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Sammanfattning 
I litteratur gällande förskola framkommer att rutiner och vanor kan vara svåra att 

bryta, vilket i sin tur kan påverka barnens möjligheter till inflytande i den dagliga 

förskoleverksamheten. Måltiderna i förskolan utgör en stor del av dagen, därför ville 

vi undersöka pedagogers arbete med att främja barnens inflytande vid 

lunchsituationerna. Vi frågade oss hur pedagogerna såg på begreppet inflytande, hur 

de arbetade för att främja barns inflytande vid lunchen och vilka faktorer de ansåg 

påverkade dem. För att undersöka detta genomförde vi  fyra observationer och fyra 

intervjuer med fyra pedagoger på olika förskolor. Resultatet visar att tid och stress är 

faktorer som har negativ påverkan på pedagogernas arbete med barns inflytande. Det 

framkommer att pedagogerna är medvetna om hur de kan främja barnens inflytande, 

men också att det kan vara svårt att ge barnen reellt inflytande vid måltiden på grund 

av riktlinjer och vikten av att äta varierad kost. 
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Inledning 
I detta examensarbete vill vi undersöka hur barnen ges möjlighet till inflytande vid 

måltidssituationer i förskolan. Enligt 9 § i kap. 4 av skollagen (2010:800) ska alla 

barn ha rätt till inflytande över, och möjlighet att påverka, alla beslut som rör deras 

situation inom utbildning. Det framkommer också att informationen och inflytandet 

ska anpassas till barnens ålder. Detta innebär alltså att barn i alla åldrar har rätt till 

och ska få möljlighet till inflytande i skola och förskola. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016a) finns tydliga mål och direktiv om att förskolan ska förmedla och 

förankra de demokratiska grunderna vårt samhälle vilar på. Riddersporre och 

Persson (2010) lyfter att demokratiuppdraget i förskolan ofta kopplas samman med 

barns möjligheter till inflytande och påverkan i verksamheten. En del av detta är att 

uppmuntra barnen att dela med sig av sina tankar och idéer och på så sätt stärka 

barnen och deras tro på sig själva. 

Vi har vid kontakt med förskoleverksamheter, genom praktik och jobb, upplevt att 

rutinsituationerna i förskolan ofta hämmar barns möjlighet till inflytande i 

verksamheten. Johannesen och Sandvik (2009) menar att det blir viktigt att se över 

rutinerna på förskolan och fundera över hur viktiga de är och för vem de är viktiga. 

Måltiderna är en ständigt återkommande situation i förskolan, därför ser vi det som 

en rutin. De utgör en stor del av dagen och lunchsituationen upplever vi tar mest tid 

av de måltider som serveras. Livsmedelsverket (2016) påpekar att många barn äter 

flera mål på förskolan. Vissa barn menar de till och med äter fler måltider på 

förskolan än vad de gör hemma. Därför får förskolan en väldigt viktig roll när det 

gäller barns relation till mat och lärandet vid dessa situationer. Skolverket (2016c) 

anger att lunchen är den aktivitet på förskolan som det i genomsnitt är flest barn vid. 

Eftersom flest barn deltar under lunchen vill vi i vår studie undersöka hur förskolor 

arbetar för att främja barnens möjlighet att påverka under lunchen. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger arbetar för att ge barn 

möjlighet till inflytande vid lunchen i förskolan. 

- Hur ser pedagoger på begreppet inflytande? 

- Hur arbetar pedagoger för att främja barns inflytande vid lunchen? 

- Vilka faktorer anser pedagogerna påverkar deras arbete med barns inflytande vid 

lunchen? 
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Litteraturgenomgång  
I den här delen kommer vi redogöra för centrala begrepp samt lyfta fram relevant 

forskning kring barns inflytande vid måltidssituationer. 

Inflytande 

Inflytande är ett brett begrepp som kan ha varierad betydelse i olika sammanhang 

och tolkas på många sätt. Det används ofta synonymt med begreppet delaktighet och 

Johannesen och Sandvik (2009) och Riddersporre och Persson (2010) menar att 

barns rätt till inflytande inte enbart handlar om att bestämma. Det handlar även om 

att vara en del av en gemenskap där alla är inkluderade oavsett åsikter. Arnér (2006, 

2009) anser däremot att det blir viktigt att skilja på dessa begrepp eftersom barnen 

kan vara delaktiga i något andra bestämt. Att ge barnen inflytande innebär att barnen 

ska ha möjlighet att påverka något som gör skillnad för dem. För att de yngsta barnen 

ska få möjlighet till detta menar Arnér och Sollerman (2013) att pedagogerna måste 

ta sig tid och försöka förstå barnen och deras uttryck och intressen. Niss och 

Söderström (2006) uttrycker att pedagoger genom att vara lyhörda för barnens 

initiativ och genom att visa intresse för deras aktiviteter kan få barnen att känna 

meningsfullhet i att ta egna initiativ och vara aktiva. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) framkommer det att barnen ska ges 

möjlighet till reellt inflytande och att barnens behov och intressen bör ligga som 

grund för verksamhetens miljö och planering. Riddersporre och Persson (2010) 

beskriver reellt inflytande, med vilket innebär att barn får påverka sådant som har 

betydelse för dem och att de får känna sig delaktiga. Barn får ofta möjlighet till 

begränsade val, till exempel att barnen får välja mellan förbestämda aktiviteter men 

inte vilka aktiviteter de vill. Begränsade val kan betraktas som skendemokrati, men 

det kan också vara ett tillfälle för barnen att få konkret inflytande med val som gör 

skillnad för dem. Detta tränar och förbereder barnen inför kommande större val i 

framtiden. De små valen kan vara viktiga för att barn ska få förståelse för möjligheten 

att välja och påverka (ibid). Westlund (2011) konstaterar att alla valalternativ 

möjliggör inflytande och många av dessa val menar hon sker under måltiden och 

andra rutinsituationer i förskolan. 

Rutiner & regler 

Regler och rutiner i förskolan är inte något som finns nedskrivet utan synliggörs 

genom pedagogernas yttranden och sätt att styra barnen (Rantala, 2016). Johannesen 

och Sandvik (2009) lyfter att många pedagogiska teorier skapar en bild av barn, där 

vuxna ska lära barnen och sträva efter att ge dem stöd för att de ska utvecklas i en viss 

riktning och på ett visst sätt. Många förskolor har fastnat i ett arbetssätt som grundar 

sig i dessa teorier. Gamla rutiner kan vara svåra att bryta eftersom pedagogerna vet 

vad de har men inte vad de får när rutinerna förändras. Det blir viktigt att se över 

varför rutinerna finns och vad som ligger till grund för dem eftersom rutinerna kan 

hindra barnens inflytande. Genom att våga släppa kontrollen och utmana sina 

föreställningar kan pedagogerna möjliggöra inflytande samt lära sig något nytt om sig 
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själva och om barnen. Samtidigt kan det skapa diskussioner i arbetslaget, vilket kan 

leda till förändringar och anpassningar av till exempel förbestämda rutiner, som 

måltiden (ibid). Arnér (2009) menar att pedagoger som vågar bryta mönster och ta 

egna initiativ även indirekt kan påverka andra i personalen att våga göra detsamma. 

När någon bryter ett givet mönster synliggörs det förbestämda, vilket också kan skapa 

goda förutsättningar för att fundera om reglerna verkligen är nödvändiga. Barn ser 

oftast regler som hinder för att göra vad de vill. Ett sätt att ge barnen inflytande är att 

följa barnens initiativ om än det kan innebära att bestämmelser och rutiner kan 

behöva frångås. Vid många tillfällen kan det kanske vara viktigare att följa barnens 

initiativ och säga ja istället för nej. Genom att ge barnen förtroende till sina egna 

beslut och initiativ får de även möjlighet att växa tillsammans med förtroendet. De 

blir mer inspirerade och utvecklar sina lekar och aktiviteter (ibid). Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) anser att det är viktigt att våga känna glädje i ovissheten och vara 

nyfiken på hur verksamheten kan utvecklas och formas utifrån barnen. 

Niss och Söderström (2006) menar att rutiner är viktigt. Det lägger grunden för 

vardagen i förskolan och gör det lättare för barnen att känna sammanhang. Genom 

rutiner och kontinuitet beskriver författarna att barnen får möjlighet att förstå 

situationerna och känna trygghet i dem, ”… det förutsägbara är alltid tryggare än det 

oförutsägbara” (Niss & Söderström, 2006, s.67). Därför blir rutinerna även viktiga att 

diskutera och planera tillsammans med den övriga verksamheten. För att kunna ta 

tillvara på de vardagliga rutinerna i förskolan krävs både engagemang och kunskap 

hos pedagogerna. När rutinerna används på ett medvetet sätt kan dessa bli viktiga 

lärsituationer för både barn och vuxna (Niss & Söderström, 2006; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2013). Rantala (2016) lyfter att det också kan bli viktigt för 

barnen att träna på att acceptera sådant de inte kan påverka. Hon menar att måltiden 

är en situation som barnen inte har möjlighet att styra över i lika stor utsträckning 

som andra rutinsituationer. Vid matsituationen är många individer inblandade, till 

exempel köks- och städpersonal, därför kan det bli svårt att anpassa den efter 

barnens initiativ (ibid). 

