reliabilitet att presenteras som har 

varit som stöd för att granska metodavsnittet.  

Validitet och Reliabilitet  

Enligt Trost (2010) innebär validitet att det man har undersökt motsvarar och 

stämmer överens med syftet för studien. Reliabilitet innebär att det resultat 

man presenterat är tillförlitligt. Allwood och Eriksson (2018) skriver att 

validitet innebär att man i forskningen kan skilja ut bra respektive dålig 

forskning. Vad är relevant för vår studie och vad är inte relevant för studien. 

Allwood och Eriksson skriver också att det innebär hur bärande något är och 
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hur giltigt det är. Trost (2010) påpekar att reliabilitet kan vara svårare att 

bevisa när man gör en kvalitativ intervju. Detta för att människor oavbrutet 

är i en föränderlig process. Förändringar är alltså oundvikligt när människor 

hela tiden är i en process (Trost, 2010). Då vi undersökte hur 

förskolepersonal uppfattar delaktighet och inflytande på förskolan, så var det 

ganska självklart att vi skulle få olika svar beroende på vilken förskola vi 

åkte till. I och med att vi besökte förskolor som vi har anknytning till så 

kände vi att de responderade kunde svara ärligt och riktigt. Det kändes som 

att de responderade kände sig bekväma med att svara på våra frågor. Vi har 

försökt vara så objektiva som möjligt i de tolkningar vi gjort. I och med att vi 

spelade in intervjuerna med hjälp av mobiltelefonen kunde vi lyssna på det 

flera gånger för att transkriberingarna skulle bli så tillförlitliga som möjligt.  
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Resultat/Analys 

Nedan presenteras resultat och analys i relation till vårt syfte och 

frågeställningar. Resultatet presenteras utifrån två centrala rubriker. Syftet 

med denna studie är att bidra med kunskap om förskolepersonalens 

uppfattningar av barns delaktighet och inflytande i matsituationen på 

förskolan. Samt att bidra med kunskap om vilka uppfattningar 

förskolepersonalen har av vilka möjligheter och utmaningar de mötet i arbetet 

med barns delaktighet och inflytande. Av den anledningen belyser den första 

rubriken förskolepersonalens uppfattningar om delaktighet och inflytande. 

Den andra rubriken belyser förskolepersonalens uppfattningar av hur barnen 

kan stödjas för att få inflytande och bli delaktiga i vardagen på förskolan. Vi 

har analyserat resultatet med hjälp av begreppen delaktighet och inflytande. 

Begreppen inom delaktighet och inflytande är delta, beslutsfattande, påverkan 

och självbestämmande. Dessa referenser är hämtat från Arnér 2006, Elvstrand 

2009 och Emilsson 2008. Referenser kommer alltså inte nämnas under 

kapitlet.  

Förskolepersonalens uppfattningar av delaktighet och inflytande i 

förskolan  

Kapitlet berör förskolepersonalens uppfattningar gällande hur barns inflytande 

och delaktighet ska främjas. Kapitlet handlar både om hur buffén främjar 

delaktigheten för barnen, men också hur de förskolor som i stället har maten 

på bordet och skickar runt skålarna i stället tycker att det främjar. Kapitlet 

berör också uppfattningar om svårigheter att möjliggöra delaktighet och 

inflytande vid matsituationen. Även uppfattningar gällande om barnen ska 

smaka på allt eller inte. 

 

Förskolepersonalens uppfattningar av servering som främjar barnens 

delaktighet 

På de olika förskolorna har vi fått uppfattningen om att två förskolor serverar 

maten på matbordet och resterande två serverar maten genom ett buffébord. 

De som har maten på bordet skickar runt skålarna som finns på borden och 

barnen får då ta själva när skålen skickas runt. De förskolor som har buffébord, 

skickar sporadiskt fram två eller tre barn i taget fram till buffébordet där en 

förskolepersonal sitter och finns till hands.  

