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Studiens syfte är att undersöka de yngre barnens möjligheter till inflytande och delaktighet vid 
lunchen på en förskola. Uppmärksamheten i studien riktar sig till att undersöka vad som händer vid 
lunchen via samtal, handlingar och skeenden mellan barn och pedagoger. Pedagogernas 
förhållningssätt samt i vilken utsträckning de tillåter barnen att utöva inflytande och delaktighet vid 
lunchen står även i fokus i studien. För kunna svara på studiens syfte har vi utgått från tre 
frågeställningar.  

 Vilka förhållningssätt har pedagogerna till barns inflytande och delaktighet vid 
måltidssituationen på förskolan? 

 Hur skapar pedagogerna tillfällen för barnen att tillämpa inflytande och delaktighet vid 
lunchen? 

 På vilket sätt har barnen möjlighet att utöva inflytande och delaktighet vid lunchen?  
 
För att samla in data till studien har videoobservationer använts som metod. Vi har inspirerats av 
etnografi som metodisk ansats och utgått från ett kvalitativt perspektiv. Vi har även använt oss av 
observation med viss struktur och deltagande observation. I analysen har metoden Critical Incident 
Teqnique (CIT) använts.  
 
Studien grundar sig i den barndomssociologiska teorin. Inom barndomssociologin betraktas barn 
som aktiva och handlade individer. Vi har fördjupat oss i områden kring barndom, barnperspektiv 
och barns perspektiv för att få förståelse och lärdom av dagens forskning kring barn som aktörer i 
sina egna liv. Forskning kring barns inflytande och delaktighet är två områden som studerats på 
nära håll. Detta för att skapa insikter och kunskaper för att kunna diskutera och möta handlingar, 
skeenden och situationer som sker under observationstillfällena. Något som blev tydligt under 
studiens framväxt var att det inte förekommer så mycket forskning kring barns inflytande och 
delaktighet vid måltider i förskolan. Istället fokuserar forskningen kring barns inflytande och 
delaktighet på skapande, utelek, inne och utemiljö och pedagogisk dokumentation. Något annat som 
blev påtagligt i vår litteratursökning var avsaknaden kring klara riktlinjer och förhållningssätt från 
läroplanen kring barns inflytande och delaktighet vid måltider.  
 
Studiens resultat visar tre teman där barn har eller ges möjlighet att utöva inflytande och 
delaktighet. Dessa är när barnen ges valmöjligheter, oftast att välja mellan två eller flera alternativ. 
Till exempel om de vill dricka mjölk eller vatten. Andra tillfällen då barnen har möjligheter till 
inflytande och delaktighet är då de uttrycker att de vill ha eller inte vill ha viss mat och grönsaker. 
Ett annat sätt för barnen att utöva inflytande och delaktighet är genom självständighet. Det innebär 
att barnen på olika sätt påvisar att de vill ha inflytande och vara delaktiga i lunchen, till exempel 
genom att ta mat själva. Vi anser att lunchen och måltider överlag i förskolan är en pedagogisk 
situation som borde få större plats och uppmärksamhet. Bland annat kring utformandet av olika 
arbetssätt för att kunna skapa möjligheter för barnen att påverka sin situation. Vi tror att den 
målstyrda förskolan och dess läroplan skapar ett alltför stort tolkningsutrymme för 
förskolepersonalen. Då den medför att personalens enskilda uppfattningar och tolkningar av 
läroplanen blir grunden för lunchens utformning. Men också grunden till hur stor del barnen ges 
möjligheter att skapa inflytande och delaktighet vid lunchen.  

Sökord: inflytande, delaktighet, förskola, barns perspektiv, barnperspektiv, måltid, 
barndomssocologi, förskollärarens roll. 
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1. Inledning 

I den här studien har fokus legat på att undersöka vilka möjligheter barnen har för att skapa 
inflytande och delaktighet vid lunchen på sin förskola. Vår erfarenhet är att måltiden är en 
omdiskuterad pedagogisk situation inom förskolan. Den diskuteras utifrån frågor om vad barnen 
ska äta, om de ska ta maten själva, deras bordsskick, om det är tillåtet att prata, vem som 
bestämmer och så vidare. Då lunchen är ständigt återkommande och en central del av 
förskoledagen, så talar vår erfarenhet för att denna pedagogiska situation skiljer sig åt beroende 
vilken förskola man besöker. Skillnader beträffande bland annat servering samt vilka regler som 
gäller innan, under och efter lunchen. Vi upplever även att barns möjligheter till självständighet, 
delaktighet och inflytande över lunchen varierar markant mellan olika förskolor. Vi anser att barn 
bör uppleva att de vuxna har förtroende för dem och att de kan utföra olika handlingar och beslut 
samt att de blir lyssnade på. Detta tror vi är viktiga faktorer i barns utveckling kring självständighet 
och tilltron till deras egen förmåga. Enligt förskolans läroplan åligger det alla förskollärare att alla 
barn får uppleva sitt eget värde samt att de får sina behov tillgodosedda och respekterade 
(Skolverket, 2010). Arnèr (2009) refererar till Dewey (1916,1999) som ansåg att även de allra 
yngsta barnen bör få uppleva att de har ett eget värde och på så sätt ges möjlighet att ta eget ansvar 
för sina relationer och initiativ för att en demokrati ska fungera. Arnèr (2009) menar för att ett 
demokratiskt samhälle ska fungera så innebär det ett samhälle där alla människor har en röst och 
kan göra sig hörd. Hon menar vidare att om demokrati ska skapas, utvecklas och fungera krävs det 
att människor inser att allas ansträngning behövs och är eftertraktad.  
 
Något som återkommer i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är barnens rätt till inflytande och 
delaktighet. Under rubriken barns inflytande i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att 
det är barnens behov och intressen som ska vara grunden till det pedagogiska innehållet och 
verksamheten, samt att barnen ska utveckla förmågor för att kunna utöva inflytande. Läroplanen 
beskriver delaktighet som förskolans uppdrag och menar att varje barn ska ha möjlighet att göra 
val utifrån sina egna uppfattningar och bilda egna uppfattningar för att på så vis vara delaktiga i 
verksamheten (Skolverket, 2010). Dock nämns inte måltiden en enda gång i läroplanen 
(Skolverket, 2010) vilket förvånar oss då lunchen och matintag överlag har en stor och viktig 
position i vardagen. Hwang och Nilsson (2011) tar upp att mat och näring är två viktiga faktorer 
för barns motoriska och kroppsliga utveckling. Författarna tar även upp att näring är nödvändig 
för styrka och spänst i kroppen och för alla motoriska färdigheter samt för hjärnans utveckling. 
Denna koppling gör att vi ställer oss frågande till avsaknaden av riktlinjer i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) kring måltiderna då den har en betydelsefull roll för barns välbefinnande och 
utveckling. Detta eftersom både barns utveckling och välbefinnande är två aspekter som tydligt 
framkommer i förskolans läroplan(Skolverket, 2010). Vilket även är något som alla verksamma 
inom förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar (Skolverket, 2010). Den enda kopplingen till 
måltid och barns välbefinnande i läroplanen som vi har kunnat hitta är att alla barn ska få en 
uppfattning om vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, 2010). 
Eftersom det inte förekommer några klara riktlinjer kring måltider i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) så leder detta till att pedagogerna blir ansvariga för att utforma lämpliga 
normer, regler och tillvägagångssätt vid lunchen. Detta utifrån deras personliga tolkningar av 
läroplanen (Skolverket, 2010) både kring förskolans uppdrag och förskolan som en fostrande 
institution.  
 
Måltiden har haft en central betydelse i förskolan sen en lång tid tillbaka. Enligt Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) var måltidens syfte i barnkrubban att de fattiga kvinnornas barn 
skulle få mat men också lära sig om goda vanor och bordsskick. Detta skiljer sig inte avsevärt 
mycket från de tankar som dagens pedagoger har kring måltidssituationen menar författarna. 
Exempelvis beskriver Johansson och Pramling Samuelsson (2003) måltiden som en dubbel 
funktion. Både en stund för trivsam samvaro samt en stund då barnen ska lära sig bordsskick och 
goda matvanor. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver förskolans måltid som en 
situation för både lärande om omsorg. De beskriver måltiden som en stund som förknippas med 
känslor och närhet men också en situation där lärande och fostran kan uttryckas. Författarna 
menar att måltiden är ett mycket viktigt inslag i både barnens och de vuxnas vardag. De som är 
delaktiga i denna stund delar samma intresse, vilket är maten, även fast att de kan förhålla sig olika 
till denna.  
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Vår uppfattning av lunchen som pedagogisk situation är att den är uppbyggd av normer och regler 
och mycket personliga tänkanden och tyckanden från förskolans personal. Enligt Dahlkwist (2012) 
har normer inom skola och förskola en fostransfunktion. Han menar att normer är 
situationsbundna och oftast subtila överenskommelser om vad som anses vara rätt beteende i en 
grupp.  Något som blev tydligt för oss när vi sökte och samlade in litteratur till studien var 
avsaknaden av forskning kring vårt fokusområde. Det förekommer ett stort antal uppsatser, 
forskningsrapporter, avhandlingar och litteratur kring barns inflytande och delaktighet vid många 
andra pedagogiska situationer och aktiviteter såsom skapande, utelek, utformning av miljö och 
dokumentation. Dock har ingen forskning som vi har tagit del av valt att fokusera på barns 
inflytande och delaktighet vid lunchen.  
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2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka de yngre barnens möjligheter till inflytande och delaktighet vid 
lunchen på en förskola. Uppmärksamheten i studien riktar sig till att undersöka vad som händer 
vid lunchen via samtal, handlingar och skeenden mellan barn och pedagoger.  
 
Syftet preciseras i följande tre frågeställningar: 

 Vilka förhållningssätt har pedagogerna till barns inflytande och delaktighet vid 

måltidssituationen på förskolan? 

 Hur skapar pedagogerna tillfällen för barnen att tillämpa inflytande och delaktighet vid 

lunchen?  

 På vilket sätt har barnen möjlighet att utöva inflytande och delaktighet vid lunchen? 
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3. Bakgrund 

 
Kommande kapitel inleds med en tillbakablick kring måltider i svenska skolor och förskolor, samt 
synen man hade på barn under 1900- talet. Vidare presenteras studiens teoretiska utgångspunkt 
sedan följer beskrivningar av de teoretiska begrepp och områden som vi anser är relevanta för att 
möta studiens syfte och frågeställningar.   
 

3.1  Tillbakablick på måltider inom svensk förskola 

Under 1900-talet ökade professionaliseringen av omhändertagandet av barn, vilket var något som 
präglade hela århundradet. Detta resulterade i att familjens förmåga att uppfostra barn ställdes 
mot samhällets krav på barnuppfostran. Vilket medförde att uppfostran hamnade i ett gränsland 
mellan det privata och offentliga (Sandin och Sundkvist, 2014). Skolmåltiderna var ett tillfälle då 
barn skulle lära sig att uppföra sig vid matbordet. Barnen gavs även näringsrik mat och 
förhoppningarna var att detta även kunde påverka föräldrarnas matvanor (Sandin och Sundkvist, 
2014). Under 1900-talet i Sverige gavs barnen inte mycket inflytande och delaktighet vid 
skolmåltiderna, då avsikten med lunchen var någon helt annan än vad den är idag. På den tiden 
låg fokus på att barnen skulle erbjudas ett mål mat samt att de skulle uppfostras i bordsskick och 
näringslära(Sandin och Sundkvist, 2014).  Sandin och Sundkvist (2014) menar dock att skolan och 
förskolan idag är en plats där förmågor, kunskaper och färdigheter tränas men också den plats som 
fostrar in individer i majoritetssamhällets normer. 
 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Vår gemensamma syn på barn är att de är aktörer i sina egna liv och att barndomen är en mycket 
viktig del och fas i en människas liv. Barn är kompetenta och har rätt att bli respekterade samt att 
uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på. Utifrån detta har vi valt att använda 
barndomssociologin som teoretisk utgångspunkt. 
 

3.3 Barndomssociologi 

Halldèn (2003) betraktar barndomssociologin som att barn är aktiva och handlade individer. 
Enligt Halldèn (2003) är barndom inte en transportsträcka mot det vuxna livet utan barn är 
kompetenta och deras perspektiv ska tas till beaktning. Barn är beings (här och nu) och inte 
becomings (på väg till vuxenlivet) menar Halldèn (2003). Johansson och Pramling Samuelsson 
(2003) refererar till Anne Smith (2000) som skriver att barndomen ständigt lever i oss och att den 
oavbrutet påminner oss om livets olika skiften. Korczaks (2002) pedagogiska utgångspunkt pekar 
på ett barndomssociolistiskt sätt att se på barn, han menar att varje barn bör visas uppriktig respekt 
för sina erfarenheter och sin livssituation, barn förtjänar även förtrolighet och vänlighet.  Vidare 
menar författaren att eftersom barndomen utgör en tredjedel av livet är det viktigt att se 
barndomen som en del av livet och inte som en förberedelse för vad som komma skall. Även barn 
är människor och bör bemötas utifrån detta skriver Korczaks (2002).  
 
Halldèn (2011) skriver att barndomssociologin introducerades tydligt som ett fält via antologin 
Constructing and Reconstructing Childhood. År 1990 redigerades boken av Allison James och Alan 
Prout, boken lanserade ett nytt paradigm för barndomsforskningen och blev på så sätt väldigt 
inflytelserik då boken ger ett nytt sätt att betrakta barn vilket även ledde till ett nytt forskningssätt 
på barn. De framträdande sex kännetecknen som anges är: 
 
 ”1. Barndom ska förstås som en social konstruktion.” 
 ”2. Barndom kan aldrig särskiljas från variabler som klass, kön och etnicitet.” 

”3. Barns sociala relationer och kulturer är värda att studera i sin egen rätt.” 
”4. Barn är och måste betraktas som aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv.” 
”5. Etnografi är en speciellt lämplig metod för att komma åt barns perspektiv.” 
”6. Att proklamera ett nytt paradigm för barndomsforskning innebär också att delta 
i förändringen av barndomen” (Halldèn 2011 s. 26-27 refererar till James och Prout 
1990 s. 8). 
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3.3.1 Barns perspektiv och barnperspektiv 

Arnèr (2009) refererar till Arnèr och Tellgren (2006) som menar att barns perspektiv handlar om 
barns egna föreställningar om sitt liv, hur barn ser på tillvaron med sina ögon och ur sin synvinkel. 
Gustavsson (2011) menar även han att barnets perspektiv handlar om hur barnet ser på världen 
och hur barnet utifrån sitt eget språk beskriver den. Gustavsson (2011) skriver att det inte går att 
få klarhet i vad barnets perspektiv är om man inte frågar varje enskilt barn. Han menar att barnets 
perspektiv är beroende av barnets språkliga förmåga, att de vuxna förstår vad barnet uttrycker.  
Men också de vuxnas förmåga att lyssna menar Gustavsson (2011). Han skriver också att det i 
förskolan är en stor utmaning att tillägna sig barnets perspektiv då de vuxna ofta inte talar barnens 
språk eller har samma lekförståelse.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att lärarens barn- och kunskapssyn är den 
avgörande faktorn för att kunna förstå barns perspektiv. Den grundar sig i pedagogens kunskaper, 
attityder och föreställningar och blir på så vis det som ger dem möjlighet eller hinder för att komma 
nära barnens värld. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar till Kjørnholt (2001) 
som beskriver att barns perspektiv är en mångfald av olika sätt att erfara och förstå sina livsvärldar 
på, och inte ett enda sätt. Arnèr och Tellgren (2006) refererar till Qvarsell (2004b) som skriver om 
vikten av att betona barnens perspektiv. Arnèr och Tellgren (2006) refererar till Qvarsell (2004b) 
som menar att genom att ta barnets perspektiv värnar man om en minoritetsgrupp, i detta fall 
barnens intressen.  Författaren menar även att man får djupare och fylligare kunskaper kring 
barnen om man antar ett barns perspektiv eftersom man då betraktar olika fenomen och 
utsiktspunkter utifrån barnens perspektiv (Arnèr och Tellgren (2006) refererar till Qvarsell 
(2004b). Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar till Pramling (1995) som anser att 
vårt omedvetna kulturella inflytande grundar sig i lärarens syn på barn. Det är därför viktigt att 
man som lärare analyserar grunderna för sitt egna agerade och beteende mot barn för att på så sätt 
möjliggöra sin medvetenhet och reflektion kring sitt handlande. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003) refererar till Pramling Samuelssons (2001) studie kring 5-åringars förståelse 
av sin delaktighet i förskolan. I studien framgår det att barn främst relaterar delaktighet till sin 
egen lek. Barnen menar att det i första hand är de vuxna som bestämmer men i leken då de vuxna 
inte utgör en del kan de själva bestämma. Detta visar på att barnen i Pramling Samuelssons (2001) 
studie anser att de gentemot de vuxna är relativt maktlösa då de vuxna deltar. Det är först då de 
vuxna inte är med som barnen själva kan bestämma och påverka. Enligt barnen i Pramling 
Samuelssons (2001) studie förekommer delaktighet främst i deras lekvärld till exempel vad de ska 
leka och vem de ska leka med. Författarna menar att det som barn uttrycker måste tas till lika stor 
beaktning som de vuxna då barns perspektiv påvisar hur de tänker kring men också hur de upplever 
förskolan. Arnèr (2009) menar att om vi ska få reda på något om barns tankar i olika sammanhang 
måste vi fråga dem och ge barnen möjlighet till reflektion. Hon menar vidare att det är genom detta 
som barnen utvecklar ett eget ställningstagande vilket i sin tur leder till att de kan ta eget initiativ 
och ansvar för sina handlingar.  
 