Inflytande och måltider 

Precis som andra rutiner och övrig verksamhet är även måltiden viktig att planera för 

och tänka över. Pedagogerna i förskolan bör regelbundet se över och samtala kring 

måltiderna för att få syn på de förhållningssätt och rutiner som finns 

(Livsmedelsverket, 2016; Niss & Söderström, 2006). Johannesen och Sandviks 

(2009) observationer från praktiken i förskolan visar att de vuxna ofta bestämmer 

vad barnen ska äta, när barnen ska äta, hur fort de ska äta och när de får dricka. 

Författarna resonerar kring detta genom att ställa en vuxen i samma situation. Hur 

skulle en vuxen känna om någon fick bestämma när den skulle äta, hur lång tid det 

skulle ta och när hen fick dricka kaffe och inte? Situationer där pedagogerna reglerar 

barnen och deras intag av mat grundar sig i att barnen ses som ”okontrollerade 

individer” som själva inte vet när de är hungriga och därför måste lära sig med hjälp 

av reglering i matintaget. Detta i sin tur begränsar barnens inflytande och kan ses 

som maktutövande från de vuxna (ibid). Något annat som begränsar barnens 



4 

inflytande är Livsmedelsverkets (2016) direktiv kring måltiden i förskolan. 

Livsmedelsverket pekar på att det bör undvikas att barn får allt för mycket socker och 

påminner om att det inte enbart är läsk, saft och godis som innehåller mycket socker 

utan även en del mat kan göra det. Ifall barnen äter mycket socker kan det medföra 

att de inte orkar äta lika mycket mat. Dessa direktiv begränsar barnen att få välja vad 

de vill (ibid). 

Livsmedelsverket (2016) menar att barnen själva ska få bestämma mängden mat på 

sin tallrik eftersom barnens aptit är beroende av flera faktorer, till exempel hur 

mycket barnen rört sig eller vad och hur mycket de ätit vid tidigare måltider. Det blir 

dessutom viktigt att som vuxen tänka på att det går att äta på olika sätt. Ibland 

kanske barnen bara äter potatis och nästa gång kanske de bara vill ha köttbullar. 

Detta gör inte något eftersom det brukar jämna ut sig i längden. Att däremot försöka 

övertala barnen att äta mat de inte vill kan bidra till att barnen kopplar en 

obehagskänsla till maten. Detta gör det i sin tur svårare för barnen att acceptera 

maten i framtiden (ibid). Det stärks även av Niss och Söderström (2006) som lyfter 

att barnen aldrig ska tvingas att äta upp all mat på tallriken då minnen kring måltider 

ofta följer personer länge. Livsmedelsverket (2016) nämner att upplevelsen vid 

måltiden är lika viktig som att barnen får i sig näringsrik mat. Detta stärks även av 

Niss och Söderström (2006). De menar att ett sätt att skapa en tryggare miljö vid 

måltiden är att införa bestämda platser. Barnen vet då med vilka och på vilken plats 

de ska sitta, vilket skapar kontinuitet för dem. För både barnen och de vuxnas 

relation till mat blir det viktigt att måltidssituationen grundas i gemenskap och glädje 

samt att situationen är lugn och trivsam för alla (Livsmedelsverket, 2016; Niss & 

Söderström, 2006). Niss och Söderström (2006) belyser vikten av att ge barnen 

möjlighet att äta på olika sätt och framför att det inte är något dåligt att barnen äter 

med händerna. Detta menar de är ett sätt för barnen att undersöka maten och att 

barnen ändå med tiden kommer skapa ett intresse att äta med bestick om personer i 

dess omgivning gör det. 

Maktrelationer 

Som pedagog och vuxen befinner du dig alltid i en maktposition gentemot barn 

(Johannesen & Sandvik, 2009). I förskolan är det pedagogernas ansvar att vara 

medvetna om den maktpositionen och hur den kan påverka relationen till barnen 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Rantala (2016) beskriver situationer där vuxnas makt 

påverkar barnen genom att pedagogerna bara är i närheten. Makten finns i alla små 

detaljer på förskolan och Åberg och Lenz Taguchi (2005) påpekar att barnen aldrig är 

fria från vuxnas påverkan. Därför blir det viktigt att synliggöra hur pedagogernas 

påverkan ser ut och vad den leder till. Detta eftersom barn aldrig ska behöva känna 

sin underordning gentemot vuxna som något negativt (Arnér, 2006; Dolk, 2013). 

Rantala (2016) lyfter att pedagogernas sätt att använda sin maktposition påverkar de 

relationer och den kommunikation som sker mellan dem och barnen. Detta har också 

inverkan på hur pedagogernas vägledning styr barnen och påverkar deras inflytande. 

I författarens studier framkommer det att ett sätt att styra barnen är med beröm, 
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vilket oftast sker när barnen genomför något önskvärt, som att vara hjälpsamma eller 

omtänksamma. När barnen argumenterar eller säger vad de tycker bemöts de ofta 

med tillsägelser istället för beröm eftersom det kan upplevas som att barnen då gör 

motstånd mot pedagogerna. Att barnen ifrågasätts kan leda till att de håller tillbaka 

sina åsikter, vilket i sin tur kan göra det svårt att ta tillvara på varje barns tankar och 

idéer för att främja deras inflytande (ibid). Johannesen och Sandvik (2009) belyser 

pedagogernas makt i relation till måltiden och menar att vuxna ofta bedömmer sig 

själva att vara den som vet bäst. Därför tycker vuxna ofta att de kan avgöra barnens 

intag och behov av mat. 

Faktorer som påverkar pedagogers arbete 

Pedagogers arbete med barns inflytande påverkas av olika faktorer i förskolan. Enligt 

Skolverket (2016b) har stora barngrupper och liten personalstyrka negativa effekter 

på förskolans verksamhet. Att barn- och personalgrupp är densamma blir viktigt för 

barnens möjlighet att lära i relation till varandra och vuxna. Därför kan bortfall och 

förändringar i personalgruppen ha negativa effekter på verksamheten. Dock 

framkommer det i Skolverkets allmänna råd (2016b) att barngruppens storlek är det 

som har störst påverkan på verksamhetens kvalitet. Att barngruppens storlek 

påverkar verksamheten konstateras även i Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridans (2015) studie. De belyser att vad pedagogerna väljer att arbeta med utifrån 

läroplanen påverkas av barngruppens storlek. Om pedagogerna upplever 

barngrupppen för stor menar författarna att de kan bli mer begränsade i sitt arbete 

och få svårt att uppfylla de uppdrag som framkommer i förskolans läroplan, där 

ibland inflytande (Skolverket 2016a). Det ställs höga krav på att förskolan ska vara 

pedagogisk och ansvaret för det ligger hos förskollärarna. Men beslut om 

barngruppens storlek, personaltäthet och antal utbildade pedagoger fattas av 

kommunen, vilket medför att det som pedagog i förskolan blir svårt att påverka. 

Pedagogerna i förskolan behöver istället ta ställning till de rådande förutsättningarna 

och anpassa verksamheten efter dem. En metod som används för att underlätta 

arbetet mot läroplanens målområden är att dela upp barnen i mindre grupper. För att 

arbetssättet ska hjälpa pedagogerna att möta och utmana varje barn har 

barngruppens sammansättning stor betydelse (Pramling Samuelsson, Williams & 

Sheridan, 2015). Att få tid och möjlighet att möta varje barn är en viktig förutsättning 

för att främja barnens inflytande (Arnér & Sollerman, 2013; Niss & Söderström, 

2006). 

Gotvassli (2002) lyfter att det finns flera stresskapande faktorer i förskolan och att 

tidigare minskad personaltäthet har resulterat i stress och utbrändhet. Detta för att 

pedagogerna behövde ta på sig för mycket arbete och ha för många bollar i luften. 

Författaren menar att om kraven och utmaningarna överstiger vad pedagogerna kan 

hantera framkallas stress. Stressen i förskolan kan komma från själva arbetet, den 

yttre miljön eller från arbetsgruppen. För att åtgärda stressen måste resurserna 

stämma överens med kraven som ställs (ibid). Nyholm (2016) belyser att ett sätt att 

minska stress vid måltiderna är att det ska finnas tillräckligt med personal. Hon anser 

att det vid varje bord bör sitta en liten barngrupp tillsammans med en pedagog. Det 
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ökar förutsättningarna för pedagogen att föra en dialog tillsammans med barnen. Att 

måltidssituationen är lugn och stressfri påverkar barnen och deras relation till mat 

och att äta (ibid). Om pedagogerna är stressade blir det svårt för dem att se och 

lyssna på varje barn, vilket i sin tur kan medföra att barnens inflytande blir lidande. 

(Arnér & Sollerman, 2013; Niss & Söderström, 2006; Nyholm, 2016). 
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Metod 
Nedan kommer vi att redogöra för vilka metoder som valts för denna studie samt 

varför dessa valts. Vi kommer beskriva vårt urval och genomförandet av studien samt 

de etiska ställningstaganden som gjorts. 

