
   
 

MATSITUATIONEN I 
FÖRSKOLAN 

– är det en möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan? 

MALIN EKDAHL BLOMQVIST  

SANDRA LARSSON 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 
Examensarbete i  lärarutbildningen 
Avancerad nivå, 15 hp. 

Handledare: Martina Norling 

 
Examinator: Jonas Nordmark 
 

Termin HT År 2014 
 

  
 



   
 

 

 

SAMMANFATTNING    EXAMENSARBETE 

     PEA079 15 HP. 

     Ht 14 

 

Malin Ekdahl Blomqvist  

Sandra Larsson 

 

Matsituationen i förskolan 

– är det en möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan? 

Eating habits in preschool 

- it is an opportunity for participation and influence in Preschool? 
      

2014     Antal sidor: 26 

 
Syftet med studien var att ta reda på barns perspektiv på delaktighet och inflytande 
under matsituationen i förskolan. Ett problem som tidigare har synliggjorts är att 
småbarn i förskolan inte får vara delaktiga och ta sin egen mat samt att de inte får 
möjlighet till inflytande under matsituationen i den utsträckning som skulle kunna 
erbjudas. Studien är kvalitativ och observationer har utförts på småbarnsavdelningen 
vid två förskolor, en med bufféservering och en med traditionell servering i syfte att 
undersöka barns perspektiv under matsituationen. Resultatet visar att barn som 
erbjöds bufféservering gavs fler tillfällen till delaktighet men färre tillfällen till 
inflytande och de barn som erbjöds den traditionella serveringen gavs fler 
möjligheter till inflytande men färre tillfällen till delaktighet än vid bufféserveringen. 
Slutsatser som kan ställas utifrån studien är att det inte spelar någon roll om barn 
serveras mat ifrån en bufféservering eller en traditionell servering. Det beror på 
förskolepersonalens förhållningssätt och attityder till hur tillåtande 
förskolepersonalen är för barns delaktighet och inflytande under matsituationen.  
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1. Inledning 

I en del förskolor har arbetslaget bestämt att lunchen ska serveras vid en 
bufféservering där barn tar sin mat själva. Det finns också förskolor där arbetslaget 
har valt att servera lunchen vid en traditionell servering och det innebär att maten 
serveras vid matbordet där barn och förskolepersonal sitter och äter. I studien 
kommer det att undersökas vilken möjlighet som barn ges till delaktighet och 
inflytande under matsituationen. Under studien synliggörs barns ansiktsuttryck och 
kroppsspråk för att få en större förståelse för hur barn upplever matsituationen i 
förskolan. Ett problem som har framkommit i vår pilotstudie är att barn inte fick ta 
mat själva, vilket kan vara viktigt för att matsituationen ska bli lustfylld och lärorik. 
Persson Osowski, Göranzon, Fjellström (2013) menar att matsituationen ska vara en 
lustfylld lärande situation för förskolans barn där de ska utvecklas till självständiga 
individer. En lustfylld och lärorik matsituation för oss är att den ska vara rolig, 
spännande, utmanande, att barn har delaktighet och inflytande, även att barn tycker 
det är en trevlig stund under vardagen.  
     Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 Skolverket (2010) ska förskolan lägga 
grunden för barns livslånga lärande, därför ska verksamheten vara lärorik, trygg och 
rolig för alla som deltar. Barn ska få bilda sig egna uppfattningar och utifrån deras 
egna förutsättningar göra olika val i vardagen. I verksamheten ska barns tilltro 
grundläggas och växa, samtidigt som de ska utveckla tillit och självförtroende. 
Förskolan ska stötta barn i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva och de 
ska stötta barnet att känna tilltro till sin egen förmåga att handla, lära sig och tänka 
själva. Under vår verksamhetsförlagda utbildning och fältstudier har det lagts märke 
till att barn inte får vara delaktiga i den utsträckning som det är möjligt, som till 
exempel att lägga upp sin egen mat, hälla i dryck själv och välja grönsaker. 
Matsituationen verkar vara ett outforskat område och därför är det intressant att 
undersöka hur personalen i förskolan arbetar med delaktighet och inflytande vid 
matsituationen. 

1.1 Syfte och problemställning 

Syftet är att ta reda på hur barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande under 
matsituationen. 

1.2 Forskningsfrågor 

 I vilken utsträckning har barn möjlighet till delaktighet och inflytande under 
matsituationen? 

 Finns det någon skillnad i delaktighet i matsituationen mellan bufféservering 
och traditionell servering?  

1.3 Uppsatsens disposition 

2. I forskningsbakgrunden presenteras de teorier och tidigare forskning som är 

ramen för arbetet. Begreppsdefinitionerna beskriver de olika begrepp som används i 
studien. 

3. I metod delen presenteras den metod och de angreppssätt som har används i 
undersökningen. Datainsamlingsmetod, urval, genomförandet, analys av diskussion, 

trovärdighet och de etiska aspekterna presenteras för att du som läsare ska få en 
förståelse för grunderna i undersökningen.  
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4. I resultatet presenteras resultatet från observationerna som är indelat i två 

kategorier, vilka är samspel och samtal och barns valmöjlighet.  

5. I analys och diskussion diskuteras resultatet som framkom i undersökningen. De 

två forskningsfrågorna används som kategorier som är utgångspunkt för analys och 

diskussion. Undersökningens avslutning och slutsatser presenteras.  

6. I referenslistan presenteras all litteratur som har använts i undersökningen.  

1.4  Begreppsdefinition 

2.3.1 Bufféservering 

En bufféservering i förskolan är ett specifikt bord där tallrikar och dagens maträtt 
står framdukad. Det kan vara en grönsaksbuffé tillsammans med maträtten som 
serveras på förskolan. Barn går fram till bufféserveringen och tar sin egen mat med 
stöttning av förskolepersonalen och går sedan och sätter sig. När det serveras soppa 
till lunch finns mjukt bröd och smör framdukat på en bufféservering.   

2.3.2 Traditionell servering 

Maten och drycken som serveras till lunch är framdukad på det bordet där barn och 
förskolepersonal sitter och äter. Varje barn har sin bestämda plats och maten skickas 
runt för att de ska ta sin egen mat eller så serveras maten av förskolepersonalen. 

2.3.3 Förskolepersonal 

I undersökningen används begreppet förskolepersonal istället för att benämna dem 
som förskollärare och barnskötare för att det inte har någon betydelse i vår 
undersökning. Eftersom barn har varit i fokus under observationerna kan det inte 
med säkerhet sägas vilken utbildning förskolepersonalen har.  
 

2. Forskningsbakgrund 

2.1 Teori 

2.1.1 Loris Malaguzzi  

Forssell (2011) menar att Malaguzzi var den stora inspiratören till Reggio Emilia som 
är en pedagogisk filosofi och Malaguzzi såg pedagogiken ur ett brett perspektiv. 
Reggio Emilia kännetecknas av respekt för barns förmågor och rättigheter. Den 
pedagogiska verksamheten präglas av en syn på lärande och kunskap som har 
utgångspunkt i barns teorier, erfarenheter och tankar. Öppenheten och dialogen ska 
genomsyra hela verksamheten i en Reggio Emilia-förskola. Förskolepersonalen måste 
skapa miljöer och situationer där barn kan utforska sin omvärld. Forssell (2011) 
skriver om Malaguzzi som ansåg att det ”rika barnet” är ett barn som vill lära sig, 
växa och vill veta mera, alltså ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Barn 
använder sig av hundra språk vilket menas att barn kan uttrycka sig på olika sätt och 
inte bara verbalt. Även det ”rika barnet” behöver en vuxen som stöttar och lyssnar för 
att de ska utmanas och utvecklas. Barnet behöver kommunicera med en vuxen för att 
våga utmana sina kunskaper och erfarenheter. Malaguzzi menar om 
förskolepersonalen ser det rika barnet framför sig får förskolan även en rik 
förskolepersonal och föräldrar. För att det ska kunna utföras behövs ett nära 
samarbete med föräldrar för att de är viktiga resurser i verksamheten och för att de 
ska få en syn av det kompetenta barnet. Om verksamheten använder sig av bilden av 
ett rikt barn blir arbetssättet kreativt för både barn och vuxna.  
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Forssell (2011) menar att i Reggio Emilia ses barnet som en kommunicerande individ 
redan från första levnadsögonblicket. Om barn får möjlighet till att tänka och handla 
själva och tillsammans med andra får barnet möjlighet att erövra makt över sina egna 
lärprocesser. Det är bra om förskolepersonal och barn är medforskare tillsammans. I 
Reggio Emilia är barns teorier lika sanna och viktiga som vetenskapens teorier, vare 
sig det liknar varandra eller inte. Det handlar om att låta barn tänka nya tankar, att 
de får tänka utanför banan och att de får prova sina hypoteser. Förskolan ska skapa 
sammanhang och miljöer för lärande, där barn kan tillägna sig kunskap och att 
kunskapen ses som en process och inte en produkt. Därför måste förskolan 
organiseras och möbleras för att stödja barns och förskolepersonalens utveckling, 
lärande, utforskande och delaktighet. Förskolans miljö och rum synliggör 
förskolepersonalens syn på barn, hur det kan vara och hur det borde vara. Förskolans 
miljö bär på olika traditioner och föreställningar som sänder ut budskap om vad som 
ska ske i de olika rummen.  
     Forssell (2011) menar att i Reggio Emilia brukar det talas om ”den tredje 
pedagogen”, vilket är miljön. Genom en inspirerande miljö får barn tänka, känna och 
handla vilket bidrar till ett aktivt utforskande och lärande. Förskolepersonalen har en 
viktig uppgift att planera och skapa en miljö där det finns möjlighet för utveckling 
och lärande. Något som förskolepersonalen bör lägga mycket tid på är att skapa en 
utmanande miljö som kan stimulera och stödja barns intresse, kreativitet och 
motivation. Förskolepersonalen ska låta sig inspireras av barns nyfikenhet, frågor, 
studera hur de söker svar. Samt lära sig att behärska lyssnandets och frågornas konst, 
förskolepersonalen ska heller inte svara innan barn har ställt en fråga. Om en 
förskolepersonal har en utforskande inställning så har förskolepersonalen inte 
lösningarna i huvudet, även om riktningen bör vara medveten och klar. En viktig 
uppgift förskolepersonalen har är att de ska skapa nya utmaningar för barn där de får 
möjlighet att prova sina egna funderingar och hypoteser som utmanar barn i sitt tänk 
som bidrar till att de formulerar nya tankar och idéer. Den etik som präglar Reggio 
Emilia-förskolor bygger på delaktighet, vänskap, ansvar, omsorg och tillit.  
     I undersökningen har Loris Malaguzzi’s teori används för att han såg att barnet är 
kompetent redan från födseln och att de uttrycker sig med det hundra språken.  
I Malaguzzi’s teori ska förskolepersonalen utgå ifrån barns teorier, tankar och 
hypoteser. Om barn visar att de vill ta sin egen mat, kan de få prova att få ta maten. 
Om barn inte får prova sig fram kommer de aldrig kunna lära sig hur det går till. 
Under matsituationen kommunicerar barn med varandra och beroende på miljön kan 
de hjälpa varandra. Förskolepersonal kan se barnet som det rika barnet med en 
massa olika kompetenser, det finns en tanke att barn stärks av att vuxna ser barn som 
kompetenta. Gren (2007) menar att kompetenta barn är aktiva i sin egen 
utvecklingsprocess där de aktivt söker ny kunskap. Det finns en föreställning om att 
alla barn har kompetens om de får möjlighet till att prova sig fram och testa sina 
hypoteser och att förskolepersonalens förhållningssätt är att se barnet som 
kompetent. Miljön i matsituationen kan påverka hur barn upplever matsituationen 
och om barnet får möjlighet till inflytande. Miljön kan påverka förskolepersonalen att 
ge barn möjlighet till delaktighet och inflytande, beroende på hur det är möblerat.  
De flesta barn stimuleras av en kreativ miljö omkring matsituationen och miljön har 
betydelse för barns inflytande. Undersökningens utgångspunkt är att barn är 
kompetenta redan från födseln och det kompetenta barnet för oss är ett barn som kan 
utgöra aktiviteter på sitt sätt utifrån sina egna erfarenheter, ett barn som är nyfiket 
och vill lära sig.  
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2.1.2 John Dewey 

Forssell (2011) menar att det är förskolans och skolans uppgift att bidra till barns 
enskilda utveckling och att bidra till att utforma goda medborgare. En viktig 
utgångspunkt för lärandet är barns egna intressen och behov. Om förskolepersonalen 
är ointresserade av barns lärande blir pedagogiken ytlig och hämmande. En viktig 
utgångspunkt i Deweys pedagogiska filosofi är att barnet är en samhällsvarelse som 
är social redan från födseln. Forssell (2011) skriver om Deweys teori där orden 
Learning by doing används. Poängen med hans pedagogiska teori är att se 
handledandet som en lång kedja som består av fler moment vilka är avsikt, planering, 
handling, reflektion, bedömning av resultat och nya avsikter med mera. Ett centralt 
begrepp hos Dewey är erfarenhet som förskolepersonalen måste ta hänsyn till för att 
kunna grundlägga lärandet. Det är den reflekterande erfarenheten som är den viktiga. 
Barns känslor och erfarenheter ska vara grundläggande för pedagogiken men att 
undervisningen måste styras för att barn ska bli goda samhällsmedborgare. 
Människan är i behov av att samspela och kommunicera med varandra. Kroksmark 
(2011) menar att Dewey skapade begreppet Learning by doing som innebär att 
begreppen reflektion, lära, motiv och övning har en anknytning med varandra. Barn 
ska få finna ett eget sätt att ha inflytande på sitt eget lärande och de ska få tänka och 
komma med idéer själva. Om barn får använda sina hypoteser utvecklas de till att bli 
mera självständiga. Dewey menade att det är framgångsrikt för barn att misslyckas, 
eftersom barnet lär sig av sina erfarenheter. Lärandet ska ske utan att barn märker 
att ”att det är ett lär tillfälle” och barn lär sig genom att prova. Barn ska få utföra 
verksamhetens aktiviteter utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar. 
Förskolepersonalen ska leda aktiviteter i verksamheten som är till nytta för samhället 
och barns utveckling.  
     I undersökningen är John Deweys teori passande för att han ansåg att barns 
intressen och behov är en utgångspunkt för lärandet. Därför kan samtalet under 
matsituationen vara viktigt mellan barn och förskolepersonal. Han menade också att 
verksamheten ska bygga på barnets känslor och erfarenheter, även att barn är i behov 
av att samspela med andra. En tanke som finns är om förskolepersonalen skulle 
kunna samtala med föräldrarna om hur de gör under matsituationen hemma och om 
barnet får ta mat själv hemma skulle det då vara bra att utmana barnet till att ta sin 
egen mat på förskolan? Dewey ansåg att barns egna idéer och hypoteser ska komma 
till uttryck i verksamheten, vilket bidrar till att de blir mer självständiga. Dewey  
tyckte att det är bra för barn att misslyckas, eftersom alla individer lär sig av sina 
erfarenheter. Det skulle visas under matsituationen i förskolan, om barnet inte lyckas 
att hälla i mjölk i glaset gör det ingenting och barnet kanske lyckas nästa gång. 
Undersökningen utgår från att barn är socialt kompetenta och att samtal mellan barn 
och förskolepersonal har betydelse. Barn lär sig genom att prova att ta mat och dryck 
själva, vilket avspeglas i Deweys teori.  