 
Vi skickar runt, vi säger varsågod och en del säger nej tack, eller så skickar man 

vidare och säger varsågod till kompisen, eller kan jag be och få om det är något man 

inte hunnit med. Det uppmuntrar vi mycket till att man, det sociala spelet, också i 

matsituationen. Och just det här med att, är det någon som ser att någon har glömt så 

brukar ju den bli påmind, nej men ska du inte smaka av detta (Kajsa) 
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Sen presenterar vi maten och då får två barn i taget hämta mat och sen sätter dom sig 

på sin plats. Eh och då är det en av oss vuxna som sitter vid buffébordet och stöttar 

(Emma) 

 

I studien förklaras i ovanstående citat hur situationen går till när barnen själva 

skickar runt skålarna med mat mellan varandra. Det sägs att förskolan med 

detta sätt att servera maten vill främja barnens sociala samspel mellan 

varandra. Genom att göra på detta sätt får barnen ett tillfälle till att öva på det 

sociala samspelet. De pratar med varandra när de skickar skålarna, när de ber 

om något som de inte når men också när de pratar med varandra under själva 

måltiden. Det andra citatet belyser hur bufféservering används. Respondenten 

uttrycker att de använder sig av bufféservering och att de då alltid har en 

person som är stationerad vid buffébordet. Båda dessa sätt funkar på respektive 

förskola genom att de har tydliga rutiner som både personal och barn känner 

till och är väl bekanta med.  

 

En förskolepersonal förklarar att barnen på hennes avdelning är väl inarbetade 

med hur buffén fungerar på förskolan. Vi tolkade respondenten på så sätt att 

barnen har koll på hur matsituationen går till och att barnen vet hur många som 

får vara vid buffébordet samtidigt. Detta är inget som förskolepersonalen 

behöver upprepa för barnen utan de har koll. 

 
Då är det en av oss vuxna som sitter vid buffébordet och stöttar. Men det mesta fixar 

dom själva. (...) och sen när dom har ätit upp och vill ha mer så har vi koll så att det 

får inte bara mer än två stycken samtidigt vid buffèbordet och det är dom jätteduktiga 

på. (Emma). 
 

Förskolorna ser olika fördelar med dessa sätt att genomföra en måltid på. När 

de är buffé får de välja själva av det som de känner sig bekanta med och barnen 

får också balansera tallriken fram och tillbaka från bordet. När maten istället 

står på bordet framhäver de till det sociala samspelet som medförs i 

matsituationerna, när man skickar skålarna mellan kompisarna. Resultatet 

visar att det finns olika åsikter om hur man ska stödja barnen inom delaktighet 

och inflytande vid matsituationerna. I studien framkommer skillnader på så 

sätt att vissa respondenter tycker att buffé fungerar för dem medan en annan 

respondent anser att skålar på bordet fungerar på deras förskola.  

 

Uppfattningar om svårigheter med att möjliggöra delaktighet och inflytande i 

matsituationerna 

Några av respondenterna anser de att det finns svårigheter med att möjliggöra 

delaktighet och inflytande i matsituationen på förskolan. Personalbrist är en 

faktor som försvårar arbetet med att möjliggöra delaktighet och inflytande. 

Fattas det personal finns det många delar i verksamheten som kan försämras. 

 
Att det finns för lite personal. Att det fattas vuxna vid buffebordet (Maja) 
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Det framkommer att bristen på förskolepersonal påverkar möjligheten till 

delaktighet och inflytande för barnen. Det talas om storleken på barngrupperna 

som en svårighet att möjliggöra delaktighet och inflytande. Vikarier kommer 

och går. Detta medför att förskolepersonalen ibland inte hinner eller glömmer 

bort att förklara för vikarien hur de jobbar under matsituationen. Detta skapar 

då sämre förutsättningar till att möjliggöra delaktighet och inflytande. 

 
För stora barngrupper. Vi har inte tid till att prata med barnen lika mycket längre 

tycker jag, vi har inte den möjligheten till att sätta oss ner till att fråga specifikt de 

alla barnen vill. Det skulle ta en hel vecka att gå igenom alla barnen (Anna) 
 

Att det finns för lite personal men också att barngrupperna är för stora är de 

anledningar som studien uppfattar som en negativ del i att möjliggöra 

delaktighet och inflytande i matsituationen. Att barngrupperna är för stora i 

förhållande till personalbristen försvårar arbetet eftersom att dessa faktorer 

inte stämmer överens med vad det normalt sett brukar vara. Är det för stora 

barngrupper i förhållande till antalet personal kan det påverka många faktorer, 

inte bara matsituationen. Det kan även försämra kvaliteten i samlingarna inför 

matsituationen som alla de responderade har svarat att de har. Vilket kan 

påverka barnens påverkan för samlingen innan maten. De kan också leda till 

att barnen även känner att de inte får tiden till att ta egna initiativ och då 

minskar deras möjligheter till att vara självbestämmande i de situationer när 

de faktiskt hade kunnat haft möjlighet.  