Halldèn (2011) menar att ett barnperspektiv innehåller barns perspektiv. Hon skriver dock att 
barns perspektiv måste tolkas vilket innebär att pedagogerna är närvarande i uttolkningarna. 
Gustavsson (2011) skriver att barnperspektivet alltid handlar om de vuxnas uppfattning. Dock så 
är det utifrån de vuxnas samlade erfarenheter och kunskaper som de försöker utforma en 
verksamhet och miljö som är så bra som möjligt för barngruppen. Han skriver även att om de 
vuxnas intressen skulle kollidera med barnen så är det alltid barnen som prioriteras. Arnèr och 
Tellgren (2006) skriver att det är vanligt att de vuxna ofta uttrycker att de tar ett barnperspektiv 
när de tolkar barn. Dock blir det istället att de vuxna tolkar barnen utifrån sin egen synvinkel. 
Barnen hamnar i fokus men utgångspunkten blir istället de vuxnas referensramar och perspektiv 
skriver Arnèr och Tellgren (2006).  
 
Arnèr (2009) menar att barnperspektiv och barns lagliga rätter har fått ett större fokus i både 
politiska beslut som i praktisk pedagogik. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar 
till Utbildningsdepartementet, 1990:6 där det står att barnperspektivet innefattas av barns 
delaktighet som personer i ett demokratiskt sammanhang, vilket innebär att bli lyssnad på och ha 
rätt att uttrycka sig. Arnèr (2009) refererar till Lenz Taguchi (2000) som menar att lärarens 
bemötande och handlande gentemot barnen grundar sig i dess tankar om vem/vad ett barn är, hur 
barn utvecklas och hur barn lär sig. Arner (2009)  beskriver att lärarens arbete i skolan ser ut på 
olika sätt beroende på vilken syn de har på barn och barnperspektiv. 
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Arnèr (2009) refererar till Meads (1976) tankar kring perspektivtagande och beskrivning kring hur 
barn ska få inflytande över sin vardag, en vardag som de vuxna har makt att bestämma över, vikten 
av att kunna ta en annan persons perspektiv. Författaren menar att grunden till ett gott samspel är 
enligt Mead (1976) att anta en annan persons perspektiv och på samma gång hålla fast vid sitt eget 
perspektiv. Detta innebär enligt Mead (1976) att människa är i varaktig utveckling i samspel med 
andra. Enligt Arnèr och Tellgren (2006) beskriver barn ofta det som att regler till mestadels 
handlar om saker de inte får göra och sällan om vad som är tillåtet och vad de förväntas göra. Detta 
kan bli en begränsning till det som barnet tar initiativ till. För att barnen ska få inflytande krävs det 
att de vuxna lättar på reglerna och försöker se situationen ur ett barnperspektiv istället. Johansson 
och Pramling Samuelsson (2003) menar att det många gånger handlar om förskolans regler. Samt 
om de vuxnas förväntningar som barnen inte följer, men även på barnens brister och svagheter 
istället för pedagogens. Även Korczak (2002) uppmärksammar detta då han ansåg att pedagoger 
gärna tog sig de vuxnas privilegium att iaktta barnen och hitta brister i deras beteende utan att 
reflektera över sin egen delaktighet eller påverkan. 
 
Gustavsson (2011) skriver att generalisering är vanligt förekommande hos pedagoger som nöjer sig 
med att ta ett barnperspektiv. Han menar att barn i samma åldrar grupperas och blir tilldelade 
gemensamma egenskaper, dessa egenskaper skiljer sig dock från de vuxnas. Detta leder till att 
barnen ses som ett främmande folk från ett annat land, avskilt från de vuxnas.  Gustavsson (2011) 
menar att barnperspektiv söker efter det gemensamma tillskillnad från barns perspektiv som 
istället fokuserar på det som skiljer barnen åt. Han anser dock att både barnperspektiv och barnets 
perspektiv behövs i förskolan. Han menar att barnperspektivet behövs för att kunna utforma 
verksamheten så att den blir bra för alla, för att stärka gruppen och för ett gott bemötande. För att 
kunna skapa en personlig relation till alla barn och för verkliga möten med dem så behövs barnets 
perspektiv skriver Gustavsson (2011).  
 

3.4 Inflytande 

Under litteratursökandet blev det uppenbart för oss att det att det inte förekommer så mycket 
forskning kring barns inflytande vid måltider.  Och framförallt inte kring de yngre barnen i 
förskolan. I detta stycke presenteras en generell bild av inflytande utifrån olika forskare och deras 
syn på denna förmåga, samt en sammanfattning hur vi ser på inflytande.  

 
Arnèrs (2009) tolkning av inflytande är att barn ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett 
sådant sätt att de själva uppmärksammar att de har varit delaktiga i beslutet. Hon anser att vuxna 
och barn delar på ett liv och därför är samspelet dem emellan det som bör få störst fokus inom 
förskolan. Arnèrs (2009) menar att de vuxna visar vägen och ger barnen verktygen för att få ett bra 
liv. Hon menar att barn som möts av vuxna som respekterar deras tankar och åsikter får en tilltro 
till sin egen förmåga vilket i sin tur gynnar deras utveckling. Arnèrs (2009) är övertygad om att vi 
vuxna har mycket att lära av barnen. Hennes åsikt är att om barnen får möjlighet att komma till 
tals samt ges möjlighet att visa sina vägar kan de visa och lära oss sådant vi inte skulle upptäcka 
utan deras hjälp. Hon anser även att barns initiativ och inflytande är beroende av pedagogernas 
verksamhetsplanering. Vilket innebär att de vuxna antingen kan ge barnen röster eller genom sin 
maktroll välja att höra och respektera barnens röster. I vissa fall kan de även använda sin makt som 
vuxna och välja att ignorera barnens röster och åsikter. Både barnkonventionen (FN, 1989) och 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar upp vikten av barns inflytande och vikten av att barns 
röster blir respekterade och lyssnas på. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar även upp att 
barns inflytande bör vara en betydelsefull och viktig del av förskolans verksamhet. Ekelund (2011) 
menar att hur barn får inflytande i förskolan grundar sig i pedagogernas förhållningssätt till barnen 
och om att ge barnen olika alternativ att välja mellan.  
 
Sandin och Sundkvist (2014) menar att skolan har demokratiserat barndomen, gjort den till 
allmängods och en erfarenhet för folkmajoriteten. Att demokratisera barndomen är något som 
även förskolans läroplan (Skolverket, 2010) förespråkar då förskolan ska vila på demokratins 
grund. Enligt Sandin och Sundkvist (2014) är barndom i ständig förändring och följer samtidens 
tankar och åsikter kring barns kompetens och förmåga, det är när nutiden utvärderar barnens 
rättigheter som bilden ändras. De menar att detta med tiden gjort att barndomen ses som naturlig 
och någonting som alltid har varit. Idag särskiljs inte vuxnas och barns rättigheter, lagstiftningen 
framhäver att barns åsikter ska respekteras och lyssnas på samt att de ska ha samma rätt till fysisk 
integritet som vuxna skriver författarna. 
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Korczak (2002) och Ekelund (2011) har olika sätt att se på hur barns inflytande bör behandlas. 
Korczak (2002) menar att barns inflytande inte handlar om att barnen alltid ska få sin vilja igenom, 
men att barnens vilja och de själva ska respekteras. Medan Ekelund (2011) menar att om barnen 
ska ges inflytande bör de behandlas med respekt och barnens förslag och initiativ bejakas. Grens 
(2007) beskrivning av inflytande och demokrati i förskolan, påminner mycket om Korczak (1878-
1942). Gren (2007) menar att barnen, för att kunna bli aktiva deltagare i samhällslivet, bör ges 
inflytande över verksamheten i förskolan. Enligt Gren (2007) bör barn uppmuntras att tänka fritt 
samt att deras åsikt respekteras samt att de ges möjlighet att bilda sig en egen uppfattning och 
åsikt. Barn bör också ges tillfälle att förverkliga sina idéer och möjlighet till ett aktivt deltagande i 
beslutsprocessen menar Gren (2007).  
 
Omsätter vi detta till en måltidssituation skulle det kunna betyda färre regler som går ut på att 
kontrollera barnens beteende. Istället skulle det handla om fler möjligheter för barnens egna 
initiativ och tankar. Vilket på sikt skulle kunna komma att stärka barnens förmågor till att utveckla 
självständighet. Inflytande är ett mångtydigt begrepp och kan tolkas på många olika sätt, men 
utifrån den litteratur vi läst har vi valt att göra en tolkning. För oss innefattar begreppet framförallt 
att barnen ges möjlighet att påverka sin situation. Samt att barnen ges möjlighet att uttrycka sina 
idéer, åsikter och tankar samt att de bemöts med respekt för dessa. Med barns inflytande över sin 
matsituation menar vi att barnen tillåts påverka vad som ska finnas på deras tallrik och i deras glas 
men också var detta ska placeras och hur det ska intas.  
 

3.5 Delaktighet 

Även kring barns delaktighet i matsituationen inom förskolan saknar vi litteratur och forskning. 
Därför följer här en generell bild utifrån olika forskares syn på delaktighet samt en sammanfattning 
om vad delaktighet innebär för oss.  
 
Enligt Sandberg (2006) innehåller begreppet delaktighet rätten att experimentera, utveckla, 
omforma och undersöka. Han menar att vikten av att känna delaktighet är större än att ha 
inflytande. Sandberg (2006) menar att delaktighet handlar om ens inre kompetens som grundar 
sig i yttre gemensamma aktiviteter, att känna delaktighet är rättigheten att vara med innan 
personen själv vet om det. Vi tolkar författaren som så att delaktighet är en känsla hos individen 
och att inflytande mer är en aktiv handling. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar 
till Anne Smith (2000) som skriver att det finns flera samband mellan barns lärande och 
delaktighet. Hon menar att då barn tillåts att delta med stöd, hjälp och all dess förmåga så hjälper 
det dem att lära. Om barn inte får erfara hur det är att vara beslutsfattande kommer de att bli 
oerfarna skriver Johansson och Pramling Samuelsson (2003) och refererar till Anne Smith (2000). 
Författarna skriver vidare och menar att barn som ges möjligheter till delaktighet i förskolan 
kommer att ha stor betydelse för de förmågor och färdigheter som barnen utvecklar samt om de 
kommer att bli ansvarsfulla medborgare.  
 
Delaktighet handlar om rätten att bli lyssnad på och få göra sin röst hörd skriver Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) och refererar till Anne Smith (2000). Arnèrs (2009) uppfattning 
kring innebörden av delaktighet däremot är att ta del av något som redan är bestämt. Hon menar 
att det är mer vanligt förekommande att barn är delaktiga i sin vardag och att barns inflytande har 
en mer distinkt riktning. Arnèr (2009) menar att barn måste få tid att reflektera samt att bli 
tillfrågade. Hon menar att barn på så sätt lär sig att ta egna initiativ och ansvara för sina egna 
handlingar samt ett eget ställningstagande. Hwang Nilsson (2011) refererar till Dewey (1859-1952) 
som menade att barn lär sig på ett mer effektivt och på ett bättre sätt om de aktivt får prova sig 
fram. Detta är även något som förskolans läroplan tar upp. Enligt läroplanen ska förskolan sträva 
efter att alla barns förmåga att uttrycka sina åsikter och tankar ska utvecklas och på så sätt kunna 
påverka sin situation (Skolverket, 2010). 
 
Delaktighet som pedagogik handlar enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) om viljan att 
kunna fånga barnens intressen. Att ta tillvara på barnens erfarenheter och förståelse och förstå 
deras värld och på så sätt kunna nyttja detta i forskning och praxis. Åberg och Lenz Tauguchi (2011) 
diskuterar kring de olika rutinmässiga inslagen som är vanligt förekommande i förskolan såsom 
samling, toalettbesök och måltidssituationer. Deras åsikt är att om dessa aktiviteter ska kunna bli 
mötesplatser för demokrati och lärande behöver dessa reflekteras om tillsammans med barnen. De 
menar att aktiviteter ständigt behöver utvecklas, diskuteras och förnyas om de ska bli en 
meningsfull situation för barnen och de vuxna.  
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Åberg och Lenz Tauguchi (2011) menar att om barnens intressen och frågor ställs i fokus ges barnen 
en röst, barnen synliggörs och bjuds på så sätt in i delaktighet.  
 
Även delaktighet är ett begrepp som kan tolkas och belysas på olika sätt. Vi har valt att fokusera på 
barns delaktighet som en aktiv handling som medvetet möjliggörs av en pedagog och inte enbart 
den delaktighet som automatiskt kommer då barnet börjar förskolan och blir en del av en grupp. 
Med delaktighet menar vi att barnet inbjuds eller själv gör en aktiv handling för att vara del av en 
aktivitet i det här fallet måltiden. Vi har i studien fokuserat på hur pedagogerna tillåter barnet att 
göra sig själv delaktigt och på vilket sätt barnet gör sig delaktig.  
 

3.6 Förskollärarens roll  

Ordet pedagog härstammar från grekiskans pais (barn) och agogos (ledare). Pedagogens uppgift 
under antiken var att följa barnen från och till skolan. Pedagogen har under lång tid varit den som 
ska lära ut och förmedla den kunskap som de besitter till barnen (Normell, 2011). Partanen (2011) 
menar att detta är ett grunddilemma och något som är en djupt rotad föreställning som fortfarande 
påverkar oss. Denna företeelse grundar sig i den klassiska bilden av en auktoritär allvetande lärare 
som ska fylla eleven med kunskap och detta ska kontrolleras disciplinärt så att oönskade impulser 
hålls i schack. Att vara pedagog idag innebär enligt Normell (2011) att vara den som följer barnen 
till de platser där kunskap finns. Uppkommer det hinder på vägen fram till kunskapen så är det 
pedagogens uppgift att undanröja dessa enligt Normell (2011).  Även Gren (2007) beskriver 
pedagogens roll på ett liknande sätt, hon menar att pedagogen ska vara den som ger möjligheter 
och ledtrådar, men inte färdiga svar. Partanen (2011) tar upp pedagogens roll som vägledare och 
menar att lösningen på sociala problem i klassrummet inte kan lösas genom ett auktoritärt 
förhållningssätt. Att ge tillsägelser och försöka begränsa och kontrollera barns/ elevens beteende 
kommer endast resultera i ett mindre gynnsamt utvecklade av elevernas färdigheter och kunskaper 
men också i en kamp kring kontroll.  
 
Ekelund (2011) menar att det är lätt som pedagog att sätta sig i en maktposition. Denna 
maktposition kan barnen enligt Ekelund (2011) inte påverka. Enligt Bartholdsson (2008) bör en 
maktrelation för att den ska fungera godkännas av de människor som ska kontrolleras och styras. 
Det betyder att barnen måste underordna sig pedagogen för att det ska bli en fungerande 
maktrelation. I en grupp med människor finns enligt Bartholdsson (2008) alltid en viss form av 
tvångsmakt, denna blir tydlig då alla individer inte har samma åsikt och vissa tvingas vika sig för 
ett demokratiskt beslut. Bartholdsson (2008) menar att makt inte kan ägas men däremot så kan 
rätten att utöva makt ägas. Den rätten ägs enligt Bartholdsson (2008) oftast av en vuxen då vuxna 
generellt och kulturellt anses ha rätt att bruka makt över barn. Korczaks (2002) syn på barn och 
disciplin innebär att vi borde se på barn som turister, de kan inte språket, lagarna eller sederna, 
men de letar sig fram och när de stöter på problem ber de om hjälp. Den hjälp de behöver är en 
vänlig vägvisare, men istället för att ge dem de upplysningar de frågar efter får de ofta tjat, 
bestraffningar och förmaningar. Korczak (2002) beskriver att det som ses som brister och behöver 
korrigeras hos barnen oftast är att de stör de vuxnas sinnesfrid, han menar även att vuxna har svårt 
att acceptera att barn gör misstag utan ont uppsåt och att barn ofta bestraffas utifrån detta. Enligt 
Korczak (2002) har pedagoger en förmåga att utge sig för att vara perfekta, de döljer sina egna fel 
och brister och när barnen uppmärksammar dessa bestraffas de genom förolämpning.  
 
Foucault (1975) menar att funktionen med det disciplinära straffet är att korrigera ett beteende och 
förhindra att ytterligare avsteg från ordningen sker. Avsikten med disciplinära straff är enligt 
Foucault (1975) till större delen isomorft, straffet blir ett dubbelt inpräglande av en regel. Däremot 
är Korczak (Mathiasson, 2004) noga med att betona vikten mellan stimulans och struktur, han 
menar att barnen behöver båda delar för att få de bästa förutsättningarna. Enligt Ekelund (2011) 
är det många som behandlar barn på ett slentrianmässigt och oreflekterat sätt, "man gör som man 
alltid har gjort". Ekelund (2011) menar även att det är vanligt att pedagoger i sin välmening att 
skapa ett demokratiskt arbetssätt gör direkt tvärtemot. Enligt Arnèr (2009) organiserar de vuxna 
barnens liv i förskolan. Hon menar att de vuxnas förhållningssätt har viss påverkan på barns 
respekt och förståelse för de skyldigheter och rättigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 
Att verksamheten inom förskolan ska vara demokratisk är enligt Gren (2007) självklar för de flesta 
av oss. Gren (2007) menar att det bästa sättet att lära barn om demokrati är att pedagogerna är 
goda förebilder.  
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Vilket även förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar upp då de menar att det är de vuxnas 
förhållningssätt som påverkar barns respekt och förståelse för de skyldigheter och rättigheter som 
gäller i en demokrati vilket påvisar vikten av de vuxna som goda förebilder.  
 