Urval 

Att intervjua sedan tidigare kända personer kan vara värdefullt eftersom situationen 

blir mer avslappnad mellan intervjuaren och informanten. Detta gäller också vid 

observation och av den anledningen kontaktade vi, i så stor utsträckning som möjligt, 

förskolor och pedagoger vi känner till sedan tidigare (Löfgren, 2014; Holme & 

Solvang, 1997). Vi är även medvetna om att detta kan ha påverkat studien negativt. Vi 

mailade sju olika förskolor, både kommunala förskolor och föräldrakooperativ då vi 

ville ta del av arbetet på olika typer av förskolor. Vi fick svar från två kommunala 

förskolor och två föräldrakooperativ. Med två av varje nöjde vi oss och valde därför 

att inte leta vidare efter fler. Vi kom i kontakt med en utbildad förskollärare från varje 

förskola som godkände att medverka i både observation och intervju. Nedan visar vi 

en tabell över de medverkande pedagogernas erfarenheter och förutsättningar i 

förhållande till deras arbetsplats (Tabell 1). 

Tabell 1. Medverkande pedagoger och förskolorna där de arbetar 

 Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 4 

Utbildning Förskollärare Förskollärare Förskollärare Förskollärare 

År i yrket 1,5 år 15 år 4,5 år 10,5 år 

Typ av förskola Kommunal Kooperativ Kooperativ Kommunal 

Avdelning 1-5 år 1-5 år 1-5 år 1-5 år 

Antal barn 19  21 18 20 

Forskningsetiska överväganden 

Vi började med att bifoga ett informationsbrev (Bilaga 1) till de pedagoger som valt 

att delta där vi klargjorde att medverkan är frivillig och att det går att avbryta när de 

vill. Där fick de medverkande tydligt visa sitt samtycke genom att skriva under på att 

de ville delta. Eftersom vi gjorde observationer där barnen i verksamheten kunde 

komma att bli delaktiga skickade vi även ut dokument där vårdnadshavarna fick 

godkänna och skriva under samtycke (Bilaga 2). Vi har varit tydliga med att klargöra 

att allt deltagande sker anonymt och att personuppgifterna som framkommer under 

studien inte kommer användas i något annat syfte än för information och kontakt 

under studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

Datainsamling 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) anser att praktik och teori är detsamma på det sättet 

att praktiken alltid utförs med grund i vår teori, det vill säga vårt sätt att tänka om 

barn, kunskap, lek, lärande eller utveckling. För att få en bredare uppfattning för hur 
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pedagogen möjliggör barns inflytande vid måltiden valde vi att genomföra både 

observationer och intervjuer. På så sätt fick vi en bild av hur pedagogens teoretiska 

förståelse och handlingar hängde ihop eller skiljde sig. Eftersom vi använde oss av 

dessa två metoder anser vi att det möjliggjordes för en djupare förståelse av 

situationen som helhet. 

Observation 

Genom observation synliggörs exempel på hur teori och praktik hör ihop (Kihlström, 

2012). Eftersom vi ville undersöka hur pedagoger möjliggör barns inflytande under 

måltiden var det ett enkelt val att observera en måltidssituation. Vi valde att 

observera lunchen (inte frukost eller mellanmål) för att de flesta barnen på förskolan 

brukar delta vid lunchen (Skolverket, 2016c). Varje observation tog mellan 40-60 

minuter. 

Under observationen försökte vi ha ett öppet förhållningssätt till det som skedde. 

Med vilket vi menade att se situationerna utan att lägga någon värdering i dem. För 

oss var både måltidssituationerna och barns inflytande något redan bekant som vi 

sett och läst mycket om tidigare. Observation innebär att se på redan bekanta 

situationer med nya ögon (Kilström, 2012). Hur barnen får inflytande under måltiden 

var för oss något nytt. Därför ville vi vara noga med att komma på förskolorna för att 

uppmärksamma de händelser och samtal som på något sätt påverkade barnens 

inflytande. För att göra det lättare att behålla fokus vid observationerna formulerade 

vi två observationsunderlag (Bilaga 3 & 4). 

Vi valde att använda oss av det Bryman (2011) kallar ”icke deltagande observation”, 

detta för att påverka situationen så lite som möjligt. Eftersom vi båda hade möjlighet 

att vara med vid observationerna valde vi att utforma två olika observationsunderlag. 

Ett ”strukturerat” och ett ”delvis strukturerat” underlag. I det strukturerade 

underlaget (Bilaga 3) utformade vi en tabell med företeelser vi ville uppmärksamma, 

samt kolumner där vi kunde göra markeringar för om barnen fick välja eller inte välja 

till exempel dryck. Vid varje situation där vi uppmärksammade att barnen fick eller 

inte fick välja gjorde vi en markering. Ett barn kanske fick välja flera gånger vilket 

medfört flera streck. Strecken kunde alltså bli fler än antal barn som deltog. Vi 

lämnade även utrymme för att skriva kommentarer. Det delvis strukturerade 

underlaget (Bilaga 4) använde vi för att få en djupare förståelse av situationen som 

helhet. Där formulerade vi två övergripande frågor; ”Hur bemöts barnens initiativ 

(försök till samtal, förslag, frågor)?” och ”Vilka regler synliggörs under måltiden?”. 

Dessa höll oss till ämnet men gjorde det möjligt att se situationen i det stora hela 

(Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Eftersom vi vid varje observation var två 

observatörer fick vi möjlighet att använda båda underlagen vid samma tillfälle och på 

så sätt få en bättre bild av situationen. Under observationerna ville vi vara positiva till 

sådant som var nytt för oss och inte värdera det vi såg. Detta eftersom vi senare fick 

möjlighet att ta upp situationer under intervjun och då inte ville påverka 

pedagogernas svar med vårt sätt att se på situationen. För att minska risken för detta 

var vi noga med hur vi utformade båda observationsunderlagen. 
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Intervju 

Efter observationerna intervjuade vi varje observerad pedagog. För att möjliggöra så 

uttömmande svar som möjligt genomförde vi kvalitativa intervjuer. För att hålla oss 

till vårt valda ämne och få givande svar formulerade vi en intervjuguide att använda 

som utgångspunkt (Bilaga 5). En intervjuguide hjälper intervjuaren att veta ifall 

syftet blir besvarat (Johansson & Svedner, 2010; Löfgren, 2014). För att göra 

intervjun mer avslappnad startade vi den med några bakgrundsfrågor. I 

intervjuguiden hade vi sedan formulerat öppna frågor, vilket möjliggjorde för 

informanten att delge innehållsrika svar (Kvale & Brinkmann, 2014; Löfgren, 2014). 

Där skrev vi även möjliga följdfrågor, detta använde vi som stöd i situationer när 

informanten hade svårt att förstå eller svara på vår huvudfråga, eller vid situationer 

när vi ville få ett djupare eller mer konkret svar på frågan. Vi såg också till att få tid 

mellan observationerna och intervjuerna för att reflektera kring händelser vi sett och 

ville samtala om i intervjun. Innan vi genomförde första intervjun testade vi våra 

frågor på två andra förskollärarstudenter. Detta i enlighet med Johansson och 

Svedner (2010) som menar att ett bra sätt att testa sina frågor och se om svaren blir 

relevanta är genom att genomföra intervjun. Testintervjun ledde i sin tur till att vi 

formulerade om vissa frågor och ändrade ordningen på dem. 

Vi valde att spela in intervjun, vilket gjorde att vi under samtalen kunde fokusera på 

vad pedagogerna sa och deras kroppsspråk (Löfgren, 2014). Under intervjuerna valde 

vi att anteckna stödord och viss information som delgavs, detta för att följa med på 

ett bra sätt och komma ihåg vad som sagts för att förhindra upprepning. Genom att 

spela in intervjuerna fick vi också med pauser och tonfall, vilket hjälpte oss att skapa 

en större förståelse för informanternas svar vid analyserna (Johansson & Svedner, 

2010). 

Dataanalys 

Trots att vi genomförde intervjuerna efter observationerna valde vi att analysera dem 

först. Detta för att intervjuerna var rikligare och gav oss en bild av pedagogernas syn 

på de observerade situationerna. Intervjuerna började vi bearbeta genom att 

transkribera två intervjuer var. Därefter färgkodade vi intervjuerna genom att ge 

varje pedagog varsin färg. Genom att med olika färger dra ett streck längs med varje 

sida på den utskrivna datan kunde vi se vilken data som hörde ihop med vilken 

pedagog. Det var noga att strecket gick längs med hela sidan eftersom vi senare 

klippte ut och grupperade materialet utifrån vad pedagogerna sagt och hur det hörde 

ihop. Vi klippte enbart ut de delar av intervjuerna som vi ansåg var relevanta till vårt 

syfte med studien. När vi grupperat materialet i högar sorterade vi dem utifrån våra 

frågeställningar. Sedan började vi skriva intervjuresultatet. 

När vi skrivit klart intervjuresultatet analyserade vi materialet från observationerna. 

Det strukturerade underlaget (Bilaga 3) sammanställde vi genom att skapa ett 

stapeldiagram där vi utgick från de företeelser vi formulerat och vid hur många 

tillfällen barnen fått möjlighet att välja mellan till exempel olika drycker (Figur 1). 