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Barns perspektiv 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskolans verksamhet ska utgå 
ifrån barns perspektiv, vilket innebär att varje barn ska ges möjlighet att på bästa sätt 
utvecklas och lära sig utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Varje barn ska 
ha möjlighet till att utveckla sina förmågor tillsammans med andra barn och vuxna.  
Det yngsta barnet har mål och avsikter med sitt agerande under matsituationen. 
Johansson (2003) tillägger att med barns perspektiv är det som visar sig ur barns 
synvinkel, vilka intressen barnet har, barns erfarenheter även att de ska få uttrycka 
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sig utifrån sina egna förutsättningar. Medan Qvarsell (2003) menar att barns 
perspektiv handlar om hur barn ser på sin omvärld och se sina villkor i vardagen, hur 
barn ser på sig själva och hur de är som personer. Arnér och Tellgren (2006) menar 
att ett barns perspektiv är där barn ses som informanter som uttalar sig för sina egna 
villkor, sin miljö och situation. Det är barns egna föreställningar som framkommer 
genom barns egna synvinklar om hur de uppfattar sin värld. Eftersom alla barn är 
olika som individer är inte alltid barns perspektiv lika för alla barn, då alla barn har 
olika erfarenheter.        
     Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) anser att det behövs ett 
förhållningssätt som är uppbyggt av vardagliga erfarenheter och professionella 
insikter som visar på hur de vuxna uppfattar barns handlingar och vad barn uppfattar  
för att kunna närma sig ett barns perspektiv. I ett barns perspektiv är det fokus på 
barnet som subjekt i sin livsvärld. Om förskolepersonalen inte förstår barns 
perspektiv finns det inget sätt att fortsätta lärandeprocessen. Förskolepersonalen tror 
oftast de vet hur barn tänker, det är skillnad på att tro och att faktiskt veta barns 
verkliga tankar. Qvarsell (2003) menar att barn som inte har det verbala talet kan 
visa tydligt för förskolepersonalen om sina intuitioner om hur de uppfattar 
omvärlden. Förskolepersonalen kan ofta vara upptagna med sina egna perspektiv 
som baserar sig på deras egna erfarenheter och då ser de inte barns agerande ur ett 
barns perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) menar att samtal mellan 
förskolepersonal och barn är den viktigaste vägen om hur barn uppfattar sin omvärld. 
Samtalet är viktigt för att förskolepersonalen ska kunna närma sig barns perspektiv. 
Persson Osowski m.fl. (2013) menar att när vuxna tar ett barns perspektiv så 
synliggörs det hur barn hjälper varandra. Något utvecklande för barns självständighet 
är att låta barn ta sin egen mat och det är även förberedande för framtiden och 
skolan.  
     Johansson (2005) anser att förskolan är en kollektiv miljö med en speciell ordning 
och struktur som har fokus på barns utveckling och lärande, när förskolepersonalen 
möter barn i deras livsvärld så möter de hela barnet, med i det mötet finns också 
erfarenheter från den vuxnas värld, en livsvärld som är både kulturell, historisk och 
social. Förskolepersonalen bör ha en ambition att försöka förstå barns avsikter i olika 
situationer. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) menar att ansvar för alla barns 
utveckling i förskolan innebär att förskolepersonalen bör ha ett helhetsperspektiv på 
barnet vilket innebär varje barns enskilda historia, föräldrakontaktakt och samtal 
med barnet. Det är också viktigt för förskolepersonalen att känna till barns och 
föräldrarnas framtidsdrömmar så att förskolepersonalen kan bemöta barn och 
föräldrar utifrån det. Det är viktigt att alla barn ska känna värdighet och tro på sig 
själva. 

2.2.2 Dåtidens matsituation 

Sepp (2013) skriver om måltidens betydelse i förskolan att den har växlat under åren 
men ändå alltid varit en betydelsefull del i förskolans värld. Redan när barnkrubban 
fanns var måltiden viktig eftersom det var då fattiga barn hade möjlighet att få mat 
och lära sig gott uppförande vid matbordet och hur kniv och gaffel användes. Även 
om måltiden är så betydelsefull i förskolan så har måltidens betydelse fått väldigt 
liten uppmärksamhet på förskollärarutbildningarna. Författaren skriver att efter år 
1968 så beskrivs måltiden under en rubrik i förskolan som kallades för 
”rutinsituationer”. Syftet med måltiden var att förskolepersonalen skulle vara bra 
förebilder under måltiden i förskolan vilket innebar att de inte bara skulle prata om 
sunda matvanor och bordsskick utan de skulle även visa barn det i praktisk handling. 
Genom att barn kunde observera förskolepersonalen under måltiden så kunde barn 
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på så vis lära sig alla moment vid måltiden. Sepp (2013) menar att det alltså var 
under den tiden förskolepersonal och barn började att äta tillsammans i förskolan. 
1985 var tanken om måltider i förskolan att maten ska vara full av näring och 
serveras under bestämda tider, småbarn på förskolan skulle matas och de barn som 
var äldre skulle få lära sig att äta själva. Begreppet pedagogiskmåltid dök upp första 
gången i samband med beskattning av måltider vilket innebar att förskolepersonal 
som åt tillsammans med barn åt kostnadsfritt. 

2.2.3 Samtida matsituation  

Sepp (2013) menar att nutidens förskola har en egen skolreform, vilket har gjort det 
pedagogiska uppdraget tydligare. Sepp (2002) har såsom åsikt att förskolepersonalen 
ska uppmuntra barn till att hjälpa sig själva och förskolepersonalen ska vara 
förebilder för barn under matsituationen. Det förväntas även att förskolepersonalen 
ska uppmuntra barn till att smaka på all mat genom att själva äta den mat som 
serveras på förskolan. Om förskolepersonalen inte äter med barnet kan det skapa en 
negativ miljö för barn vilket kan bidra till att barn inte vill äta den mat som serveras. 
En perfekt matsituation ska vara mysig och trevlig, där förskolepersonalen samtalar 
med barn som sitter runt bordet. Det är inte alltid verklighet eftersom matsituationen 
ofta är stressande då det kommer fler aktiviteter efteråt. Sepp (2013) menar också att 
en måltid ska resultera i att barn blir mätta och att det även är ett bra tillfälle att öva 
och upptäcka nya smaker och att barn även får testa på att misslyckas genom att till 
exempel spilla ur vatten eller att tappa köttbullar på golvet. Det är utvecklande att 
göra fel ibland och det är viktigt för barn att få öva sig på nya saker. Persson Osowski 
m.fl. (2013) håller med om att matsituationen ska ses som ett lär tillfälle för barn, där 
de lär sig om mat, matsituationen och näringslära. Det kommer barn att lära sig om 
det finns en förskolepersonal som är en förebild för barn, då barnet imiterar vad den 
vuxna gör. Det är viktigt att förskolepersonalen äter lunch samtidigt som barnet vid 
samma bord för att vara en bra förebild, då barn ser på och imiterar vad 
förskolepersonalen gör. Förskolepersonalen ska uppmuntra barnet till att bli 
självständigt under matsituationen, och förskolepersonalen ska samtidigt stötta barn 
och utmana de på att smaka den mat som serveras. Det ska vara en lekfull och 
lärande stund under matsituationen för barn och de ska få hjälpa till med olika 
uppdrag inför matsituationen. Förskolepersonalen hjälper ofta de yngsta barnet 
under matsituationen. 
     Jordebo och Alfredsson (2006) skriver att barn blir mer matglada och nyfikna på 
maten om de får ta ett eget initiativ, provsmaka och uppleva mat och råvaror. Det är 
också bra att låta barn smaka flera gånger för att få chansen att lära sig att tycka om 
smak och konsistens. Det är viktigt att inte lägga så stor vikt på hur mycket barnet 
har ätit, den vuxna bör säga vad som ses utan att lägga in värderade meningar. Barn i 
ettårsåldern kan fastna för vissa maträtter eller grönsaker och bara äta till exempel 
gurka och köttbullar. Barn kan erbjudas att äta själv men samtidigt introduceras till 
en blandad måltid. Det är faktiskt oftast i förskolan som barn börjar våga smaka på 
nya saker menar författarna.Som tvååring börjar barnet bli nyfiken och därför kan 
det vara bra att låta de vara delaktiga under tillagning av mat, även att hälla upp och 
ta mat själva. Alfredsson anser också att det är viktigt att låta barnet ta sin mat själv  
och att duka fram med både kniv och gaffel även om de kanske inte används.  
     Livsmedelsverket (2012) skriver att om förskolor skulle använda sig av 
bufféservering vilket skulle det kunna bidra till att barn får en uppfattning om hur en 
matsituation går till i skolan. Vid bufféserveringen tar barn mat själva, de måste ha 
ett bra tålamod och vänta på sin tur i kön. Barn lär sig att utforma sin egen måltid och 
vågar eventuellt prova nya smaker. Barn äter oftast mer när de själva får välja vad de 
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vill ha på tallriken och hur det ska se ut. Det viktigaste med bufféservering är att 
barnet stärker sitt självförtroende och att barnet känner att de själva bestämmer. 
Barn kan själv välja sin portionsstorlek och hälla upp drycken själv, och att barnet tar 
eget ansvar över den mat som barnet har på sin tallrik. Barnet utvecklas i sin motorik 
och tränar på turtagning. Om barnet får ta tid på sig framme vid bufféserveringen är 
chansen större att barnet tar mat som de äter upp. Ekström (2007) menar att barn 
ska få ansvara över sin egen matsituation där barnet ska utveckla sin kompetens och 
sin självständighet. Livsmedelsverket (2010) skriver att förskolepersonalen är 
förebilder för barnet under matsituationen och kan bidra till bra matvanor för barn 
genom att förmedla matglädje. Förskolepersonalen ska ansvara att det serveras 
näringsrik mat, men det är barnet själv som bestämmer vad och hur mycket de ska 
äta. Barn kan hjälpa till med att hämta maten, presentera den, duka fram och duka av 
maten, även bre sina egna smörgåsar. Johansson (2005) anser att förskolepersonalen 
bör få barnet att känna sig delaktiga i besluten om sig själva. Förskolepersonalen kan 
fråga barnet om de behöver hjälp till exempel med att hälla upp mjölk men att barnet 
först får försöka själv, förskolepersonalen ska sträva efter att stödja varje barn efter 
varje barns villkor. Under matsituationen får barnet lära sig att vänta på sin tur och 
att visa varandra respekt genom att stå i kö och invänta sin tur till exempel till att få 
hämta mat. Det behöver nödvändigtvis inte vara tyst i kön däremot är ett kösystem 
bra för att barn ska lära sig att inte vara framfusigt. Johansson (2005) har intervjuat 
en förskolepersonal som berättar att barn inte får ta sin mat själva på förskolan, men 
ändå får vänta på sin tur att förskolepersonalen ger barnet mat. 
     Norman (2003) menar att i förskolan blir barn ofta tillsagda hur de ska uppföra 
sig, vilket handlar om många krav som barn förväntas att uppfylla. Barnet bör inte 
tala med maten i munnen eller bete sig oartigt. Barnet ska sitta still på sin stol 
samtidigt som de ska ta emot muntliga instruktioner, barn ska även kunna hantera 
sina händer så att de kan lägga upp mat på tallriken och hälla i dryck utan att spilla. 
Barnet ska även lära sig vad de inte får göra till exempel sjunga, leka eller tala högt 
under matsituationen. Matsituationen är en sammansatt lärandeprocess under hela 
förloppet från att matvagnen hämtas tills avdukning sker. Kultti (2013) skriver från 
sin undersökning som visar att måltiderna är en pedagogisk händelse som är viktig 
det bör inte bara anses som ett tillfälle att för barnet lära sig beteenderegler. 
Förskolepersonalen ska bidra till samspel och samverkan under måltider i förskolan. 
Författaren skriver även om ”här och nu kommunikationer” i förskolan under 
lunchen som kan bestå av fraser som kan förekomma under matsituationen: ”försök 
själv, tack, här får du dina makaroner, skulle du vilja ha korv? vad vill du ha att 
dricka? vill du ha mera mat?  
Vanliga regler under lunchen i förskolan är maten ”räcker till alla, alla kommer att få, 
ät upp först innan du får/hämtar mera mat.” Genom kommunikationsfraser blir även 
barn delaktiga både fysiskt och verbalt då barnet till exempel får fråga efter mat eller 
be en kompis om hjälp eller erbjuda sin kompis hjälp. Kultti (2013) anser också att 
det är viktigt att även de minsta barnet får lära sig att använda bestick, glas/muggar 
och tallrikar/skålar, även att de minsta får lära sig att ta sin egen mat och hälla i sin 
egen dryck. Barn använder sig av både verbalt språk och kroppsspråk under 
matsituationen. 
     Johansson och Pramling Samuelsson (2001) anser att matsituationen är en 
pedagogisk lärandesituation, där barn utvecklar och lär sig. Matsituationen utmanar 
färdigheter som till exempel att använda bestick, samtala, fördela maten och bedöma 
hur mycket som orkas äta upp. Norman (2003) menar istället att matsituationen ses 
som en vuxenledd inlärningssituationen där barnet ska lära sig att sitta stilla och 
uppföra sig bra. När barnet blir äldre blir kraven högre, det äldre barnet ska lära sig 
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använda bestick, lära sig följa de regler och normer som används under 
matsituationen. Westlund (2011) menar att många av förskolepersonalen anser att 
det finns hinder för barns inflytande, vilka är tidsbrist, barngruppens storlek och 
personalresurser. Johansson (2005) menar också att förskolepersonalen anser att de 
har tider att passa och därför behöver vissa moment utföras snabbt. Johannesen och 
Sandvik (2009) har en åsikt att förskolans alla rutiner kan påverka att barn inte får 
vara delaktiga eller har inflytande i den mån de bör ha. Sepp (2013) menar att många 
gånger ska en lunch avklaras så snabbt som möjligt så att nästa moment kan starta 
som oftast är att små barn ska sova/vila och det större barnet ska gå ut och leka, men 
författaren tror att flertalet av gångerna är det förskolepersonalens raster som styr. 
Matsituationen är präglad av många normer och regler som barn ska följa. 