 

Förskolepersonalens uppfattningar gällande om barnen måste smaka på allt 

En fråga som uppkommer ofta i våra intervjuer är om barnen måste smaka på 

allt som finns på buffé eller matbordet. En del respondenter svarar att barnen 

absolut inte måste smaka på allt som finns och en del svarar att det ska vara 

upplagt på tallriken som tittmat.  

 
Om dom inte tycker om något behöver dom ha det på tallriken? Vi säger ja, fast som 

en titt, det ligger bredvid som en tittportion (Anna) 
 

I studien förklaras att oavsett om barnet vill eller inte vill ha en viss grönsak 

eller annat som ingår i lunchen på sin tallrik, så säger förskolepersonalen att 

det ska ligga på tallriken, som en tittportion. Detta är något som kan skapa en 

negativ del i måltiden. Det kan också medföra att barnen inte känner att de får 

vara självbestämmande i denna situation utan att det istället kan uppfattas som 

ett tvång. Barnens egna påverkan hamnar i denna situation lite i bakgrunden 

då förskolepersonalen bestämt att det ska finnas på tallriken.  

 

Det har visat sig att det finns en del skilda åsikter angående om man måste 

smaka på allt. En respondent hade ett utförligt svar där hon nämner att 
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förskolepersonalen kan uppmuntra barnen till att smaka på det som erbjuds 

genom att kommunicera med barnen. Men att det inte ska vara ett tvång.  

 
Eh, jag utgår ifrån min tanke och önskar att alla tänker så att man absolut inte måste 

smaka på allt.  Men man kan uppmana och försöka få dom att smaka på allt. Förklara 

att jag inte heller tycker om allt men att när jag smakade på detta många gånger så 

tyckte jag tillslut om det. Få dom att tycka det är spännande ist för tvång (Lisa) 
 

När vi ställer en följdfråga till Lisa angående varför hon inte tycker att barnen 

ska smaka på allt så svarar hon att hon absolut inte tror på att barnen måste 

smaka på allt. Hon anser att det blir en ångest hos barnen som sedan leder till 

att det blir en otrevlig matsituation. Vill man inte äta ärtor så dör ingen av det. 

I denna situation som den responderande berätta om så får barnen en 

uppmuntran till att smaka men de måste inte ha det på tallriken som tittmat. 

Barnen får då vara självbestämmande och göra sina egna val. De andra 

responderade svarar i ungefär samma stil men inte alls så utförligt. I studien 

framkommer det att förskolepersonalen försöker få varje barn att lägga lite av 

allt som erbjuds på barnets tallrik. Hon anser att man ska lägga lite av varje på 

tallriken till de små som har svårt att kommunicera så att de själva får visa vad 

de vill ha och inte.  

 
De mindre barnen som inte kan prata om vad dom vill ha och inte vill ha, 

de försöker vi ju lägga lite på tallriken så ser man ju om det är någon som 

gapar och skriker och inte vill eller tar bort tallriken. Alltså de visar det ju 

på något sätt (Kajsa) 

 

Alla kan inte prata eller ta mat själv men dom kan ändå uttrycka vad dom 

vill ha. Då kanske jag frågar om dom vill ha en kidneyböna och antingen 

svarar dom ja, nej eller skakar dom på huvudet (Maja) 

 

I studien har det framkommit hur de barnen som inte har ett utvecklat verbalt 

språk stöttas. Det berättas om att barn visar på olika sätt beroende på vad barnet 

i fråga behärskar. Kroppspråk är ett sätt för barn att förmedla sig på. Att barnen 

får delta och få vara beslutsfattare över vad som läggs på tallriken är något 

som skiljer förskolorna åt.  

Förskolepersonalens uppfattningar av hur barnen kan stödjas för att få 

inflytande och bli delaktiga i matsituationen på förskolan 

I studien framkommer det att delaktigheten har förändrats över tid och innebär 

inte samma som för trettio år sedan. Detta kan bero på att läroplanen som 

reviderades tjugohundraarton har ett kapitel ägnat åt delaktighet och 

inflytande. Tidigare läroplan nämnde inte delaktighet och inflytande. Det 

nämns som något positivt i studien att delaktigheten förändrats genom åren. 

Dock ges inga exempel på vilka förändringar respondenten har 

uppmärksammat.  
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Kapitlet nedan berör hur förskolepersonal ska stödja barn för att främja deras 

delaktighet och inflytande. Det berättas också om tittportioner som ett sätt att 

använda sig av.  

