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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att belysa om pedagoger på en avdelning i en förskola 

möjliggör eller begränsar barns inflytande under matsituationerna frukost och lunch. 

Den frågeställning vi utgått ifrån är ”Vad möjliggör och vad begränsar barns inflytande 

vid frukost och lunch i en förskola?” 

 

Studien är genomförd genom forskningsmetoden icke-deltagande observationer som 

kompletterades med semi-strukturerade intervjuer med pedagogerna. Observationerna 

genomfördes under matsituationerna frukost och lunch och intervjuerna genomfördes 

enskilt med pedagogerna. Under observationerna förde vi fältanteckningar och 

intervjuerna spelades in med en ljudinspelare. Därefter transkriberades det insamlade 

materialet och sedan analyserades det utefter det analysverktyg vi valt ut.  

 

Pedagogers medvetenhet, inställning och kunskap om vad barns inflytande innebär 

spelar en stor roll för hur mycket inflytande barn kan få. Resultatet visade att 

pedagogerna både möjliggjorde och begränsade barns inflytande vid matsituationerna i 

förskolan. Det visade sig även att pedagogers syn på barn är avgörande för hur mycket 

barnen själva får vara med och påverka i situationer som rör dem vid matsituationerna 

frukost och lunch.  

 

 

Nyckelord 

Barns inflytande, delaktighet, barnsyn, matsituationer, barns rättigheter  
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1 Inledning 
 

Att barn ska ha inflytande i deras vardag och få ta beslut gällande deras liv är en mänsklig 

rättighet (Unicef, 2016). Artikel 12 i Konventionen om barns rättigheter hänvisar till barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande för ett demokratiskt samhälle och det är vi vuxna 

som ska möjliggöra att barn får det inflytande de har rätt till. I förskolan finns styrdokument 

såsom läroplan och trygghetsplaner (Skolverket, 2010). Läroplanen är nationell och är lika för 

alla förskolor i Sverige och är framtagen av regeringen, medan trygghetsplaner är individuella 

som förskolorna utformar själva till sin verksamhet.  

 

Läroplanen innehar riktlinjer där pedagoger ska arbeta med att möjliggöra barns inflytande 

och framhåller att ”förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2010, s 12). Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) innehåller ett flertal punkter som förklarar att barn ska ha inflytande, men 

hur ska dessa punkter tolkas då det inte finns någon tydlig mall på hur pedagoger ska gå 

tillväga i verksamheten? Helene Elvstrand (2009) lyfter fram att det avgörande för att barn 

ska få inflytande i förskolan inte ska bero på att det finns läroplaner och styrdokument. Det 

ska finnas som en naturlig process i det pedagogiska arbetet utifrån pedagogernas profession. 

Barnen ska få möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet och i de aktiviteter som ska 

genomföras under dagen. Hanna Sepp (2013) beskriver dock att det kan vara svårt för 

pedagogerna att ge barnen inflytande under de rutinmässiga situationerna såsom matstunderna 

då de oftast inte tas på lika stort allvar eftersom att de alltid utförs på samma sätt varje dag 

och inte reflekteras över. 

 

Det vi har funnit när vi varit ute på VFU är att barnen i förskolan i de flesta fall får inflytande 

och får vara med och bestämma när de planerar aktiviteter som ska ske, medan de 

rutinmässiga situationerna som matstunderna sker mest av vana och ska helst gå fort som en 

passage till nästa aktivitet. Redan på 1800-talet var måltiden en central del i barnkrubborna 

som var föregångare till förskoleverksamheten. Syftet var att de fattiga barnen skulle få ett 

mål mat om dagen och att alla barn skulle få lära sig ett bra bordsskick och ett gott 

uppförande. I förskolan idag är måltiden viktig då den både har en omsorgsdel där barnen får i 

sig näring och energi, men även en möjlighet till lärandesituationer där barnen kan få lära sig 
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matematik, språk, motorik och socialisering i form av att bland annat duka, äta tillsammans 

och samspela med varandra (Sepp, 2013).  