Sedan skapade vi ett cirkeldiagram där dessa företeelser sammanställdes och skapade 
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en helhetsbild av barnens valmöjligheter (Figur 2). Båda dessa diagram skapades i 

Excel. När vi analyserade det delvis strukturerade underlaget (Bilaga 4) använde vi 

samma kategorisering och kodning som vid intervjuerna. Detta för att kunna koppla 

observationerna till pedagogerna och deras intervjusvar. Precis som i intervjuerna 

klippte vi observationerna och parade ihop pedagogernas handlingar med varandra, 

vilket vi sedan sammanställde till en text. För att få en tydlig bild av hur måltiderna 

på förskolorna skiljde sig från varandra valde vi att göra en tabell där det 

framkommer olika förutsättningar som pedagogerna hade under måltiden (Tabell 2). 

Avgränsning 

I vår studie ville vi inte lägga någon vikt vid hur kön kan ha påverkat resultatet vi fått 

fram, därför har vi i hela studien benämnt deltagarna som pedagog och andra 

berörda som kökspersonal och barn. Vi är medvetna om pedagogernas olika 

erfarenheter och att dessa kan påverka deras arbete med inflytande. Men utifrån 

denna studies storlek har vi valt att bortse från detta och istället fokuserat på att lyfta 

fram varje pedagogs tankar och idéer. I linje med Arnér och Sollerman (2013) har vi i 

vår studie valt att inte lägga någon vikt vid huruvida barnens ålder har påverkat 

resultatet. Detta eftersom att författarna menar att åldern inte bör ha någon betydelse 

för barnens möjligheter till inflytande. 
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Resultat 
Nedan kommer vi redogöra för de resultat som framkommit utifrån våra 

observationer och intervjuer. Vi har valt att nämna de personer som berörs i denna 

del som pedagoger, barn eller kökspersonal. För att särskilja pedagogerna har vi valt 

att numrera dem med 1, 2, 3 och 4. 

Observationsresultat 
Vi har genomfört observationer vid fyra tillfällen där vi använde oss av två underlag. 

Dessa har gett olika resultat och kommer redovisas separat. De två underlagen har 

kompletterat varandra och tydliggjort situationens helhet. 

Strukturerad observation 

Utifrån de strukturerade observationerna (Bilaga 3) kunde vi se i vilka situationer 

barnen fick möjlighet att välja och påverka sin måltid. Som det framgår i diagrammet 

(Figur 1) fick barnen inte välja sittplatser på någon av de fyra förskolorna under våra 

observationer. Under observationen synliggjordes att barnen fick bestämma om de 

skulle äta eller inte, inget barn blev tvingat att äta. Diagrammet (Figur 1) visar att 

situationerna där barnen fick välja hur mycket mat de ville ha var några fler än där 

barnen inte fick välja. Det visade sig också att barnen i de flesta situationer fick 

möjlighet att bestämma vad de ville smaka. Samt att barnen i stor utsträckning fick 

välja vad de skulle dricka men inte alltid hur mycket dryck de ville ha i sitt glas. 

Under våra observationer gavs barnen ofta möjlighet att bestämma när de skulle äta 

smörgås. Bara i några få fall fick de själva avgöra när de skulle lämna bordet. 

 

 
Figur 1. Sammanställning av hur barnen gavs möjlighet att välja på de fyra 

förskolorna 
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Utifrån Figur 1 sammanställde vi barnens möjligheter att välja under lunchen. Det 

visade sig utifrån våra observationer att de tillfällen där barnen fick välja var fler än 

de tillfällen där pedagogen hindrade barnen att bestämma själva. 

 
Figur 2. Sammanställning av barnens valmöjligheter 

Delvis strukturerad observation 

Vi observerade att det endast var Pedagog 2 som hade en till pedagog vid sitt bord. På 

resterande förskolor satt endast en pedagog vid varje bord. I tabellen nedan går det 

även utläsa att åldern på barnen skilde sig och lika så antalet barn vid bordet. 

Tabell 2. Måltidssituationen vid borden där respektive pedagog satt 

Under observationerna visade det sig att förskolorna serverade maten på olika sätt. 

Alla förskolor förutom en serverade maten på bordet. Pedagog 1 med kollegor hade 

valt att servera maten på ett buffébord dit barnen fick gå och hämta mat. Samtliga 

pedagoger möjliggjorde för barnen att ta mat själva och välja vad de ville smaka. ”Du 

kan pröva att smaka, men du kan avstå att äta, du väljer själv vad du vill äta” 

(Pedagog 1). Alla pedagoger var lyhörda och ville möjliggöra för barnen att bestämma 

sitt upplägg av maten. Om barnen inte fick möjlighet att servera sig själva var 

pedagogerna vid de flesta tillfällen noga med att fråga dem var de ville ha till exempel 

ketchupen. Att servera maten vid bordet skapade under våra observationer fler 

dialoger på barnens initiativ då barnen till exempel behövde be någon att skicka det 

de ville ha. Något vi uppmärksammade där maten serverades vid buffébord var att 

Pedagog 1 väldigt noga nämnde inflytandet för barnen till exempel: ”Jaha, du valde 

 Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 4 

Antal pedagoger 1 2 1 1 

Antal barn 4 4 3 5 

Barnens ålder 2-3 år 1-2 år 3-5 år 2-4 år 

Servering Buffébord Vid bordet Vid bordet Vid bordet 

Serverad mat Köttfärsgryta, 

ris och sallad 

Fisk, potatis 

och sallad 

Hamburgare 

och sallad 

Korvgryta, ris 

och sallad 
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att ta majs idag”. Pedagog 1 var noga med att låta barnen veta att det var de själva 

som bestämde vad de ville äta även om pedagogen kom med uppmuntringar att 

smaka. 

När vi observerade pedagogerna la vi märke till att barnen fick möjlighet att välja 

smörgåsar på alla förskolor. Vid vissa tillfällen fick barnen dock inte bestämma när de 

skulle äta sin smörgås. Pedagog 3 förklarade för ett barn att hen inte ätit upp maten 

och får därför ingen smörgås eftersom pedagogen ansåg att de inte ska äta sig mätta 

på smörgåsar. Vi uppfattade även att det vid vissa observationer fanns begränsningar 

kring dryck och att det kunde se olika ut. Att låta barnen ta dryck själv var Pedagog 3 

noga med. Barnen som serverade sig själva slutade varje gång hälla när drycken 

nådde strecket som fanns mitt på glasen. Detta utan att pedagogen någon gång 

påpekade det för barnen. Pedagog 4 var noga med att fråga vad barnen ville dricka 

och serverade sedan drycken till dem. På de andra förskolorna kunde vi inte se något 

mönster kopplat till pedagogerna (1 & 2). Ibland valde pedagogerna att servera 

barnen och ibland tog barnen för sig själva. Vid de flesta tillfällen under våra 

observationer gavs barnen möjlighet att välja mellan mjölk och vatten. 

Maktförhållanden är också något som synliggjordes under våra observationer. Det 

var aldrig någon pedagog som tvingade barnen att äta, men ibland räckte det att 

pedagogerna bad eller frågade barnen om de ville smaka eller äta mer så gjorde de 

det. Vid enstaka tillfällen uppmanade Pedagog 3 och 4 barnen att äta, en situation var 

där barnet åt mycket korv, ”nu får du äta ris, du kan inte bara äta korv” (Pedagog 4). 

Under samtliga observationer förekom det även någon gång ledande frågor kring vad 

barnen ville äta, ”du vill ha bönor också, eller hur?” (Pedagog 2). Vid två 

observationer uppstod tillfällen där barnen ville äta från bordet. Både Pedagog 2 och 

4 accepterade barnens initiativ och lät dem äta med händerna direkt från bordet. 
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Intervjuresultat 

I denna del förekommer det citat i vilka vi har behövt ändra vissa ord och namn för 

att inte göra det möjligt att lokalisera var studien genomförts och vilka som deltagit. 

Begreppet inflytande 

När vi under intervjuerna samtalade kring begreppet inflytande drog alla pedagoger 

kopplingar till verksamheten. Ett sätt att ge barnen inflytande i verksamheten 

menade samtliga pedagoger är genom att låta barnen vara med och påverka. Pedagog 

2 och 3 lyfte de små valen, där pedagogerna erbjuder alternativ, som ett sätt för 

barnen att ha inflytande över sig själva, ”…ja men du har två par handskar, välj” 

(Pedagog 3). Pedagog 1 ansåg däremot att bestämma och ha inflytande inte behöver 

vara samma sak. Hen menade att barnen bör få vara med och påverka beslut som tas 

i situationer som sker där och då, men även beslut som fattas inför framtiden. 

Pedagogen belyste vikten av att låta barnen få vara med och påverka allt som sker på 

förskolan och att det blir viktigt att låta deras röster bli hörda. Pedagog 4 

konstaterade som Pedagog 1 att barnens inflytande bör spegla hela vardagen i 

förskolan. Pedagog 4 uttryckte också att barnen borde få komma med förslag och 

”inputs” och att pedagogerna måste lyssna på dem för att möjliggöra inflytande. Att 

lyssna på barnen och ta till vara på deras intressen menade Pedagog 2 skapade 

förutsättningar för glädje och lustfyllda situationer. 