 

Uppfattningar av buffévärd som stöd för barns delaktighet och inflytande 

I studien framkommer det skillnader på hur maten serveras. Det berättas både 

att de använder sig av buffé vid förskolans måltider men även servering vid 

bordet.  De som berättar om buffén nämner att det finns en buffévärd som 

stöttar barnen när de ska ta till sig mat. Förskolepersonalen som har 

bordsservering berättar om hur barnen själva skickar karotterna mellan 

varandra.  
 

Eh och då är det en av oss vuxna som sitter vid buffébordet och stöttar. Men det 

mesta fixar dom själva (Emma) 
 

I studien framkommer det att någon i förskolepersonalen finns behjälplig för 

barnet som tar mat på buffébordet. Det påpekas dock att barnen klarar det 

mesta själva. En annan respondent beskriver också hur situationen kring 

buffébordet går till på förskolan där hon arbetar. Genom att ha en buffévärd 

finns det alltid någon till hands, på denna förskola som hon arbetar på är 

buffévärden alltid stationerad vid buffébordet. Värden sitter vid buffébordet 

och äter för att det alltid ska finnas en förskolepersonal vid maten. Detta 

underlättar för förskolepersonalen som sitter vid borden och stöttar barnen som 

sitter och äter. De behöver alltså inte avbryta för att gå bort med barnen till 

buffébordet utan det finns alltid en där.  

 
Komma fram en i taget till buffén och välja det man vill. Man väljer inte alla skålar 

om man inte vill. Vi har barn som är proteinjägare och barn som äter kolhydrater, det 

är olika (Maja) 

 

Vi säger ja, fast som en titt, det ligger bredvid som en tittportion (Anna) 

 

 

Respondenten uttrycker i ovanstående citat synen på hur buffén genomförs på 

hennes avdelning. Att barnen inte äter allt på buffébordet är inget konstigt utan 

en del barn äter bara det som de anser ser gott ut. Barnen har all rätt till att säga 

nej tack på denna förskola vilket medför att barnen får påverka sin matsituation 

genom att lägga upp det som barnet faktiskt vill ha. Likaså påverkar det sin 

situation då de är beslutsfattare gällande vad som läggs på deras tallrik. Barnen 

deltar och beslutar själva över matsituationen. På denna avdelning måste man 

alltså inte smaka på allt som är upplagt. Det berättas att det finns en del barn 

som är proteinjägare och en del barn som bara är ute efter kolhydraterna. Alla 

är och gillar olika säger hon. En annan respondent har ett annat synsätt på hur 

man kan stödja barnen i delaktighet och inflytande under matsituationen på 

förskolan. Respondenten lyfter tittportion när vi frågar om barnen inte tycker 
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om en speciell mat, behöver hen då ha den på tallriken. Vi får då som svar att 

det måste finnas på tallriken men då som en tittportion vilket kan uppfattas 

som ett tvång.  

 

I studien förklarar en respondent som arbetar som rektor att på hennes 

arbetsplats används begreppet “tittportion”. Det innebär att alla lägger upp lite 

av allt på sin tallrik när skålarna skickas runt. En tittportion kan till viss del 

vara bra men det kan också bli ett slags tvång. Barnen som har tittportion 

kanske har haft samma sak på tallriken flera gånger och vet att de inte gillar 

just den delen av maten.  

 
Sen det här, att det ska vara tittmat och det ju, Det kan ju berika barnen som inte 

vågar ta men man tvingar ju ingen, men man lägger ju på tallriken för att en dag så 

kanske det ser intressant ut, det ser gott ut, och rätt vad det är så smakar man (Kajsa) 
 

Att en tittportion berikar barnen genom att det ligger på tallriken kan ses som 

positivt men för ett annat barn kanske den lilla biten som ligger på kanten ses 

som negativt. En del barn kanske inte vill ha det på sin tallrik och bestämmer 

sig för att inte äta något alls istället. Genom att ha en tittportion kan barnen 

gynnas men det kan också bli något negativt. Det framkommer alltså en del 

skilda åsikter om tittportion är bra eller inte. Om barnen får påverka sin egna 

tallrik i detta fallet är svårt att avgöra. En tittportion kan minska barnens 

självbestämmande och påverkar då barnens egna val och initiativ, de har inte 

samma rätt att få påverka som på en förskola där man inte har infört tittportion. 