 

Måltiden är någonting som följer med oss hela livet. Det är en stund på dagen som av många 

ses som en känslomässigt laddad stund där möten tillsammans med andra sker. I förskolan 

äter barnen tillsammans med andra barn där det är viktigt att få lära sig visa hänsyn inför 

andra, träna på att vänta på sin tur och uppskatta den mängd mat som barnet kommer att äta 

(Andersson, 1991). Nils Andersson (1991) förklarar vidare att matstunden i förskolan ofta kan 

upplevas som ett stressmoment och problematisk då många barn ska vistas på samma ställe 

och äta samtidigt. Trots att måltiden kan bli problematisk är den en av de viktigaste aktiviteter 

under dagen. Andersson (1991) menar dock att den lätt glöms bort då den är självklar i 

verksamheten och sker varje dag vilket innebär att både lärandet och barns möjlighet till 

inflytande hamnar i skymundan.  

 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2001) förklarar att många pedagoger i 

huvudsak anser att måltiden är till för att barnen ska äta. Författarna ser dock måltidsstunden 

som en lärandesituation och i förskolan har pedagogerna möjlighet att göra det till en 

pedagogisk situation för både omsorg och lärande. De menar även att måltiden kan skapa en 

miljö där samspel blir möjliga och där barnens färdigheter får utmanas i form av att använda 

redskap och göra bedömningar av hur mycket mat som kan få plats på tallriken. Det ger 

barnen en möjlighet till inflytande att få påverka sin egen situation genom att på egen hand få 

prova och utmana sig själva (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001).  

 

Som vi nämnde tidigare menar Sepp (2013) att måltiden innehar en stor möjlighet till 

lärandesituationer där barnen kan få inflytande. Dock saknas kunskap om hur pedagoger ska 

gå tillväga för att ge barnen inflytande under måltiden. Det finns stor mängd forskning om 

barns inflytande i förskolan och vad det kan innebära, men just om barns inflytande under 

matsituationerna är forskningen mer sparsam. Den forskning som finns om matsituationer i 

förskolan säger mer om vad en måltid kan innebära eller vilket syfte måltiden har än om hur 

barnens inflytande kan lyftas där. Vi vill därför med vår studie undersöka och få syn på hur 

några pedagoger möjliggör  barns inflytande eller om det finns begränsningar för barns 

inflytande i vardagliga situationer såsom matstunderna frukost och lunch på en förskola. 
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1.1 Syfte/Frågeställning 
 

Vi vill med vår studie belysa hur pedagoger på en förskola möjliggör eller begränsar barns 

inflytande i sin förskoleverksamhet under matstunderna vid frukost och lunch. Med denna 

studie vill vi utöka kunskapen om hur möjliggörandet av barns inflytande vid matsituationer 

kan förstås och utföras av pedagoger i en verksamhet, samt se om det finns begränsningar i 

pedagogernas arbete av barns inflytande. 

 

Vår frågeställning:  

 

• Vad möjliggör och vad begränsar barns inflytande vid frukost och lunch i en förskola? 

 

1.2 Disposition 
 

Vår uppsats är uppbyggd med åtta kapitel. I det första kapitlet har vi presenterat det ämne vi 

kommer behandla i vår text genom en inledning och därefter framförs det syfte och 

frågeställning vår studie har. I kapitel två redogör vi för olika begrepp såsom barns inflytande, 

Konventionen om barns rättigheter och barnsyn som är relevant för vår studie. I det tredje 

kapitlet kommer tidigare forskning om barns inflytande redovisas och här kommer forskares 

olika studier framföras och vad de kommit fram till i sin forskning. Vidare i kapitel fyra 

fortsätter vi med tidigare forskning men där kommer inriktningen vara på barns inflytande vid 

matsituationerna. I kapitel fem förklarar vi den forskningsmetod som använts under studiens 

gång och vilket analysverktyg vi valt att använda. Det sjätte kapitlet presenterar förskolan vi 

besökt under studien samt redogör för tillvägagångssätten, det vill säga hur vi samlat in vår 

data. Där kommer vi även lyfta de etiska ställningstaganden som gjorts. I kapitel sju framförs 

vårt resultat. I resultatet redovisas olika situationer vi uppmärksammat i undersökningen samt 

samtal med pedagoger som är kopplade till vårt syfte och vår frågeställning. Vi kommer även 

analysera de olika situationerna och samtal med hjälp av vårt analysverktyg. I det åttonde och 

avslutande kapitlet diskuterar vi studiens resultat, didaktiska konsekvenser och förslag till 

fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet kommer vi förklara tre begrepp vi anser är relevanta för studiens innehåll. 