Ur ett relationellt perspektiv ses och skapas kunskap genom individers samverkan med andra 
människor eller omgivning. I dessa processer är lärarens roll att vara medforskande, 
medkonstruktör och reflektionspartner menar Johansson och Pramling Samuelsson (2003) och 
refererar till Anne Smith (1999). Detta är något som även Hwang Nilsson (2011) diskuterar och 
refererar till Vygotskijs (1869-1934) tankar kring att källan till våra inre tankar grundar sig i våra 
yttre interaktioner. Vilket innebär att om barnen ser att vuxna hjälper andra barn kommer deras 
egna förmåga att hjälpa andra i lärande att växa. 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar till Anne Smith (1999)som anser att en 
kvalitetsaspekt i förskolan utgörs av vilken grad lärarna deltar i situationer kring ett gemensamt 
föremål, aktiviteter eller idéer tillsammans med barn, i grupp eller enskilt. Den kulturella 
kunskapsöverföringen innebär att barnet utvecklar sitt lärande och kunskap i relation och 
kommunikation med mer kunniga, syskon, vuxna och kamrater skriver Hwang Nilsson (2001) och 
refererar till Vygotskijs (1869-1934) begrepp proximal utveckling. Williams (2006) betonar vikten 
av att även om barn lär av varandra så innebär det inte att pedagogerna inte behövs, pedagogernas 
didaktiska erfarenheter och introduktion av nya kunskaper går inte att ersätta med samlärande 
barn-barn. En pedagogs uppgift är bland annat att göra barnen uppmärksamma på att det i en 
grupp finns en mängd tankar och idéer om samma fenomen (Williams, 2006). Pedagogens 
delaktighet i aktiviteterna, de situationer och utrymme som hen skapar för att ge barnen möjlighet 
att upptäcka de övriga barnens uppfattningar och tankar ger möjlighet till barnens samlärande 
(Williams, 2006).  
 
Strandberg (2006) har studerat barns delaktighet och bekräftar genom samtal med olika 
pedagoger att vid de tillfällen som barn verkligen lär sig något är då pedagogerna känner sig och är 
involverade i aktiviteterna som pågår. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar till 
Johansson (2001) som skriver att lärare bör försöka ta ett barnperspektiv för att försöka förstå hur 
någon annan erfar och upplever sin omvärld vilket i sin tur skapar en gynnsam lärmiljö då de får 
en förståelse vad barnen riktar sina intressen mot. Enligt Arnèr (2009) är det pedagogens synsätt 
på barn, lärande och fostran en avgörande faktor för att ett samspel med andra ska kunna skapa 
delaktighet, inflytande och demokrati. Arnèr (2009) menar att genom en pedagogs bekräftande 
växer barnet med det förtroende som det fått. Vilket innebär att ju mer öppenhet, intresse och 
respekt som de vuxna visar mot barnen och deras initiativ ju mer utvecklar barnen sina aktiviteter 
och lek. För att barnen ska kunna få inflytande över sin dag så krävs det en flexibilitet av 
pedagogerna att de utvecklar och ändrar i sin planering utefter barnens perspektiv och intressen 
skriver författaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

10 
 

4. Metod 

Detta kapitel syftar till att ge en beskrivning kring studiens genomförande samt dess metodiska 
ansats.  
   

4.1 Metodisk ansats 

Vi inspirerades av etnografi i vårt val av metodisk ansats eftersom vi bland annat valt att 
återkomma till en och samma förskola. Detta för att få förståelse för fältarbetsplatsen och de 
skeenden som sker vid lunchen och i barngruppen. Vilket stärker våra val av etnografi och 
observation som metod. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn (2015) menar att utgångspunkten i en 
etnografisk studie är att förstå andra människor och att den grundar sig i en relation mellan 
forskaren och det som ska undersökas. En viktig faktor då man använder sig av etnografi som 
metod i en studie är att forskaren befinner sig hos det som ska studeras under en längre tid 
(Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn, 2015). Forskaren bör enligt Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn 
(2015) även bortse från sina egna och kollegornas redan fastslagna meningar om barn. För att 
kunna förvärva vetenskaplig kunskap har studien utgått från ett kvalitativt perspektiv (Starrin och 
Svensson, 2008). Skeenden och förlopp är det som karakteriserar det kvalitativa perspektivet, 
människan är det huvudsakliga instrumentet, ofta i interaktion med andra skriver Backman 
(2008). Författaren skriver även att det kvalitativa perspektivet grundar sig i hur individen formar 
och tolkar sin verklighet. Då vår studie grundar sig i att förstå andra människors handlingsmönster 
och beteende och det är relationen mellan människor som står i fokus och ska analyseras gör det 
studien till en kvalitativ undersökning menar Trost (2009).  
 
Då vi i denna studie velat skapa kunskaper kring barns och pedagogers sätt att uttrycka sig genom 
deras åsikter, tankar och erfarenheter via deras agerande vid lunchen har vi valt att använda oss av 
ett selektivt återkommande perspektiv. Perspektivet grundar sig i att forskaren studerar ett 
specificerat fenomen vid upprepade tillfällen skriver Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn (2015). Vi 
har använt oss av ett inifrånperspektiv, detta innebär att forskaren försöker förstå och förklara 
handlingar genom att studera beteenden och uppträdanden skriver Löfdahl, Hjalmarsson och 
Franzèn (2015). 
 

4.2 Urval 

Vi har besökt och genomfört våra videoobservationer på en kommunal förskola, belägen i en 
mellanstor stad i Sverige. Förskolan är inspirerad från pedagogiken Reggio Emilia. Valet av 
förskola grundade sig i att vi via kollegor hört att denna förskola nyligen gjort en omorganisation 
från att äta på avdelningen till matsal. Våra förhoppningar när vi valde denna förskola var att 
pedagogerna under omorganisationen diskuterat och reflekterat över riktlinjer kring måltiderna.  
 
Barnen på den avdelningen som vi genomfört våra observationer på är tre år gamla. Intresset och 
valet att arbeta med barn i denna åldersgrupp grundade sig i att barn i denna ålder ofta påvisar och 
uttrycker att de vill påverka sin situation genom att bland annat använda frasen ”kan själv”. Vi har 
bland annat valt att begränsa oss till lunchen och till en avdelning på förskolan för att kunna 
fördjupa oss i hur just deras måltidssituation ser ut.  
 
Vår erfarenhet visar oss att måltider i förskolan serveras på olika sätt beroende på vilken förskola 
som besöks. Vi anser att oavsett hur måltiden serveras ska barn få möjlighet att vara delaktiga och 
utöva inflytande över sin situation på lunchen.  
 

4.3 Etiska aspekter    

För att få förtroende av och motivera de personer som deltar i en undersökning är det viktigt att 
visa respekt och hänsyn mot deltagarna menar Johansson och Svedner (2006). Då vi observerat 
barnen via film har vi tagit del av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
forskningsetiska perspektiv och tillvägagångssätt. De fyra perspektiven är informationskravet, 
nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentiellkravet (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
Inledningsvis tillfrågades förskolechefen och pedagogerna på den utvalda förskolan om de kunde 
tänka sig att delta i vår studie. Vi poängterade att vårt intresse inte låg i hur de som person agerade 
utan mer som pedagog i allmänhet.  
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Efter vi fått godkännande av förskolechef och pedagoger lämnades ett informationsbrev (Bilaga 1) 
till föräldrarna ut, detta brev grundar sig i de forskningsetiska anvisningarna. I brevet framgår 
tydlig information kring vårt syfte och vad vår uppsats går ut på. Föräldrarna har kunnat kontakta 
oss för frågor samt att ge sitt samtycke till detta eller valt att inte delta samt informerats att om 
barnet inte längre vill delta får de avbryta sin medverkan. I detta brev har det även framgått vilka 
som kommer ta del av resultatet. Vi har även varit tydliga i brevet att alla som förekommer i vår 
studie kommer att vara anonyma. Samt att vi inte kommer att gå ut med namn på förskola, 
avdelning eller andra uppgifter som möjliggör identifiering.  
 
Hartman (2003) menar att forskningsetik inte bara handlar om relationen mellan personerna som 
ska genomföra en undersökning och de som studeras. Det gäller även kunskapssökandet och 
forskarens förhållningssätt som kunskapssökare. Vi förhöll oss till detta genom att vi granskade 
materialet utförligt och var kritiska till den litteratur vi tog del av. Vi eftersökte litteratur som gav 
oss möjlighet att ta del av olika forskares tankar och åsikter kring barns inflytande och delaktighet. 
Detta för att vi skulle kunna stödja oss mot författarnas olika tolkningar och på så sätt kunna vrida 
och vända på begreppen och ställa dem mot varandra samt ifrågasätta och tolka dem i vår 
diskussionsdel.  
 

4.4 Genomförande   

Vi har besökt förskolan vid fyra olika tillfällen vilket förhoppningsvis gett oss en relativt bred bild 
av vad som händer under måltidssituationen. Vid samtliga observationstillfällen tillfrågades 
barngruppen om vi fick vara med på deras lunch och filma dem när de åt. Vid alla tillfällen utom 
ett uttryckte barnen att de ville vara med. Vid det enskilda tillfället var det ett barn som sa nej. 
Detta löstes genom att barnet placerades utanför kamerans synfält. Under observationstillfällena 
har vi befunnit oss en bit bort från barngruppen. Detta för att inte påverka matsituationen, då vi 
ville undersöka det som sker dagligen. Då barnen tagit kontakt med oss har vi vid samtliga tillfällen 
mött upp barnen kring deras frågor och funderingar samt deltagit vid samtal och diskussioner. 
Pedagogernas enda riktlinjer har varit att bete sig som de alltid gör vid lunchen. Vid ett tillfälle har 
vi samtalat med en pedagog kring en särskild situation. Pedagogen ville förklara och förtydliga att 
det förekom en överenskommelse mellan ett barn och pedagogen.  
 

4.4.1 Beskrivning av förskolan och matsalen 

Vid observationstillfällena bestod barngruppen av mellan 10-14 barn och två till tre pedagoger. 
Personalen på avdelningen bestod av två förskollärare och en barnskötare. Variationen i 
barngruppen och personalen berodde på sjukdom och ledighet. Förskolan har ett tillagningskök 
med en kokerska och maten hämtas av pedagogerna och körs in i matsalen på en matvagn.   Barnen 
äter i en matsal med två låga bord och stolar, de har bestämda platser som de blivit tilldelade av 
pedagogerna.  Barnen äter på porslinstallrikar och med kniv och gaffel i barnstorlek. Alla barn utom 
ett dricker ur riktiga glas, det andra barnet har en plastmugg som är hälften så stort som de övriga 
barnens. Vid samtliga observationstillfällen fick barnen inte börja ta mat förrän pedagogerna hade 
satt sig vid bordet. 
 
Barnen tvättar händerna före och efter måltiden. När barnen kommer in i matsalen är borden 
dukade med porslin och karotter, barnen behöver endast gå och sätta sig på sin plats. Vi 
uppmärksammar ingen regel om att invänta tills att alla fått mat eller någon ramsa som bjuder in 
till att börja äta. Barnen sitter vid de flesta tillfällen kvar tills de andra barnen vid bordet har ätit 
färdigt. Det varierar från gång till gång om barnen eller pedagogerna dukar av bordet. Vid båda 
borden erbjuds barnen smörgås efter maten. Det finns två sorters knäckebröd: falurågrut och 
frukostknäcke. Falurågrut kallar de för bubbel, frukostknäcke för ljus.  
 
Vi har valt att återskapa matsalens utformning och var barnen sitter för att det ska bli enklare att 
följa med i diskussions- och resultatdelen. Alla namn och kön är fiktiva på både barn och pedagoger 
för att förhindra identifiering.   
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4.5 Videoobservation 

Datainsamlingsmetoden i denna studie gjordes genom videoobservationer. Johansson och Svedner 
(2006) anser att observation som metod inom lärarexamensarbete är den mest givande metoden 
bland annat eftersom den är relativt lätt att använda. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn (2015) 
skriver genom att observera vad barnen gör och hur de kommunicerar med de vuxna och varandra 
ger det en förståelse för de yngre barnens villkor och vistelse på förskolan. Genom 
teknikutvecklingen har fotografi och film fått större anseende som vetenskaplig metod menar 
författarna. Backman (2008) skriver att då man vill studera verkligheten ska man observera den. 
Författaren skriver att film är ett bra sätt för att återge förlopp och skeenden. Då vi valt att studera 
en specifik företeelse vid återkommande tillfällen så anser vi att metoden som verktyg/ instrument 
ger en hanterlig och meningsfull bild av verkligheten.  
 
Vi anser att videoobservationer är ett givande sätt att få tag i en stor mängd data. Det filmade 
materialet ger en kvantitet av material att arbeta med. Med hjälp av denna observationsmetod tror 
vi att det barndomssociologiska synsätt som vi fokuserar på i studien blir tydligast representerat. 
Detta eftersom barnens perspektiv tydligt synliggörs via film och genom att vi kunnat dokumentera 
hur barnen kommunicerar, formulerar och yttrar sig. Genom detta har vi sedan kunnat se och 
bemöta situationer där inflytande och delaktighet förekommer. Vi anser även att videoobservation 
är ett bra sätt att komma åt och få uppleva verkligenheten och det som sker här och nu. Vi tror att 
detta bland annat kan bero på närheten till barnen och verksamheten och det som sker även om 
dessa handlingar sker ordlöst.  
 
Det vi tagit i begrundan i vårt val av observationsmetod är främst barnens ålder (tre år) och deras 

sätt att formulera och uttrycka sig. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn (2015) beskriver att barn i 

denna ålder utvecklar sitt talspråk och att variationen av hur stor del de kan göra sig förstådda 

med ord är stor. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn (2015) skriver att observation som metod gör 

att forskaren kommer nära fenomenet som ska studeras. Videoobservationer har fått kritik på 

grund av att metoden ger en stor mängd data. För oss var det en fördel då det gav oss större 

möjligheter att upptäcka olika situationer som var aktuella för vår studie. 
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4.6 Utrustning och observationsplanering 

I samråd med pedagogerna på förskolan valde vi att använda oss av förskolans kameror att filma 
med, detta då barnen är vana vid att dessa används samt att materialet på så vis inte finns 
tillgängligt utanför förskolorna. Vi placerade ut kamerorna en bit bort från borden så att alla barn 
och pedagoger var synliga i kamerans bild förutom ett barn vid ett tillfälle. Vi delade upp ansvaret 
så att vi ansvarade för att observera ett bord var. Vi planerade så att vi filmade samma bord vid två 
tillfällen men varannan gång. Detta för att undvika egna föreställningar och tolkningar av 
situationer och för att skapa en variation mellan tillfällena.  
 
Det inspelade materialet laddade vi sedan över till en av förskolans datorer, detta var en 
nödvändighet då kamerornas minnen tog slut. Anledningen till att vi använde oss av förskolans 
dator var att alla observationer skulle vara samlade på samma plats, samt att det inspelade 
materialet inte skulle finnas tillgängligt utanför barnens förskola av sekretess skäl. På detta sätt 
gav vi även förskolans pedagoger tillgång till observationerna i sin helhet, vilket var ett önskemål 
från pedagogerna. Vi filmade hela lunchen vid samtliga observationstillfällen. Tiden varierade från 
ca 20 minuter till 40 minuter.  Vi valde att gå till väga på detta sätt för att inte missa viktiga detaljer.  
 

4.7 Genomförande av analys   

I denna del redovisas de metoder som använts för att kunna hantera, organisera och kategorisera 
den insamlade datan från observationstillfällena. Analysmetoderna som vi använt är Critical 
Incident Technique (CIT). CIT metoden går ut på att forskaren väljer ut situationer från 
observationen som är avgörande för att möta och besvara forskningsfrågan (Löfdahl, Hjalmarsson 
och Franzèn, 2015). En observation med viss struktur har också använts då vi har sökt efter 
specifika situationer för att möta våra frågeställningar (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn, 2015).  
 
Våra frågeställningar är;  

 Vilka förhållningssätt har pedagogerna till barns inflytande och delaktighet vid 

måltidssituationen på förskolan?  

 Hur skapar pedagogerna tillfällen för barnen att tillämpa inflytande och delaktighet vid 

lunchen? 

 På vilket sätt har barnen möjlighet att utöva inflytande och delaktighet vid lunchen?  

Vi letade specifikt efter situationer där barnen strävar efter/får/ har möjligheter till inflytande och 
delaktighet samt situationer där de nekades inflytande och delaktighet. Samt situationer där 
pedagogerna initierar till eller hindrar barnen att utöva inflytande och delaktighet. Dessa sekvenser 
har både varit i samtal och aktiva handlingar. Sekvenser som vi ansett varit relevanta och 
betydelsefulla för att möta våra frågeställningar har vi gått tillbaka till och analyserat otaliga 
gånger. Vid slutet av observationerna har vi vid samtliga tillfällen diskuterat situationerna och det 
som filmats. Detta är en metod som kallas för deltagande observation och innebär att forskaren för 
dagboksanteckningar efter att observationerna avslutats (Johansson och Svedner, 2006). Det 
innebär även att observatören deltar i aktiviteten som observeras skriver Johansson och Svedner 
(2006). Detta är ett tillvägagångssätt som karakteriserar den etnografiska metoden skriver 
Johansson och Svedner (2006). Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn (2015) menar att detta är ett 
bra tillvägagångssätt för att inte glömma vad forskarna upplevt i olika situationer. Vi har även efter 
samtliga observationstillfällen skrivit ner korta reflektioner. För att lättare kunna hitta dessa 
sekvenser gjorde vi även korta anteckningar på situationer som vi tyckte var relevanta när vi 
observerade, dessa tittade vi extra noga på när vi gick igenom vårt videomaterial.  
 