Pedagogernas arbete med rutiner 

Utifrån våra intervjuer såg vi att samtliga pedagoger ansåg att rutiner är bra för 

barnen. Alla utom Pedagog 4 nämnde någon gång under intervjun att rutiner skapar 

trygghet för barnen. Detta uppgav Pedagog 1 och 3 även hjälper barnen att bli mer 

självständiga och klara av att ta egna initiativ vilket Pedagog 3 menade möjliggör 

inflytande. Samtidigt var alla pedagoger överens om att det blir viktigt att vara 

flexibel i de rutiner som finns för att kunna ta tillvara på barnens intressen och 

främja deras inflytande. Att vara flexibel kunde se olika ut, alla pedagoger pratade om 

att det blir viktigt att inte ha en allt för strikt tidsplan. Pedagog 2 menade att de 

dessutom var flexibla i sina platser vid måltiden. 

Informanterna lyfte pedagogens ansvar att ge barnen inflytande vid rutinerna och 

beskrev att om pedagogen inte är aktiv och tar tillvara på situationer blir det lätt att 

dagen bara rullar på med rutiner och ser likadana ut, ”…rutiner är bra men det kan ju 

bli bara rutiner” (Pedagog 3). Under intervjuerna framkom det på olika sätt att 

pedagogerna värdesätter att samtala och prata ihop sig med sitt arbetslag. De ansåg 

att kommunikation i arbetslaget gjorde det lättare att veta hur de skulle förhålla sig 

vid måltiderna men också hur de kunde främja barns inflytande generellt. Pedagog 1 

och 3 belyste även att det kommer skilja sig i pedagogernas arbete även om de har ett 

gemensamt förhållningssätt. Detta eftersom alla pedagoger är olika och har olika 

personligheter. 
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Måltiden 

Det framkom att de flesta pedagogerna i studien samtalade och jobbade aktivt med 

bordsplaceringen vid måltiderna. Pedagog 4 uttryckte att de har lagt mycket fokus på 

att hitta den ”bästa” kombinationen. Vilka barn ska sitta vart, hur många barn vid 

varje bord och hur många pedagoger per bord var några faktorer de diskuterat. Vid 

intervjun ansåg pedagogen att de hade hittat en bra lösning där de hade så få barn 

som möjligt vid varje bord och det innebar även att det satt en pedagog per bord. 

Och det som är bra nu är att vi är bara en pedagog per bord, det är ganska bra, för då 

har du ingen att prata över barnen med. […] Nu blir det mer tid till varje barn, man 

hinner se barnen på ett annat sätt. (Pedagog 4) 

Pedagog 2 konstaterade att vuxna har lärt sig hur mycket mat de orkar och att detta 

är något barnen måste få träna på och lära sig. Att föra en dialog med barnen kring 

hur mycket mat de tar för sig ansåg pedagogen därför bli viktigt. ”…är du säker på att 

du orkar? Kommer du ihåg igår? Ska vi börja med en halv?” (Pedagog 2). 

Under intervjuerna pratade pedagogerna om att barnen bör få bestämma över sin 

egen tallrik, vad som ska finnas på den och vart maten ska ligga. Pedagog 2 

förklarade att hen ansåg att maten på en ”klassisk barnmatstallrik” ofta blandas ihop. 

Hen menade att barnen oftast inte vill blanda. Andra pedagoger belyser även detta 

genom att uttrycka att de vill låta barnen ta mat själva och inte blanda salladen vid 

servering. 

Men salladen skulle man ju kunna ha på de viset, det ger ju också större inflytande för 

barnen. Att jamen min sallad vill jag ska se ut såhär, det ska vara tomat, gurka och majs 

idag och nästa dag kanske jag väljer isbergssallad och gurka bara. (Pedagog 3) 

Under intervjun med Pedagog 2 kom vi in på en händelse från observationen där ett 

barn fick äta sallad från bordet. Pedagogen beskrev situationen som att barnet inte 

ville blanda salladen med maten på tallriken. ”Barnet valde att lägga det på bordet 

och jag vet att om barnet hade måsta lägga det i tallriken så hade barnet inte ätit upp 

den när den hamnade bland såsen och allt det där” (Pedagog 2). Pedagogen sa vid 

intervjun att det blir viktigt att ta tillvara på det barnen intresserar sig för att äta, inte 

förstöra det genom att till exempel blanda det med annat eller inte låta barnen äta 

med händerna. 

Pedagog 1 och 2 beskrev starka minnen de hade i förhållande till mat. Båda 

pedagogerna berättade om minnen kopplade till förskolan där de upplevde att någon 

blivit tvingad att äta. Båda dessa händelser har satt spår för de inblandade och det 

kan tolkas som att det skapat obehag eller dålig relation till just den mat situationen 

kretsade kring. Med detta ville pedagogerna belysa vikten av de vuxnas 

förhållningssätt till barns inflytande och mat. Det uttryckte likaså Pedagog 4 som 

berättade att de på deras förskola inte lägger någon vikt vid att barnen måste äta upp 

eller smaka. Men alla pedagoger konstaterade att det berodde på situationerna och 

vilka barn det gällde. De menade att pedagoger lär känna barnen och då kan avgöra 

hur de ska gå vidare. Vissa pedagoger uttryckte att en del barn behöver äta mer för att 
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klara av dagen men även att en del barn väljer att lämna mat för att trotsa och 

utmana de vuxna. Att gå tillbaka till sig själv och hur de själva skulle vilja bli bemötta 

beskrev pedagogerna som ett bra sätt att avgöra hur de vuxna ska agera i vissa 

situationer. 

Under intervjuerna samtalade vi om att det finns olika föreställningar om hur maten 

ska ätas. Pedagog 2 förklarade att hen upplevde att personalen på många förskolor 

har föreställningar om att grönsaker bör ätas först. Pedagog 1 menade på att det 

ligger i förskolans kultur att smörgåsen serveras först när maten på tallriken är slut. 

Pedagog 1 och 2 ansåg att det blir viktigt att bortse från dessa föreställningar för att 

möjliggöra inflytande. Genom att låta barnen känna efter vad de vill äta eller dricka 

möjliggör det för barnen att känna att de kan påverka sin situation. 

… man kanske inte vill ha mjölk just då, man vet faktiskt inte. Eller så var jag inte ens 

törstig, också just det här om att kunna be om mjölken eller känna så här: nu är jag 

törstig men jag har inget i mitt glas. (Pedagog 1) 

Ett annat sätt för barnen att påverka sin situation vid måltiden uppger Pedagog 1 och 

3 kan vara genom att erbjuda barnen att välja mellan till exempel vatten och mjölk 

eller olika smörgåsar. 

Matens upplägg 

Vi uppmärksammade under observationen att det på förskolorna förekom både att 

maten serverades vid bordet och vid buffébord. Alla pedagoger uppgav att syftet med 

hur de serverade maten var att möjliggöra för barnen att ta maten själva. Det 

framkom även i intervjuerna att pedagogerna vill samtala, har samtalat kring eller 

testat olika sätt att servera maten på. Det framkom både fördelar och nackdelar kring 

hur de valt att servera maten. Pedagog 1 förklarade att de valt att servera maten vid 

buffébord för att minska risken att som vuxen lägga upp maten åt barnen på grund av 

stress eller av ren rutin. Pedagog 2 lyfte också att ett buffébord gör det lättare för 

barnen att vara delaktiga. En nackdel som framkom med buffébord var att det kunde 

upplevas som att det blev mycket spring under lunchen. Pedagog 3 ansåg att 

servering vid bordet möjliggjorde för barnen att vara mer självständiga. En nackdel 

som framkom med att servera maten vid bordet var att det kunde bli trångt och 

därmed kunde de inte servera maten och salladen i lika många skålar som de önskat. 

Faktorer som påverkar pedagogernas arbete 

Alla pedogoger utom Pedagog 2 uttryckte att brist på tid var en faktor som påverkade 

deras arbete med barns inflytande, samtidigt medgav de att det inte är något att 

skylla på och kan vara svårt att påverka. Det framkom att tiden framförallt påverkade 

pedagogernas möjligheter till att samtala om begreppet inflytande och hur de ska 

bedriva verksamheten. De pedagoger som jobbade på föräldrakooperativ (Pedagog 2 

& 3) berättade att det är en fördel att jobba på kooperativ eftersom de ofta är fler 

personal där än på kommunala förskolor och därför får de bättre med tid. De 

kommunala pedagogerna (Pedagog 1 & 4) nämnde att de har extra resurser på sina 

förskolor men det beror på att det behovet finns i barngruppen. Pedagog 1 menade att 
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det många gånger kanske finns små tillfällen att hinna prata ihop sig under dagarna, 

men att det krävs att vara effektiv, ”kan vi ta oss fem minuter ute och prata 

verksamhet? Då pratar vi verksamhet, vi pratar inte om vad vi gjorde i helgen”. 

Pedagog 4 uppgav att de i perioder varit färre personal och att detta påverkat 

verksamheten och pedagogerna negativt, vilket har medfört att pedagogerna känt en 

stress. ”Det blir någon slags överlevnadsinstinkt, att fixa dagen. Då är det dom här, 

nu måste vi hålla dom här rutinerna. Nu är de det här som gäller”. Pedagogen 

förklarade att det blir en helt annan verksamhet de gånger alla i arbetslaget är där, 

”…barnen kommer fram på ett helt annat sätt”. Pedagog 1 och 4 belyste även den 

stress som uppstår av förväntningarna som finns på förskolan i samhället och likaså 

av kraven de ställer på sig själva och sin vilja att skapa en bra verksamhet. ”…sen kan 

man ju känna sig stressad just att, att man vill, man vill som lyckas på något sätt, kan 

ju också göra att jag känner mig stressad” (Pedagog 1). 