Dessa begrepp är barns inflytande och delaktighet, Konventionen om barns rättigheter och 

barnsyn. Vi kommer förklara vad begreppen innebär och vad dessa begrepp har för betydelse 

för vår studie.  

 

2.1 Barns inflytande och delaktighet 
 

Begreppet barns inflytande har fått en större innebörd i förskolan idag än vad det har haft 

genom tiderna i den svenska förskolan. Ann-Christine Vallberg Roth (2011) förklarar att 

redan i mitten av 1800-talet sågs barnen inte som kompetenta nog för att vara med och 

bestämma över sin egen vardag och skulle läras och uppfostras av de vuxna. Idag har 

förskolan en läroplan som innehar mål och riktlinjer som pedagogerna ska försöka sträva efter 

att uppfylla. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) finns olika mål och riktlinjer med 

olika innehåll där barns inflytande har en egen rubrik. Där lyfts bland annat fram att varje 

barn ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter samt att få göra sina röster hörda och 

påverka sin egen situation i sin vardag i förskolan. I läroplanen hänvisas även att barn ska få 

vara med och fatta beslut och få ett större ansvar för både sig själva och den barngrupp de 

tillhör.  

 

Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2003) förklarar inflytande och delaktighet såhär; 

”När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att 

förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är 

delaktiga.” (s, 71-72). Karin Engdahl (2014) förklarar även hon att begreppen inflytande och 

delaktighet ofta kopplas ihop med varandra i den pedagogiska verksamheten. Att de har 

samma innebörd och används på samma sätt. Författarna skiljer inte på begreppen inflytande 

och delaktighet utan menar att båda innebär att barn ska få vara med och påverka och bli 

sedda och respekterade utifrån deras intressen. Elisabeth Arnér (2006, 2009) väljer att 

separera begreppen inflytande och delaktighet då hon anser att begreppen har olika betydelser. 

Hon förklarar inflytande som att barn ska kunna få vara med och påverka sin vardag och att 

pedagogerna ska planera förskolans verksamhet utefter barnens idéer och initiativ. 

Delaktighet förklarar hon som att barnen får vara med och ta del av något som redan är 

bestämt av någon annan vilket då innebär att barnen inte själva får vara med och påverka. 

Sammanfattningsvis finns olika uppfattningar om huruvida begreppen inflytande och 
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delaktighet skiljer sig åt eller inte. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) samt Engdahl 

(2014) särskiljer inte begreppen, medan Arnér (2006, 2009) gör skillnad på dem. Utifrån 

Pramling Samuelsson och Sheridans (2003) förklaring av begreppen inflytande och 

delaktighet tolkar vi likt dem att både inflytande och delaktighet betyder möjligheten att vara 

med och påverka sin vardag och bli hörda och sedda utefter sina åsikter och intressen.  

 

2.2 Konventionen om barns rättigheter 
 

FN’s Konvention om barnets rättigheter ratificerades i Sverige 1989 och är ett rättsligt avtal 

för att slå fast att barn är individer med egna rättigheter (Unicef, 2016). Totalt har 196 länder 

skrivit på detta avtal och för att säkerställa att det efterföljs får alla länder skicka rapporter till 

FN’s barnrättskommitté som granskar hur länderna arbetar för barns rättigheter. I 

Konventionen om barns rättigheter finns 54 artiklar som alla är lika viktiga för att uppnå barns 

rättigheter. Utifrån vår studie som handlar om barns inflytande är artikel 12 extra viktig då det 

i den uttrycks att alla barn ska kunna få uttrycka sina egna åsikter och vara med och påverka 

det som berör dem själva (Unicef, 2016). 