2.2.4 Delaktighet och inflytande 
Arnér och Tellgren (2006) anser att delaktighet innebär att barn är med i processen 
istället för att stå bredvid och titta på, samtidigt som barnet har möjlighet att 
påverka. Med inflytande har barn en rejäl möjlighet att kunna påverka sin situation, 
medan begreppet delaktighet kan tolkas som att barnet får vara med på något som 
redan är bestämt. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att om små barn 
ska vara delaktiga handlar det om annat än att bara lyssna, förskolepersonalen måste 
tolka barns agerande och ha tillit och förväntningar på barnet. Genom rätt stöd från 
förskolepersonalen kan barnet klara av nya utmaningar och få nya erfarenheter. 
Emilson (2008) anser att delaktighet och inflytande handlar om att barn ska kunna 
påverka, vilket innebär för de yngre barnet att de ska bli erbjudna att göra egna val 
och ta egna initiativ. Barns inflytande är något som borde vara självklart i alla 
förskolor, då barn har rättighet till att ha inflytande över sin vardag. Westlund (2011) 
menar att barnet kan ha inflytande under sin vardag genom att de får olika alternativ 
att välja mellan under matsituationen, vad de vill ha för grönsaker och vilken dryck 
de vill ha. Barn ska få lägga upp maten de själva vill äta och de barn som inte lyckas ta 
mat själva kan behöva stöttning av förskolepersonalen. Barn skulle också kunna få 
bestämma hur länge de vill äta och sen tvätta händerna eller vänta på sina kompisar. 
Då synliggörs det tydligt att barn har valmöjligheter och det stimulerar barnets 
medvetna val. De barn som inte kan uttrycka sina önskemål verbalt får stöd av 
förskolepersonalen som ställer frågor och förslag för att barnet ska kunna påverka sin 
vardag. Fagerli m.fl. (2001) anser att barn lär sig genom sina erfarenheter och 
upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna. En god kommunikation handlar 
om bekräftelse av barns reaktioner och uttryck samt ögonkontakt. Atmosfären ska 
präglas av positiva känslor och glädje. Samspelet ska vara roligt för både barn och 
vuxna men ibland kan det vara frustrerande, samspel sker mellan människor på olika 
vis. Det är omöjligt att inte kommunicera med varandra på ett eller annat sätt. Att 
kommunicera innebär att göra saker tillsammans. Utveckling och samspel med andra 
människor hänger tydligt ihop med varandra. 
     Arnér (2009) skriver att inflytande för barn i förskolan handlar om 
förskolepersonalens förhållningssätt att ge barn utrymme och låta deras åsikter 
komma fram, det handlar även om barns initiativ till att utveckla sina egna redskap 
för att kunna känna och ha inflytande. Alla människor oavsett barn eller vuxen måste 
ta ansvar för sina handlingar och klara av det för ingen blir demokratisk av sig själv, 
för att demokrati ska utvecklas så måste den bygga på att människor strävar efter och 
inser att samtligas ansträngningar behövs. Delaktighet är att delta i någonting som 
någon annan redan har bestämt i förväg som barn får vara delaktiga i medan barns 
inflytande innebär att barn får bestämma redan från grunden i sin vardag. Arnér 
hänvisar till John Dewey som menade att det är något som barn behöver lära sig 
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tidigt i livet för att bli demokratisk och ansvarstagande. John Dewey menade att det 
var viktigt att skapa en miljö i förskolan för att barn ska känna att de är betydelsefulla 
och tillåts att ha ett eget inflytande. Sepp (2013) skriver att barn som tillåts vara 
delaktiga vid dukning, matlagning och att baka skapas det nya tillfällen för lärande. 
Genom att låta barn vara med och duka kommer matematik in som en naturlig del, 
hur många kompisar är här i dag? hur många glas behöver vi? Matsituationen är ett 
bra tillfälle att öva på finmotoriken och handgrepp. Det yngsta barnet plockar gärna 
maten med sina fingrar medan det äldre barnet bör kunna skära och dela sin mat 
själva. 

2.2.5 Kompetenta barn 
Persson Osowski m.fl. (2013) och Sepp (2002) menar att barn ofta uppfattar 
matsituationen fylld med normer och regler. Precis som Arnér och Tellgren (2006) 
menar att barn sällan ser möjligheter att kunna påverka verksamheten, det är de 
vuxna som bestämmer vad det är som gäller och vilka regler det finns. Arnér och 
Tellgren (2006) menar också att barn kan ha svårt att påverka över sin egen situation 
även om förskolan ska bidra till att barn blir självständiga. Barn tycker att 
förskolepersonal som är snäll är de som ger tid för barns inflytande och att det 
handlar om respekt för barns egna initiativ. Ekström (2007) menar att det är en stor 
press på det yngsta barnet, att de ska kunna bedöma om de kommer att orka äta upp 
all mat på tallriken. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) påpekar att barn ska 
få prova och göra bedömningar hur mycket mjölk glaset rymmer eller hur mycket 
mat barnet orkar äta. Något som är viktigt är att barn själva visar initiativ till att de 
vill ta sin egen mat eller hälla i mjölk. 
     Pramling Samuelsson m.fl. (2011) menar att i dagens samhälle ses barnet som 
kompetenta i tidig ålder. Gren (2007) anser att den centrala tanken om det 
kompetenta barnet är att barn är aktiva i sin egen utvecklingsprocess. Barnet har ett 
aktivt sökande efter ny kunskap, samspel och nyfikenhet. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009) menar att förskolepersonal som ser barn som socialt kompetenta 
och delaktiga ger störst utrymme för barns egna tankar, idéer och initiativtagande. 
Markström (2007) anser att det är viktigt att barn får vara barn och ha en naturlig 
utveckling, kroppen kopplas ihop med var barnet befinner sig i sin naturliga 
utveckling. Att kunna äta själv och ta sin egen mat handlar om kroppslig utveckling. 

2.2.6 Förskolepersonalens förhållningssätt 

Norman (2003) menar att de skillnader som finns under matsituationen mellan olika 
förskolor handlar om förskolepersonalens förhållningssätt och arbetssätt. I den 
framtidsinriktade förskolan hjälps barn och förskolepersonal åt under 
matsituationen, där barn skickar maten runt bordet, samtalar och får beröm av de 
vuxna. I förskolan där förskolepersonalen försöker lära barn att klara av alla rutiner 
kring matsituationen kan leda till att barnet får bättre självförtroende. I den nutida 
förskolan är det de vuxna som sköter allt och som anser att matsituationen är ett 
tillfälle för förskolepersonalen att tala med varandra och inte med barnet. Norman 
(2003) anser att en del förskolepersonal inte ser matsituationen som ett 
inlärningstillfälle, utan de ägnar sig åt att ge barn service. Johannesen och Sandvik 
(2009) skriver om bristtänkandet där fokus är på det barnet inte kan och vilka 
kompetenser barnet saknar. Om förskolepersonalen bara ser det barnet inte kan, 
missar de barns verkliga kompetenser och vad barn kan. Förskolepersonal som 
arbetar i förskolan pratar ofta om att barn är för små för att kunna utföra olika saker, 
som att duka eller ta mat själv. Om barn anses var för små har förskolepersonalen en 
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liten kompetens om barns olika uttrycksätt. De har även en inställning till att barn 
inte behöver vara delaktiga under sin vardag.  
     Westlund (2011) menar att mycket av förskolepersonalens arbete med barns 
inflytande ligger i förskolepersonalens kroppsspråk, blickar och tonfall. Det speglar 
hur förskolepersonalen ger uttryck för förhållningsättet under arbetet med 
inflytande. Självständighetsfostran innebär att förskolepersonalen ska ge tid åt att 
barn ska ta mat och äta själva. Genom att öka kraven vartefter kan barnet öka sin 
delaktighet genom att duka fram maten. Men förskolepersonalens stöd är viktigt för 
att barn ska kunna utveckla sin självständighet och sitt ansvarstagande. Sepp (2013) 
menar om förskolepersonalen sitter bredvid barnet vid matbordet och inte äter själv 
kan det bli så att förskolepersonalen servar/hjälper barnet med att hälla upp dryck, 
lägga upp mat och dela maten istället för att låta barnet försöka själv. Matsituationen 
ger möjlighet för gemenskap och samtal mellan barn och förskolepersonal. Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2009) menar att förskolepersonalen måste se barnets 
olika strategier för lärande och ge barnet möjlighet till att utveckla olika 
kompetenser. 
     Johansson (2005) menar att förskolepersonalen ofta utgår från vad barn inte kan 
och anpassar verksamheten efter det. Under matsituationen har de babymuggar med 
handtag, stol med bygel och lyft upp och ner från stolen. Det är inte ofta barnet 
uppmuntras till att försöka själva. Under matsituationen kommunicerar 
förskolepersonalen ofta till barn, inte med dem. Förskolepersonalen ger 
uppmaningar och instruktioner om hur barnet ska göra och inte göra under 
matsituationen. Förskolepersonalen uppmuntrar inte barns samtal, utan pratar med 
de övriga förskolepersonalen. Under lunchen bör en förskolepersonal kunna 
uppmuntra barnet genom att säga ”du tycker ju om potatis” på ett positivt sätt för att 
stärka ett barns förmåga att barnet själv kan besluta och ha egna uppfattningar, att 
barnet själv kan bedöma hur mycket eller lite hon/han vill äta. Johannesen och 
Sandvik (2009) menar om barnet ska kunna vara delaktigt måste förskolepersonalen 
våga släppa kontrollen. Förskolepersonalen måste se och ta in vad barn förmedlar 
genom kroppsspråk och uttryck. Förskolepersonalen måste möta vardagen med ett 
öppet sinne för att barn ska kunna få vara delaktiga och ha inflytande under 
matsituationen.  

2.2.7 Verksamheten  

Johansson (2005) menar att barngruppens storlek påverkar arbetssättet, för att det 
minsta barnet ska lära sig nya saker och utvecklas som individ så krävs det ett nära 
samspel mellan förskolepersonalen och barn. Det är viktigt som förskolepersonal att 
vara lyhörd i verksamheten, vara närvarande, accepterande och vara uppmuntrande. 
Förskolepersonalen ska kunna ha roligt tillsammans med barn. 
Förskoleverksamheten går ut på att vuxna och barn leker, upptäcker, skapar och lär 
tillsammans. Det går inte att bortse ifrån att lärandet också sker individuellt, det är 
de enskilda barnet som måste göra kunskapen till sin egen. Williams (2006) påpekar 
att barn lär av varandra och därför har kompisar en stor betydelse för barns 
utveckling och lärande. Författaren hänvisar till Lokkens (1996) studie som handlar 
om att samarbeta och härma varandra, vilket är typiskt för små barn. Ibland kan 
småbarn börja härma varandra under matsituationen genom att klappa händerna 
eller skaka på huvudet. När flera barn gör likadant och härmar varandra, 
kännetecknas det som samhörighet. Arnér (2009) menar att i mötet med barn så 
ställs det krav på den vuxna som kunskap och flexibilitet och att den vuxna blir 
utmanad. I förskolan ses ansvar som en väg till frihet, inflytande och självständighet 
för barnet, men det ger även barn insikt om vad demokrati kan vara. Markström 
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(2007) menar att en samling kan vara bra strax innan lunchen för att samla barn och 
på så sätt förbereda dem inför lunchen att barnet blir uppropad under samlingen och 
då får gå till sin matplats. 