För att organisera och systematisera data och bringa ordning i den har vi valt att använda oss av 
den kvalitativa metoden hermeneutik. Termen betyder att tolka och har genom tiderna använts 
som tolkningslära (Starrin och Svensson, 2008). Arfwedson (2005) beskriver människan som en 
tolkande varelse, som ständigt och av nödvändighet försöker förstå sin omvärld. Löfdahl, 
Hjalmarsson och Franzèn (2015) menar att den egna förståelsen kan ta över vilket kan leda till att 
barnens perspektiv försvinner och istället blir något som passar den vuxnas förståelse.  
Det är därför av stor vikt att man diskuterar och gör tolkningar kring det insamlade materialet 
menar författarna.  
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Situationerna som urskiljdes från videoobservationerna transkriberades till två papperskopior. För 
att kunna ges en ändamålsenlig och tolkningsbar form för att kunna relatera situationerna till de 
ursprungliga frågeställningarna har vi med hjälp av färgpennor markerat situationer som olika 
teman i texten för att tydliggöra och hitta mönster mellan dem. Detta är ett tillvägagångssätt som 
Fast (2007) beskriver för att skapa tydlighet vid transkribering. Vid detta tillfälle satt vi enskilt med 
varsin papperskopia för att inte påverka varandra. Texterna har sedan presenterats, jämförts och 
ifrågasatts av varandra för att på så sätt försöka skapa ett så neutralt underlag som möjligt som 
inte är påverkat av våra egna föreställningar och våra upplevelser av situationerna. 
 
Med stöd från analysmetoderna urskiljer sig fyra teman/mönster. Dessa teman/mönster var på 
olika sätt återkommande och upprepade sig då vi gick igenom det filmade materialet vid 
transkriberingen. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn (2015) menar att genom att skapa 
teman/kategorier från insamlad data kan man lyfta fram kunskap från undersökningen.  De 
mönster som återkom namngavs sedan i begreppsform som påståenden i resultatets rubriker.  
 
Rubrikerna som utföll från teman/ mönstren är: 

 Ord och tonlägen som kan såra eller stärka 

 Valmöjlighet - ett sätt för delaktighet och inflytande  

 Samtal och sociala koder - skapar möjligheter för delaktighet 

 Självständighet- ett sätt till inflytande och delaktighet 

4.8 Validitet - reliabilitet   

Det är viktigt då man genomför en etnografisk studie att data samlats in på ett noggrant sätt samt 
i tillräcklig mängd för att kunna dra slutsatser av den. Det är även viktigt att man inte låter sina 
egna föreställningar ta över och det man själv tar för givet då detta kan leda till att man inte kan 
svara på syftet (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn, 2015). Metoden observation kan ha de 
bristerna att observatörerna ser på situationerna ur olika synvinklar samt att de uppmärksammar 
olika saker som sker menar Johansson och Svedner (2006). Vid genomgången av insamlad data är 
det lätt att göra egna personliga tolkningar, utifrån detta och för att undvika att studien blir alltför 
personligt vinklad upplever vi det som en stor fördel att vi varit två personer som gemensamt 
genomfört denna studie. Det har gett oss möjligheten att diskutera med varandra och även vid 
tillfällen påmint varandra om att vissa saker har varit personliga tolkningar av vissa situationer.  
 
Det är också viktigt att forskaren studerar det som svarar på syftet, att man mäter det som planerats 
att mätas för att på så sätt skapa en så giltig studie som möjligt skriver Löfdahl, Hjalmarsson och 
Franzèn (2015). Författarna menar även att om forskaren har en relation till barnen kan det 
påverka tolkningarna i observationerna eftersom man har bilder av hur barnet är och beter sig. 
Detta har vi inte upplevt då vi inte haft någon personlig koppling till barnen, barngruppen eller 
pedagogerna.  
  
För att undvika att vår egen förståelse av det insamlade materialet tar över har vi efter varje 
observation diskuterat det vi sett och reflekterat över situationerna. Vi har på så sätt tagit ett 
inifrånperspektiv vilket enligt Löfdahl, Hjalmarsson och Franzèn (2015) innebär att forskaren 
försöker förstå och förklara handlingar genom att studera beteenden och uppträdanden. Löfdahl, 
Hjalmarsson och Franzèn (2015) skriver att den egna förståelsen ibland kan ta över vilket kan leda 
till att barnens perspektiv försvinner och istället blir något som passar den vuxnas förståelse. Det 
är därför av stor vikt att man diskuterar och gör tolkningar kring det insamlade materialet menar 
författarna. För att undvika detta har vi använt oss av den kvalitativa metoden hermeneutik. 
Termen betyder att tolka och har genom tiderna använts som tolkningslära (Starrin och Svensson, 
2008). Arfwedson (2005) beskriver människan som en tolkande varelse, som ständigt och av 
nödvändighet försöker förstå sin omvärld. Vid transkriberingen av det filmade materialet valde vi 
att skriva ut varsin kopia för att minimera riskerna att påverka varandra. 
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5. Resultat  

5.1 Läsning av resultatet 

Utifrån det transkriberade materialet urskildes fyra teman. Eftersom dessa teman var frekvent 
återkommande ansåg vi att de hade stor betydelse för studiens resultat. Därför valde vi att låta 
dessa teman ligga till grund för rubrikerna i resultatdelen. Vi har valt att redovisa resultatet utifrån 
dessa teman istället för att utgå från våra frågeställningar eftersom vi upplevde att dessa teman gav 
en tydligare presentation av videoobservationerna. Vi anser även att temana är mer specifikt 
inriktade på olika situationer som förekom i videoobservationerna och blir på så sätt inte lika öppna 
som frågeställningarna. Temana går in på djupet i videoobservationerna och visar på vad vi anser 
vara intressant med de olika situationerna.  
 
Situationerna som redovisas nedan är från videoobservationerna. För att skapa tydlighet i texten 
är observationerna skrivna i indragna referatblock, i vissa fall har vi även valt att redovisa 
observationerna i tabellform. Detta för att tydligt kunna visa på både tal och handling. 
Pedagogernas namn är i observationerna markerade med fetstil så att det ska bli mer överskådligt 
vem som är pedagog och vem som är barn. Under samtliga rubriker förekommer ett flertal 
observationer, för att skilja dem åt har de markerats med en stor bokstav. Under referatblocken 
följer en kort analys som kopplar observationen till studiens frågeställningar. Analyserna belyses 
sedan teoretiskt i diskussionen. 
 

5.2 Ord och tonlägen som kan såra eller stärka 

I en av frågeställningar undersöks vilka förhållningssätt pedagogerna har till barns inflytande och 
delaktighet vid måltidssituationen. I följande observationer kan vi följa hur pedagogernas 
förhållningssätt skapar hinder eller möjligheter för barnens inflytande över måltiden. Här nedan 
följer fem exempel från verksamheten. 
 
A. Obetänkta kommentarer kan hindra barnens inflytande 
 

Säger Gör  
 Annika reser sig upp för att hämta 

ett glas till sig. Då Annika har rest sig 
och gått och hämtat glaset tar Sam 
karotten med soppa och drar den mot 
sig. Han håller i sleven och ska precis 
hälla upp då Annika kommer 
tillbaka till bordet.  

Annika: Nej Sam jag häller upp soppa 
till er 
idag.
  
Sam: Men jag kan själv 
Annika: Nej du spiller bara och jag 
vill inte ha soppa på hela bordet.  

Annika tar sleven och häller upp 
soppa till Sam, Sam tittar på sin 
tallrik. 
 

Annika: 
Varsågod
  
Sam: Tack  

Annika häller upp soppa i Sams 
tallrik. 

 
I denna situation försöker Sam skapa inflytande över sin situation genom att ta maten själv. Annika 
stoppar honom och tillrättavisar honom och genom att säga att hon inte vill ha soppa på hela 
bordet. Det verkar som att hon redan har bestämt att det är det som kommer att ske när Sam häller 
upp vilket hon också signalerar till honom. Genom att uttrycka sig på det sättet förmedlar Annika 
att Sam inte kan själv och behöver ha hjälp av en vuxen.  
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B. Hur lätt barn och pedagoger kan missförstå varandra 

 
Säger Gör 
 
Annika: Du äter som en bebis, äter 
de som bebisar där borta? 

Moa tar grönsaker med händerna. 
 
Annika nickar mot 
småbarnsavdelningen, vi ser inte 
pedagogens ansiktsuttryck 
 
Moa möter pedagogens blick men 
tittar sedan ner i bordet. 

Isak: Du äter som en bebis Isak vänder sig och tittar på Moa 
Moa svarar inte, hon tittar på sin mat. 

 

En stund senare 

Säger Gör 
 Moa tar oliver med händerna 

Annika sätter gaffeln i handen på 
Moa och för den fram och tillbaka för 
att visa hur den ska användas.  
Moa sjunker ihop, får en frånvarande 
blick men följer med i rörelsen. 

Annika: Titta du kan ju äta med 
gaffel 
 
Annika: Vill du ha mer att dricka? 

Moa svarar inte utan håller för 
öronen. 
 
Moa svarar fortfarande inte och 
håller för öronen när Annika pratar. 

  
Senare in i lunchen när Olle och Kalle har ätit upp sin mat 
 

Säger  Gör 
Annika: Vill ni ha en smörgås? 
Moa säger med låg röst: Kan jag få 
smörgås?   
Annika: Du har fortfarande mat 
kvar på tallriken, ät upp den först. 

Annika tittar på Kalle och Olle. 
 
 
Moa tittar på sin tallrik, ser 
nedstämd ut och petar i maten med 
händerna hon äter inget. 

Annika: Moa, inte med händerna 
 

Moa fortsätter titta på sin tallrik 

Annika: Vad tycker du om maten 
Moa? 

Inget svar 

Annika: Moa vill du ha mer att 
dricka? 

 

Annika: Är du hungrig? 
Moa: Nej... 
Annika: Varför äter du med 
händerna? 
Annika: Vill du ha smörgås? 
Moa: Nej 

Moa tittar ner i bordet. 
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Det går en stund, Moa har fortfarande inte ätit något mer. 
 

Säger Gör 
Moa: Kan jag få smörgås?  
Annika: Jag frågade ju dig och då sa 
du nej  

 
Moa tittar frågande på Annika och 
sedan ner i bordet. 

Annika: Vill du ha en smörgås? 
Moa: Ja, en ljus 
 

Moa ser förvånat på Annika 
 
Annika brer ett frukostknäcke och 
ger till Moa som genast äter upp den. 

   
I den här situationen blir det tydligt för oss hur lätt det är att barn och pedagoger missförstår 
varandra. När Annika sagt till Moa att hon äter som en bebis, tittar Moa ned i bordet, lite som om 
hon skäms. Förmodligen tolkade hon det som kritik, medan Annika inte ser ut som hon sagt det 
för att kritisera utan mer som ett skämt eller sätt att få kontakt. När hon sedan nekas smörgås på 
grund av att det finns mat kvar på tallriken, mat som hon inte själv har tagit så anser vi att detta är 
tecken på makt från pedagogens håll. Annika förmedlar att måltidssituationen kräver ett visst 
beteende men glömmer att informera Moa om dessa, kanske är reglerna så självklara för henne.  
 
C. Uppmuntran till eget initiativ 

 
Säger Gör 
Isa: Kan jag få en ljus smörgås? 
Anna: De är slut men du kan fråga vid 
det andra bordet 

 
 
 

Isa: Kan jag få en ljus? 
Sara: Ja, det kan du få. Då får ni klara 
er utan, för nu är det slut på ljust bröd. 
Isa tog den sista. 

Isa går till Sara och frågar. 
Sara suckar och tittar på de andra 
barnen runt bordet 

Molly: Jag vill ha ljus 
  
Anna: Det är slut både här och hos 
Sara, men gå till köket och fråga om 
det finns fler  

 
 

Molly går till köket och kommer 
tillbaka med en smörgås 

 
Vid detta tillfälle visar pedagogerna på olika sätt att se på barns inflytande och rätt att påverka.  
Anna ger Isa möjlighet till inflytande och att påverka. Hon låter Isa gå till ett annat bord för att be 
om en viss sorts smörgås som är slut vid deras bord. Isa frågar och får en smörgås av Sara vid det 
andra bordet men detta sker med en ljudlig suck, vi tolkar att sucken kom för att den sortens bröd 
då tog slut även vid det bordet. Vid detta tillfälle har Sara ett val, hon kan be ett barn att fråga efter 
mer bröd i köket, men väljer att inte göra detta utan upplyser istället barnen om att Isa tog den 
sista smörgåsen av den sorten vilket gör att barnen vid det bordet inte kan få någon sådan smörgås.  
 
D. Information skapar förståelse 

Barnen kommer in till det dukade bordet, på allas platser utom vid Signes står 
vanliga glas. På Signes plats står en mindre mugg av plast.  
 

Säger Gör 
 Olle tittar sig runt, men fastnar med 

blicken på det lilla glaset.  
Olle: Varför har Signe ett 
småbarnsglas? 
Annika: De vanliga glasen är så 
tunga så Signe kan inte hålla i dem 

Olle ser frågande ut 

Olle: Ja ha... Olle ler 
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När endast Signe ges ett annat glas, särskiljs hon från de andra och pedagogerna signalerar att hon 
är annorlunda och att hon inte klarar av att hantera ett vanligt glas. Samtidigt som det ger henne 
en möjlighet att kunna dricka själv utan att spilla. När pedagogerna förklarar för barnen varför 
Signe har ett annat glas uppfattar vi det som att de accepterar det och inte längre tycker att det är 
underligt. 
 
E. En kommentar kan ha många funktioner 
 

Barnen vid Saras bord har precis börjat äta och Sara har bjudit ut grönsakerna 
och barnen har fått de grönsaker som de önskat, gurkan är snart slut på fatet och 
Sam och Lisa som var bland de första att få grönsaker tittar på fatet som precis 
ställts ner framför dem.  

 
Säger Gör 
 Sam tittar på sin tallrik och börjar 

fokusera mer på att äta gurka, 
samtidigt som han tittar på Lisas 
tallrik då även hon för tillfället bara 
äter gurka. Sam har nu dragit upp 
axlarna och äter endast gurka. Sara 
märker att Sam och Lisa tittar 
upprepade tillfällen på grönsaksfatet 
och att de äter mer forcerat och på ett 
sätt som kan uppfattas som stressat. 

Sara: Var det gott med gurka idag 
Sam? 
Sam: Jag älskar gurka, det är det 
godaste som finns! 
Sara: Jag tycker också om gurka, vet 
du om det tar slut på fatet, då går vi 
till köket och frågar om det finns mer. 
Sara: För det ska ju räcka till alla 

 

 Sam och Lisa tittar på Sara, alla ler. 
Sam sänker axlarna och äter vidare, 
nu äter han även av den andra maten. 

  
När Sara upplyser Sam om att det finns mer grönsaker att hämta i köket så visar hon att alla barn 
är lika värda och har rätt till lika mycket. Detta på ett mycket rättvisare sätt än om hon hade fördelat 
lika många grönsaker till varje barn. Med samma ord så skapar hon även ett lugn runt bordet då 
barnen blir medvetna om att de inte behöver stressa för att hinna få mera gurka innan det är slut 
på fatet. 
 

5.3 Valmöjlighet – ett sätt för delaktighet och inflytande 

I en av frågeställningarna undersöks hur pedagogerna skapar tillfällen för barnen att använda 
inflytande och delaktighet vid lunchen. Då vi granskar vårt insamlade material ser vi att barnen vid 
återkommande tillfällen ges valmöjligheter bland annat om de vill dricka mjölk eller vatten, eller 
om barnen efter att de ätit upp maten vill ha en hård smörgås, antingen en ljus eller en bubbel. 
Observationerna visar att tillvägagångssättet som pedagogerna använder sig av för att skapa 
delaktighet och inflytande vid måltiden skiljer sig åt. Nedan följer några exempel från 
verksamheten. 
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A. Skapande valsituationer 

Säger Gör 

Anna: Oskar, vill du ha en smörgås? 
Oskar: Ja  

Anna håller upp en brödbit av 
vardera sort 

Anna: Ljus eller bubbel? 
Oskar: Ljus 

 

Anna: Hel eller halv? 
Oskar: Hel 

 
Oskar ler stort 

Anna: Molly, vill du ha en smörgås? Anna brer smörgåsen och räcker 
den till Oskar, blicken har hon vänt 
mot Molly 

 
Barnen vid det andra bordet tillfrågas på samma sätt. 
 

Säger Gör 
Anna: Molly, vill du ha mjölk eller 
vatten? 
Molly: Mjölk  

Anna tittar på Molly, men Molly 
tittar inte upp utan fortsätter att ta 
grönsaker 

Anna: Lukas, vill du ha mjölk eller 
vatten? 
Lukas: Mjölk 

Anna tittar på Lukas, han tittar 
tillbaka 

Anna: Oskar, vill du ha mjölk eller 
vatten? 
Oskar: Mjölk 

Anna sveper med blicken runt bordet, 
Oskar fortsätter ta köttbullar 

Anna: Ella.... 
Ella: Mjölk 

Ella förekommer Anna, avbryter 
henne och berättar att hon vill ha 
mjölk 

 
Anna frågar alla barnen runt bordet på samma sätt, samma fråga ställs även 
vid det andra bordet. Detta sker vid samtliga observationstillfällen. 

 
När det finns möjlighet att låta barnen välja på två olika saker, exempelvis 
falurågrut/frukostknäcke eller mjölk/vatten så nyttjar pedagogerna detta tillfälle och låter barnen 
få göra ett val.  
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B. Två olika sätt som barnen ges inflytande över är hur och var ketchupen ska placeras och doseras. 
 

Bord 1 
Säger Gör 
Anna: Allan vill du ha ketchup till 
maten? 
Allan: Nej, inte ketchup 
Anna: Då behöver du inte det 

Anna tittar på Allan  

Anna: Oskar vill du ha ketchup 
Oskar: Ja, där 

Oskar pekar på korven 
Anna sprutar ketchup på korven. 

Anna: Ella vill du ha ketchup 
Ella: Ja på moset 
Anna: Vad bra att du säger vart du 
vill ha ketchupen 

Anna vänder sig om till Ella utan att 
få ögonkontakt med henne 

Ella: Mmmmmm jag tycker om 
ketchup på mos. 
Anna: det gör jag med 

Anna och Ella får ögonkontakt, båda 
ler 
 

Lukas: Jag vill ha ketchup 
Anna: Självklart ska du också få 
ketchup Lukas, kan du peka var jag ska 
hälla? 
Lukas: Där 

Lukas pekar på hela tallriken och 
Anna ringlar över ketchupen över 
både korven och potatismoset.  
 