 

Monica Nordenfors (2010) menar att barn har fått mer delaktighet i förskolan idag eftersom 

att det enligt Konventionen om barns rättigheter är en rättighet att de ska få ha inflytande i sin 

egen vardag. Nordenfors belyser dock att trots att barn har fått mer inflytande är det de vuxna 

som fattar beslut i viktiga frågor för barnen. Hon förklarar att många kommuner arbetar 

utifrån Konventionen om barns rättigheter för att tydliggöra barns rättigheter i verksamheten.  

Många pedagoger anser dock att det är svårt att omvandla det som står skrivet i teorin till 

praktiken i förskolan då det kan tolkas på olika sätt och att kommunerna har olika 

förutsättningar både i personalen och i sin organisation (Nordenfors, 2010). Både läroplanen 

(Skolverket, 2010) och Konventionen om barns rättigheter lyfter fram vikten av att vuxna 

lyssnar och respekterar barns röster och tillgodoser deras behov för att det ska leda till 

inflytande.  

 

2.3 Barnsyn 
 

Genom historien i förskolan har synen på barn ändrats. Under 1800-talet, den period som 

Vallberg Roth (2011) kallar Guds läroplan, sågs barnen som passiva och det viktiga var inte 

att barnen lärde sig för att förstå utan lärde sig saker utantill. Barnen skulle lyda de vuxna och 
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göra som de blev tillsagda. Idag ska barnen ses som mer kompetenta med rättigheter att få 

göra sina röster hörda och vara med och ta beslut som rör dem vilket även framhålls i 

Konventionen om barns rättigheter (Unicef, 2016). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) finns riktlinjer och mål som förskolan ska sträva efter att uppnå. Där lyfts bland annat 

fram att alla barn ska känna sig trygga i sin egen identitet och att varje barn ska utveckla 

självständighet och att kunna känna tillit till sin egen förmåga. 

 

För att barn ska få inflytande i förskolan har vuxnas syn på barn en stor betydelse. Eva 

Johansson (2003) förklarar att det är viktigt att som vuxen se barnen och utgå från deras 

erfarenheter för att kunna ge barnen möjlighet till inflytande. Pedagogerna har en stor uppgift 

i att utgå från barns perspektiv när beslut fattas. Johansson (2003) förklarar vidare att det 

ibland kan vara svårt att bemöta alla barn och tillgodose allas olika viljor eftersom barnen vill 

olika saker, men då är det pedagogens uppgift att försöka göra det bästa av situationen. Hon 

anger ett exempel att det kan vara att några barn inte vill gå ut på gården och leka, men att det 

finns en argumentation från pedagogernas sida att barnen behöver komma ut och få lite luft. 

Då får man som pedagog försöka förklara varför alla måste gå ut och att barnen och de vuxna 

får försöka kompromissa med varandra för att det ska fungera för alla. Det är viktigt att visa 

respekt för barnen och ta deras åsikter på allvar. Om till exempel pedagogerna går ner på knä 

till barnens nivå och möter dem där försöker pedagogerna se till barnens bästa utifrån deras 

tankar och åsikter (Johansson, 2003).  

 

Genom att ge barnen utmaningar och se dem som kompetenta kan man som pedagog få 

barnen att tro på sig själva och våga testa olika saker. En sådan barnsyn ger barnen möjlighet 

att kunna utvecklas och det handlar inte om att barnen ska få bestämma allt själva utan att se 

barnen och vad de kan klara av utefter sin förmåga (Johansson, 2003). 