Pedagog 1 beskrev att arbetet med barns inflytande även kan bli svårt eftersom att det 

alltid finns ett maktförhållande mellan vuxna och barn: 

Men det där handlar ju också om maktförhållanden och det är ju det som gör inflytande 

så komplext också när det liksom, när det handlar om barn och vuxna, för vi vuxna är 

ju i ett makt…ja vi har ju mer makt än vad barnen har och det är väl det. (Pedagog 1) 

Vid en av observationerna uppmärksammade vi att barnen, när de serverade sig 

själva, slutade hälla när drycken nådde ”strecket på glaset”. Under intervjun 

berättade Pedagog 3 att detta var en gräns som pedagogerna på förskolan satt. Under 

en annan observation såg vi att barnen fick ett glas mjölk och ifall de ville dricka mer 

fick de ta vatten. 
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Diskussion 

I den här delen kommer vi börja med att diskutera hur vårt metodval kan ha påverkat 

studien. Senare kan du läsa vår resultatdiskussion där vi jämför resultatet mot 

litteraturen och diskuterar detta. 

Metoddiskussion 

I vår studie deltog fyra pedagoger, vilka vi har både observerat och intervjuat. 

Tillförlitligheten i vår studie begränsas på grund av att få observationer och intervjuer 

genomförts. Att enbart fyra pedagoger deltog kan anses för lite för att kunna 

generalisera och dra några större slutsater. Dock kan denna typ av studie ge 

indikationer på hur det kan se ut på olika förskolor. 

Vi skickade mail till sju förskolor och fick svar och godkännande att genomföra 

studien av två kända pedagoger och två som vi inte varit i kontakt med tidigare. 

Huruvida vi kände pedagogerna eller inte kan ha påverkat vårt resultat. Vi upplevde 

dock inte att det avgjorde hur uttömmande svar vi fick under intervjun. En nackdel 

med att intervjua pedagoger vi kände sedan tidigare kan ha varit att intervjun lätt 

svävade iväg och därför fick vi mer data att analysera. Vi är väl medvetna om att detta 

också kan ha påverkat observationsresultatet. Pedagogerna kanske medvetet eller 

omedvetet arbetat på ett annorlunda sätt för att vi tittat på. Vår upplevelse är dock att 

observationerna påverkades mer av att vi kände vissa barn som deltog. Relationen till 

barnen och hur de reagerade när vi varit där har påverkat och skapat en annorlunda 

situation. Att genomföra observationer vid flera olika tillfällen på varje förskola hade 

gett en bättre bild av pedagogernas arbete. Detta med tanke på att barngruppen kan 

se olika ut från dag till dag och maten som serveras varierar. Hur pedagogerna 

förhåller sig till barnens inflytande vid måltiden kan variera utifrån antalet barn, 

sammansättningen av barngruppen och vilken mat som serveras. Att barnen får 

möjlighet att äta med händerna om det serveras hamburgare tror vi kan ses som mer 

självklart än om det serveras gryta med ris. 

Vi valde att genomföra observationerna innan intervjuerna. Detta för att inte sätta 

pedagogerna i en konstlad och jobbig situation där de kände krav att leva upp till det 

de sagt under intervjuerna. Att genomföra både observationer och intervjuer har gjort 

att vi fått en bättre bild av situationerna vi undersökt. Genom att vi använde oss av 

två olika underlag vid observationerna möjliggjordes en större förståelse för 

situationerna. Detta hjälpte oss även vid intervjuerna där vi fick möjlighet att samtala 

kring dessa konkreta händelser. Vi har lite erfarenhet av att både intervjua och 

observera vilket kan ha påverkat vårt resultat. 

Resultatdiskussion 

Alla pedagoger belyste vikten av att låta barnen vara med och påverka sin situation, 

vilket de beskrev att barnen fick möjlighet till om pedagogerna var noga med att 

lyssna på barnen, ta tillvara på deras förslag och följa deras intressen. Vilket också 

framkommer i förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) där det beskrivs att reellt 

inflytande är viktigt och att barnens intressen bör ligga som grund för verksamhetens 
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utformning. Den synen på inflytande anser vi vara värdefull och en viktig grund för 

att arbeta med barns inflytande. Vi har upplevt att det kan vara svårt att utgå från den 

tanken under själva måltidssituationen eftersom att det finns begränsningar kring 

måltiden att förhålla sig till. Livsmedelsverket (2016) anger direktiv kring nyttig och 

varierad kost och Rantala (2016) lyfter att det vid måltiden är många personer 

inblandade vilket kan försvåra arbetet med barns inflytande. Att inte kunna servera 

barnen vad de vill påverkar deras inflytande, samtidigt är riktlinjerna ingenting vi 

skulle vilja bortse från med tanke på att barnen kanske skulle välja pizza och godis 

varje dag. Om vi går tillbaka till oss själva väljer vi, trots att vi har kunskap om vad 

som är nyttig och bra mat, inte alltid det nyttiga alternativet. Ett sätt för barnen att 

vara med och påverka med mindre begränsningar kanske är genom att låta barnen 

välja en maträtt utifrån vad som finns i köket på förskolan. Även om de vuxna 

begränsar barnen anser vi att det blir vikigt att låta dem påverka eller välja i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Pedagogernas syn på inflytande har påverkat hela denna studie och precis som det 

framkommer i litteraturen  har vi i resultatet sett att det kan se olika ut (Arnér, 2006, 

2009; Johannesen & Sandvik, 2009; Riddersporre & Persson, 2010). Att barnen får 

vara med och påverka, menade alla pedagoger, är ett sätt att ge dem inflytande. Men 

hur och vad barnen får möjlighet att påverka var olika hos olika pedagoger. Två 

pedagoger pekade på små val där barnen kan få möjlighet att välja mellan alternativ 

andra bestämt. De gav exempel som att barnen får välja om de har mer än ett par 

handskar på hyllan eller att de får välja från de olika salladsskålar som serveras. Detta 

stärks av samtliga observationer där barnen vid många tillfällen gavs valmöjligheter 

mellan till exempel olika bröd, drycker, sallader och annan mat. Riddersporre och 

Persson (2010) menar att de små valen kan vara viktiga för att de förbereder barnen 

inför större val, men de kan också ses som skendemokrati eftersom att barnen inte 

får möjlighet att påverka sin situation. Vi anser att de små valen kan ses som 

inflytande eftersom att barnen får möjlighet att påverka sin egen situation och att det 

finns stora möjligheter för detta under lunchen. Men det blir också viktigt att barnen 

får inflytande i andra större delar av måltidssituationen. Ett sätt för barnen att få 

reellt inflytande vid måltiden är att pedagogerna tar tillvara på barnens tankar och 

idéer och utformar situationen utifrån dem. 

Det framkom i intervjuerna att pedagogerna ansåg att det blir viktigt att vara flexibel 

men också att det blir viktigt att ta tillvara på rutinerna och medvetet möjliggöra 

inflytande för att barnen ska få möjlighet till det. Om pedagogerna inte är aktiva och 

tar tillvara på situationer anser de att det finns en risk att dagarna rullar på 

rutinmässigt och ser likadana ut. Att ta tillvara på och se över rutinerna anser även 

Johannesen och Sandvik (2009) blir viktigt för att möjliggöra inflytande. Under 

studien framkom det att Pedagog 1 och 3 ansåg att rutiner hjälper barnen att bli 

självständiga och att detta sedan möjliggör inflytande. Att barn som är självständiga 

får fler möjligheter till inflytande håller vi med om. Barnen kan då i större 

utsträckning ta egna beslut och följa dem. Detta går emot Johannesen och Sandvik 

(2009) som menar att gamla vanor och rutiner ofta hämmar barns inflytande. En av 
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anledningarna till att vi ville göra denna studie var för att vi såg på rutiner och 

inflytande som motsättningar på liknande sätt som Johannesen och Sandvik. Denna 

syn har förändrats under studiens gång. Från att se rutiner som ett stort hinder för 

barns inflytande kan vi nu se flera möjligheter med rutiner. De skapar trygga barn 

vilket i sin tur kan leda till att barnen vågar ta egna initiativ och bli mer självständiga. 

Utifrån det som framkommit i studien kan vi dra slutsatsen att det inte är rutinerna 

som hindrar barnens inflytande. Det är snarare hur pedagogerna förhåller sig till 

rutinerna och barnen som avgör huruvida barns inflytande möjliggörs. 

Trots att pedagogerna var medvetna om vikten av att möjliggöra inflytande för 

barnen kan vi utifrån resultatet se en del regler som för oss inte känns nödvändiga. 

Arnér (2009) lyfter att barnen ofta ser regler som hinder och att pedagoger därför 

kan behöva frångå dessa för att möjliggöra inflytande. Under våra observationer 

kunde vi se att de flesta barnen fick möjlighet att välja mellan vatten och mjölk. 