Anna: Någon mer som vill ha 
ketchup? 

Anna ser sig om kring och söker 
ögonkontakt med Isa och Molly men 
ingen av dem svarar. 

 
Bord 2 

Säger Gör 
Sara: Lisa, var vill du ha ketchup? 
Lisa: Där   

Lisa pekar på korven 
Sara sprutar ketchup på korven 

 Sara för ketchupflaskan över till 
Signes tallrik 

Sara: Var vill du ha ketchup 
Signe: På korv och mosen 

Sara sprutar ketchup på korven och 
moset 

Olle: Jag vill ha där Olle pekar på en tom plats mellan 
korven och moset. 
Sara serverar ketchup på angiven 
plats. 

 Sara flyttar över flaskan så den är 
över Isaks tallrik 

Sara: Var vill du ha ketchup 
Isak: På allt 

Sara ringlar ketchup över all mat på 
Isaks tallrik och vänder sig mot Sam. 

Sara: Var vill du ha ketchup Sam 
Sam: På morötterna 

Sara häller ketchup på morötterna. 

 
Observationerna ovan skiljer sig åt genom att Anna frågar både om barnen vill ha ketchup och var 
den i så fall ska vara, medan Sara utgår från att alla barn vill ha ketchup och endast frågar var den 
skall vara. Men båda pedagogerna ger barnen på olika sätt inflytande över var ketchupen ska 
placeras. Vi funderar om det kan vara så att vanligtvis vill alla barn vid det bordet ha ketchup och 
att det är därför som Sara inte frågar om de vill ha. När det kommer till genomförandet av 
handlingen att ta ketchup så tar pedagogerna över och utför handlingen åt barnen.  
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5.4 Samtal och sociala koder – skapar möjligheter för delaktighet 

En av studiens frågeställningar är att undersöka hur pedagogerna skapar tillfällen för barnen att få 
inflytande och delaktighet vid lunchen. Observationerna visar att pedagogerna många gånger 
initierar till samtal. Pedagogerna fördelar i vissa fall ordet och ser till att alla som vill vara med får 
möjlighet till detta, samt ser till att samtalet flyter och sker på ett rättvist och trevligt sätt. 
Pedagogerna är också närvarande i barnens samtal till exempel då samtalen handlar om barnens 
personliga åsikter. Pedagogerna finns då med som stöd och hjälper barnen att få sin åsikt hörd och 
respekterad. Det förekom även tillfällen då barnen inte ville prata och då respekteras detta av 
pedagogerna. Nedan följer fyra exempel från verksamheten. 
 
A. Respekt för barnens tystnad 
 

Säger Gör 
Annika: Vad har ni för favoritmat? Barnen visar ingen reaktion på 

frågan, de fortsätter att äta. Det går 
en stund men ingen säger något.   

Olle: Köttbullar Olle tar inte blicken från maten utan 
fortsätter att äta. 

 Annika väntar en stund och tittar 
sedan runt bordet för att se om 
någon annan svarar, när hon inte 
får någon respons på sin fråga 
fortsätter hon också att äta. 

 
Annika bjuder in till samtal och visar att hon är intresserad av barnen och deras åsikter. Barnen 
är så fokuserade på maten att de inte svarar på erbjudandet. Annika respekterar detta och låter 
dem äta i lugnt och ro. 
  
B. Respekt för barnets åsikt 
 

Säger  Gör 
Anna: Vad tycker ni om maten? 
Alla barnen utom Molly svara att det 
är jättegott. 

Molly tittar ner i maten och petar 
med gaffeln bland grönsakerna, 
Anna ser vad Molly gör och lutar sig 
emot henne  

Anna: Är det något som du inte 
tycker är gott? 

Molly pekar på grönsakerna. 

Molly: Jag vet inte vad det här är...  
Anna: Jag tror att det är zucchini 

Molly slickar försiktigt på zucchinin. 

Molly: Det var inte min smak Molly lägger sedan den åt sidan och 
fortsätter äta.  

Anna: Så kan det vara ibland, men 
vad modig du är att du smakade. 

 

 Molly håller upp en bit zucchini 
vänder sig mot Louise.  

Molly: Tycker du om den här? 
Louise: Ja, det gör jag 
Molly: Det gör inte jag, du kan få min 
om du vill 
Louise: Nej tack, det är bra 

 
 
Molly tittar på Louise och ler 
 
 

 
När barnen och Anna samtalar om mat och smak, framkommer det att Molly inte är förtjust i 
zucchinin som ligger på tallriken. Anna visar en förståelse för att Molly inte tycker om zucchinin 
och förmedlar därigenom respekt för hennes åsikt samt att hon är värd att lyssnas på. Anna visar 
även en delaktighet i Mollys åsikt och ger henne inflytande att själv bestämma vad hon vill och 
inte vill äta. 
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C. Pedagogen som stöd och guide vid samtal  
 

Lisa: Min mamma säger att broccoli är nyttigt 
Olle: Min med och det ser ut som träd 
Lisa: Jag gillar träd, alla borde äta träd 
Olle: Alla vid vårt bord äter träd 
Lisa: Nä, Sam äter inte träd. Varför äter inte du broccoli? Det är jättenyttigt! 
Sam: Jag vill inte äta broccoli 
Olle: Varför inte då? 
Sam: Broccoli luktar illa och ser ut som träd, jag vill inte äta träd 
Lisa: Jag tycker du ska smaka, om du inte har provat så vet du inte vad det 
smakar 
Olle: Har man inte smakat kan man inte säga att det inte är gott 
Sam skruvar på sig.  
Sam: Men jag vill inte smaka!  
Sara: Det är bra att ni tycker om broccoli Lisa och Olle, för det är som era 
mammor säger. Broccoli är nyttigt, men Sam måste själv få bestämma vad som 
ska ligga på hans tallrik och vad han tycker är gott. För tänk om jag skulle säga 
att ni var tvungna att äta något som ni inte tycker om, det skulle inte vara så 
roligt, eller?  
Olle: Jag tycker inte om chili! 
Lisa tittar ner i bordet: Nä eh 
Sam: Jag gillar chili, det är starkt! 
Sara: Tänker ni på att ni har olika smak? Det kan man ha och det är bra, alla 
kan inte tycka om samma saker, det vore ganska konstigt... 
Olle: Ah 
Lisa tittar på Sara, men säger inget. 
Sam: Jag gillar chili 
Sara: Ja, du tycker om chili men det gör inte Olle och Lisa. Men Olle och Lisa 
tycker om broccoli och det gör inte du 
Barnen ler. 
Sara: Olle och Lisa, tänk om Sam skulle tvinga er att äta chili. Hur skulle det 
kännas? 
Olle: Det skulle brinna i min mun! 
Sara: Jo, kanske det, men hur skulle det kännas på insidan? Skulle du känna dig 
arg/ledsen/glad? 
Lisa: Jag skulle bli ledsen 
Olle: Jag med 
Sam: Inte jag, jag skulle vara glad! Jag gillar chili! 
Sara: Jo, Sam men kände du dig glad när Olle och Lisa sa att du måste äta 
broccoli? 
Sam: Nä, då ville jag gråta. Jag tycker inte broccoli är gott! Det är äck...(ler) inte 
min smak 
Sara: Det är därför vi måste komma ihåg att alla kan ha olika smak, men det 
gör inget. Alla är lika bra ändå och vi får aldrig tvinga kompisarna till något 
som de inte vill. 
Lisa: En gång tvingade du mig att ha vantar! 
Sara: Tänker du på idag när vi var i skogen? 
Lisa: Ah 
Sara: Minns du varför jag gjorde det? 
Lisa: Jo, det var kallt... 
Sara: Precis och om händerna blir för kalla så kan de göra jätteont, och jag ville 
inte att du skulle få ont i händerna. Minns du att jag sa det? 
Lisa: Jo och vet du... Det var jätteskönt med vantar, för mina är så lurviga! 
Olle: Får vuxna tvinga barnen men barnen får inte tvinga barnen? 
Sara: Mmm, men egentligen får ingen tvinga någon. Men ibland vet vuxna 
saker som är bra för barnen och tvingar för att de vet att det kommer bli bra för 
barnen. Som jag gjorde med Lisas vantar... 
Sam: Mina vantar är gröna 
Olle: Om man inte har vantar kan man inte göra snöbollar. Kan du tvinga mig 
med vantar så att jag kan göra snöbollar? 
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Sara (ler): Jag kan hjälpa dig på med vantarna när vi går ut 
 

I samtalet bland barnen kring vem och hur mycket broccoli som ska ätas, bryter Sara in vid ett 
lämpligt tillfälle. Hon informerar barnen om att det är det enskilda barnet själv som avgör om och 
hur mycket broccoli som ska ätas. Hon visar både förtroende för barnet men också att alla 
människor har rätt till en egen åsikt och att den åsikten är värdefull, samt att var och en bestämmer 
över sin kropp. Hon litar på barnets omdöme och respekterar att de inte vill äta en viss sak 
oberoende vad det beror på. Genom att Sara vänder på frågan om broccoli till Olle och Lisa och 
frågar vad de inte tycker om och hur det skulle kännas om de blev tvingade att äta den skapar hon 
en förståelse hos barnen att alla är olika. Hon gör även Sam delaktig i samtalet genom att öppna 
upp för mat som han tycker om men inte Olle och Lisa. Att känna delaktighet i gruppen tror vi även 
grundar sig i känslan att ha någon som tycker lika som en själv och som delar ens åsikter. I denna 
observation är det maten som är den gemensamma nämnaren som skapar delaktighet bland 
barnen.  
  
D. Att lära sig kreativa meningar och att rikta sitt tal till en person 
  

Säger Gör 
Oskar: Jag har ätit upp! 
Anna: Kommer du ihåg vad vi kommit 
överrens om att träna på så att jag ska 
veta vad du vill  

Oskar tittar på Anna 

 
 
Oskar: Kan jag be att få mer mat? 
Anna: Åh, nu förstår jag! Självklart 
får du det! 

Oskar skrattar högt 

Oskar: Filmade du det?  
Sofi: Ja, det gjorde jag. 
Oskar: Bra då kan vi titta på det sedan 

Oskar tittar på Sofi 
 
Oskar ler 

 
 
 
Oskar: Tack för maten  
Anna: Varsågod. 

När Oskar har ätit upp maten syns 
ett leende i hans ansikte, han börjar 
skratta och tittar på Anna.  
 
Anna ler tillbaka 

  
Efter lunchen berättar Anna för oss att hon och Oskar har en överenskommelse att Oskar ska börja 
säga vad det är han vill ha eller vad han vill göra istället för att berätta vad han gjort och utgå från 
att någon ska veta vad han vill. Det ingick även i deras överenskommelse att Oskar skulle tacka för 
maten istället för att säga "klar". Genom att Anna uppmuntrar Oskar att formulera kreativa 
meningar som är riktade till en person, istället för att endast konstatera att han har ätit upp ger 
hon honom råd hur han ska gå tillväga för att göra sin röst hörd. Via observationerna ser det ut 
som att Anna ser måltidssituationen som ett tillfälle där barnen kan träna på sociala koder som 
fungerar både på förskolan och ute i samhället. Genom att göra sin röst hörd kan barnen också 
påverka sin situation och uttrycka vad de vill och inte vill, via språket kan de skapa möjligheter för 
att vara delaktiga i ett samtal eller i en situation. 
 

5.5 Självständighet- ett sätt till inflytande och delaktighet 

En av studiens frågeställningar är på vilket sätt barnen har möjlighet att utöva inflytande och 
delaktighet vid lunchen? Ett sätt för barnen att få detta kan vara genom att de får känna att de är 
självständiga och att de får uppleva att pedagogerna har förtroende för att de klarar av att utföra 
vissa handlingar och beslut. Nedan följer tre exempel från verksamheten.  
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A. Att ges en möjlighet att välja själv 
 

Säger Gör 
 Barnen sätter sig vid bordet, Anna 

ställer de sista karotterna på bordet. 
Anna sätter sig ner. 

Anna: Varsågoda  
 

Anna placerar ut skålar och karotter 
så att de flesta barnen har något att 
börja ta mat eller grönsaker ur. Barnen 
tar det de vill ha och skickar skålen 
vidare till nästa barn. Oskar får skålen 
med sås. 

Oskar: Jag älskar inte sås 
Anna: Du väljer själv om du vill ha 
sås eller inte. Jag har inte smakat 
den men jag tycker den luktar 
ganska gott 

Oskar har rynkat pannan. 
Anna ler 

Isa: Jag vill ha sås, jag gillar det 
Anna: Oskar, då kan du ju skicka 
såsen till Isa, för hon vill ha sås 

Oskar ler och skickar skålen 
  

 
Anna låter barnen själva ta mat, barnen får då makten att göra egna aktiva val och på så vis får de 
inflytande över sin måltid. Anna informerar barnen om dessa val genom att berätta för dem att det 
är barnen själva som bestämmer vad som ska ligga på deras tallrik. Anna förmedlar genom dessa 
handlingar att de har förtroende för att barnen är kapabla att utföra handlingen och att avgöra vad 
de ska äta. Observationen visar även att Anna respekterar att barnen har olika smak och tvingar 
dem inte att smaka, däremot uppmuntrar Anna genom att prata om hur hon upplever maten. 
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B. Träna på självständighet  

 
Säger Gör 
 Allan tar pastasleven i sin vänstra 

hand, han håller högt på sleven, sin 
högra hand har han på pasta skålen. 

 Allan vänder ner pastasleven i pastan 
för att ta. Skålen åker då iväg mot 
Anna, han får upp två pastaspiraler 
som han lägger på tallriken. 

 Allan drar upp axlarna och rynkar på 
näsan. Han tittar på skålen. 

 Allan försöker ta mer men skålen är för 
långt borta så han kan inte hålla i den, 
han håller fortfarande sleven i sin 
vänstra hand och högt upp på 
handtaget. 

 Han vänder ner sleven för att ta mer 
pasta, skålen gungar till och det Allan 
fått upp i sleven ramlar ut på bordet. 

 Allan sjunker ihop, axlarna hänger och 
blicken är riktad på den utspridda 
pastan på bordet. 

 Han tittar sedan på sin tallrik, vrider 
blicken till Isas tallrik och sedan 
tillbaka till sin egen tallrik igen. 

 Anna uppmärksammar detta och 
följer händelsen, hon för skålen närmre 
Allan utan att säga något. 

 Allan som fortfarande håller i sleven 
tar mer pasta. Anna håller kvar sin 
hand på skålen, nu står skålen stilla och 
Allan vänder ner sleven djupt i skålen. 
När han tar upp sleven kommer den 
mot Annas hand som i det läget 
fungerar som ett stopp för pastan, som 
på så vis ligger kvar i sleven. 

 Allan drar upp axlarna och tar ett djupt 
andetag, lyfter sakta upp pasta sleven 
och häller ut pastan på tallriken. 

 Allan ler stort och skickar vidare 
skålen. 

Anna: Vad bra du var på att ta pasta 
Allan: Ja, jag är stor, jag kan själv! 

Allan ler och nickar 

 
I observationen visar Allan att han vill ha inflytande över situationen genom att han tar pastasleven 
och försöker lägga upp mat själv. Han kämpar och visar gång på gång att han vill göra detta själv 
då han på nytt försöker ta pasta även fast den gången innan hamnade på bordet. Anna följer Allan 
och ser vad som sker, hon stoppar honom inte utan låter honom försöka på nytt. När Anna sen ser 
Allans kroppsliga reaktion hjälper hon honom utan att visa någon reaktion på den hjälp som hon 
gett honom. Vi tolkar hans leende som visades när han tagit pasta som en stolthet över hur han 
hanterat situationen. 
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C. Känslan av att klara av något själv 

Isak sitter vid bordet och äter på sin smörgås medan Annika håller på att duka av 
 

Säger Gör 
Isak: Jag vill ha mera mjölk 
Annika: Vänta ska jag hjälpa dig 
 

Isak sträcker sig efter mjölkpaketet 
Annika går tillbaka mot bordet och 
sträcker sig även hon efter 
mjölkpaketet. 

Isak: Nä, jag kan själv! 
Annika: Okej, men häll försiktigt och 
ta bara så mycket som du orkar 
dricka upp 

Isak nickar som för att förtydliga att 
han verkligen kan själv. Annika ser 
först tveksam ut, sedan ler hon. 

 Isak ler mot Annika och tar 
mjölkpaketet, han häller försiktigt 
sedan ställer han ner paketet. 
Annika tittar hela tiden på när Isak 
häller. 

Isak: Jag tar bara lite, så kan jag ta 
mer sedan 
Annika: Vad bra du kunde hälla! Du 
är verkligen bra på det. Smart att du 
tänker på att ta lite i taget så att du 
vet att du orkar. 

Isak ler stort, Annika tittar på Isak och 
ler hon också. 
 
 
 

Isak: Jag tar lite för då får jag hälla 
fler gånger 
Annika: Det var ju ännu smartare 
och nu vet jag ju att du kan hälla 
själv 

Isak ler och ser stolt ut, sedan skrattar 
både Annika och Isak. 

 
I observationen ovan visar Isak på eget initiativ och han vet att han klarar av att hälla upp mjölk, 
Annika tar ett snabbt beslut och låter honom försöka, den glädjen de delar när Isak hällt upp 
mjölken är härlig att se.  
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6. Diskussion  

Studiens syfte har varit att undersöka de yngre barnens möjligheter till inflytande och delaktighet 
vid lunchen på en förskola. Uppmärksamheten i studien har riktat sig till att undersöka vad som 
händer vid lunchen via samtal, handlingar och skeenden mellan barn och pedagoger. Med grund i 
resultatet samt utifrån vald litteratur kommer vi under denna rubrik att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. För att tydligt kunna visa på kopplingen till verksamheten har vi valt att använda 
oss av frågeställningarna som rubriker i kapitlet. De teman/mönster som vi såg vid analyseringen 
av vårt insamlade material synliggörs, diskuteras och redovisas i detta avsnitt kombinerat med våra 
egna tankar och litteraturen.  
 