2.2.8 Vad kan göras? 

Westlund (2011) menar att det kan vara bra att låta barn hjälpa till i förskolans 
verksamhet och sysslor då förskolepersonal kan göra ett schema där alla barn kan få 
hjälpa till med dukning och torka bord, de kan även få möjlighet att vara med och 
förbereda maten. Om förskolan har ett eget kök kan barn ha möjlighet att påverka 
vilken mat som serveras genom önskemål. Markström (2007) menar att i vissa 
förskolor är barn dukvärdar under matsituationen där de får duka fram maten, 
berätta vilken mat som serveras och bestämma vilka barn som får gå och ta mat. 
Dukvärdens roll är populär bland barn och i det momentet får ett barn vara i centrum 
och leda gruppen. Det utförs för att skapa ordning under matsituationen och 
samtidigt som barn utvecklas i att leda barngruppen. När barnet har ätit klar får de 
duka av sin egen tallrik, även det yngsta barnet. I de förskolor där det finns kök så ges 
barn sällan tillträde dit, utan de får gå dit när förskolepersonalen ber dem att hämta 
något till exempel frukt eller mjölk. Förskolans barn får inte gå till köket för att hämta 
vad de vill eller äta vad de vill. I förskolan används vissa rum som måltider under 
lunchen för att efter lunchen användas som vilorum. 
     Johansson (2005) menar att samtliga barn ska få prova att hälla och göra 
bedömningar om hur mycket ett glas rymmer och hur mycket mat de orkar äta upp. 
Förskolepersonalen ska inte kommentera om barnet spiller ut mjölk på bordet eller 
om barnet tar mycket mat. Några barn kan behöva stöttning när de tar mat, men de 
ska själva ta initiativet och bedöma hur mycket mat som ska ligga på tallriken. 
Förskolans avdelning kan köpa in små tillbringare som möjliggör att samtliga barn 
själva kan träna på att hälla upp sin dryck. Vilket även Sepp (2013) skriver att 
förskolepersonalen häller upp drycken i mindre karaffer där barnet kan ta ett bättre 
grepp om och sedan hälla dryck i sitt glas. Under den första perioden kan det stå 
brickor under barns glas medan de övar på att hälla upp dryck själva, då blir det 
enklare att torka upp.  

2.2.9 Vad står det i läroplanen? 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 Skolverket (2010) står det att lärandet bygger 
på samspel mellan barn och förskolepersonal, även att barn lär av varandra. 
Barngruppen är en viktig del för utveckling och lärandet. Förskolan ska stötta barnet i 
att utveckla en positiv uppfattning om sig själv och de ska få stöttning i att känna 
tilltro till sin egen förmåga att tänka själv, göra själv och lära sig. Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar sin kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och 
motorik. Barnet ska även utveckla en förståelse för sitt välbefinnande och sin hälsa. 
Arbetslaget ska arbeta för att barnet ska utveckla en förmåga och vilja ta ansvar och 
utöva inflytande i verksamheten. Arbetslaget ska respektera barnets åsikter och 
uppfattningar, de ska även ta tillvara på alla barns förmågor och viljor till att ta ett 
större ansvar för sig själv och barngruppen. Enligt läroplanen för förskolan påverkar 
förskolepersonalens förhållningssätt barns förståelse och respekt för de rättigheter 
och skyldigheter som gäller i vårt demokratiska samhälle, därför är det viktigt att 
förskolepersonalen är bra förebilder för samtliga barn. Förskolepersonalen ska se till 
att barnet får sina behov respekterade och tillgodosedda i verksamheten, barnet ska 
även få uppleva deras eget värde. Förskolans verksamhet ska främja kreativiteten, 
leken och det lustfyllda lärandet, förskolepersonalen i verksamheten ska ta till vara 
på och stärka barns intressen för att lära och erfara nya erfarenheter, kunskaper och 
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färdigheter. De intressen och behov som barnet själv ger uttryck för bör ligga till 
grund för utformningen av verksamhetens innehåll och planering.  
 

3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Undersökningen utgår från en kvalitativ metod som består av observationer och har 
utförts under lunchen på småbarnsavdelningarna. Bryman (2011) skriver att en 
kvalitativ metod har ett tolkande synsätt. I undersökningen används ett abduktivt 
angreppssätt vilket innebär att undersökningen pendlar mellan teori och 
observationer på förskolorna. Enligt Bryman (2011) är kvalitativ forskning ett synsätt 
där kategorisering och teori utgår ifrån analysen av data och insamlingen samt att 
kvalitativ metod speglar ett färre antal deltagare. Bryman (2011) skriver om olika 
typer av vetenskapliga observationer. Undersökningen utgår från icke-deltagande 
observation och ostrukturerad observation. Icke-deltagande observation är en 
situation där observatören endast iakttar utan att delta i det som utspelar sig i miljön. 
Icke-deltagande observation används ibland ihop med ostrukturerade observationer. 
En ostrukturerad observation enligt Bryman (2011) innebär att observationsschema 
inte används utan istället noteras det hur deltagarna beter sig i själva vistelsemiljön, 
observatören ska ge en berättande beskrivning av barns beteende och handlingar.  

3.2 Observationer 
Stukát (2011) menar att genom att utföra observationer blir det synligt vad 
människor gör och inte bara vad de säger att de gör. Det är en enorm skillnad 
eftersom att under intervjuer kan informanterna svara vad som helst utan att det är 
sanning och verklighet. Genom att lyssna, titta och registrera under observationen 
använder forskaren sig själv som mätinstrument. Både verbala och icke verbala 
beteenden kan observeras. En stor fördel med observation är att kunskapen är direkt 
hämtat från sitt sammanhang. Resultatet från en observationsundersökning är ofta 
konkret och lätt begriplig vilket leder till ett stabilt underlag för fortsatt tolkning. 
Nackdelar med observationsmetoden är att det ofta är tidskrävande och att de kräver 
en noga uttänkt uppläggning. Observationer kan upplevas begränsade eftersom i 
första hand är det de yttre beteenden som synliggörs, då inre känslor och tankar är 
svårt att observera. En felkälla med observationer kan vara att de personer som 
observeras kan uppföra sig annorlunda än deras vanliga beteende. Därför är det bra 
om forskarens roll och undersökningsfokus är dold, för att få en så rättvis bild av 
situationen som möjligt. Observationerna genomfördes på två olika förskolor där 
barn har observerats på småbarnsavdelningarna där barn är ett till tre år gamla, 
under tre till fem lunchtillfällen på varje förskola i cirka fyrtio minuter. 
Observationerna utfördes på en förskola i taget måndag till fredag under två veckor.   

3.3 Urval 

Två förskolor har valts i syfte att de passade in i problemområdet och 
undersökningen. På den ena förskolan serverades maten ifrån en bufféservering och 
på den andra förskolan serverades maten på en traditionell servering. 
Undersökningen har utgått från ett målinriktat/målstyrt urval som Bryman (2011) 
menar handlar om att välja ut de förskolor och avdelningar som ska observeras. 
Observationerna har utförts på en småbarnsavdelning eftersom resultatet i en 
tidigare uppsats visar att flera av förskolepersonalen ansåg att de barn som var yngst  
inte klarade av att ta maten själv. Totalt var det 27 barn som skulle observeras och det 
var sex barn som inte fick observeras, sammanlagt var det 21 barn som observerades 
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under observationsveckorna. De var en förskollärare, tre barnskötare och två vikarier 
med under observationerna som benämns för förskolepersonal i undersökningen.  

3.4 Genomförande 

Förskolorna kontaktades utifrån om de var intressanta för undersökningens 
problemområde. För att ta hänsyn till samtyckeskravet har förskolorna informerats 
om undersökningen och missivbrevet lämnades till förskolepersonalen och målsman 
för att få deras samtyckte till undersökningen. Eftersom det är barn som ska 
observeras var målsman tvungen att skriva under en blankett om barnet fick 
observeras eller inte. Om målsman ger sitt samtycke har barnet ändå sin fulla rätt att 
säga nej till att medverka. Observationerna har inte filmats eller fotograferats. För 
vidare information se (www.vr.se). Blanketterna sammanställdes för att se om något 
barn inte fick observeras och förskolepersonalen skapade en lösning för de barn som 
inte fick delta i undersökningen. Lösningen var att de barn som inte fick delta var i ett 
annat rum och åt mat. Under observationerna satt observatörerna på en stol en bit 
ifrån matborden för att få överblick över alla barn. Barns perspektiv togs genom att 
titta på deras kroppsspråk, handlingar, uttryck och reaktioner. Resultatet av 
observationerna sammanställdes dagligen för att sedan jämföra de olika förskolorna. 
Båda observatörerna var med under observationerna för att kunna få en bredare 
förståelse för barns perspektiv.  

3.5 Analys av data 

Observationerna har renskrivits varje dag efter att observationen utförts. 
Observationerna sammanställdes dagligen och vi sammanställde våra observations 
anteckningar för att se om det fanns några skillnader och likheter. Vi tolkade och 
analyserade anteckningarna och ett mönster framkom genom de likheter och 
skillnader som synliggjordes. Likheter och skillnader markerades och skrevs upp på 
ett separat papper för att synliggöra de olika mönster som framkom.  

3.6 Trovärdighet 

Undersökningen är en kvalitativ undersökning och Bryman (2011) anser att forskaren 
till uppsatsen bör ha en insikt om undersökningen är trovärdig i andras ögon. Genom 
att forskarna skapar en trovärdighet i undersökningens resultat innebär det att 
undersökningen har utförts enligt de regler som finns och att forskarna rapporterar 
resultatet till de förskolor och personer som deltog i undersökningen för att de ska 
kunna bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt. Bryman hänvisar till 
Lincoln och Guba (1885) som skrev om överförbarhet i en undersökning och de ansåg 
att undersökningen ska vara tät och fyllig för att tillhandahålla läsaren med en så 
kallad databas som är tillhjälp för att läsaren ska kunna bedöma hur pass överförbar 
undersökningens resultat är till en annan miljö. Bryman (2011) hänvisar till Lincoln 
och Guba (1885) som även skrev om pålitlighet där forskarna skulle säkerställa att 
det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av undersökningens alla moment 
som är problemställning, urval, observation, analys av data, litteratur, resultat, 
analys, diskussion och slutsatser. Bryman (2011) skriver att forskaren ska ha 
möjligheter till styrka och konfirmera sin undersökning. Där forskaren ska agera i 
god tro till samhället och att forskaren inte har låtit sina egna personliga värderingar 
och teoretisk inriktning påverka utförandet av undersökningen och dess slutsatser.  
     För att skapa en hög trovärdighet har undersökningen följt de forskningsetiska 
principer som ligger som grund för en undersökning och de beskrivs under 
kommande rubrik. Uppsatsen är tät och fyllig med information från tidigare 
forskning inom området. Båda observatörerna var med under observationerna för att 

http://www.vr.se/
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få med så mycket som möjligt av informationen som sågs under matsituationen. 
Anteckningar fördes av båda observatörerna under observationen och observatörerna 
påverkades inte av varandra eftersom inget samtal pågick mellan observatörerna. 
Efter varje observation fördes en diskussion om observationen och resultatet 
sammanställdes. Efter analys av resultatet framträder flera liknande mönster som 
framkommer under observationerna. De mönster som har framkommit har även 
synliggjorts under tidigare vistelser på andra förskolor under till exempel 
verksamhetsförlagdutbildning. Genom en tidigare studie med intervjuer med 
förskolepersonal framkommer det att barn inte är delaktiga i den utsträckning de 
skulle kunna vara under matsituationen på förskolan. Vilket bidrar till att studiens 
resultat blir trovärdigt och att observatörerna inte har tolkat fältanteckningarna till 
sin fördel mot syfte och frågeställningarna. I analysen framkommer det som är 
positivt och det som behöver utvecklas hos båda förskolorna. Forssell (2011) skriver 
om Malaguzzi som såg det kompetenta och rika barnet framför sig, vilket används när 
undersökningens material ska tolkas och analyseras. Malaguzzi såg även att miljön är 
en viktig del i förskolans verksamhet, miljön har även används som en viktig del i 
undersökningen när det gäller barns delaktighet och inflytande under 
matsituationen. Forssell (2011) och Kroksmark (2011) skriver om Dewey som såg att 
barnet var en kommunicerande individ som lär genom att försöka, som ligger till 
grund för analys av materialet. Dewey ansåg även att verksamheten ska utgå från 
barns intressen och behov, samt att samtal är en viktig del i barns utveckling och 
lärande. I undersökningen tas det ett barns perspektiv där barns eget initiativ och 
intressen ska styra matsituationen.  
     Resultatet kommer att skickas till de deltagande personerna när uppsatsen blivit 
godkänd för att de ska kunna läsa och bekräfta att uppsatsen är relevant till 
verksamheten. Eftersom läsaren ska kunna avgöra hur överförbar undersökningen är 
till en annan miljö, en tanke kan vara att många förskolor kan läsa och inspireras av 
uppsatsen för att utmana sin egen matsituation. I undersökningen strävas det efter 
att alla moment förklaras tydligt och att noga redovisa analys och resultat  

3.7 Forskningsetiska principer 

I undersökningen har det tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna enligt 
(www.vr.se) och principerna är:  

3.7.1 Informationskravet  

Information om undersökningens syfte och alla moment, att deltagandet är helt 
frivilligt och går att avbryta när som helst utan negativa konsekvenser för den person 
som avböjer har delgivits. Observationerna har skett under lunchen utan att vara 
störande för barn eller förskolepersonal. Under observationerna har anteckningar 
förts. När samtliga observationer var utförda analyserades och sammanställdes vårt 
resultat. Upplysningar lämnades om att när arbetet är betygsatt kommer den som vill 
kunna läsa arbetet då det kommer att publiceras på databasen Diva. Samtliga 
deltagare har erbjudits att få arbetet skickat tills sig efter att arbetet blivit godkänt. 