Ibland blev barnen däremot begränsade i hur mycket dryck de fick ta. Under 

observationen där Pedagog 3 var verksam tog alla barnen dryck själv. Så enligt vår 

tabell fick de välja mängden i glaset själva. Vi fick senare under intervjun veta att det 

fanns en regel att barnen bara fick ta dryck upp till strecket mitt på glasen. Detta 

innebär att barnen inte alls fick bestämma mängden i sitt glas, men samtidigt kunde 

barnen välja att fylla på glaset flera gånger, vilket vi anser medför att barnen får 

inflytande över hur mycket de vill dricka. Om barnen ändå får ta hur mycket mjölk de 

vill, tänker vi att regeln blir onödig. Det här kan vi koppla till att det blir viktigt att se 

över regler, varför de finns och hur vi vuxna väljer att förhålla oss till dem (Arnér, 

2009). Johannesen och Sandvik (2009) menar att pedagoger kan behöva släppa 

kontrollen och inte alltid följa reglerna för strikt för att möjliggöra inflytande. Vad 

som inte framkom under intervjun var pedagogernas tanke med regeln. Det finns 

många mål att sträva efter och kanske handlade den här regeln om att uppnå något 

annat än barns inflytande. Under tre av intervjuerna framkom att det finns olika 

föreställningar kring hur maten i förskolan ska serveras. Till exempel att grönsaker 

ska ätas först, sedan den varma maten och när maten ätits upp serveras smörgås. Att 

detta uppmärksammades under intervjuerna visar på att pedagogerna är medvetna 

om hur det påverkar barnens inflytande men utifrån våra observationer är det något 

som trots detta kunde förekomma under måltiderna. Att gamla teorier och vanor kan 

hänga kvar i arbetet stärks också av Johannesen och Sandvik (2009). 

Samtliga pedagoger motiverar hur de valt att servera maten med att barnen ska få ta 

själva. Att barnen får ta mat själva ser vi som en möjlighet till inflytande. Då får 

barnen påverka sin situation genom att själva välja hur mycket mat de vill äta och 

vart maten ska ligga. Trots att alla pedagoger hade det som mål kunde vi under 

observationerna se att barnen ibland bromsades när de ville ha mer mat och att det 

ibland uppmanades att smaka av allt. Johannesen och Sandvik (2009) menar att 

vuxna reglerar barnens matintag för att de tror sig veta bäst. Det visar tydligt på 

maktförhållandet mellan vuxna och barn. Rantala (2016) beskriver i sin avhandling 

att barn påverkas av vuxnas makt bara utav att de är i närheten. Vilket vi också anser 

påverkar barnens inflytande eftersom att de vuxna då genom att bara vara med kan 
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påverka barnen att inte kunna följa sina initiativ. Eftersom makten mellan vuxna och 

barn inte går att bortse från (Åberg & Lenz Taguchi, 2005; Dolk, 2013) tänker vi att 

det blir väldigt viktigt att, som pedagog, vara medveten om den relationen. Trots att 

makt i förhållande till relationen mellan barn och vuxna och regler har väldigt stor 

inverkan på barnens möjligheter till inflytande var det bara en pedagog som nämnde 

detta under intervjun. Utifrån detta funderar vi kring om det samtalas tillräckligt om 

maktrelationen. Kanske synliggörs den inte i den utsträckning som är nödvändig för 

att alla pedagoger ska få kunskap om hur den påverkar arbetet med barn. Alla 

pedagoger var överens om att barnen skulle få påverka sin situation i förskolan, men 

hur kan barnen få möjlighet till det om makten mellan dem och de vuxna hindrar 

dem att följa sina initiativ? Vi anser som vi tidigare diskuterat att vuxnas åsikter och 

kunskaper kan bli viktiga vid måltiden och barnens näringsintag. Men det blir trots 

detta viktigt att vara medveten om hur vuxna påverkar för att i situationer när det 

inte behövs kunna avstå och låta barnen själva bestämma. 

Något vi upplevt som en vanlig regel på förskolor är att maten ska ätas med kniv och 

gaffel samt att den ska försöka hållas på tallriken och inte spillas. Detta fick vi se en 

motsättning till när ett barn under observationen åt sallad med händerna från bordet. 

Pedagog 2 berättade under intervjun att hen trodde att barnet inte skulle äta salladen 

om den hade blandats med det övriga på tallriken. Även Niss & Söderström (2006) 

menar att barnen genom att äta på olika sätt undersöker maten och på så sätt kan 

skapa ett större intresse. Genom att pedagogen följde barnets initiativ att äta från 

bordet fick vi se barnets intresse för att äta sallad. Kanske var det som pedagogen sa 

att hen inte ätit den om den legat i tallriken. Pedagogens initiativ att låta barnet äta 

från bordet bryter mot de föreställningar vi upplever finns i förskolan. Att tänka på 

detta och våga bryta föreställningarna anser vi visar att pedagogen gör ett medvetet 

val att följa barnet och hens intresse och på så sätt främjar barnets inflytande. Att 

bryta givna mönster kan leda till samtal och diskussioner i arbetslagen vilket i sin tur 

kan leda till förändring och anpassning av till exempel måltidssituationen 

(Johannesen & Sandvik, 2009). 

I resultatet framkommer det att pedagogerna värdesätter sitt arbetslag. Att prata ihop 

sig och diskutera för att gemensamt komma fram till hur de ska främja barnens 

inflytande underlättar för dem att veta hur de ska förhålla sig vid måltiden. 

Pedagogerna får stöd i sina tankar i litteraturen (Niss & Söderström, 2006; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006) där det står att rutinerna är viktiga att diskutera och 

planera tillsammans för att arbeta med dem på ett medvetet sätt. Vi anser att det 

finns många fördelar med att kunna diskutera och reflektera över situationer 

tillsammans med andra. Att ta del av andras tankar och idéer kan skapa reflektioner 

och förändringar i hur jag själv förhåller mig i situationer. Ett sätt att utveckla 

situationen ännu mer tror vi skulle kunna vara att ta del av barnens tankar, för att på 

så sätt få reda på hur barnen ser på de situationer de befinner sig i, till exempel 

måltiden. Hur upplever barnen måltiden och på vilket sätt vill de att maten ska 

serveras? Att samtala med barn om liknande frågor anser vi vara värdefullt eftersom 

att vår föreställning är att vuxna och barns uppfattningar av situationer ofta skiljer 
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sig. En situation som känns lugn och harmonisk för oss kanske inte upplevs på 

samma sätt av barnen, eller tvärt om. 

Tre pedagoger uttrycker att tidsbrist och stress är faktorer som påverkar deras arbete 

med inflytande. I litteraturen (Skolverket, 2016b; Pramling Samuelsson, Williams 

och Sheridans, 2015) konstateras att personaltätheten och barngruppens storlek kan 

påverka verksamheten negativt. Pedagogerna kan då behöva välja vilka delar av 

läroplanen de ska fokusera på. Stora barngrupper är något vi anser kan vara 

stressande för pedagogerna. Det gör det svårare för dem att se till varje enskilt barn 

och anpassa verksamheten. Men både pedagogerna och Pramling Samuelsson, 

Williams och Sheridans (2015) lyfter att det inte är något pedagogerna kan påverka 

och därför måste göra det bästa av situationen. Pedagog 4 berättade att de hade haft 

mycket bortfall i personalgruppen och att detta skapat stress i arbetslaget. Skolverket 

(2016b) menar att det även blir viktigt att personalgruppen är intakt för att främja 

barnens lärande i relation till de vuxna. Detta kan vi koppla till Niss och Söderström 

(2006) som uppger att bestämda platser vid måltiden skapar trygghet för barnen. Om 

det då ofta är personal borta kan vi dra slutsatsen att barnen trots de bestämda 

platserna inte säkert kan veta vilken personal som kommer sitta vid dem. Om barnen 

måste sitta vid en okänd vikarie tror vi det kan bli svårt för barnen att känna sig 

trygga, vilket i sin tur kan påverka hur barnen vågar ta egna initiativ och visa vad de 

vill. Vår syn på bestämda platser vid matbordet har förändrats under studiens gång. 

Till en början såg vi bestämda platser som ett hinder för barnens inflytande. Efter att 

ha läst litteratur och tagit del av pedagagogers tankar anser vi att det också kan 

möjliggöra inflytande. Genom att barnen känner sig trygga tror vi också att de hellre 

tar egna initiativ. Det krävs dock att pedagogerna tar tillvara på initiativen för att 

barnen ska få inflytande. 

I Tabell 2 går det utläsa att alla förskolor valt att dela upp barnen i mindre grupper 

vid måltiden. Att dela upp barnen menar Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridans (2015) kan vara en metod för att nå läroplanens delmål, som bland annat 

är barns rätt till delaktighet och inflytande. Pedagogerna uppger att de valt att dela 

upp barnen för att sänka ljudnivån samt för att det som pedagog ska bli lättare att få 

tid till varje barn. Både Nyholm (2016) och Pedagog 4 framhåller att det är bra att 

sitta en pedagog vid varje bord. Detta för att det möjliggör mindre barngrupper men 

också för att det utesluter att pedagoger under måltiden samtalar med kollegorna 

istället för att fokusera på barnen. Att få tid till att se och lyssna till varje barn anser vi 

vara en viktig del för att kunna möljliggöra barnens inflytande. Våra tankar stärks av 

Niss och Söderström (2006) som menar att pedagoger som lyssnar på barnen 

möjliggör att följa deras initiativ. 