Frågeställningarna som vi velat få svar på är: 

 Vilka förhållningssätt har pedagogerna till barns inflytande och delaktighet vid 

måltidssituationen på förskolan? 

 Hur skapar pedagogerna tillfällen för barnen att tillämpa inflytande och delaktighet vid 

lunchen?   

 På vilket sätt har barnen möjlighet att utöva inflytande och delaktighet vid lunchen? 

De teman/mönstren som framkom via analysen och som berörs i diskussionen är: 

 Ord och tonlägen som kan såra eller stärka 

 Valmöjlighet - ett sätt för delaktighet och inflytande  

 Samtal och sociala koder - skapar möjligheter för delaktighet 

 Självständighet- ett sätt till inflytande och delaktighet 

 

6.1 Vilka förhållningssätt har pedagogerna till barns inflytande och delaktighet vid 
måltidssituationen på förskolan? 

 
Något som blev tydligt för oss via videoobservationerna var att pedagogernas förhållningssätt till 
barnens möjligheter att skapa inflytande och delaktighet varierade mellan de två borden men också 
att pedagogernas agerande skilde sig från dag till dag. Arner (2009)  menar att lärarens arbete i 
skolan ser ut på olika sätt beroende på vilken syn de har på barn och barnperspektiv. Johansson 
och Samuelsson (2003) anser att lärarens barn- och kunskapssyn är den avgörande faktorn för att 
kunna förstå barns perspektiv. Barn- och kunskapssynen grundar sig i våra kunskaper, attityder 
och föreställningar och blir på så vis det som ger oss möjlighet eller hinder för att komma nära 
barnens värld.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar till Pramling (1995) som anser att vårt 
omedvetna kulturella inflytande grundar sig i lärarens syn på barn. Det är därför viktigt att man 
som lärare analyserar grunderna för sitt egna agerade och beteende mot barn för att på så sätt 
möjliggöra sin medvetenhet och reflektion kring sitt handlande. Arnèr (2009) refererar till Lenz 
Taguchi (2000) som menar att lärarens bemötande och handlande gentemot barnen grundar sig i 
dess tankar om vem/vad ett barn är, hur barn utvecklas och hur barn lär sig. I en av 
observationerna uppkommer en situation då Sam vill hälla upp soppa till sig själv. Innan Sam 
hunnit hälla upp blir han stoppad av Annika som säger att hon ska hälla upp soppan. Trots att Sam 
uttrycker att han både vill och kan själv får han höra att han bara kommer att spilla över hela 
bordet. I denna situation försöker Sam skapa inflytande över sin situation genom att ta maten själv. 
Vi får uppfattningen om att Annika redan har bestämt sig för att Sam kommer att spilla, vilket hon 
också signalerar till honom. Genom att uttrycka sig på det sättet så anser vi att Annika förmedlar 
att Sam inte kan själv och behöver ha hjälp av en vuxen. Arnèr (2009) refererar till Meads (1976) 
tankar kring perspektivtagande och skriver för att barn ska få inflytande över sin vardag, en vardag 
som de vuxna har makt att bestämma över är det viktigt att kunna ta en annan persons perspektiv 
och på samma gång hålla fast vid sitt eget perspektiv. Detta är grunden för ett gott samspel skriver 
Arnèr (2009) och refererar till Mead (1976). Vi anser att detta kan vara ett bra verktyg att använda 
sig av för att kunna möta barnets perspektiv. Samt att man själv får reflektera kring hur det skulle 
kännas att bli behandlad av en annan person på detta sätt.  
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Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar till Johansson (2001) som menar att lärare 
bör försöka ta ett barnperspektiv för att försöka förstå hur någon annan erfar och upplever sin 
omvärld, vilket i sin tur skapar en gynnsam lärmiljö då de får en förståelse vad barnen riktar sina 
intressen mot. Något som vi båda erfarit under våra verksamma år i förskolan är något som 
stämmer bra överens med det som Arnèr och Tellgren (2006) skriver. Författarna menar att det är 
vanligt att de vuxna ofta uttrycker att de tar ett barnperspektiv när de tolkar barn. Dock blir det 
istället att de vuxna tolkar barnen utifrån sin egen synvinkel. Barnen hamnar i fokus men 
utgångspunkten blir istället de vuxnas referensramar och perspektiv. Gustavsson (2011) skriver att 
barnperspektivet alltid handlar om de vuxnas uppfattning. Dock så är det utifrån de vuxnas 
samlade erfarenheter och kunskaper som de försöker utforma en verksamhet och miljö som är så 
bra som möjligt för barngruppen. Vi upplever även att vi själva samt våra kollegor ibland tar ett 
barnperspektiv när vi tolkar barnen, detta i tron om att vi följer barnets perspektiv. Vi tror att detta 
är vanligt förekommande men dock med utgångspunkt i att man som pedagog tror att man utgår 
från barnens tankar och åsikter. Helt plötsligt får Arfwedson (2005) tankar kring människan som 
en tolkande varelse en helt ny innebörd för oss. Han beskriver människan som en tolkande varelse, 
som ständigt och av nödvändighet försöker förstå sin omvärld. Vi reflekterar kring huruvida vi 
tolkar barnen i all välmening för att försöka förstå dem? Kan vi verkligen till 100% förmedla vad 
barnen verkligen uttrycker och vill? Gustavsson (2011) menar att både barnperspektiv och barnets 
perspektiv behövs i förskolan. Hans åsikt är att barnperspektivet behövs för att kunna utforma 
verksamheten så att den blir bra för alla, för att stärka gruppen och för ett gott bemötande. För att 
kunna skapa en personlig relation till alla barn och för verkliga möten med dem så behövs barnets 
perspektiv skriver Gustavsson (2011). Han menar att barnperspektiv söker efter det gemensamma 
tillskillnad från barns perspektiv som istället fokuserar på det som skiljer barnen åt (Gustavsson, 
2011).  
 
En sak som vi under observationstillfällena inte lade märke till utan som blev tydligare under 
transkriberingen av observationerna, var att pedagogerna till en viss del fostrade barnen i vissa 
situationer. Detta var inte frekvent förekommande utan uppträdde vid fyra tillfällen i 
observationerna och utav två av de tre pedagogerna. Vi tror att handlingarna var omedvetna från 
de två pedagogerna och att de vid dessa tillfällen föll tillbaka i tankar kring att man ska göra som 
man alltid gjort. Vi har redovisat en av dessa fyra situationer och det var då Moa blev instruerad 
att använda bestick. De övriga situationerna vald vi att inte redovisa då vi inte ansåg att de hade 
alltför stor påverkan för studiens resultat. Sandin och Sundkvist (2014) skriver att ända sen 
professionaliseringen och omhändertagandet av barn under 1900-talet ökade så har familjernas 
och samhällets krav på uppfostran hamnat i ett gränsland mellan det privata och offentliga. 
Normell (2011) menar att pedagogen under lång tid varit den som ska lära ut och förmedla den 
kunskap som de besitter till barnen. Partanen (2011) anser att detta är ett grunddilemma och något 
som är en djupt rotad föreställning som fortfarande påverkar oss. Denna företeelse grundar sig i 
den klassiska bilden av en auktoritär allvetande lärare som ska fylla eleven med kunskap och detta 
ska kontrolleras disciplinärt så att oönskade impulser hålls i schack. Detta är något vi upplevde 
under en av observationerna då Moa tar grönsaker och oliver med händerna och att Annika tillslut 
tar Moas gaffel och sätter den i Moas hand och för den fram och tillbaka för att visa hur hon ska 
använda den. Det vi sedan kan se är att Moa inte pratar med Annika på en lång stund samt att när 
Annika tilltalar Moa bemöter hon detta med att hålla för öronen. Partanen (2011) tar upp 
pedagogens roll som vägledare och menar att lösningen på sociala problem i klassrummet inte kan 
lösas genom ett auktoritärt förhållningssätt. Att ge tillsägelser, försöka begränsa eller kontrollera 
barnens beteende kommer inte enbart att resultera i ett mindre gynnsamt utvecklande av elevernas 
färdigheter eller kunskaper, men det finns även en risk att det uppstår en kamp kring kontroll. Vi 
upplever att pedagogen i ovanstående situation uppfattar att hon har makten. Ekelund (2011) 
menar att det är lätt som pedagog att sätta sig i en maktposition. Denna maktposition kan barnen 
enligt Ekelund (2011) inte påverka. Enligt Bartholdsson (2008) bör en maktrelation för att den ska 
fungera godkännas av de människor som ska kontrolleras och styras. Det betyder att barnen måste 
underordna sig pedagogen för att det ska bli en fungerande maktrelation. I en grupp med 
människor finns enligt Bartholdsson (2008) alltid en viss form av tvångsmakt, denna blir tydlig då 
alla individer inte har samma åsikt och vissa tvingas vika sig för ett demokratiskt beslut. 
Bartholdsson (2008) menar att makt inte kan ägas men däremot så kan rätten att utöva makt ägas. 
Den rätten ägs enligt Bartholdsson (2008) oftast av en vuxen då vuxna generellt och kulturellt 
anses ha rätt att bruka makt över barn. När Annika lite senare säger till Moa att hon äter som en 
bebis så tittar Moa ned i bordet, lite som om hon skäms. Förmodligen tolkade hon det som kritik. 
Något som kan tas till beaktning är att Moa är ny på avdelningen och att denna lunch är hennes 
första.  
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Vilket medför att hon inte har någon aning om vilka regler som gäller och att hon försöker passa in 
och göra rätt. Korczak (2002) beskriver att barn inte gör saker av ont uppsåt men att barn ibland 
bestraffas utifrån detta, något vi anser skedde med Moa bland annat när hon inte fick någon 
smörgås. Annika förmedlar att måltidssituationen kräver ett visst beteende, däremot glömmer hon 
att informera Moa om dessa regler. Korczak (2002) menar att vi borde se på barn som turister, de 
kan inte språket, sederna eller lagarna. Detta är så vi upplever att det är för Moa vid detta tillfälle. 
Vi upplever att då hon stöter på problem så vet hon inte hur hon ska be om hjälp. Korczak (2002) 
menar att barn i Moas situation och i detta läge behöver är en vänlig vägvisare, men det är vanligt 
att de istället som i detta fall möts av tjat och förmaningar. Korczak (2002) beskriver att vuxna 
ibland kan ha svårt att acceptera barns brister och gärna korrigerar det som stör deras sinnesfrid, 
något som blev väldigt tydligt vid detta tillfälle. Vi upplever att Annika anser att användandet av 
bestick är ett viktigt redskap för måltiden ska fungera på ett tillfredställande sätt. Enligt Arnèr och 
Tellgren (2006) beskriver barn ofta det som att regler till mestadels handlar om saker de inte får 
göra och sällan om vad som är tillåtet och de förväntas göra. Detta kan bli en begränsning till det 
som barnet tar initiativ till. Vi tror att det är viktigt att pedagogerna ser över sina regler, att de är 
gemensamt framtagna samt att alla är informerade kring dem för att barnen ska kunna skapa 
möjligheter för inflytande och delaktighet. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att 
många gånger handlar förskolans regler om de vuxnas förväntningar som barnen inte följer samt 
på barnens brister och svagheter istället för pedagogens. Även Korczak (2002) uppmärksammade 
detta då han anser att pedagoger gärna tar sig de vuxnas privilegium att iaktta barnen och hitta 
brister i deras beteende utan att reflektera över sin egen delaktighet eller påverkan.  
 
Enligt Arnèr (2009) är det pedagogens synsätt på barn, lärande och fostran en avgörande faktor 
för att ett samspel med andra ska kunna skapa delaktighet, inflytande och demokrati. Utifrån detta 
vill vi ta upp vikten av att tillsammans med barnen komma fram till olika riktlinjer som gäller kring 
lunchen. I enlighet med Arnèr (2009) som skriver för att barnen ska kunna få inflytande över sin 
dag så krävs det en flexibilitet av pedagogerna att de utvecklar och ändrar i sin planering utefter 
barnens perspektiv och intressen. Vår personliga åsikt är att det är viktigt som pedagog att visa 
intressen för barnens initiativ, tankar, erfarenheter och idéer. Samt att man som pedagog visar en 
respekt och öppenhet mot barnens åsikter och tankar. Vi tror att detta skulle föra med sig att 
barngruppen växer med det förtroende som de får, detta då de får uppleva att de varit delaktiga i 
beslut som i allra högsta grad påverkar dem. Vi anser även att det är viktigt med gemensamma 
riktlinjer för att alla ska vara väl införstådda med dem så att situationer som med Moa inte 
upprepar sig. Korczak (2002) menar att barns inflytande och delaktighet inte innebär att barnen 
alltid ska få sin vilja fram, utan det är viktigare att barn och deras vilja blir respekterade. Enligt 
Gren (2007) bör barn uppmuntras att tänka fritt samt få sin åsikt respekterad, de bör även ges 
möjlighet att reflektera över sina val. Vi anser att pedagogerna i studien till stor del är tillåtande 
och uppmuntrar barnen att tänka fritt.  
 

Under transkriberingen uppdagades det för oss att förhållningssättet hos pedagogerna skilde sig åt 
både från person till person men även från tillfälle till tillfälle. Vid vissa tillfällen har en pedagog 
visat på ett förhållningssätt som inbjudit barnen till delaktighet och inflytande för att nästa gång 
göra det motsatta. Att förhållningssätten skiljer sig åt tror vi grundar sig i avsaknaden av tydliga 
direktiv om vad som gäller kring måltidssituationen, både i våra styrdokument och i allmän 
litteratur kring förskolans måltider. Vår erfarenhet talar för att det är pedagogernas uppgift att 
utforma lämpliga regler och tillvägagångssätt utifrån deras personliga tolkningar av förskolans 
läroplan. Detta var något som blev tydligt för oss i och med att riktlinjerna vid de olika borden 
skiljde sig ganska mycket åt. Med tanke på detta så funderar vi på hur vida det är möjligt att skapa 
ett gemensamt förhållningssätt kring måltiderna bland alla pedagoger på en förskola, då tre 
pedagoger på en och samma avdelning har svårigheter med att hålla samma riktlinjer. Vi syftar 
bland annat på hur Sara och Anna på väldigt olika sätt tacklar situationen då brödet tar slut. Sara 
menar att brödet är slut och att barnen får ta det bröd som finns kvar medan Anna låter barnen 
själva gå och se om det finns mer bröd att hämta. Vi anser att utifrån detta dilemma att det är 
otroligt viktigt att alla pedagoger i arbetslaget diskuterar dessa frågor, så att gemensamma 
riktlinjer formuleras för hur arbetslaget tillsammans ska arbeta med måltiderna i förskolan. Vi 
anser att lunchen och måltider överlag i förskolan är en pedagogisk situation som borde ges större 
plats och uppmärksamhet. Både kring utformandet och olika arbetssätt för att kunna skapa 
möjligheter för barnen att påverka sin situation.  
 
Vi anser att det är viktigt att pedagogerna arbetar på liknande sätt och att det finns en tydlig plan 
om vad de vill åstadkomma med måltiden. Detta kan till exempel innebära riktlinjer som innebär 
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att alla får liknade ansvar och utmaningar. Vi reflekterar kring att riktlinjer förmodligen inte är 
lösningen på allt och dessa riktlinjer får heller inte bli så starka att de ersätter pedagogernas sunda 
förnuft. Vi anser att en professionell pedagog bör kunna läsa av situationen och i vilket stadie 
barnen är och anpassa sig och aktiviteten utifrån detta. Så kanske är det inte gemensamma 
riktlinjer som är det huvudsakliga utan att pedagogerna i ett arbetslag diskuterar hur de ser på barn 
och deras utveckling och kan utifrån detta planera verksamheten. Kanske blir behovet av riktlinjer 
inte lika stort då utan att pedagogerna istället kan utgå från sitt professionella omdöme. Men i fallet 
med Moa anser vi att det blir tydligt att vissa gemensamma riktlinjer skulle vara 
eftersträvansvärda, pedagogerna borde till exempel diskutera huruvida det är tillåtet för barnen att 
äta med händerna eller på vilket sätt det är okej att tilltala barnen på.  
 