Tittportion ger barnen inte samma möjlighet till att delta i matsituationen då 

förskolepersonalen bestämt hur deltagandet ska vara. All mat ska ligga på 

tallriken och barnen som beslutsfattare gällande vilken mat som ska finnas på 

tallriken väger inte lika tungt som förskolepersonalen åsikter.  

 

Uppfattningar av en anpassad matsituation  

Att låta barnen komma till tals och att respektera deras förmågor att delta i 

matsituationen är något som sammanfattar respondenternas yttrande angående 

förskollärarnas uppfattningar om delaktighet. I studien har det framkommit att 

det enskilda barnet kan bli delaktig och få känna att hen har ett inflytande över 

sin dag på förskolan genom att få vara med och påverka sin matsituation 

genom sitt självbestämmande.  

 
För mig handlar det om att barnen får vara med att tycka och tänka och delta på olika 

sätt utifrån sina förutsättningar. Att man känner att man kan och att man får prova 

och liksom bli stolt över att va en del i sammanhanget. (Emma) 
 

I studien framkommer inte bara vikten av att barnen får uttrycka sig och blir 

lyssnade på utan även känslan som infinner sig för barnet när hen får ha 

inflytande och känna sig delaktig på förskolan. Känslan som framkommer är 

av vikt i barnens utveckling till att få känna att de lyckas och kan. Känslan kan 
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höja barnen och få de till att vilja uttrycka sig och få ta plats i barngruppen. 

Alla barnen har olika erfarenheter och uppfattningar om saker och ting och att 

då få barnen att känna sig delaktiga och ha ett inflytande, kan medföra att 

barnen känner att de blir sedda och hörda.  

 

I studien har det framkommit att matsituationen är en stund som bidrar till att 

barnen får sin röst hörd. Det är ett tillfälle för förskolepersonalen att få veta 

vad som är viktigt för barnet. Barn växer av att de får känna sig sedda och 

hörda. Att låta barnen få kommunicera om det som intresserade dem är en stor 

del i matsituationen. Måltiden är ett bra tillfälle att låta barnen få komma till 

tals och få kommunicera om de som intresserar dem.  

 
Jag tycker ju måltiderna och delaktigheten är kärnan på dagen. För man hinner prata 

med barnen på ett helt annat sätt än om man är uppe i en aktivitet eller man ska ha 

språkkul eller då är det ju alltid planerat liksom. Men just måltiden, då har man ju en 

chans att barnen får tala om vad dom vill tala om för annars är det ju jag som talar 

om vad som ska sägas liksom, men just måltiderna, samlingarna så är det mycket 

kring barnens delaktighet att dom får säga vad dom vill göra eller vad dom vill ha 

sagt liksom så. Så att det är väl just dom ställena jag tycker att där är det ju guld värd 

att, så det. Ja. (Anna) 
 

Det finns många styrda aktiviteter som exempelvis samlingar på förskolan där 

förskolepersonalen styr samtalen och vad som ska pratas om. I studien har det 

framkommit att matsituationen är en stund för förskolepersonalen att vara 

lyssnande till vad barnen vill prata om och vad som är viktigt för dem. Det har 

också uttryckts att matsituationen är ett bra tillfälle för barnen att få vara 

delaktiga i vad som kommuniceras men också att få vara med och påverka vad 

man vill prata om och väga in egna initiativ genom att själv få bestämma i 

samtalet med förskolepersonalen eller kompisarna runt bordet.   

 

Studien framhäver berättelser om vikten av att ha anpassade artefakter så 

barnen blir självständiga. Genom att ha anpassade artefakter får barnen 

möjlighet att använda artefakterna själva, barnen kan hälla upp drycken själva 

men också ta maten själv. Hade man inte anpassat artefakterna så hade det 

skapat ett hinder för barnen i att kunna utveckla sina färdigheter i att bli 

självständiga.  

 
Vi har små kannor så de kan hälla upp sin mjölk själv. De dukar av själva och känner 

att de kan. De blir jättestolta. (Emma) 
 

I studien framkommer det att förskolepersonalen uppfattar att barnen känner 

en stolthet över sin egen insats när de får duka av sin tallrik och hälla upp 

mjölken i sitt eget glas. Att barnen får känna att de kan och klarar av det. 