3.7.2 Konfidentialitetskravet  

Hänsyn togs till alla som medverkade genom att den som läser arbetet inte ska kunna 
känna igen personerna som medverkade eller på platser som observationerna 
utspelat sig på/i.  

http://www.vr.se/
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3.7.3 Nyttjande kravet 

Allt insamlat material kommer endast att användas av oss till det här 
examensarbetet. Efter det att examensarbetet är godkänt kommer allt 
observationsmaterial raderas av oss, på så vis har hänsyn till nyttjandekravet tagits. 

4. Resultat  
I våra observationer kunde följande resultat synliggöras. Följande två kategorier 
kunde analyseras som kännetecknar delaktighet i matsituationen: samspel och 
samtal och barns valmöjlighet. I kategorin samspel och samtal beskrivs barns 
samspel och samtal i matsituationen. I kategorin barns valmöjlighet beskrivs det i 
vilken utsträckning barn har valmöjlighet och inflytande under matsituationen.  

4.1 Samspel och samtal  

Vid bufféserveringen samspelade barn med varandra under två tillfällen under hela 
veckan och med samspel menas att barn hjälps åt under matsituationen. En gång ville 
ett barn hjälpa till att hälla upp mjölk åt kompisen bredvid, med stöttning av 
förskolepersonalen. Barnet frågade en förskolepersonal om hon kunde hjälpa till att 
bre smörgåsen, förskolepersonalen tyckte att barnet skulle prova själv. Barnet gick till 
en annan förskolepersonal och frågade om hjälp, då kommunicerade 
förskolepersonalen med varandra och utmanade barnet tillsammans att barnet skulle 
prova själv. Barnet gick fram till bufféserveringen och tittade efter en smörgås. Den 
tredje förskolepersonalen frågade barnet vad hon tittade efter och barnet avbröts i sin 
handling. Men barnet fortsätter ta smör och visar förskolepersonalen sin kniv med 
smör på ”kolla!”. Här är ett exempel från observationsanteckningarna som visar på 
samspelet mellan två barn:  
 

Förskolepersonalen sade då att barnet skulle ta bort lite smör, då sade barnet hjälp mig. 

Då kom en kompis och hjälpte till. ”Vilken smörgås? Jag ska ju hjälpa dig.” sade barnet. 
”jag hjälper henne”. ”Jag är färdig, här” och gav flickan smörgåsen. Tack och båda var 
nöjda. Samma flicka frågade en annan kompis om hon v ille ha hjälp att bre sin smörgås. 
”jag tog my cket smör” ”jag gör såhär”. Barnet tittade på när kompisen hjälpte till att bre 
smörgåsen. När kompisen hade brett klart smörgåsen gav hon den till barnet. Kompisen 
sade ”säg tack” Flickan sade ”tack”. Båda var nöjda och gick och satte sig. 4/12 -2014 

 
På båda förskolorna har samtliga barn en förståelse att de ska vänta på sin tur att få 
ta sin mat och de tränas i turtagning. De barn som satt vid den traditionella 
serveringen samspelade ingenting under veckan, men de samtalade mycket med 
varandra och förskolepersonalen var även med i samtalen. Samtalen handlade om 
barns helger, väder, verksamheten, mat och barns intressen. Förskolepersonalen var 
delaktiga och intresserade av vad samtliga barn hade att säga. Barn och 
förskolepersonal vid bufféserveringen samtalade inte mycket med varandra, men vid 
enstaka tillfällen pratade förskolepersonalen med varandra utan att göra barn 
delaktiga i samtalet. Vid bufféserveringen tappade barn fokus vid två tillfällen, ena 
tillfället var när en förskolepersonal kom på att en napp var borta och började leta 
efter den och reste sig från matbordet och då blev de oroliga. Ett annat tillfälle var när 
vatten hade spillts ut på golvet och två av förskolepersonalen började torka upp, barn 
tappade fokus även då och glömde bort att de skulle äta. Vid den traditionella 
serveringen påverkades inte något barn av om förskolepersonalen gick ifrån bordet.  
     Ett barn tappade sin tallrik och ropade ”nej!”. Det  såg ut som barnet blev orolig 
över att få skäll av förskolepersonalen eller att barnet kanske inte skulle få ta ny mat. 
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Förskolepersonalen sade ”det gör inget” och de hjälptes åt att plocka upp maten. 
Medan barnet tog ny mat sade hon ”det gör inget” flera gånger.  

4.2 Barns valmöjlighet 

På förskolan med bufféservering fick ett barn följa med under en av dagarna för att 
hämta matvagnen och hjälpa till att duka. Barnet kom in på avdelningen och var 
jätteglad och sade ”mat!”. Barnet fick hjälpa till att duka fram maten, ställa ut skålar 
med gurkor i, men förskolepersonalen ställde de andra gurkorna på bufféserveringen 
vilket vilseledde barnet som var på väg att ställa gurkorna på bordet. Barnet fortsatte 
att ställa ut skålarna på bordet, två stycken på samma bord men då kom 
förskolepersonalen och tog skålarna och ställde de på ”rätt” plats. Barnet skulle få 
ställa ut glasen på bordet och förskolepersonalen gav barnet en radda med tre glas 
och började dela på glasen och ställde de på bufféserveringen, men då tog 
förskolepersonalen alla glas och ställde dem på bordet själv. Barnet såg häpen ut och 
gick därifrån. Vid ett annat tillfälle ville ett barn följa med för att hämta matvagnen 
och duka fram på bufféserveringen, men förskolepersonalen sade då att barnet skulle 
gå och sätta sig på sin plats vid bordet. Inget annat barn på någon av förskolorna fick 
vara med och hämta maten.  
     Inget barn fick vara med och duka fram mat och tillbehör. Barn vid den 
traditionella serveringen hade valmöjligheter under matsituationen. Till exempel fick 
de bestämma själva om de ville ha haklappar eller inte. Barn som satt vid 
bufféserveringen fick ta sin egen mat själva, ibland med stöttning av 
förskolepersonalen. Där syntes det att samtliga barn var vana att ta sin mat själva och 
de visste hur och vad de skulle göra framme vid bufféserveringen. De visade glädje 
när de hämtade sin egen mat genom att de skrattade och log när de hade lagt upp mat 
på sin egen tallrik. ”Här kommer det lite mer” sade ett barn med glädje. Dryck var 
något som inget barn fick hälla upp själva på någon av förskolorna. Här är ett 
exempel från observationsanteckningarna s0m visar på att förskolepersonalen gav 
barnet valmöjlighet:  
 

På ena förskolan frågade förskolepersonalen vad samtliga barn v ille ha att dricka och 

hällde i dry cken i barns glas. En av  v ikarierna lät ett barn hälla i vatten när det var lite 
kvar i kannan, barnet hällde utan att spilla och blev glad. Vikarien lät ett annat barn hälla 
i mjölk i sitt glas, de andra kompisarna runt bordet blev glada och sade bravo till barnet 
som klarade av  att hälla i mjölk utan att spilla. 8/12 -2014 

 
Vid bufféserveringen frågade inte förskolepersonalen vad barn ville dricka, utan 
hällde bara upp dryck i barns glas. Mjölktetran stod fyra av fem dagar på golvet eller 
på fönsterbrädan, vilket gjorde den oåtkomlig för samtliga barn. Grönsaker fick 
samtliga barn på förskolorna ta själva och i den mängd de önskade. Vid 
bufféserveringen gavs barn mindre valmöjlighet, då de inte fick äta den mat de ville. 
Förskolepersonalen lyssnade inte på barnets ”nej” eller ”ja” utan att de lade upp till 
exempel blomkål eller mera lasagne mot barnets vilja. Vissa barn har protesterat högt 
med ”nej” andra har lämnat bufféserveringen utan sin tallrik och någon har tittat 
väldigt missnöjt på sin tallrik. Ett annat barn tog åt sig två potatisar och 
förskolepersonalen lade då tillbaka den ena och sade stop det räcker med en, börja så. 
Flickan blev tyst och såg fundersam ut. Flickan åt upp och gick för att hämta mer men 
då var potatisen slut, hon tittade flera gånger och åt tillslut smulor från tallriken, 
ingen förskolepersonal uppmärksammade det. 
     Några barn fick inte alltid ta den mängd och vad de ville äta, förskolepersonalen 
sade ofta ”ta lite mer potatis” och ”stopp inte så mycket sås”. Vid den traditionella 
serveringen fick inget barn ta sin egen mat men de fick oftast bestämma mängd och 
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vad de ville äta. När det serverades soppa fick inget barn ta själva, förskolepersonalen 
hällde upp soppa åt samtliga barn men när soppan svalnat hjälptes barn och 
förskolepersonal åt att ta mera soppa. När ordinarie personal gick iväg lät vikarien 
några barn ta själva och när ordinarie personal kom tillbaka till bordet igen fick inget 
barn ta av soppan själva. Ett barn behövde besöka toaletten och sade till 
förskolepersonalen. När barnet kom tillbaka var borden avdukade, barnet verkade bli 
förvånad. Barnet fick en ny smörgås men ingen soppa.  
     Inget barn fick vara med och dela sin egen mat, eftersom det gjordes av 
förskolepersonalen på omedveten eller medveten rutin. Några barn blev förvånade 
över att inte få dela sin egen mat själva, då förskolepersonalen tog barns tallrikar 
ifrån dem och delade deras mat. Här är ett exempel från observationsanteckningarna 
att barnet ville ha mer inflytande än vad förskolepersonalen gav utrymme för. 
 

Från bufféserveringen hämtade barnet en egen kniv och började dela sin mat, 
men då kom förskolepersonalen och delade barnets mat. Det såg ut som barnet 
tänkte vad gör du med min mat? Därefter fortsatte barnet dela maten med sin 
egen kniv. 1/12 -2014 

Ett annat barn frågade förskolepersonalen om hon fick hämta en kniv vilket hon fick, 
förskolepersonalen frågade efter en stund om hon skulle hjälpa till att dela, men 
barnet sade att hon kunde själv. Förskolepersonalen frågade sedan ”ska jag hjälpa dig 
att äta”, barnet svarade jag kan själv. En annan förskolepersonal frågade barnet om 
de ska dela på potatisen, då svarade barnet nej jag vill inte och delade sin potatis med 
sin gaffel. Efter en stund frågade förskolepersonalen igen, ”ska vi inte dela din 
potatis?” Barnet brydde sig inte och fortsatte äta. Ett barn sade till 
förskolepersonalen ” jag kan inte dela min potatis” varpå förskolepersonalen började 
dela den direkt utan att säga ett ord. Flickan sade då ” Neej jag kan”, men 
förskolepersonalen fortsatte i alla fall att dela. Vid den traditionella serveringen fick 
barn oftast vara med och dela sin egen mat, där de visade glädje och stolthet att de 
lyckades. Vikarien på en av förskolorna som observerats frågade en ordinarie 
personal om barn brukade få bre sina smörgåsar själva och fick till svar: ”Vi får se”, 
och det visade sig att barn inte fick vara delaktiga i att bre sina smörgåsar själva. 
     Vid den traditionella serveringen fick inget barn duka av sina tallrikar, 
förskolepersonalen tog barns tallrikar och skrapade av resterna. Vid bufféserveringen 
fick samtliga barn duka av sina egna tallrikar och skrapa ner matrester i 
kompostpåsen. Ett barn dukade av bordet, hällde mjölken i kompostpåsen och gick 
sedan och hämtade sin tallrik och hällde maten i kompostpåsen. Pojken såg nöjd ut. 
Dagen efter öste samma barn ner sin soppa i kompostpåsen. Men då sade 
förskolepersonalen ”att det blir så blött i påsen”. Förskolepersonalen avbröt då barnet 
genom att ta barnets tallrik och hällde bort soppan i en annan tallrik. Barnet började 
duka av smörgåsar och mat från bufféserveringen och förskolepersonalen gjorde plats 
på matvagnen. Barnet tittade på oss som observerade och pekade på matvagnen 
ungefär som titta här och utförde ett ljud. Förskolepersonalen frågade barnet om han 
brukade hjälpa till hemma och det brukade han. Han såg stolt, glad och nöjd ut. 
Barnet ville ha uppmärksamhet och samspela och få delaktighet vilket barnet också 
gavs möjlighet till i den situationen. 
 

5. Analys och diskussion 

Syftet med den här studien var att ta reda på barns perspektiv på delaktighet och 
inflytande under matsituationen. I följande rubriker analyseras och diskuteras 
resultatet utifrån forskningsfrågorna.  
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5.1 I vilken utsträckning har barn möjlighet till delaktighet och inflytande 

under matsituationen?  