 

2.4 Summering av bakgrund  
 

Barns möjligheter till inflytande i förskolan har ändrats genom tiderna. På 1800-talet sågs 

barnen inte som kompetenta nog att ta egna beslut och skulle lyda och lyssna till vad de vuxna 

sa (Vallberg Roth, 2011). Begreppet barns inflytande innebär att barn ska få vara med och 

påverka i beslut som rör dem själva i sin egen vardag (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2003). Idag är det en rättighet för barnen att få vara med och påverka sin egen vardag tack 

vare Konventionen om barns rättigheter (Unicef, 2016). Det är de vuxnas syn och kunskap 
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som påverkar hur mycket inflytande barnen kan få genom att se till barnens förmågor 

(Johansson, 2003). Begreppen barns inflytande och delaktighet kan båda skiljas åt men även 

tolkas med samma innebörd. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) samt Engdahl (2014) 

skiljer inte begreppen åt utan förklarar begreppen som att när barn blir hörda och sedda och 

deras intentioner tas tillvara på ett respektfullt sätt menar de att barn har inflytande och är 

delaktiga. I vår studie vill vi belysa barns inflytande men kommer likt forskarna inte skilja på 

begreppen utan benämna båda i vår text.   
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3 Tidigare forskning om barns inflytande  
I det här avsnittet kommer vi redogöra för vad forskare har skrivit om barns inflytande. Vi har 

valt att dela upp den tidigare forskningen i två delar där barns inflytande generellt lyfts i 

denna del och barns inflytande under matsituationerna lyfts i nästa del. Det finns ett stort 

urval av forskning om barns inflytande och vi har valt att framhäva det som berör den svenska 

och norska förskoleverksamheten. För att hitta tidigare forskning om barns inflytande har vi 

använt oss av olika sökmotorer såsom Libris, ERIC (EBSCO) och DiVA. De sökord vi främst 

använt oss av är inflytande i förskolan, barns inflytande, barns delaktighet, barns rättigheter 

och matsituation i förskolan. När vi hittat relevanta artiklar och avhandlingar för vårt ämne 

har vi fördjupat oss i deras referenslistor för att få syn på ytterligare relevant litteratur. Vi har 

valt att belysa barns rättigheter till inflytande, huruvida barn har möjlighet till inflytande och 

delaktighet och hur de vuxnas syn på barns inflytande lyfts fram. Vi kommer även lyfta fram 

tidigare forskning om de vuxnas maktposition i förskolan.  

 

3.1 Barns rättigheter till inflytande  
 

Katarina Ribaeus (2014) och Eva Melin (2013) har båda gjort studier där de undersöker barns 

rätt till inflytande och delaktighet. Författarna anser att barn ska ha rättigheter till inflytande 

och delaktighet men att det i slutändan är de vuxna som skapar möjligheter för att barn ska 

kunna få det. Det är vuxnas syn på barn och deras tolkning av barns delaktighet och vilka 

rättigheter barnen ska ha som avgör hur mycket delaktighet barnen kommer få.  

I en studie visar Ribaeus (2014) avhandling att det är barns rätt att ha inflytande och 

delaktighet i beslut som påverkar dem själva. Barn ska ha möjlighet att få göra skillnad och att 

deras åsikter ska ha betydelse. Författaren fortsätter med att rätten att ha inflytande är 

betydelsefull för att demokratiska principer ska kunna utvecklas. Peter Moss (2007) förklarar 

demokratisk delaktighet som ett viktigt kriterium som medborgare att få vara med och fatta 

beslut som påverkar samhället både nu och i framtiden. Ribaeus (2014) hävdar att det är 

viktigt att barnen får vara med och påverka i förskolan där barnen utformar sina liv 

tillsammans med andra barn och vuxna. Det är de vuxna som avgör hur mycket inflytande och 

delaktighet barnen ska få i förskolan och en anledning till att barnen inte får möjlighet till 

inflytande och delaktighet är för att de vuxna inte ser barnen som tillräckligt kompetenta att 

fatta beslut som rör dem själva. Barnen ses inte som tillräckligt gamla för att ta ansvar över 

sina liv. Trots att det är en rättighet som barn att få inflytande och delaktighet i förskolan 
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menar Ribaeus (2014) att det är svårt som pedagog att veta hur mycket inflytande barnen ska 

få utifrån vilken mognadsnivå och förståelse barnen har. Författaren lyfter att inflytande även 

handlar om att barnen ska ha valmöjligheten att inte behöva medverka eller att inte behöva ha 

åsikter om det är så barnet önskar. 