Vi har vid flera tillfällen funderat kring att det som pedagog är en smal balansgång mellan tillåtande 
och hindrande, som pedagog är det som Ekelund (2011) nämner lätt att sätta sig i en maktposition. 
Vi är inte säkra på att pedagogerna i studien gör detta medvetet, utan att det är vissa tonlägen, ord 
eller kroppsspråket som gör att de hamnar där.  Normell (2011) menar att det är pedagogens uppgift 
att undanröja hinder som uppkommer. Detta kopplar vi till situationen då brödet tar slut, vilket 
enligt oss är ett ganska lätt åtgärdat hinder. Dock hanterar Sara och Anna detta hinder på helt olika 
sätt. Anna uppmuntrar Isa till att själv lösa problemet, genom att de får gå till det andra bordet och 
fråga eller att gå till köket. Vi upplever att Anna vid detta tillfälle i enlighet med Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) som refererar till Anne Smith (1999) skapar kunskap genom 
individers samverkan med andra människor eller omgivning. Vår upplevelse är att Anna i denna 
situation var aktivt deltagande i Isas situation och hade en tanke med uppgiften. Denna situation 
kopplar vi till Grens (2007) beskrivning av pedagogens roll som den som ger ledtrådar men inte 
kommer med färdiga svar. Sara väljer däremot inte att undanröja hindret utan gör endast barnen 
uppmärksamma på att det inte finns mer bröd av den sorten. I detta fall anser vi att Sara tar vad 
Korczak (2002) kallar ett vuxenprivilegium, hon uppmärksammar att Isa tog det sista 
frukostknäckebrödet men verkar inte reflektera över att hon enkelt kan lösa problemet genom att 
uppmuntra barnen som vill ha ett frukostknäckbröd att gå till köket att be om mer. Vår åsikt är att 
pedagogerna är de som har störst betydelse för att barnen ska få/ha/ges möjligheter att utöva 
inflytande och delaktighet vid lunchen. Vi anser att det är pedagogerna som antingen skapar 
möjligheter eller hinder i barnens strävan efter att få utöva inflytande och delaktighet. Vi tror att 
ett relativt enkelt tillvägagångssätt för att möta barnen i detta och en start i rätt riktning är att sätta 
sig ner tillsammans med barnen och tillsammans försöka komma fram till olika riktlinjer kring 
lunchen. Enligt Arnèr (2009) är det pedagogens synsätt på barn, lärande och fostran en avgörande 
faktor för att ett samspel med andra ska kunna skapa delaktighet, inflytande och demokrati. Utifrån 
detta vill vi ta upp vikten av att tillsammans med barnen komma fram till olika riktlinjer som gäller 
kring lunchen. I enlighet med Arnèr (2009) som skriver för att barnen ska kunna få inflytande över 
sin dag så krävs det en flexibilitet av pedagogerna att de utvecklar och ändrar i sin planering utefter 
barnens perspektiv och intressen.  
 
Något annat som vi har funderat över i efterhand är om pedagogernas bemötande har att göra med 
att de är hungriga. Vi funderade även på om pedagogerna förändrade sitt bemötande under 
lunchens gång. Vi gick igenom materialet men kunde inte dra någon slutsats kring detta. Dock 
tycker vi att detta är något som är viktigt att ta med sig och både göra sig själv och sina kollegor 
medvetna om och uppmärksamma på.  
 

6.2 Hur skapar pedagogerna tillfällen för barnen att tillämpa inflytande och delaktighet vid 
lunchen? 

 
Det vi kan se i våra observationer och något som förundrar oss är att vid de tillfällen som barnen 
ges möjligheter att utöva inflytande och delaktighet vid lunchen är när pedagogerna ger barnen 
valmöjligheter mellan två alternativ. Dessa alternativ kan till exempel vara vilken smörgås de vill 
ha, om de vill dricka mjölk eller vatten eller var de vill att pedagogerna doserar ketchup på deras 
tallrik. När det kommer till själva genomförandet av dessa handlingar så genomförs de till störst 
del av pedagogerna. Vi funderar om detta beror på att pedagogerna inte har tilltro till att barnen 
kan ta och anpassa mängden av viss mat själva, eller om detta sker på gammal vana eller av 
praktiska skäl. Enligt Ekelund (2011) är det många som behandlar barn på ett slentrianmässigt och 
oreflekterat sätt, "man gör som man alltid har gjort".  
Vi tror att om pedagogerna tillåter barnen att själva utföra dessa handlingar skulle pedagogerna på 
ett tillsynes enkelt sätt skapa möjligheter till inflytande och delaktighet för barnen.  
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Vi upplever även att barnen i vissa situationer ger uttryck för att de själva vill och kan men att de 
inte alltid får någon respons av pedagogerna kring detta. Vi tror att ett genomförande av en 
handling skulle skapa större möjligheter till inflytande och delaktighet hos barnen istället för ett 
val mellan två alternativ. Vi funderar om pedagogerna anser att de genom dessa valmöjligheter 
skapar möjligheter för inflytande och delaktighet hos barnen? Eller handlar det för dem om att 
barnen är delaktiga i beslutet som tas? Detta är något som Ekelund (2011) bekräftar. Författaren 
menar att hur barn får inflytande i förskolan grundar sig i pedagogernas förhållningssätt till barnen 
och om att ge barnen olika alternativ att välja mellan. Även Arnèrs (2009) uppfattning kring 
innebörden av delaktighet är att man tar del av något som redan är bestämt. Dessa valmöjligheter 
är något som barnen ställs inför varje dag och en av situationerna är då barnen har ätit upp sin mat 
och ges tillfälle att välja mellan två olika knäckebröd. Det är inte bara valmöjligheten som vi ställer 
oss frågande kring i denna situation utan också varför de först får smörgåsen efter att de ätit upp? 
Kan det vara så att smörgåsen används som en belöning och inte ingår i det allmänna matutbudet? 
Varför får barnen inte möjlighet att välja att äta smörgås till maten? Förskolan ska enligt läroplanen 
(Skolverket, 2010) vila på en demokratisk grund och ska utformas genom demokratiska former. Vi 
funderar kring om det är demokratiskt att pedagogerna ska avgöra vem och när barnen ska få och 
äta sin smörgås? Ekelund (2011) menar att det är vanligt att pedagoger i sin välmening att skapa 
ett demokratiskt arbetssätt gör direkt tvärtemot. Vi funderar på om det kan vara så att detta beslut 
grundar sig i att pedagogerna är oroliga att barnen kommer att äta sig mätta på smörgåsen och att 
de då inte kommer äta lunchen. Pedagogerna och barnen skulle i så fall kunna skapa gemensamma 
riktlinjer vad som gäller med knäckebröden. Till exempel att barnen får ta ett knäckebröd under 
maten och kanske ett efter. Men att det på något sätt grundar sig i att både barnen och pedagogerna 
har varit delaktiga i beslutet. Detta är något som Gren (2007) bekräftar och menar att barn bör 
också ges tillfälle att förverkliga sina idéer och möjlighet till ett aktivt deltagande i 
beslutsprocessen. Detta skulle till exempel innebära fler möjligheter för barnens egna initiativ och 
tankar. Vilket på sikt skulle kunna komma att stärka barnens förmågor och lärande tror vi. Gren 
(2007) menar även att barnen bör ges inflytande över verksamheten i förskolan för att de sedan 
ska kunna vara aktiva deltagare i samhällslivet. Enligt Gren (2007) bör barn uppmuntras att tänka 
fritt samt att deras åsikt respekteras samt att de ges möjlighet att bilda sig en egen uppfattning och 
åsikt. Enligt Arnèr (2009) organiserar de vuxna barnens liv i förskolan och att de vuxnas 
förhållningssätt har viss påverkan på barns respekt och förståelse för de skyldigheter och 
rättigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Gren (2007) menar att det bästa sättet att lära 
barn om demokrati är att pedagogerna är goda förebilder. Vi tror att om pedagogerna istället 
serverar knäckebrödet i brödkorgar till maten så skulle detta leda till att barnen själva kan välja 
när de vill ha en smörgås och vilken smörgås de vill ha. Barnen skulle på så vis inte behöva be 
pedagogerna om ett knäckebröd utan de kan direkt välja vilken de vill ha. Även detta skulle ge 
barnen en valmöjlighet men vi anser att denna typ av valmöjlighet är mer självständig och 
situationen skulle inte på samma sätt bli lika styrd av pedagogerna. Vi anser att detta skulle skapa 
ett mer demokratiskt arbetssätt men också att barnen skulle ges större inflytande över sin förtäring.  
 
Via observationerna har vi sett att pedagogerna ofta serverar barnen till exempel dryck och viss 
mat. Detta är moment som vi tror att barnen skulle kunna utföra själva. Vilket vi även fick ta del av 
då Isak påvisar att han kan hälla upp mjölk själv. Vi upplever i enlighet med Arnèrs (2009) som är 
övertygad om att vi vuxna har mycket att lära av barnen. Hon menar att då barnen får möjlighet 
att komma till tals samt ges möjlighet att visa sina vägar kan de visa och lära oss sådant vi inte 
skulle upptäcka utan deras hjälp. Hon menar även att de vuxna måste visa vägen och ge barnen 
verktygen för att få ett bra liv. Återigen återgår vi och refererar till situationen med Isak som påvisar 
att han vill och kan ta mjölk själv. Detta är något som Arnèrs (2009) tar upp då hon menar att barn 
som möts av vuxna som respekterar deras tankar och åsikter får en tilltro till sin egen förmåga 
vilket i sin tur gynnar deras utveckling. Ett sätt för pedagogerna att vara goda förebilder och visa 
att de har förtroende för barnen skulle kunna vara att de anpassar storleken på exempelvis 
kannorna till mjölk/vatten så att barnen orkar hälla själva även om de är fulla. Eller att de fyller 
halva kannor istället. Vi anser att valmöjligheterna som barnen får kan vara ett sätt för dem att bli 
delaktiga, men vi ställer oss frågande till om valmöjligheterna räcker för att skapa delaktighet och 
inflytande. För oss innebär barns delaktighet och inflytande vid lunchen så mycket mer än att få 
välja vilken dryck som ska finnas i ens glas eller att välja vilken smörgås man vill ha. 
 
 
Ett annat tillvägagångssätt som vi tror skulle skapa möjligheter för barnen att utöva inflytande och 
delaktighet är om pedagogerna i samspel med barnen skulle komma fram till olika riktlinjer kring 
lunchen. Dessa riktlinjer skulle i så fall både gälla vuxna och barn. Det skulle till exempel handla 
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om hur man ska servera ketchup. Kan det vara så att pedagoger väljer att servera ketchupen för att 
de anser att barnen inte klarar av förpackningen, att de inte orkar klämma ut ketchup eller att de 
kommer ta för mycket? Hur gör barnen hemma? Kan ketchupen serveras i en skål på samma sätt 
som sås? Detta är frågor som pedagogerna skulle kunna diskutera fram tillsammans med barnen. 
Arnèr (2009) skriver genom att barn blir tillfrågade och får tid för reflektion så utvecklar barnen 
initiativtagande samt ansvar för sina egna handlingar och sitt eget ställningstagande. Ekelund 
(2011) menar att om barnen ska ges inflytande bör de behandlas med respekt och barnens förslag 
och initiativ bejakas. Vi anser att det är viktigt att barnens röster kommer till tals och barn har 
många gånger goda idéer och metoder att komma med. Vi tror att genom att göra barnens röster 
hörda och ta vara på deras initiativ så kommer pedagogerna tillsammans med barnen kunna skapa 
riktlinjer där barns inflytande och delaktighet blir framträdande. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) menar att delaktighet som pedagogik handlar om viljan att kunna fånga barnens 
intressen. Att ta tillvara på barnens erfarenheter och förståelse och förstå deras värld och på så sätt 
kunna nyttja detta i forskning och praxis. Detta är även något som Åberg och Lenz Tauguchi (2011) 
tar upp då de diskuterar kring de olika rutinmässiga inslagen som är vanligt förekommande i 
förskolan såsom samling, toalettbesök och måltidssituationer. De anser att om dessa aktiviteter ska 
kunna bli mötesplatser för demokrati och lärande behöver dessa reflekteras om tillsammans med 
barnen. De menar att aktiviteter ständigt behöver utvecklas, diskuteras och förnyas om de ska bli 
en meningsfull situation för barnen och de vuxna. De menar genom att barnens intressen och 
frågor hamnar i fokus ges barnen en röst, barnen synliggörs och bjuds på så sätt in i delaktighet. 
Både i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) och i Barnkonventionen (FN, 1989) står det att 
barns rättigheter där det står att barns synpunkter och röst ska uppmärksammas. 
 
Vi nämner vid ett flertal tillfällen i vår studie att pedagogerna via samtal med barnen kommer 
kunna få fatt i barnens tankar och upplevelser kring måltiderna och hur barnen vill påverka och 
utforma dessa. Efter vi tagit del av Gustavssons (2011) tankar kring barnets perspektiv fått en större 
förståelse kring svårigheterna att genomföra detta. Gustavsson (2011) menar att det inte går att få 
klarhet i vad barnets perspektiv är om man inte frågar varje enskilt barn. Gustavsson (2011) menar 
även han att barnets perspektiv handlar om hur barnet ser på världen och hur barnet utifrån sitt 
eget språk beskriver den. Han menar att barnets perspektiv är beroende av barnets språkliga 
förmåga, att de vuxna förstår vad barnet uttrycker.  Men också de vuxnas förmåga att lyssna menar 
Gustavsson (2011). Vi står fortfarande fast vid våra tankar kring att samtal med barn är det bästa 
sättet att få tag i deras åsikter och upplevelser. Dock tycker vi att det är av stor vikt att man som 
pedagog är medveten om svårigheterna. Vi anser dock att vi inte kommer att kunna få insikt i 
barnens världar om vi inte frågar dem. Gustavsson (2011) skriver att det i förskolan är en stor 
utmaning att tillägna sig barnets perspektiv då de vuxna ofta inte talar barnens språk eller har 
samma lekförståelse. Vi är dock övertygade om att pedagogerna kommer få klarhet i och få en 
större förståelse för barnens tankar och idéer genom att fråga barnen. Utifrån Gustavssons (2011) 
tankar kring barnets perspektiv föreslår vi att pedagogerna frågar varje enskilt barn hur de till 
exempel upplever lunchen och vad de tycker är bra och dåligt. I enlighet med Gustavsson (2011) så 
anser vi för att kunna skapa en personlig relation till alla barn och för verkliga möten med dem så 
behövs barnets perspektiv. Arnèr och Tellgren (2006) refererar till Qvarsell (2004b) som skriver 
om vikten av att betona barnens perspektiv. Arnèr och Tellgren (2006) refererar till Qvarsell 
(2004b) som menar att genom att ta barnets perspektiv värnar man om en minoritetsgrupp, i detta 
fall barnens intressen.  Författaren menar även att man får djupare och fylligare kunskaper kring 
barnen om man antar ett barns perspektiv eftersom man då betraktar olika fenomen och 
utsiktspunkter utifrån barnens perspektiv (Arnèr och Tellgren (2006) refererar till Qvarsell 
(2004b).  
  
Utifrån våra observationer anser vi att barnen till en relativt stor del har inflytande över maten som 
serveras. Då det är barnen som oftast får ta sin mat själva. Vid vissa tillfällen serverar pedagogerna 
maten till exempel när det varit soppa. Vi undrar om det kan vara så att pedagogerna serverar 
soppan för att det finns en risk att barnen kan spilla och att det på så vis finns en överhängande 
risk att de ska bränna sig? Detta kan vi inte ge ett konkret svar på då pedagogerna vid de olika 
borden gör olika de dagarna som det serverades soppa.  
Vi upplever att pedagogerna vid vissa tillfällen visar ett stort engagemang när barnen ska utföra en 
handling själva, såsom när Allan ska ta pasta och skålen åker iväg.  Vid dessa typer av tillfällen 
arbetar pedagogerna på det sätt som Arnèr (2009) beskriver som ett gott arbetssätt för att utmana 
och utveckla barnens tilltro till sin egen förmåga och sedermera sin vidare utveckling. Förskolans 
läroplan menar att barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser 
(Skolverket, 2010). Vilket resulterar i att vi anser att pedagogerna ska fortsätta att låta barnen ta 
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själva såsom de gör ibland, inte bara för att öka sin självständighet och öka möjligheten för deras 
inflytande utan också för att barn lär sig genom att prova. Detta är något som Hwang Nilsson (2011) 
tar upp och hänvisar till Dewey (1859-1952) som menade att barn lär sig på ett mer effektivt och 
på ett bättre sätt om de aktivt får prova sig fram. Vi ställer oss frågande till om det kan vara så att 
pedagogerna vid flera tillfällen har fått torka upp spilld soppa på golv och bord och att dessa 
upplevelser generaliserats så att de alltid tror att barnen kommer spilla när de tar soppa själva. 
Gustavsson (2011) diskuterar kring generalisering och barnperspektiv och menar att generalisering 
är vanligt förekommande hos pedagoger som nöjer sig med att ta ett barnperspektiv. Han menar 
att barn i samma åldrar grupperas och blir tilldelade gemensamma egenskaper, dessa egenskaper 
skiljer sig dock från de vuxnas (Gustavsson, 2011). Kan detta vara anledningen till att de vuxna 
häller upp soppan till barnen även om de uttrycker att de själva kan? 
 
Något som är återkommande då vi granskar vårt material är att pedagogerna vid flera olika 
tillfällen upplyser barnen om att det är barnen själva som bestämmer vad de ska äta och inte äta, 
så som när Anna pratar med Molly om zucchini, eller när Sara samtalar med barnen om broccoli. 
Vi upplever att pedagogerna i detta arbetslag är överlag väldigt noga med att lyssna på barnen och 
respektera deras åsikter, något som går hand i hand med FN:s barnkonvention (1989) och 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Detta är något som vi upplever att pedagogerna är väl 
införstådda med och de försöker värna om alla barns åsikter när det uppstår en situation, bland 
annat genom att göra sig själva delaktiga i barnens samtal och på så vis kunna guida barnen så att 
alla får sin åsikt hörd. Arnèr (2009) refererar till Dewey (1916,1999) som menade att även de allra 
yngsta barnen måste få uppleva att de har ett eget värde och på så sätt ges möjlighet för eget ansvar 
för sina relationer och initiativ för att en demokrati ska fungera.  
 
Vi upplever vid ett flertal tillfällen i våra observationer pedagogernas intresse för att samtala med 
barnen och höra deras åsikter. Pedagogerna initierar många gånger till samtal med barnen. Det vi 
kan se är att pedagogerna är lyhörda genom att de försöker fördela ordet kring bordet så att alla 
barnen har möjlighet att komma till tals och få göra sin åsikt hörd. Vi upplever att pedagogerna 
medvetet försöker att skapa en delaktighet hos barnen genom samtal både med pedagogerna och 
med andra barn. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar till Anne Smith (2000) 
som menar att delaktighet handlar om rätten att bli lyssnad på och få göra sin röst hörd. Något som 
vi reflekterat över efter observationerna är vikten av hur pedagogerna ser på barnen och vad de har 
för åsikter om barns utveckling och lärande. Detta för att pedagogerna ska kunna förstå barnens 
perspektiv, åsikter och tankar. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att den 
avgörande faktorn för att förstå barns perspektiv grundar sig i våra kunskaper, attityder och 
föreställningar och blir på så vis det som ger oss möjlighet eller hinder för att komma nära barnens 
värld. Anna visar i en av observationerna att Mollys åsikt kring zucchini ska tas till beaktning 
genom att själv låta Molly bestämma om hon vill äta zucchinin eller inte. På så sätt visar Anna 
uppriktig respekt för Mollys erfarenheter och hur hon ser det ur sin synvinkel. Arnèr (2009) menar 
genom att barn får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter så utvecklar barnen ett eget 
ställningstagande vilket i sin tur leder till att de kan ta eget initiativ och ansvar för sina handlingar.  
 