Barnen kan alltså påverka och vara självbestämmande om de vill ta mer mjölk 

i sitt glas och behöver inte alltid be om hjälp för att det är för tungt eller för 

mycket i kannorna. I studien framkommer det att det inte bara är att hälla upp 
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mjölk i sitt egna glas eller att kunna bära sin tallrik själv. Ålder är en del som 

spelar in i sammanhanget då ett yngre barn inte har samma förutsättningar som 

ett äldre barn. Därför har ålder en inverkan på färdigheterna.  

 
 De allra yngsta kan ju inte balansera sina tallrikar men så fort de klarar av det så får 

de det. Det är på grund att att de ska kunna bestämma lite själva (Lisa) 
 

Med hjälp av träning och i takt med att barnen blir äldre utvecklas deras 

motoriska förmåga. Det bidrar till att barnen får mer inflytande då de själva 

kan balansera tallriken och hämta mer mat vid buffébordet. Genom att barnen 

får bära sina tallrikar själv får de inte bara chans att utöva balansen, de får även 

öva på att skrapa tallriken från matrester, vilket medför finmotoriken. Barnen 

får också öva på att bära tallriken medan man lägger upp maten när det gäller 

bufféservering.  

 

Uppfattningar av hur barns delaktighet ska främjas  

Ett sätt att främja barnens inflytande och delaktighet på förskolan är att ha 

“önskeveckor”. Det är något som flera av förskolepersonalen bekräftar. 

Genom att ha en önskevecka skapas det då möjlighet till att barnen får vara 

delaktiga och känna inflytande. Det som barnen önskar blir till verklighet, de 

får också chans till att få vara med och bestämma vad det ska bli för mat under 

enstaka dagar. Barnen får då möjlighet till att känna att de får ha ett inflytande 

och påverka sin vardag på förskolan genom att känna sig hörda och få deras 

åsikter tillgodosedda. I studien framkommer det att fler förskolor också arbetar 

med önskeveckor för att göra barnen delaktiga i vilken mat som serveras på 

förskolan.  

 
Så de har önskeveckor och får vad med och säga vad dom tycker om och inte tycker 

om. Då kommer kokerskan och förklarar att det här kan vi göra/inte göra, så barnen 

blir lyssnade på (Lisa) 
 

Då det på alla förskolor vi besökt har varit en kock som lagar maten så är detta 

någonting som vi tror att barnen känner till. De har berättat att de brukar få 

hämta matvagnen i köket hos kökspersonalen. I studien framkommer det att 

önskeveckorna på förskolan knyts ihop genom att kocken som fått in barnens 

önskningar återkommer till barnen med sina tankar gällande vilken av 

önskematen som kan serveras/inte serveras. Kocken förklarar för barnen vilket 

bidrar till att barnen blir lyssnade på.  

 

När det gäller matsituationerna förklarar de responderade att det medför en del 

förberedelser. En matsituation innebär inte bara att man ska äta, det innebär 

också att lägga upp mat, beräkna hur mycket man orkar, samtala, att samspela 

mellan kompisar och förskolepersonal men också att duka, förbereda mat och 

lägga upp på faten. Barnen får på en del förskolor vara med i förberedelser 

inför fruktstunden och matsituationen. 
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De får vara med, i från stora gruppen börjar vi. Från tre år kan det vara ibland det 

beror lite på vad vi lagar för mat här. Men från fyra/fem år så får man vara med en 

gång i köket och dela frukten till lunchen eller salladen och då pratar kökspersonalen 

om var frukten kommer ifrån, vad den heter, och lite hur den växer och sen när det 

barnet kommer ut i barngruppen och ska antingen ställa på bordet när vi ska äta eller 

vid fruktstunden då. Så berättar det barnet lite grann vad det är dom har gjort i köket. 

(Kajsa) 
 

I studien framkommer det att kökspersonalen lär ut kunskap om de olika 

frukterna och grönsakerna när barnen har sin dag att hjälpa till. Genom att göra 

barnen delaktiga i förberedelserna för fruktstund och måltiden får de kunskap 

om maten, de får se hur tillagningen går till men även utvecklas i att använda 

redskap som finns i ett kök med handledning av kökspersonalen. Det skapas 

en lärandesituation för barnen på ett naturligt sätt. Barnen får vara delaktiga i 

förberedelserna en gång. Hade barnen fått vara delaktiga under flera gånger på 

en termin så hade deras utveckling fått en större utövning 
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Diskussion  

Nedan presenteras de resultat vi funnit i relation till tidigare forskning. 

Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning inom det aktuella området, 

utefter de tankar som framkommit under studiens gång.  