Melin (2013) har gjort en studie på fyra olika förskolor och undersökt hur pedagogers arbete 

med barns delaktighet och rättigheter ser ut. Hon har observerat barnen en och en och 

samtalat med pedagogerna och därefter jämfört hur arbetet genomförs på de olika förskolorna. 

Det hon kom fram till var att barns delaktighet och inflytande påverkas av pedagogernas syn 

på barn och hur de ställer sig till hur mycket barn ska få vara med och påverka. Pedagogernas 

normer och värderingar kan alltså både möjliggöra och hindra barns delaktighet beroende på 

vilken barnsyn de har och hur de ser på barns rättigheter att ha inflytande. Melin (2013) menar 

att även om barn har inflytande i sin vardag är det i slutändan de vuxna som fattar de stora 

besluten. Hon förklarar även att i kommunerna som de förskolor hon befunnit sig i arbetar de 

utifrån Konventionen om barns rättigheter men att de har svårt att genomföra det som är 

skrivet i konventionen och omvandla det till praktiken i förskolorna.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att pedagogerna behöver ha kunskap om 

barns rättigheter för att kunna ge barn inflytande och förstå barnens tankar utifrån deras 

perspektiv. Birgitta Qvarsell (2011) menar dock att det viktigaste inte är att alla barn hela 

tiden har inflytande, men att barnen har vetskap om att de får vara med och ha inflytande om 

de vill. Om barnen får vara med och påverka i situationer som rör dem och vara med och ta 

beslut i förskolan, växer barnen i sig själva och får känna att de är kompetenta nog att kunna 

ha inflytande. 

 

3.2 Barns möjligheter till inflytande och delaktighet  
 

Det finns en stor enighet bland flera forskare att barns möjlighet till inflytande i förskolan är 

beroende av pedagogerna. Både vilken syn pedagogerna har på barn och vilken inställning 

och kunskap om inflytande pedagogerna har, möjliggör för hur mycket inflytande barn får i 

verksamheten (Arnér, 2006; Ribaeus, 2014; Melin, 2013; Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2003).  
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Arnér (2006), Anette Emilson och Anne-Mari Folkesson (2006) samt Elin Eriksen Ødegaard 

(2007) försöker i sina studier tydliggöra hur pedagoger kan arbeta för att ge barnen mer 

inflytande och delaktighet i deras vardag i förskolan.  

 

Arnér (2006) har undersökt hur pedagoger i en förskola kan ändra sitt förhållningssätt för att 

möjliggöra barns initiativ och inflytande i förskolan. För att ta reda på det använde hon sig av 

metoden berättelser där hon samlat in data utifrån det pedagogerna berättat för henne om 

problematiken i att ge barn inflytande i förskolan. Pedagogerna berättade för henne att de 

upplevde att de ofta hindrar barnen i deras initiativtagande genom att de ofta säger nej istället 

för ja. I och med det började pedagogerna diskutera hur de skulle arbeta vidare med detta 

problem som hindrade barnen och kom fram till fyra olika åtgärder. Pedagogerna uppmanades 

att börja säga ja istället för nej, ta egna beslut och stå för det inför de andra kollegorna, att se 

med nya ögon och slutligen se till sig själva vad som förändrats och hur det gick till. Efter att 

pedagogerna börjat använda sig av dessa åtgärder upplevde de att barnens egna idéer fick 

större utrymme vilket skapade större kreativitet och koncentration hos barnen. Pedagogerna 

upplevde även att det blev färre avbrott under aktiviteter och en mer positiv stämning och ett 

mer lugn i gruppen. Samtalen i gruppen mellan både barn och pedagoger ökade och det blev 

ett mer djup i samtalen. Arnér (2006) kommer fram i sin studie att genom att pedagogerna 

rannsakar sitt förhållningssätt och har en vilja att förändra de rutiner som hindrar barnen, ges 

barnen större möjlighet till inflytande i verksamheten. Eriksen Ødegaard (2007) belyser även 

hon i sin studie att pedagogerna har ett stort ansvar och att barns inflytande möjliggörs är 

beroende av pedagogerna. I sin studie beskriver hon ett scenario där en pojke på en förskola 

har svårt att ta egna initiativ och att få inflytande i olika aktiviteter i barngruppen. 