Vi upplevde även vid en av observationerna att en pedagog tog måltidssituationen som ett tillfälle 
för att träna på sociala koder genom att ge ett barn verktyg för hur han kunde formulera sig i 
situationer för att andra på ett tydligt sätt ska förstå vad han menar. På detta sätt kan barnen via 
språkets formuleringar påverka sin situation och ge uttryck för sina åsikter och skapa delaktighet i 
ett samtal. Broccoliobservationen är ett tydligt exempel på detta. Under denna observation står 
Sam på sig om sina tankar kring broccoli även fast barnen runt bordet ifrågasätter varför han inte 
tycker om det som alla andra barn tycker om. Det filmade materialet visar att Sam i denna situation 
börjar skruva på sig och inte längre möter de andra barnens blickar. Detta uppmärksammar även 
Sara som försvarar Sams ställningstagande genom att påvisa att alla är olika och att alla har olika 
smak. Arnèr (2009) menar att om vi ska få reda på något om barns tankar i olika sammanhang 
måste vi fråga dem och ge barnen möjlighet till reflektion.  
Sara får även barnen vid detta observationstillfälle att reflektera kring att ta en annan persons 
perspektiv genom att fråga dem hur de skulle känna om de blev tvingade att äta något de inte tycker 
om. Genom detta skapar hon en förståelse hos barnen om att alla är olika. Arnèr (2009) refererar 
till Meads (1976) tankar kring perspektivtagande och skriver att grunden till ett gott samspel är att 
anta en annan persons perspektiv och på samma gång hålla fast vid sitt eget perspektiv. Detta 
innebär enligt Mead (1976) att människan är i varaktig utveckling i samspel med andra. Då 
pedagogerna vid upprepade tillfällen visar på att de lyssnar och tar till sig det som barnen säger så 
tror vi att en viktig del i att öka barnens möjligheter till inflytande och delaktighet vid lunchen ska 
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grunda sig i samtal om riktlinjer kring lunchen. Vi tror att dessa samtal kommer att medföra goda 
riktlinjer för en ökad trivsel tillsammans men också att barnens röster blir mer framträdande och 
på ett mer tydligt sätt. 
 

6.3 På vilket sätt har barnen möjlighet att utöva inflytande och delaktighet vid lunchen? 

Under 1900-talet ökade professionaliseringen av omhändertagandet av barn, vilket var något som 
präglade hela århundradet skriver Sandin och Sundkvist (2014). Under denna tid i Sverige gavs 
barnen inte mycket inflytande och delaktighet vid skolmåltiderna, då avsikten med lunchen var 
något helt annan än vad den är idag. På den tiden låg fokus på att barnen skulle erbjudas ett mål 
mat samt att de skulle uppfostras i bordsskick och näringslära (Sandin och Sundkvist, 2014).  
Sandin och Sundkvist (2014) menar dock att skolan och förskolan idag är en plats där förmågor, 
kunskaper och färdigheter tränas men också den plats som fostrar in individer i 
majoritetssamhällets normer. Något som vi har reflekterat över är om dåtidens fokus med 
måltiderna även förekommer idag. Till exempel att barnen ska äta med bestick men det är den 
enda. Vi upplever att barnen istället vid vissa tillfällen uppmuntras till självständighet då de tar 
mat och häller upp dryck till sig själva. Kan det vara så att pedagogerna vill att barnen tränar på att 
själva avgöra hur mycket mat och dryck de vill ha för att bland annat kunna påverka och skapa 
inflytande över situationen. Det kommer även upp diskussioner kring grönsaker och dess nyttighet. 
Dock är det inte pedagogerna i detta fall som initierar till samtalet utan ett barn. Vid ett tillfälle blir 
ett barn uppmuntrad av ett annat barn att smaka på en grönsak just för att det är nyttigt. I detta 
fall gör sig pedagogen delaktig i samtalet och menar att ingen behöver äta något som inte faller en 
i smaken. Vi upplever inte att pedagogerna förespråkar eller undervisar barnen i näringslära utan 
att barnen istället uppmuntras till att smaka på maten och grönsakerna som serveras. Vi upplever 
även att dagens barn själva är mycket insatta i vad som är bra att äta och inte. Vi tror att barnen 
påverkas både av sina kamraters kunskaper och erfarenheter kring mat, men vi tror även att detta 
är något som det diskuteras kring och pratas om hemma.  
 
Det vi kan se i våra observationer är att barnen har möjligheter att utöva inflytande och delaktighet 
vid lunchen. Detta förekommer vid de tillfällen som barnen får ta mat själva, utan att pedagogerna 
hjälper till, ifrågasätter eller på något annat sätt påverkar barnen och deras val. Då barnen på olika 
sätt uttrycker en självständighet om vad som ska finnas på deras tallrikar eller i sina glas anser vi 
är de tillfällena som barnen har för att utöva inflytande och delaktighet vid lunchen. Detta kopplar 
vi till Arnèrs (2009) tolkning av inflytande som innebär att barn ska ges möjlighet att påverka sin 
tillvaro på ett sådant sätt att de själva uppmärksammar att det är de själva som har varit delaktiga 
i beslutet. Hon anser att vuxna och barn delar på ett liv och därför är samspelet dem emellan det 
som bör få störst fokus inom förskolan. Då Oskar uttrycker att han inte vill ha sås under en lunch 
så säger pedagogen Anna att han själv får bestämma om han vill ha sås, hon försöker inte på något 
sätt påverka Oskar att ändå ta sås. Vi upplever att Anna anser att det är viktigt i denna situation att 
Oskar är delaktig i sitt beslut om vad han ska äta. I förskolans läroplan står det att alla barn ska 
utveckla förmågor för att kunna uttrycka sina åsikter och tankar (Skolverket, 2010).  
 
Som vi tidigare nämnt så kan vi via observationerna se att vid de tillfällena som barnen får 
möjligheter att utöva inflytande vid lunchen kan vara när de känner att de är självständiga. Men 
också då de upplever att pedagogerna har förtroende för att de klarar av att utföra vissa handlingar 
och beslut. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar till Anne Smith (2000) som 
menar att om barn inte får erfara hur det är att vara beslutsfattande kommer de att bli oerfarna. Vi 
kopplar detta till två exempel från observationerna bland annat då Allan under en lång tid försökte 
få upp pasta på pastasleven. Anna ser att han kämpar och lägger en hand på karotten för att ge stöd 
åt Allan utan att han märker det. Efter många försök och ihärdighet från Allan så lyckas han lägga 
pasta på sin tallrik. Detta förekommer även när Isak övertygar Annika att han kan hälla upp mjölk 
själv för att sedan tillåtas göra det.  
Båda dessa situationer kopplar vi till det som Arnèrs (2009) skriver om att barn som möts av vuxna 
som respekterar deras tankar och åsikter får en tilltro till sin egen förmåga vilket i sin tur gynnar 
deras utveckling. Vår uppfattning är att Anna och Annika genom sina handlingar har bidragit till 
Allans och Isaks väg till självständighet. Vilket vi anser var något som både Allan och Isak gav 
uttryck för genom deras handlingar att själva försöka ta mat eller dryck utan assistans från någon 
annan. I enlighet med Gren (2007) som menar att barn bör ges tillfälle att förverkliga sina idéer så 
anser vi att både Anna och Annika uppfyllde detta genom att bejaka Allans och Isaks initiativ samt 
att ge dem möjligheter att försöka. Arnèrs (2009) är övertygad om att vi vuxna har mycket att lära 
av barnen. Hon menar att då barnen får möjlighet att komma till tals samt ges möjlighet att visa 
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sina vägar kan de visa och lära oss sådant vi inte skulle upptäcka utan deras hjälp. Vilket vi kopplar 
samman till dessa situationer för utan barnens initiativ hade pedagogerna inte uppmärksammat 
deras ansträngningar till självständighet.  
 
Vid andra situationer som vi tycker att barnen ges möjligheter till inflytande och delaktighet är då 
ett beslut ska fattas, till exempel på vilken plats som barnen vill att pedagogerna ska dosera 
ketchupen. Utifrån observationerna kan vi se att detta är situationer som pedagogerna oftast 
initierat och håller i. I enlighet med Arnèrs (2009) uppfattning kring innebörden av delaktighet är 
att ta del av något som redan är bestämt. Ett exempel på detta är när Sara doserar ketchup på 
barnens tallrikar. Hon frågar var barnen vill ha ketchupen och de flesta barnen svarar att de vill ha 
på korven eller på moset utom ett barn som vill ha ketchup på morötterna. Vi ställer oss frågande 
till om detta barn försöker testa Saras reaktion för hans angivna plats där ketchupen ska doseras. 
Eller vill han bara påverka situationen, kan detta vara ett sätt för honom att skapa delaktighet i ett 
beslut? Vi tänker att det kan vara såsom Johansson och Pramling Samuelsson (2003) refererar till 
Anne Smiths (2000) beskrivning av delaktighet, som handlar om rätten att bli lyssnad på och få 
göra sin röst hörd. Kan det vara det som detta barn vill åstadkomma? Arnèr (2009) diskuterar 
kring pedagogernas möjligheter att ge barnen röster eller respektera deras röster, vilket vi anser är 
något som Sara gör när hon frågar barnen var hon ska hälla ketchupen och respekterar deras svar. 
Arnèr (2009) menar att barn måste få tid att reflektera samt att bli tillfrågade. Hon menar att barn 
på så sätt lär sig att ta egna initiativ och ansvara för sina egna handlingar samt sitt eget 
ställningstagande. Vi anser att denna typ av delaktighet som barnen ges i denna situation är viktig 
och i rätt riktning för att barnen ska kunna ta egna beslut. Vår övertygelse är att barnen skulle 
kunna bli ännu mer delaktiga och ges ett större inflytande över denna situation om de själva kunde 
få vara den som doserar ketchupen på tallriken. Vi funderar över pedagogens beslut att själva vara 
dem som doserar och att det kanske grundar sig i att de tror att barnen kommer ta alldeles för 
mycket ketchup eller att de kommer spilla över bordet. Vi tror dock att pedagogerna borde ge 
barnen förtroendet för att själva dosera ketchup på sin egen tallrik. Detta tror vi kommer att leda 
till nya erfarenheter kring både självständighet och tilltro till sin egen förmåga hos barnen. I 
enlighet med Johansson och Pramling Samuelsson (2003) som refererar till Anne Smith (2000) så 
tror vi att detta skulle leda till det som författaren skriver om att det finns flera samband mellan 
barns lärande och delaktighet. Hon menar att då barn tillåts att delta med stöd, hjälp och all dess 
förmåga hjälper det dem att lära. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Vi tycker att vi med film som observationsmetod både har kommit nära barnen och pedagogerna 
och kunnat fokusera på dem enskilt och när de samspelat med varandra. Vi anser att 
videoobservationer inte bara belyser det som kommuniceras via det talade språket utan även andra 
uttryckssätt såsom kroppsspråk och mimik. Sådant som kunde ha gått förlorat vid andra 
observationsmetoder såsom fältanteckningar. Då vi även velat undersöka pedagogernas 
förhållningssätt gentemot barnen anser vi att video som observationsmetod har varit mycket bra 
då vi vid transkriberingen av materialet både kunnat rikta in oss på barnen och pedagogerna i de 
olika situationerna. Via det filmade materialet har vi tittat på barnens och pedagogernas handlingar 
och beteenden under lunchen. Utifrån händelseförloppen har vi sedan kunnat undersöka barnens 
möjligheter till inflytande och delaktighet. Vi anser att metoden varit relevant utifrån våra 
frågeställningar, den hjälpte oss att få svar både på studiens syfte och frågeställningar. Resultatet i 
denna studie utgår från de tillfällen som vi observerade, vårt sätt att samla in data samt vid vilka 
tillfällen vi har besökt förskolan. Men även vår tolkning och förståelse av materialet samt vår 
förförståelse för ämnet.  
 
Vår uppfattning är att det inte är möjligt att replikera studien i sin helhet för att kunna uppnå 
samma resultat. Vår studie baseras på videoobservationer, tolkningar av barns och pedagogers 
handlingar vid vissa specifika tillfällen och dessa går inte att återskapa.  
Däremot är vi övertygade om att vi skulle kunna genomföra studien på samma förskola, vid lika 
många observationstillfällen och troligtvis uppnå ett liknande resultat. Detta då vi anser att vi med 
vår metod haft möjligheten att granska materialet från många olika vinklar. Eftersom vi är två 
stycken som genomfört studien har vi även haft möjlighet att diskutera de olika situationerna för 
att på så vis förhindra att vi satt en personlig prägel och gjorde egna tolkningar från vårt insamlade 
data. Däremot är det möjligt att detta ändå skett då olika faktorer kan påverka observatören såsom 
ouppmärksamhet, trötthet, tidsbrist eller bristande fokus på uppgiften. Några andra aspekter som 
har kunnat påverka hur resultatet utformats är till exempel stämningen mellan pedagoger och barn 
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vid observationstillfället samt stämningen i rummet. Vi har i efterhand dock kommit fram till att 
det hade varit intressant för studien om vi hade haft möjlighet att tillsammans med pedagogerna 
gå igenom observationerna och höra deras åsikter kring vissa händelser.  
 

6.5 Avslutande reflektion 

Vid vissa tillfällen har det varit svårt för oss att vara helt objektiva, detta då pedagogerna i denna 
studie skulle kunna vara våra kollegor och vi vet att det inte är lätt att vara naturlig när någon annan 
sitter och observerar ens ord och handlingar. Vi är väldigt tacksamma att dessa pedagoger har låtit 
oss besöka deras verksamhet och dela med sig av sin vardag. Vi kan ha missat vissa uttryck eller 
repliker både från barn och pedagoger på grund av kamerans eller vår egen placering, därför vill vi 
vara noga med att belysa att detta är våra slutsatser och inget facit om hur alla luncher ser ut, 
personer gör olika tolkningar och detta är vår tolkning. Men trots detta så tycker vi oss kunna göra 
vissa generella slutsatser. 
 
Videoobservationerna som situationer och sammanhang blir rätt komplexa eftersom vi ibland 
upplever att det antingen förekommer mycket inflytande och delaktighet och ibland inte. Vi vet 
inte vad denna variation beror på, men vi tolkar förekomsten eller avsaknaden av inflytande och 
delaktighet som ett arbetssätt som pedagogerna inte alltid använder sig av. Vi tror dock att detta 
arbetssätt är något som kan utvecklas hos pedagoger genom att man granskar sig själv.  Inflytande 
och delaktighet behöver få större plats i måltidssituationen på samma sätt som den är en del av 
andra aktiviteter på förskolan såsom pedagogisk dokumentation, samling och barnråd.  
 

6.6 Vidare forskning 

I slutet av studien kände vi att det skulle varit lärorikt om vi utöver videoobservationerna valt att 
intervjua pedagogerna om deras tankar kring barns inflytande och delaktighet. Det skulle även vara 
intressant att intervjua barnen och höra hur de ser på sin delaktighet och vilket inflytande de 
upplever att de har. Under vårt arbetes gång har en återkommande fråga dykt upp i våra 
diskussioner och det är huruvida pedagogerna är medvetna om vilken makt de innehar i sin 
yrkesroll. Samt hur tydligt de kan ge uttryck för denna makt genom bara ett andetag, en nick eller 
annan kroppsrörelse.  Som ytterligare forskning tycker vi det vore intressant att fördjupa sig i 
maktsituationer vid måltidssituationerna på förskolan. Vid denna typ av studie vore det intressant 
att både använda sig av videoobservationer samt att intervjua pedagogerna för att få höra deras 
tankar kring ämnet samt sitt eget handlande. Något som vi önskar att det skulle forskars vidare 
kring är just det som vi saknade i inledandet av vår studie. Vilket är forskning kring barns 
möjligheter till inflytande och delaktighet vid lunchen. Vi har många frågor som vi inte har kunnat 
ge svar på och det finns fortfarande en del frågetecken kvar.  
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8. Bilagor  

 

Hej alla barn och föräldrar 
 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Jönköpingshögskola som heter Sofi Liljegren och 

Louise Blomquist. Tillsammans skriver vi nu vår C-uppsats som syftar till att undersöka 

och granska barns möjligheter till inflytande och delaktighet vid lunchen på förskolan.  

 

För att kunna genomföra denna studie kommer vi att observera barngruppen genom 

videoobservationer vid lunchen. Vi vill vara tydliga med att alla individer som 

förekommer i vår studie kommer att vara anonyma. Vi kommer inte gå ut med namn på 

förskola, avdelning eller andra uppgifter som möjliggör identifiering. Och det inspelade 

materialet samt alla anteckningar kommer efter avslutad uppsats att raderas. 

 

Med detta brev hoppas vi att ett intresse väckts hos er och att ni vill medverka i denna 

studie. Har ni frågor kring studien kan ni kontakta Sofi på xxxxxxxxxxxxxx 

 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

 

Sofi Liljegren och Louise Blomquist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn blir videoobserverat vid lunchen  

 

 

Jag godkänner inte att mitt barn blir videoobserverat vid lunchen  

 

 

 

 

Underskrift, datum  

 
 

 

 