Slutdiskussion 

Vi anser att just mat är ett väldigt aktuellt ämne i samhället. Ständigt pratas det om 

hur och vad som ska ätas och inte. Olika typer av dieter, matlagningsprogram och 

viktnedgångsprogram är en del av det som tas upp i sociala medier. Även i förskolan 

sker kontrollering av matintag. Det finns direktiv för vilken typ av mat som ska 
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serveras. I vår studie har vi kommit fram till att det kan vara svårt att ge barnen det 

Riddersporre och Persson (2010) definierar som reellt inflytande vid 

måltidssituationerna. Men det är tydligt att det finns stora möjligheter att erbjuda 

barnen möjlighet att träna sin beslutsförmåga inför större val genom att låta barnen 

själva välja utifrån vad som serveras. Man kan fråga sig om det blir viktigt att barnen 

får reellt inflytande just vid måltiden om det ständigt möjliggörs i den övriga 

verksamheten. Eftersom barnens upplevelse av måltiden och situationen blir viktig 

för deras relation till mat (Livsmedelsverket, 2016; Niss & Söderström, 2006) vill vi 

påstå att det också blir viktigt att lyssna på och se situationen ur barnens perspektiv. 

Genom att ta tillvara på barnens tankar och ideer kring måltiden kan deras 

upplevelse av situationen synliggöras, vilket i sin tur möjliggör att skapa en 

måltidssituation som uppskattas av barnen. 

Vidare forskning 

En större studie inom arbetet vid måltiderna i förskolan skulle lägga bättre grund och 

kunna komma fram till tydligare slutsatser. Genom att genomföra fler observationer 

på varje förskola skulle rollen som observatör bli lättare och påverka resultatet 

mindre. Fler observationer skulle också ge en bättre bild av situationen eftersom att 

det lätt kan uppstå många tillfälligheter. Vi anser även att det vore intressant att vid 

en större studie lägga mer vikt vid barnen och deras tankar och ideér. Att genomföra 

intervjuer med barnen för att få reda på hur de vill att måltidsituationerna ska vara 

utformade. Då skulle dessutom en jämförelse mellan hur pedagogernas och barnens 

tankar och upplevelser av situationerna skiljer sig vara möjlig. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur viktigt det blir att barnen får 

inflytande vid måltiden. Hur påverkas barnens hälsa och relation till mat av att få 

eller inte få inflytande? 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej! Vi heter Lina Larsson och Emmy Green och läser just nu sista terminen på 
förskollärarutbildningen i Skellefteå. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete och vi kontaktar 
nu dig för att samla in data till vår undersökning. Vi är intresserade av att undersöka 
samspelet som sker mellan barn och pedagoger vid rutinerna i förskolan. För att specificera 
oss har vi valt att fokusera på måltidssituationerna. 

I vår studie skulle vi gärna vilja besöka både kommunala förskolor och föräldrakooperativ, 
samt möta förskollärare med olika lång erfarenhet inom yrket. Detta för att vi önskar få en 
bred bild av hur det kan se ut under olika förutsättningar.  

Vi vill samla in data genom att observera en måltidssituation på er förskola. Observationen 
kommer att dokumenteras med hjälp av papper och penna. Vi vill vara tydliga med att det 
inte kommer att filmas eller fotograferas under studien. För att få en djupare förståelse av 
observationen kommer vi även att genomföra en intervju med en verksam förskollärare och 
därför vänder vi oss nu till dig. Under intervjun kommer vi använda oss av ljudinspelning, för 
att dels möjliggöra att enbart kunna fokusera på samtalet och dels för att kunna lyssna på 
inspelningen när vi ska sammanställa våra resultat.  

I vår studie utgår vi från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (VR.se). Kortfattat 
innebär det att vi informerar er om vårt pågående arbete, all information ni lämnar ut 
används endast till vår studie, medverkan är frivillig och går att avbryta. Vi kommer använda 
oss av fiktiva namn, med vilket menas att varken pedagoger, barn eller förskolan kommer att 
nämnas vid sitt riktiga namn. Vi kommer att nämna att vi gjort våra undersökningar på 
kommunala förskolor och föräldrakooperativ i Västerbotten.  

Att samla in data är en viktig del i vår studie, därför skulle vi verkligen uppskatta om du har 
möjlighet att hjälpa oss med detta!   

Här bekräftar jag att jag frivilligt deltar i er studie:  
  

Namn: ….........................................................................  

  

Underskrift: ….................................................................  

  

Datum: …........................................................................  
 
Att du väljer att delta är inte bindande, du kan när som helst avbryta din medverkan.  
Har du funderingar eller tankar, kontakta gärna oss.  

  

Lina, 070-XXXXXXX Emmy, 072-XXXXXXX 
linalarssson@xxxxxxxxxxx emmy_grehn@xxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavare 

Hej!  
 
Vi heter Lina Larsson och Emmy Green och läser just nu sista terminen på 
förskollärarutbildningen i Skellefteå. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete och är 
intresserade av att undersöka samspelet som sker mellan barn och pedagoger vid rutinerna i 
förskolan. För att specificera oss har vi valt att fokusera på måltidssituationerna. 

Vi vill samla in data genom att observera en måltidssituation på denna förskola. 
Observationen kommer att dokumenteras med hjälp av papper och penna. Vi vill vara tydliga 
med att det inte kommer att filmas eller fotograferas under studien.  

I vår studie utgår vi från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (VR.se). Kortfattat 
innebär det att vi informerar er om vårt pågående arbete, all information ni lämnar ut 
används endast till vår studie, medverkan är frivillig och går att avbryta. Vi kommer använda 
oss av fiktiva namn, med vilket menas att varken pedagoger, barn eller förskolan kommer att 
nämnas vid sitt riktiga namn. Vi kommer att nämna att vi gjort våra undersökningar på 
kommunala förskolor och föräldrakooperativ. 

Vårt fokus är riktat mot pedagogerna men era barn kan ändå komma att bli en del av studien 
i samspelet med pedagogerna. Vi har båda två skrivit på tystnadsplikten som gäller i 
förskolan och under studien förhåller vi oss efter etiska riktlinjer. Därför vill vi innan vi startar 
vår studie veta att det är okej att era barn kan komma att vara en del i vår observation och 
vårt examensarbete.  

Att samla in data är en viktig del i vår studie, därför skulle vi verkligen uppskatta om ni vill 
hjälpa oss med detta!   

Här bekräftar jag att …..................................................... (namn på barn) får delta i Lina och 
Emmys studie:  
  

Datum: …........................................................................  

  

Vårdnadshavares underskrift: ….................................................................  

  

Att delta är inte bindande, du kan när som helst avbryta deltagandet genom att kontakta 
oss.  
Har du andra funderingar eller tankar, hör gärna av dig.  

  

Lina, 070-XXXXXXX                                        Emmy, 072-XXXXXXX 
linalarssson@xxxxxxxxxxx                            emmy_grehn@xxxxxxxxxxxx  
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Bilaga 3 - Observationsunderlag 1 
 

 
 
 

 
 Barnen får välja… Ja Nej 

1 …vad som serveras   

2 …sittplats   

3 …vad de ska smaka   

4 …mängd mat   

5 …om de ska äta   

6 …dryck   

7 …mängd dryck   

8 …när de ska äta macka   

9 …när de ska lämna bordet   

10 När får barnen hjälp?  

Med barnets initiativ  

Utan barnets initiativ  

______2016 
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Bilaga 4 – Observationsunderlag 2 

På plats gör vi en skiss över hur barnen och pedagogen sitter placerade och namnger barnen 
B1, B2 osv. 
 
 
 
Hur bemöts barnens initiativ (försök till samtal, förslag, frågor)?       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka regler synliggörs under måltiden? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 

Typ av förskola:  
 
Åldersfördelning på förskolan:  
 
Vi har vid ett tidigare tillfälle observerat dig och barnen vid en måltidssituation. Fokus under 
observationen låg på samspelet er emellan, där vi la extra vikt vid inflytande som vi anser är 
en stor del av samspelet. För att få en djupare förståelse av observationen kommer vi nu att 
ställa några frågor. 
 
1. När gick du förskollärarutbildningen?  
 
2. Hur länge har du jobbat som förskollärare?  
 
3. Hur länge har du jobbat på den här förskolan?  
 
4. Jobbar ni mot något specifikt mål just nu?  
 
Vi vill börja med att prata om två begrepp som i vår studie blir väldigt centrala, dessa är 
Inflytande och rutiner.  
 
5. Vad innebär begreppet inflytande för dig?  
 
6. Vad är rutiner i förskolan för dig? 
 
7. Hur anser du att rutinsituationerna i förskolan påverkar barns inflytande?  

7a. På vilket sätt anser du att rutinsituationerna kan främja barnens inflytande?  
7b. På vilket sätt anser du att rutinsituationerna hämmar barns inflytande?  

 
8. Vilka faktorer anser du påverkar ditt arbete med barns inflytande?  
 
9. Berätta om hur ni arbetar med barns inflytande vid måltiderna. Vad har barnen på er 
förskola/avdelning för inflytande i dessa situationer?  

9a. Hur planerar ni för att främja barns inflytande vid måltidsituationerna? 
9b. Har ni något samarbete med köket/hen som lagar mat? 

 
10. Är det något du känner att du skulle vilja utveckla i arbetet med barns inflytande?  

10a. Vid måltidssituationerna? 