I resultatet synliggörs det att barn inte fick vara speciellt delaktiga på någon av 
förskolorna, de hade inte heller något stort inflytande under matsituationen. De fick 
inte vara delaktiga i att hämta matvagnen och duka fram mat och tillbehör på borden. 
Förskolan med bufféservering hade dukvärdar varje vecka var det bara ett barn som 
fick följa med och hämta matvagnen en dag under veckan då observationen utfördes.  
Vi tycker det är synd att barn inte får möjligheten till delaktighet genom att vara 
dukvärdar och hämta matvagnen, vi har en tolkning att barn stärks av att få ta 
ansvar. Markström (2007) menar att förskolorna kan använda sig av dukvärdar 
under matsituationen där dukvärdarna får duka fram maten, berätta om maten för 
sina kompisar och bestämma i vilken ordning kompisarna får gå och ta mat i. Det är 
ofta populärt i barngruppen att ha ett schema för dukvärdar där de får stå i centrum 
och leda barngruppen. Forssell (2011) skriver att Malaguzzi ansåg att 
förskolepersonalen ska skapa en utmanad miljö som stimulerar barns intressen, 
kreativitet och motivation. Förskolepersonalen ska inspireras av barns nyfikenhet och 
de ska skapa nya utmaningar för barn. 
     När barnet skulle duka fram på sitt eget sätt avbryter förskolepersonalen barnet. 
Vår tolkning är att förskolepersonalen ville att dukningen ska gå snabbt och att 
dukningen ska utföras som vanligt. Här synliggjordes det att förskolepersonalen inte 
såg barnets avsikter med sitt handlade, barnet kanske hade en plan för hur 
dukningen skulle ha utförts. Vilket förskolepersonalen inte uppfattade och tog glasen 
ifrån barnet och dukade fram det på borden istället för att barnet skulle fått gjort 
klart det. Vår uppfattning var att barnet blev förvånad över att förskolepersonalen tog 
glasen från barnet och att dukningen inte fick slutföras. Det synliggörs att barnet inte 
fick ha inflytande över dukningen eftersom dukningen skulle utföras efter 
förskolepersonalens tycke, men barnet fick vara delaktig på förskolepersonalens 
villkor. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) anser att förskolepersonalen 
måste se alla barns olika strategier för deras handlade för att barn ska ha möjlighet 
att utvecklas. Det synliggörs i resultatet att barns egna strategier försvinner eftersom 
förskolepersonalen dukar på de sätt de själva är vana vid. 
     I resultatet blev det synligt att barn inte fick vara delaktiga i att dela sin egen mat, 
då förskolepersonalen vid bufféserveringen delade barns mat. Barn visade intresse 
för att dela sin egen mat genom att hämta bestick och sade ifrån när 
förskolepersonalen erbjöd hjälp känns det konstigt att förskolepersonalen inte tog till 
vara på barns eget initiativ till inflytande. Vår upplevelse var att barnet blev förvånad 
när förskolepersonalen tog maten ifrån barnet, var inte barnet van att någon tog 
tallriken från barnet? Barnet kanske får dela sin egen mat själv hemma och därför 
kan det vara bra om förskolepersonalen för en dialog med målsman för att kunna 
utgå från vad barnet har för erfarenheter. Forssell (2011) skriver att Dewey ansåg att 
förskolepersonalen måste ta hänsyn till barns erfarenheter för att kunna grunda 
lärandet. Vid den traditionella serveringen tog några barn initiativ till att dela sin 
egen mat, annars sträckte förskolepersonalen sig över bordet och delade barns mat. 
De barn som hade lyckats dela sin mat visade det med stolthet och glädje, en 
fundering som blir då är varför förskolepersonalen inte lät barn försöka dela maten 
innan de hjälper dem att dela maten. Eftersom barn utstrålar den glädje och stolthet 
som de gjorde varför utmanar inte förskolepersonalen barn till att prova själva, en 
tanke är att barn måste få öva för att lära sig. Ekström (2007) och Sepp (2002) anser 
att barn ska få ansvara över sin egen matsituation där de får utveckla sina 
kompetenser och sin självständighet, men då måste förskolepersonalen uppmuntra 
barn till att bli självständiga. 
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Det blir synligt i undersökningen att förskolepersonalen hellre serverar barn genom 
att hjälpa till att lägga upp mat och hälla i dryck, än att barn själva är delaktiga och 
tar sin egen mat och häller upp dryck. Förskolepersonalen var oense om hur mycket 
barn skulle få vara delaktiga och ha inflytande under matsituationen. Det 
synliggjordes att barn fick vara mer delaktiga under matsituationen när det satt 
vikarier vid bordet. Barn tilläts och utmanades att ta sin egen mat och dryck själva 
vilket bidrog till att barn fick möjlighet till att vara delaktiga och ha inflytande över 
sin egen matsituation. Det synliggjordes även att barn tyckte det var roligt och 
spännande när vikarierna lät dem få prova ta, dela och hälla själva under 
matsituationen. Något som kan vara bra är om ordinarie personal inspireras av 
vikarierna som är tillåtande under matsituationen eftersom det gynnar barns 
delaktighet och inflytande under matsituationen.  
     Barn fick inte möjlighet till att ta den mängd och vad de vill äta, 
förskolepersonalen sa ofta ”ta lite mer potatis” och ”stopp inte så mycket sås”. Vilket 
inte är positivt vid bufféserveringen, eftersom att då minimeras inflytande och 
delaktighet för barn under måltiderna. Vad var syftet med att låta barn ta sin egen 
mat om förskolepersonalen ändå påpekade mängden? En del barn tog mera eller 
mindre mat när förskolepersonalen sa till, andra barn reagerade med ett ”nej” eller 
”okej då”. Vid den traditionella serveringen fick barn inte ta sin egen mat men de fick 
oftast bestämma mängd och vad de ville äta eftersom förskolepersonalen höll i 
tallriken och frågade ”vill du ha fisk”? Livsmedelsverket (2010) anser att barn ska få 
ta den mat som de själva vill ha och även mängd. Vi har en tanke om barn blir 
tillsagda av förskolepersonalen under matsituationen försvinner barns delaktighet 
och inflytande. När det serverades soppa fick inget barn ta av soppan själv men vid 
några enstaka tillfällen tillät vikarien några barn ta soppa själv. Ett hinder för barns 
delaktighet och inflytande under matsituationen kan vara förskolepersonalens 
rädslor för att barn ska bränna sig på soppskålen eller annat varmt porslin. Det blev 
synligt att barn tyckte det var roligt och spännande att få ta av soppan själva. Något 
som kan vara bra är att barn ska få försöka ta sin egen mat själv innan 
förskolepersonalen hjälper till vilket bidrar till att barn får mer möjlighet till 
delaktighet och inflytande under matsituationen. Williams (2006) menar att barn lär 
av varandra och att det är betydelsefullt för ett barn att se hur och vad ett annat barn 
gör. 
     På båda förskolorna som har observerats fick alla barn välja grönsaker efter eget 
tycke och smak och det är bra för om ett barn blir tvingad att ta grönsaker som de 
kanske inte tycker om kan det bli så att barn eventuellt för alltid kommer att känna 
avsky inför måltiderna eller en viss sorts grönsak. Vår uppfattning är att det är bra 
om barn lär sig att grönsaker är gott och att de kan äta lite mera grönsaker om de 
tycker att maten är mindre god. Vilket innebär att barn har valmöjlighet att få välja 
mera mat eller grönsaker. Även om maten och grönsakerna stod vid en bufféservering 
så upplevdes det inte att något barn enbart tog av den mat eller grönsak de tyckte 
mest om. Samtliga barn får i sig den näring de behöver oavsett om maten stod på ett 
traditionellt dukat bord eller en bufféservering. Ingen större skillnad kunde ses mer 
än att om barn inte tyckte om något oavsett vilket bord maten stod på så tog de lika 
lite eller mycket. Måltider enligt tallriksmodellen erbjöds på båda förskolorna som 
har observerats och vid bufféserveringen fanns en bild av tallriksmodellen uppsatt på 
väggen som barn och vuxna kunde titta på. Angående att prova på nya 
smakupplevelser upplevdes inte heller någon skillnad, barn var lika nyfikna oavsett 
hur maten var framdukad. Barn tittade lite på vad kompisen åt och ville testa samma 
sak. Barn är nyfikna till sättet och vill gärna testa nya saker. Forssell (2011) skriver 
om Dewey som anser att barn lär genom att prova själva och misslyckas. 
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Utifrån resultatet blev det synligt att barn vid bufféserveringen inte samspelade med 
varandra i den utsträckning de skulle kunna gjort. Barn skulle kunna hjälpt varandra 
med att ta mat, dela maten, hälla upp dryck och bre smörgåsar, vilket de inte gjorde 
förutom vid enstaka tillfällen. En tanke är att barn uppfattar att det är 
förskolepersonalen som ska hjälpa till om de behöver hjälp, därför är det bra om 
förskolepersonalen är tillåtande och uppmanar barn att ta hjälp av varandra. Sepp 
(2002) anser också att förskolepersonalen ska uppmuntra barn till att prova själva 
under matsituationen. Vid ett tillfälle utmanade förskolepersonalen ett barn att bre 
sin smörgås själv, vilket bidrog till att barnet hjälpte flera kompisar att bre sina 
smörgåsar. Barnet hjälpte kompisen med glädje och det uppfattades att hon blev stolt 
över att ha hjälpt en kompis. Här visade förskolepersonalen att det är bra om barn 
kan hjälpa varandra och barnet hjälper sina kompisar med glädje. Fagerli m.fl. (2001) 
menar att barn lär sig genom erfarenheter och upplevelser tillsammans med andra 
barn och vuxna. Samspelet ska vara roligt både för barn och vuxna, samspelet 
innebär att barn kommunicerar med varandra vilket bidrar till barns utveckling och 
lärande. Vid den traditionella serveringen syntes inget tydligt samspel mellan de barn 
som satt vid bordet då det är ganska stora mellan rum där varje barn satt och när 
barn behövde hjälp var det förskolepersonalen som hjälpte till, oftast utan att utmana 
barn till att prova själva. Forssell (2011) skriver att Dewey ansåg att barn är i behov av 
att samspela med andra för att utvecklas och lära sig. Vi har en tolkning att det är 
viktigt att det förekommer ett bra samspel mellan barn och förskolepersonal.  
     Det framkom i undersökningen att samtliga barn skulle kunnat bli mer delaktiga 

och ha mer inflytande under hela matsituationen genom att eventuellt få vara med i 
köket och förbereda maten, vara veckans dukvärd som får duka fram maten och 

presentera maten för barngruppen och även få duka av och städa upp efter 

matsituationen. Barn vid den traditionella serveringen är vana med att inte få vara 
delaktiga eftersom förskolepersonalen serverar dem under matsituationen. Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2009) anser att förskolepersonalen måste lyssna på 

barnet, kunna tolka barns agerande och handlade även ha tillit och förväntningar på 
dem för att barnet ska ha möjlighet till delaktighet. Vilket även Emilson (2008) håller 

med om att för det yngsta barnet handlar det om att kunna påverka och blir erbjudna 
att göra egna val och initiativ.  

     Det synliggörs att inget barn på någon av förskolorna reagerade på något speciellt 

sätt beroende på om maten serverades från en bufféservering eller en traditionell 
servering. Arnér (2009) menar att förskolepersonalen ska ge utrymme för barns egna 

åsikter, initiativ till handlade för att barn ska kunna ha möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Barn ska få använda sina egna hypoteser för att utvecklas till att bli mer 
självständiga, vilket vi anser är viktigt även under måltiderna. Persson Osowski m.fl. 

(2013) anser att förskolepersonalen ska uppmuntra barn till att bli självständiga 
under matsituationen. Kroksmark (2011) skriver att Dewey ansåg att barn skulle ha 

inflytande över sitt eget lärande genom att få tänka och komma med idéer själva. 

Vilket även Forssell (2011) skriver att Malaguzzi menar att Reggio Emilia 
kännetecknas av att förskolepersonalen tar hänsyn till barns förmågor och 

rättigheter. Verksamheten ska utgå från barns teorier, erfarenheter och tankar. Barn 
erövrar makt över sina egna lärprocesser genom att tänka och agera själv och 

tillsammans med andra. Barn ska få tänka nya tankar och erövra nya utmaningar 

genom att de ska prova sina egna teorier och idéer. 
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5.2 Finns det någon skillnad i delaktighet i matsituationen mellan 

bufféservering och traditionell servering? 