Pedagogerna har uppmärksammat pojken och vill hjälpa honom genom leken där pojken får 

vara framträdande i en lek som de vet att han tycker om. Pedagogerna skapar en lek där 

pojken kan få känna sig bekväm ifrån tidigare erfarenheter och på så sätt vågar han ta för sig 

mer. Genom att till en början bli trygg i en bekant lek ges pojken möjlighet att ta initiativ och 

få inflytande även i andra lekar och aktiviteter i förskolan.     

 

Emilson och Folkesson (2006) har gjort en fältstudie på tre olika förskolor under 13 månaders 

tid där de filmat barngruppen och förskolepersonalen för att undersöka hur pedagoger ger 

barn delaktighet och vad som då händer. I fältstudien får de ta del av olika situationer där 

förskolepersonalens arbete med delaktighet synliggörs. I en av situationerna på en av 

förskolorna åker en avdelning på utflykt där de åker buss. När gruppen återkommer till 
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avdelningen från utflykten delas barnen in i mindre grupper för att återskapa vad som hänt 

under utflykten. I en grupp sitter två barn vid ett bord där en pedagog förklarar att barnen ska 

återskapa bussen genom att måla den och ger instruktioner till barnen om vad de ska göra. 

Pedagogen frågar inte barnen om deras åsikter eller vad barnen upplevde under utflykten och 

reflekterade inte över om barnen ville återskapa utflykten på något annat sätt. Tanken bakom 

uppgiften var att få fram ett resultat. Detta ledde till att barnen tappade intresse för uppgiften 

och ville göra andra saker istället. Författarna tolkar detta som att när barnen inte själva får 

vara med och påverka situationen har de svårt att visa ett engagemang. Samma pedagog som 

gav barnen i uppgift att måla av en buss valde i en liknande situation att låta barnen själva få 

välja vilken uttrycksform de ville återskapa situationen på. Istället för att pedagogen 

fokuserade på resultatet av produkten, försökte pedagogen istället att prata med barnen och 

lyssna på vad barnen ansåg var intressant. Då kom olika uttryck fram och ett större 

engagemang från barnen syntes då de själva fick vara med och påverka sin situation. Det 

författarna kommer fram till i sin studie är att när barn får möjlighet till inflytande och att 

delta i beslutsfattandet visar barn ett större engagemang då deras intressen och åsikter 

kommer till uttryck. På så sätt förklarar författarna att barnen känner delaktighet i sin vardag 

på förskolan.  

 

Harry Shier (2001) har skrivit en artikel om hur en modell tagits fram för att öka barns 

deltagande i beslutsfattande processer. I Storbritannien har intresset för barns delaktighet ökat 

och artikel 12 i Konventionen om barns rättigheter som handlar om barns inflytande har varit 

en stor anledning till det ökade intresset. Denna modell har fått inspiration från Harts modell 

delaktighetsstegen som innehöll åtta olika steg för delaktighet. Istället för åtta steg innehåller 

Shiers modell fem nivåer för delaktighet. Den första nivån bygger på att barn uttrycker sina 

åsikter men också att vuxna lyssnar. Vid nivå två är det upp till de vuxna att möjliggöra 

tillfällen för barn att uttrycka sina åsikter. Vid nivå tre räcker det inte enbart med att de vuxna 

lyssnar. De måste ta hänsyn till barnens synpunkter. Den fjärde nivån behandlar frågan om 

den vuxne är beredd att låta barn delta i beslutande processer. Den femte nivån blir slutligen 

mer en fördjupning av den fjärde nivån och här flyttas en del av ansvaret för de beslut som 

fattas från de vuxna till barnen. Det handlar då om ett delat ansvarstagande mellan vuxna och 

barn.  
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3.3 Vuxnas syn på barns inflytande  
 

Åse Bratterud, Ellen Beate H. Sandseter och Monica Seland (2012) har gjort en studie om hur 

pedagoger arbetar med barns trivsel i norska förskolor. De har gjort en undersökning där de 

observerat och samtalat med både barn, deras föräldrar och anställda på förskolan. Efter att ha 

pratat med barnen har de kommit fram till att barnen trivs bäst när de själva får vara med och 

påverka, ta egna initiativ och bestämma vad de ska göra på förskolan. Barnen berättar att de 

inte trivs när pedagogerna tjatar eller när de måste medverka i aktiviteter de inte vill delta i. 