Förskolepersonalens uppfattningar om delaktighet och inflytande i 

förskolan 

Persson m.fl. (2013) skriver om matsituationen som ett tillfälle för lärande av 

flera olika saker. Barnet får lärdom om näringen i maten men också om det 

sociala spelet kring matsituationen och hur barnet ska uppföra sig och agera 

under matsituationen som exempelvis hälla upp dricka i glaset utan att spilla 

och äta med bestick. I studiens resultat visar det sig att förskolorna använder 

sig av små kannor för att det ska vara enklare för barnen att greppa. Det 

berättas också att barnen själva får bära sin tallrik till och från bordet för att 

utöva motoriken. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver att 

matsituationen också innefattar ett tillfälle för språkligt utbyte. En stund för 

lärorika samtal. I resultatet framkommer det att matsituationen är ett perfekt 

tillfälle för barnen att samtala med varandra men också de vuxna. Det är ett 

tillfälle för barnen att själva få lyfta ämnen som de vill prata om samt för 

förskolepersonalen att få kännedom av vad som intresserar barnet just nu. 

 

Sepp (2002) skriver att barn ofta väljer den maten som de känner till sedan 

tidigare. När barn väljer livsmedel menar författaren att det ofta blir livsmedel 

med mycket socker och högt fettinnehåll i. Studiens resultat visar på att de har 

önskeveckor på förskolan för att främja barnens inflytande och delaktighet. 

Förskolepersonalens uppfattningar om hur barnen kan stödjas för att få 

inflytande och bli delaktiga i vardagen på förskolan 

När det gäller buffé visar studiens resultat på att det alltid finns en 

förskolepersonal vid buffébordet som en värd. Denna värd finns tillgänglig för 

barnen om de skulle behöva stöttning eller en hjälpande hand. Barnen får då 

plocka de som de vill och tycker är intressant. Sepp (2002) skriver att barnen 

reglerar sitt matintag själva. Ibland kanske de enbart tar kött och en annan gång 

kanske de enbart tar grönsaker. Detta sköter barnen bäst själva. Oavsett om det 

är buffé eller om maten serveras på borden så får barnen välja vad de vill ha. 

Har man servering vid bordet så finns det alltid en vuxen och har man buffé 

finns det alltid en buffévärd enligt resultatet.  

 

Sepp (2002) påpekar att barnen har svårt att acceptera nya livsmedel. Barnen 

väljer helst det som de redan är bekanta med och har kännedom om. Sepp 

menar också på att det är i stor vikt att förskolepersonalen uppmuntrar barnen 

till att äta. Detta kan man göra genom att prata gott om maten, smaka på maten 
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och äta det som erbjuds. Studiens resultat är delat. På två förskolor används 

buffé och på två förskolor ställer man fram maten på bordet. Det som Sepp 

(2002) påpekar om att barnen gärna smakar på det som de känner till, innebär 

i praktiken att barnen kan smaka på det de vill oavsett om det är bufféservering 

eller servering vid bordet.  

 

Studiens resultat visar att förskolepersonalen anser att det finns en del 

svårigheter med att möjliggöra delaktighet och inflytande i matsituationerna. 

Den största svårigheten är att det finns för lite personal i förhållande till antalet 

barn i barngruppen. Detta medför att kommunikationen barn emellan men 

också vuxna och barn emellan hamnar lite i skymundan. Norman (2003) anser 

att måltiden inte bara innebär att barnen får mat i sig utan att det också är en 

stund för språkligt sammanhang. I och med att resultatet visar att det är brist 

på personal i förhållande till barngruppen så blir det svårt att få fram det 

kommunikativa sammanhanget i matsituationen. Hade det funnits tillräckligt 

med personal så hade det förmodligen underlättat för förskolepersonalen att 

vara aktiva i kommunikationen med alla barnen vid matsituationen.  

 

Skolverket (2018) anser genom att förskolepersonal är aktiv i sin närvaro finns 

det möjlighet till att stödja barnen i kommunikationen mellan barnen. 

Skolverket menar också på att genom en aktiv närvaro så kan 

förskolepersonalen förebygga och hantera konflikter. I resultatet framkommer 

det att det finns en svårighet med att vara aktiv i sin närvaro. Det är nämligen 

att det är för stora barngrupper, hon anser att det inte finns tillräckligt med tid 

till att stödja barnen i kommunikationen barn emellan. I studien uttrycks också 

att det är för lite personal vilket hindrar förskolepersonalen till att möjliggöra 

och stödja barnen i delaktighet och inflytande. Att det finns för lite personal 

men också att barngrupperna är för stora är de anledningar som respondenterna 

uppfattar som en negativ del i att möjliggöra delaktighet och inflytande i 

matsituationen.  