Barngrupperna som har observerats hade olika valmöjligheter och det 
uppmärksammades efter det att resultatet har analyserats. När det gäller haklappar 
fanns det inte haklappar tillgängliga för de barn som tog maten ifrån en 
bufféservering medan barn som åt vid en traditionell servering fick valmöjligheten att 
ha haklapp på sig eller inte. Barn vid bufféserveringen fick vara delaktiga i 
matsituationen genom att de fick ta sin egen mat själva, ibland med stöttning av 
förskolepersonalen. Medan barn vid den traditionella serveringen inte alltid fick vara 
delaktiga i att ta sin egen mat eftersom förskolepersonalen lade upp maten på barns 
tallrikar. När det serverades soppa hjälpte förskolepersonalen alla barn att ta soppa, 
förskolepersonalen hällde upp den åt varje barn och när soppan hade svalnat fick 
barn vara delaktiga genom att förskolepersonal och barn hjälptes åt att ta mer soppa. 
Det synliggjordes att barn tyckte det var roligt att få ta soppa själv. Fagerli m.fl. 
(2001) menar att barn och vuxna lär i samspel med varandra, en fundering som 
uppstår är varför förskolepersonalen inte tillät barn att hjälpa varandra från början 
även om soppan var varm, då skulle det kunna bli bättre samspel mellan barn. Det 
synliggjordes att barn var vana att ta sin egen mat och att barn tyckte det var roligt 
genom att de skrattade. Utifrån resultatet synliggörs det att barn vid bufféserveringen 
erbjöds fler tillfällen till att vara delaktiga men färre tillfällen att ha inflytande under 
matsituationen. Samtidigt som barn vid den traditionella serveringen erbjöds fler 
möjligheter till att ha inflytande men färre tillfällen att vara delaktiga i.       
     Forssell (2011) skriver att Dewey ansåg att förskolan ska bidra till barns enskilda 
utveckling. Vid ett tillfälle på förskolan med bufféservering ville ett barn följa med 
och hämta matvagnen och fick till svar av förskolepersonalen att barnet skulle gå och 
sätta sig i samlingen istället. Westlund (2011) har såsom åsikt att det är bra om barn 
blir delaktiga i förskolepersonalens rutiner som till exempel dukningen att hämta 
matvagnen och torka av borden. Det synliggörs att barnet inte fick de inflytande som 
efterfrågades vid just det tillfället. Förskolepersonalen förklarade aldrig för barnet 
varför det svaret gavs.  
     Ett barn hade möjlighet att följa med för att hämta matvagnen vid ett tillfälle 
medan på förskolan som serverade maten ifrån en traditionell servering följde aldrig 
något barn med. Inget barn frågade och ingen förskolepersonal frågade något barn 
heller. Norman (2003) anser att det finns skillnader mellan olika förskolor hur 
måltidssituationen går till, vilket också framkom under våra observationer. Mycket 
handlar om förskolepersonalens förhållningssätt och hur de har lagt upp arbetet. 
Författaren menar också att en förskola som arbetar framtidsinriktat tillåter barn 
vara delaktiga genom att de får möjlighet att hämta maten ifrån köket, att få duka av 
och på bordet och låta barn skicka runt maten vid matbordet. Vår fundering är varför 
barn inte får vara delaktiga i matsituationens moment? Barn utstrålar lycka av att få 
hjälpa till och känna sig delaktiga i olika situationer. 
     Oavsett om maten stod vid en traditionell servering eller en bufféservering så fick 
barn äta sig mätta, dock berodde det lite på hur snabbt ett barn åt och hur mycket 
varje barn tog åt sig. Det hände ibland till exempel att potatisen tog slut och då fick 
barn ta mera korv i stället. Att maten tog slut hände även vid den traditionella 
serveringen, då gick förskolepersonal eller ett barn runt och frågade vid de andra 
borden och fanns det inte där heller gick en förskolepersonal och frågade i köket efter 
mera mat. På bufféserveringen stod all mat framdukat och tog någonting slut så 
hämtades ingen mer mat under något observationstillfälle. 
     Vid bufféserveringen tillfrågades aldrig något barn vad han eller hon ville ha att 

dricka utan dryck hälldes i av förskolepersonalen. Eftersom mjölktetran stod på 
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golvet eller i fönstret fyra av fem dagar minskades barns valmöjligheter. Vid den 

traditionella serveringen tillfrågades alla barn om dryck och både vatten och mjölk 

stod framme synliga för alla barn vid borden. Dryck är något som barn inte fick hälla 
upp själva på någon av förskolorna. Vid en av förskolorna frågade förskolepersonalen 

vad samtliga barn ville ha och dricka till maten och hällde upp drycken i glasen. En av 

vikarierna lät ett barn hälla i vattnet när det var lite vatten kvar i kannan, barnet 
hällde i utan att spilla och barnet blev glad. Vikarien lät ett barn hälla i mjölk i glaset, 

de andra kompisarna runt bordet blev glada och sade bravo till barnet som klarade av 
att hälla i mjölk utan att spilla. Johansson (2005) anser att det är betydelsefullt för 

barn att få hälla i dryck själv i sitt glas för att se hur mycket som ryms i glaset och att 

förskolepersonalen inte ska ge någon negativ kommentar om ett barn råkar spilla 
eller att glaset ramlar omkull. Kroksmark (2011) skriver att Dewey menade att barn 

kan behöva misslyckas eftersom barn lär sig av sina erfarenheter och det är 

framgångsrikt för barnet.  
     De barn som satt vid bufféserveringen gavs färre valmöjligheter eftersom de inte 

fick ta av den mat de önskade. Jordebo och Alfredsson (2006) menar att barn som får 
välja själva vad de vill smaka på och äta blir mer nyfikna att testa nya 

smakupplevelser. Förskolepersonalen lyssnade inte på de barn som sade ”nej” e ller 

”ja” utan lade upp till exempel blomkål eller mer av lasagnen även fast barnet sade 
ifrån. Vissa gånger var mot ett barns vilja som mat eller grönsak lades upp på 

tallriken eftersom barnet sade ett tydligt ”nej”, ett barn lämnade bufféserveringen 
utan sin tallrik medan ett annat barn tittade olyckligt på sin tallrik. Vår hypotes var 

att förskolepersonalen lade upp maten åt barnet i ett gott syfte för att alla barn ska bli 

mätta eller i tron att ett barn tycker om blomkål för att barnet har ätit det vid ett 
tidigare tillfälle. Sepp (2002) menar att förskolepersonalen ska föregå med gott 

exempel inför varje barn och låta barnet tro på sin egen förmåga. Syftet med buffé 

minskar eftersom barns valmöjlighet styrs av förskolepersonalen. Forssell (2011) 
skriver att Malaguzzi ansåg att barns teorier är lika viktiga och sanna som någon 

annans teorier. Under ett annat tillfälle vid bufféserveringen tar ett barn två potatisar 
och en förskolepersonal säger ifrån att en potatis räcker. Varför sade 

förskolepersonalen det? Brukar de barnet oftast äta en potatis eller fanns det lite 

potatis den dagen? Varför fick inte barnet ta två potatisar? Barnet blev tyst såg 
förvånad ut och gick och satte sig och åt upp sin mat. Gick sedan fram till buffén igen 

för att hämta mer men då var potatisen slut, barnet såg sig omkring flera gånger för 

att väcka uppmärksamhet, men ingen såg. Barnet gick och satte sig igen och åt upp 
smulorna från tallriken. En fundering är hur barnet kände sig, även vid det här 

tillfället förminskas syftet med buffé och att ge barn valmöjlighet. En situation som 
var olik den här händelsen vid den traditionella serveringen där ett barn åt väldigt lite 

men just den dagen serverades det soppa som barnet tycker mycket om. Varje gång 

barnet bad om soppa fick de mera, totalt fem gånger. Dessutom innan samtliga barn 
hade fått en chans att hinna ta eller be om mera soppa. Inget annat barn runt bordet 

reagerade. Vi förstår inte varför ett barn får ta hur mycket mat som helst, medan ett 
annat barn blir tillsagd att inte ta mer än två potatisar. Förskolepersonalen kunde ha 

förklarat att soppan ska räcka till alla och invänta sina kompisar en stund. Det är bra 

att barn får lära sig turtagning och vänta på sin tur.  
     Vid en bufféservering såg barn maten på ett annat sätt eftersom det vid den buffén 
som observerades fanns speglar bakom maten vilket gjorde att barn såg maten ifrån 
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flera olika håll samt att maten stod tillgänglig i barns höjd. Upplevelsen blev en 
annan för barn att få ta maten själv och på så vis kunna titta på den medan den är i 
grytan eller på sleven. Forssell (2011) skriver att Malaguzzi ansåg att verksamheten 
ska skapa omgivningar och miljöer som bidrar till barns utveckling och lärande. 
Verksamheten ska planeras och möbleras för att stödja barn i utveckling, lärande, 
delaktighet och utforskande. Verksamhetens miljö sänder ut budskap om vad som 
ska ske, till exempel genom att ha spegeln bakom bufféserveringen bidrar det till att 
barn ser maten från en annan synvinkel och dem får se sig själva ta mat. 
     Samtalet vid den traditionella serveringen mellan barn och barn och 
förskolepersonal och barn var väldigt bra och givande. Där samtalade samtliga med 
varandra om verksamheten, vädret, barns intressen och samtliga barn blir lyssnade 
på. Vi tolkar det som att barn tyckte att förskolepersonalen lyssnade på vad de hade 
att säga. Barn och förskolepersonal vid bufféserveringen samtalade inte mycket med 
varandra och om de samtalade var det om maten var god eller vad barnet ville ha att 
dricka. Förskolepersonalen pratade med varandra utan att de gjorde barn delaktiga i 
samtalet, barn visade inte att de påverkades av det. Kultti (2013) anser att det är 
förskolepersonalen som ska bidra till att barn samspelar med varandra och ansvara 
över att förskolepersonal och barn samtalar med varandra under matsituationen. 
Genom att barn kommunicerar med andra är de delaktiga både fysiskt och verbalt 
under matsituationen. Samtalen under matsituationen är givande och barn och 
förskolepersonal lär känna varandra bättre. Under samtalet kan barn känna sig sedda 
och känna att det har något viktigt att berätta som någon vill lyssna på. Forssell 
(2011) skriver att i Reggio Emilia är barnet en kommunicerande individ redan från 
första levnadsdagen och att barnet behöver kommunicera med en vuxen för att våga 
utmana och utveckla sina kunskaper och erfarenheter.  
     Barn tappade fokus vid bufféserveringen när förskolepersonalen gick ifrån bordet 
för att hämta någonting. Tillskillnad vid den traditionella serveringen påverkades 
barn inte av att förskolepersonalen gick ifrån bordet. En tanke var att det skulle vara 
tvärtom, eftersom vid bufféserveringen var barn vana med att barn och 
förskolepersonal gick från bordet fram till bufféserveringen. Vid den traditionella 
serveringen var det inte lika mycket spring en tanke var därför att barn skulle tappa 
mer fokus om förskolepersonalen gick ifrån det bordet. Men det synliggörs i 
resultatet att barn vid bufféserveringen påverkades mer om förskolepersonalen gick 
från bordet än vid den traditionella serveringen. Sepp (2013) menar att det är bra om 
förskolepersonalen sitter vid matbordet när barngruppen äter och att de själva äter av 
maten som serveras. Annars kan förskolepersonalen börja servera de barn som sitter 
vid bordet och göra andra saker som kan påverka de barn som sitter vid bordet. 
Matsituationen ger även möjlighet för gemenskap och samtal mellan barn och 
förskolepersonal. 
     Att barn behövde gå på toaletten händer under alla situationer även under 
måltiderna. Dock var det inget som uppmärksammades under våra observationer vid 
förskolan som serverade maten på traditionellt sätt. Vid bufféserveringen hände det 
vid några tillfällen. Funderingar på hur det kan komma sig och om det berodde på att 
barn och förskolepersonalen rör sig mera under måltiden som serveras från en 
bufféservering? Vid den traditionella serveringen var lunchen mer stillasittandes.  

De barn som satt vid bufféserveringen fick vara delaktiga genom att de fick duka av 
sina tallrikar och skrapa av matrester i komposten. Det synliggjordes att barn blev 

glada av att få ta eget ansvar att duka av tallriken och skrapa matresterna eftersom 
många barn såg nöjda och glada ut. Men det hände att förskolepersonalen hade glömt 

att förbereda för avdukningen då det inte fanns någon kompostpåse när barnet skulle 
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skrapa av sin tallrik. Förskolepersonalen bad barnet vänta med att skrapa av tills det 

fanns en kompostpåse, men barnet tappade intresset och gick därifrån. En fundering 

som uppstår är varför inte förskolepersonalen visade en tallrik som står på 
matvagnen för att barnet skulle kunna skrapa av och inte tappa intresse för det. Nästa 

gång barnet dukar av kanske intressent inte finns för att skrapa ner maten på grund 

av att förskolepersonalen inte hade förberett avdukningen. När barnet ville hälla 
soppa i kompostpåsen avbröt förskolepersonalen barnet för att det blev för blött i 

påsen och tog tallriken från barnet. Barn fick olika signaler, ena dagen skulle maten 
slängas i kompostpåsen och andra dagen fick barnet inte skrapa ner maten där. En 

tanke är att förskolepersonalen skulle kunna ha en hink där barn kan slänga 

matrester i om den bruna kompostpåsen glöms bort. Vid den traditionella 
serveringen fick barn inte duka av sina tallrikar, utan det utfördes av 

förskolepersonalen. Arnér och Tellgren (2006) anser att förskolebarn ska vara med i 

hela processen under matsituationen. Westlund (2011) håller med om att barn bör få 
vara delaktiga i förskolepersonalens alla rutiner och sysslor, där borden ska dukas, 

torkas och sopa på golvet efter måltiden.         

5.4 Avslutning 

Undersökningen utgår från barns perspektiv vid matsituationen i förskolan och hur 
barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck. Två kategorier av mönster har 
synliggjorts i resultatet vilka är: att förskolepersonalen inte alltid är tillåtande vilket 
är ett hinder för barns delaktighet och inflytande, barns inflytande är nästintill 
obefintligt, barn utstrålar glädje vid tillfällen de får möjlighet till att vara delaktiga 
och ha inflytande under matsituationen. Förskolorna har både likheter och skillnader 
under matsituationen. Några likheter är att barn inte får vara delaktiga och hälla upp 
dryck själva, när soppan var varm fick inget barn ta av den själv, barn får inte vara 
delaktiga i att dela maten och samtliga barn fick vänta på maten vid matbordet när 
förskolepersonalen dukade fram maten. Några skillnader är att på den ena förskolan 
tillåts barn att vara delaktiga och få ta mat själva men inte på den andra, barns 
valmöjligheter var större vid den traditionella serveringen än vid bufféserveringen, 
samtalet var bättre vid den traditionella serveringen medan samspelet var bättre vid 
bufféserveringen. Det framkom i undersökningen att barn kan och vill ha delaktighet 
och inflytande i större utsträckning än vad de har just nu. Eftersom barn blev glada 
och matsituationen blev lustfylld och lärorik kan det vara bra att ge barn större 
möjlighet till delaktighet och inflytande. 
     Det synliggörs i undersökningen att barns självförtroende stärks om de tillåts att  få 
vara delaktiga och ha inflytande genom att få prova själva och ansvara över sig själva 
under matsituationen. Samtliga barn på båda förskolorna skulle definitivt kunna få 
vara mer delaktiga och ha större inflytande om förskolepersonalen gav möjlighet till 
det. Det är en viss skillnad när det gäller delaktighet och inflytande mellan 
bufféservering och traditionell servering under matsituationen. En tanke fanns om 
att barn vid bufféserveringen skulle ha större delaktighet och inflytande än vid den 
traditionella serveringen. Men resultatet visar att de barn som sitter vid den 
traditionella serveringen ges större möjlighet till delaktighet och inflytande eftersom 
de fick bestämma vad de vill äta och vilken mängd. De fick möjlighet till delaktighet 
genom att ibland få hjälpa till att dela sin mat och hälla i dryck i glaset. Medan barn 
som satt vid bufféserveringen fick vara delaktiga genom att de fick ta sin egen mat, 
men de fick inte valmöjligheten till att dela sin mat själva, de blev inte tillfrågade 
vilken dryck de ville ha och de fick heller inte vara delaktiga i att hälla dryck i sitt glas.  
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Samtalet är en stor del för barns delaktighet under matsituationen, där de blir 
lyssnade på och lyssnar på varandra. Vilket är betydelsefullt för att ett barn ska känna 
sig sedd och en viktig del av barngruppen. Samtalet skulle kunna bli bättre vid 
bufféserveringen om förskolepersonalen lyssnar på vad barn har att säga för att ge 
barn större inflytande under matsituationen.  
     Utöver det var barns delaktighet nästan obefintlig och båda förskolorna kan ge 
barn större möjlighet till att hjälpa till mer med alla sysslor både före, under och efter 
matsituationen. För att alla barn ska få möjlighet till att hjälpa till kan 
förskolepersonalen skapa ett schema där det står vem som är dukvärd för veckan och 
vad och när dukvärden har haft ansvar för matsituationen. Om förskolan har tillgång 
till ett kök skulle barn även kunna bli delaktiga att förbereda och ha inflytande över 
den mat som serveras. Det framkom under undersökningen att förskolepersonalen 
tyckte att mjölktetrorna och vattenkannorna var för stora och otympliga för att barn 
skulle kunna vara delaktiga och klara av att hälla i dryck själva. Det skulle kunna 
köpas in mindre karaffer för att barn ska ha en större chans att lära sig hälla och 
utvecklas till en självständig individ. En tanke är att barn gynnas av att vara delaktiga 
och ha större inflytande över sin egen matsituation.  

5.5 Slutsats 
Några slutsatser som kan tas är att det inte spelar någon roll om barn tar mat ifrån en 
bufféservering eller om de tar maten ifrån den traditionella serveringen. Det beror på 
förskolepersonalens förhållningssätt och hur tillåtande dem är för barns delaktighet 
och inflytande. Barn skulle kunna ha större möjlighet till delaktighet och inflytande 
under matsituationen, för det är nästintill obefintlig och det synliggjordes att barn 
blev glada när de fick vara delaktiga. En upplevelse var att det v ar lugnare vid den 
traditionella serveringen eftersom alla hade sin bestämda plats och maten fanns på 
bordet. Det var bättre möjligheter till samtal vid den traditionella serveringen för att 
ingen blev avbruten av att någon skulle gå och hämta mera mat. Barns valmöjligheter 
vid den traditionella serveringen var större eftersom de fick bestämma om de vill ha 
haklapp, vad de ville dricka och mängden mat. De samspel som sågs när 
observationerna utfördes var att vid bufféserveringen samspelade barn bättre genom 
att de hjälptes åt att hälla i dryck och bre smörgåsar. Det som avgör barns delaktighet 
är om och hur barn tillåts till delaktighet och hur förskolepersonalens 
förhållningssätt är.  

5.6 Konsekvenser  

Valet av metod gjordes för att synliggöra matsituationen ur ett barns perspektiv med 
barn i åldrarna ett till tre. Det var enklare att ta barns perspektiv genom 
observationer. Eftersom alla barn kanske inte har det verbala språket på en 
småbarnsavdelning kan det försvåra om intervjuer hade valts som metod. Till en 
början var det svårt för oss att gå in i barns perspektiv, då det för oss oftare blev 
synligt vad förskolepersonalen gjorde men det blev enklare efter de första dagarna. 
Eftersom det utfördes observationer under två veckor drog det ut på tiden vilket var 
en negativ del med observationsmetoden. Först skulle målsman skriva under 
blanketten och sedan utfördes observationerna under två veckor och arbetet med 
uppsatsen gick inte framåt innan observationerna var utförda. Men observation var 
den bästa metoden för att få se hur matsituationen verkligen gick till och det fanns en 
förståelse för att observationerna skulle ta tid att utföra.  
     Några konsekvenser av examensarbetet med avseende till vår framtida yrkesroll är 
att en tanke finns att det är lätt för en ny examinerad förskollärare att göra som den 
andra förskolepersonalen gör på avdelningen. Eftersom det är många rutiner som ska 
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följas och det är ont om tid, behövs matsituationen avklaras snabbt. Därför kan det 
kanske vara lätt att hamna där själv som ny examinerad i ett starkt arbetslag med 
fasta rutiner. Om avdelningen har bra och fungerande rutiner kan det vara svårt att 
ändra på något som fungerar.   

5.7 Förslag till fortsatt forskning 

Vi tycker att det borde forskas mer i barns delaktighet och inflytande under 
matsituationen och inte bara om näringslära och kost. Något som förskolorna själva 
skulle kunna göra är att observera en annan avdelning under matsituationen än den 
avdelning som förskolepersonalen arbetar på.  
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Bilaga 1 Missivbrev till förskolans chef och förskolepersonal.  

Hej!  

Vi är två studenter som heter Malin och Sandra och studerar till förskollärare vid 
Mälardalens högskola. Vi går sista terminen och ska skriva vårt examensarbete på 15 

högskolepoäng.  

Vi vill information om en undersökning där vi ska observera barns delaktighet och 

inflytande under matsituationen i förskolans verksamhet. Undersökningen kommer 
utföras på en förskola där det finns en så kallat bufféservering där barn hämtar sin 

mat. En bufféservering innebär att dagens rätt är framställd vid ett separat bord. 

Undersökningen kommer också utföras på en förskola där måltiderna serveras vid ett 
traditionell servering där maten står framdukad på bordet. Vi kommer sedan att 

jämföra och analysera resultaten. Du som förskolechef och förskolepersonal tillfrågas 
härmed om deltagande i undersökningen.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på barns perspektiv på delaktighet och 
inflytande under matsituationen. Vi skulle vilja genomföra observationerna ca en 

timme vid lunchtiderna under en vecka. Våra observationer kommer att genomföras 

under vecka 48-50. Är ni intresserade att delta bestämmer ni vilken vecka som passar 
bäst för er. Första dagen skulle vi vilja komma en stund innan lunchen för att bekanta 

oss med förskolans barn och vara med i barngruppen. Vi tycker att det är viktigt att 
genomföra den här undersökningen för att synliggöra barns möjligheter till 

delaktighet och inflytande under matsituationen.  

Eftersom vi vill se hur er matsituation går till vill vi att ni förskolepersonal uppför er 

som ni brukar, vi vill att det ska vara naturligt. Vi kommer inte ta någon extra tid av 

er förskolepersonal eftersom vi bara ska observera matsituationen. 

Under undersökningen kommer vi ta hänsyn till de forskningsetiska principerna 
(www.vr.se).  I informationskravet kommer vi att informera om undersöknings syfte 

och undersökningens alla moment. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser för dig. I samtyckeskravet tillfrågar vi om 

förskolepersonalen vill medverka i undersökning och om målsman godkänner att 

deras barn får delta. Eftersom vi ska observera barn måste vi ha barnets och 
målsmans tillåtande att barnet får vara med i undersökningen. Samtliga barn har all 

rätt att neka till att medverka i undersökningen även om målsman gett tillstånd. Vi 
kommer inte att filma eller fotografera under observationerna. I 

konfidentialitetskravet tar vi hänsyn till att den som läser examensarbetet inte 

kommer att kunna identifiera ort, förskolans namn eller namn på de deltagande. I 
nyttjandekravet tar vi hänsyn till att allt material som samlas in bara kommer att 

användas till det här examensarbetet. Allt observationsmaterial kommer att raderas 

efter att examensarbetet är godkänt.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Om ni önskar kan ni få ta 

del av resultatet och examensarbetet när den är godkänd. 

Hoppas ni vill delta i vårt examensarbete!  

http://www.vr.se/
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Malin Ekdahl Blomqvist  Sandra Larsson 

07x-xxxxxxx  07x-xxxxxxx 

Mail: xxxxxx.se  Mail:xxxxxx.se 

Handledare:  

Martina Norling 

 

Västerås 17/11- 2014   Malin Ekdahl Blomqvist  

  __________________ 

Västerås 17/11 -2014 Sandra Larsson 

  __________________   
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Bilaga 2 Missivbrev till målsman  

Hej!  

Vi är två studenter som heter Malin och Sandra och studerar till förskollärare vid 
Mälardalens högskola. Vi går sista terminen och ska skriva vårt examensarbete på 15 

högskolepoäng.  

Vi vill information om en undersökning där vi ska observera barns delaktighet och 

inflytande under matsituationen i förskolans verksamhet. Undersökningen kommer 
utföras på en förskola där det finns en så kallat bufféservering där barn hämtar sin 

mat. En bufféservering innebär att dagens rätt är framställd vid ett separat bord. 

Undersökningen kommer också utföras på en förskola där måltiderna serveras där de 
inte använder sig av en bufféservering, utan maten står framdukad på bordet. Vi 

kommer sedan att jämföra och analysera resultaten. Du som målsman tillfrågas 
härmed om ditt/dina barn får vara med i undersökningen.   

Syftet med undersökningen är att ta reda på barns perspektiv på delaktighet och 
inflytande under matsituationen. Vi skulle vilja genomföra observationerna ca en 

timme vid lunchtiderna under en vecka. Våra observationer kommer att genomföras 

under vecka 48-50. Första dagen skulle vi vilja komma en stund innan lunchen för att 
bekanta oss med förskolans barn och vara med i barngruppen. Vi tycker att det är 

viktigt att genomföra den här undersökningen för att synliggöra barns möjligheter till 
delaktighet och inflytande under matsituationen.  

Eftersom vi kommer att observera ditt/dina barn under matsituationen i förskolan 
finns det inga förväntningar på dig som målsman eller på ditt/dina barn. Vi vill bara 

undersöka den naturliga matsituationen i förskolan. Vi kommer inte ta någon extra 

tid av er föräldrar eftersom vi bara ska observera matsituationen.  

Under undersökningen kommer vi ta hänsyn till de forskningsetiska principerna 
(www.vr.se).  I informationskravet kommer vi att informera om undersöknings syfte 

och undersökningens alla moment. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser för dig. I samtyckeskravet tillfrågar vi om 

förskolepersonalen vill medverka i undersökning och om målsman godkänner att 

deras barn får delta. Eftersom vi ska observera barn måste vi ha barnets och 
målsmans tillåtande att barn får vara med i undersökningen. Samtliga barn har all 

rätt att neka till att medverka i undersökningen även om målsman gett tillstånd. Vi 
kommer inte att filma eller fotografera under observationerna. I 

konfidentialitetskravet tar vi hänsyn till att den som läser examensarbetet inte 

kommer att kunna identifiera ort, förskolans namn eller namn på de deltagande. I 
nyttjandekravet tar vi hänsyn till att allt material som samlas in bara kommer att 

användas till det här examensarbetet. Allt observationsmaterial kommer att raderas 

efter att examensarbetet är godkänt.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Om ni önskar kan ni få ta 

del av resultatet och examensarbetet när den är godkänd. 

Hoppas ni vill delta i vårt examensarbete!  

http://www.vr.se/
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Malin Ekdahl Blomqvist  Sandra Larsson 

07x-xxxxxxx  07x-xxxxxxx 

Mail: xxxxxx.se  Mail:xxxxxx.se 

Handledare:  

Martina Norling 

 

Västerås 17/11- 2014   Malin Ekdahl Blomqvist  

  __________________ 

Västerås 17/11 -2014 Sandra Larsson 

  __________________   

 

Fyll i, klipp ut och ta med till förskolan.  Svara senast fredag 28/11 -2014 

 

 

 Ja, mitt/mina barn får delta i undersökningen 

 

 Nej, mitt/mina barn får inte delta i undersökningen 

 

Barnets/barnens namn: ___________________ 

  ___________________ 

Målsmans namn: ___________________ 

Målsmans underskrift:  ___________________ 
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