 

Alla respondenter har i studien svarat att barnen inte måste smaka på allt. 

Däremot anser två av fem respondenter att barnen ska lägga lite av allt på sin 

tallrik som en tittportion. Medan de andra anser att barnen ska erbjudas allt 

men själva få välja vad som ska läggas på tallriken. Sepp (2002) skriver att det 

finns en förväntan att förskolepersonalen ska vara goda exempel under 

matsituationen och erbjuda barnen samt själva smaka på det som erbjuds. Sepp 

(2002) nämner också i sin studie att hon fann att barnen var duktiga på att 

reglera sitt energibehov själva, de tar bara till sig den mat de själva anser att 

de behöver under just den måltiden. Hon anser också att barnen gör det bäst 

själva, går en vuxen in och styr vad som ska läggas upp på tallriken så kan de 

lätt tappa bort sig själva (Sepp, 2002).  
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Förslag till fortsatt forskning 

Vårt resultat pekar på att detta är ett obeforskat område och för att belysa 

delaktighet och inflytande i matsituationer så behövs det mer forskning om 

just matsituationen och hur mycket delaktighet och inflytande barnen har. Vår 

förhoppning är att denna studie har bidragit med  kunskap om delaktighet och 

inflytande vid matsituationen. Det borde finnas mer forskning om barns 

delaktighet och inflytande under specifikt måltiden. I och med att måltiden är 

en stor och viktig del i förskolans verksamhet och att barnen ska orka med en 

hel dag på förskolan. Det finns en hel del forskning om delaktighet och 

inflytande men matsituationen kommer lite i skymundan. I studien har vi 

använt oss av intervjuer men något vi hade kunnat gjort för att förstärka det vi 

fått till oss i intervjuerna är att observera under matsituationen för att få en 

bredare bild.  
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Bilaga A  
 

Samtyckesblankett för att delta i studien om barns delaktighet och 

inflytande. 

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns delaktighet och 

inflytande under matsituationen på förskolan. Några av de frågor som vi söker 

svar på är t.ex. hur förhåller sig förskolepersonal till barns delaktighet under 

själva måltiden. Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur om det aktuella 

ämnet, men vi behöver  också   få information från verksam förskolepersonal 

och barn på förskolan om hur det faktiskt går till under matsituationen. Därför 

undrar vi om du vill delta i en intervju och dela med dig av dina kunskaper och 

erfarenheter om matsituation. Detta är information som är värdefulla för oss 

och vårt arbete.  

 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs 

ovan. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta 

någon av kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter 

inte längre att bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är kön, ålder, antal 

verksamma år och utbildning. Dina personuppgifter kommer behandlas från 

november 2019 till januari 2020 varefter de raderas. 

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller 

ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att 

kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud 

på dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med 

Linnéuniversitetet kan lämnas till Datainspektionen.  

 

 

……………………………… ………………………………  

Underskrift   Ort och datum 

 

………………………………  

Namnförtydligande 

 

Kontaktuppgifter: 

Unni D Wahlberg 

Emilia Pockar 

Handledarens namn: Ann-Katrin Perselli 
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Bilaga B  
 

Intervjufrågor till pedagoger:  

Ålder?  

Antal verksamma år?  

Utbildning?  

Vad innebär delaktighet för dig? 

Vad innebär inflytande för dig?  

Hur arbetar du med barns delaktighet och inflytande här på förskolan?  

Kan du berätta några exempel? 

Vad innebär en pedagogisk måltid för dig?  

Kan du berätta hur matsituationen går till här på förskolan?  

Hur gör ni barnen delaktiga i måltidssituationen? Kan du berätta, ge exempel 

Har barnen något inflytande i måltidssituationen?  

Hur i så fall?  

Vilka eventuella   svårigheter ser du med att möjliggöra delaktighet och 

inflytande för barnen?  

Måste barnen smaka på allt? 

Om ja, varför?  

Om nej, varför?  

Får barnen ta maten själva eller är det du/ni som gör det?  

 

Avslutning:  

Har du något annat du vill tillägga som kan vara relevant för vår studie?  

Är det något du funderar på? 
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