Författarna förklarar att generellt inom nordisk forskning är barns möjligheter till inflytande i 

förskolan beroende av de vuxnas kunskap, syn på barn och deras vilja att kunna ge barnen 

makt och släppa den kontroll de besitter. Jenny Norman (2003) menar att den attityd en 

människa har speglar hur en människa kommer bete sig och handla i olika situationer. I 

förskolans värld kommer pedagogernas attityd och inställning till barns inflytande speglas i 

hur mycket inflytande barn faktiskt får. Johansson (2003) förklarar att genom att vara lyhörd 

som pedagog och vara positiv i det barnen gör istället för att se det negativa vågar barnen ta 

mer initiativ och att göra misstag. På så sätt lär de sig nya saker med hjälp av pedagogernas 

inställning och attityd.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har problematiserat barns rätt och möjlighet till 

delaktighet. De har gjort en litteraturundersökning på vetenskapliga artiklar, pedagogisk 

litteratur och läroplaner för att undersöka hur vuxnas förhållningssätt ser ut när de tolkar barns 

uppfattningar och perspektiv. De vuxna har i uppgift att tolka barnen ur barnens perspektiv för 

att kunna göra barn delaktiga. De förklarar att genom att lyssna på barnen och tolka deras 

agerande kan vuxna förstå vad det är barnen behöver. Anette Sandberg och Anette Eriksson 

(2010) lyfter vikten av en god kommunikation mellan barn och vuxna. De förklarar att genom 

god kommunikation kan pedagogerna få syn på barns intressen och vad de anser är viktigt och 

på så sätt stödja barnen i deras beslutsfattande och initiativtagande. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) menar även att pedagogerna behöver ha kunskap över barnens 

kunskapsbildning och det är viktigt för att kunna inneha barnens perspektiv. Även Melin 

(2013) hävdar att barns delaktighet börjar i de vuxnas syn på barnen och det är det som 

möjliggör eller hindrar barnen i att kunna få delaktighet och inflytande i sin vardag. Berit Bae 

(2009) har i sin studie undersökt hur pedagogernas förhållningssätt avgör för hur mycket 

inflytande barn kommer få i förskoleverksamheten. Hon förklarar att pedagogerna behöver 
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anta barnens perspektiv och bemöta barnen på ett sätt som för dem är intressant. Det skapar en 

dialog mellan barn och vuxna vilket gör det möjligt för barnen att känna sig delaktiga.  

 

Pedagogens roll är viktig eftersom att det är han eller hon som skapar en trygghet i gruppen. 

För att skapa trygghet är det viktigt att pedagogen ser alla barn och deras kompetens. Vissa 

barn vill ha mer delaktighet medan andra inte vill ha lika mycket delaktighet, och kan 

pedagogen synliggöra det skapas en trygghet i gruppen (Elvstrand, 2009). Arnér (2006) 

förklarar utifrån sin studie att det är pedagogernas syn på barn och deras inställning till hur de 

ser på barn som kompetenta individer som avgör hur mycket inflytande barnen får. Hon 

menar att pedagogerna har i uppgift att se möjligheter istället för hinder i att barnen får ta 

ansvar. Kristina Westlund (2011) hävdar att pedagogers arbete inte bara handlar om att barn 

ska få ha inflytande över aktiviteter utan alla barn ska kunna få möjlighet till delaktighet i 

leken som att få vara med och leka med andra barn. Pedagogen har i uppgift att hjälpa barn till 

delaktighet och inflytande då inte alla barn naturligt kan ta för sig och få det. Genom att som 

pedagog uppmuntra barnen till att kommunicera med varandra får barnen möjlighet att 

tillsammans göra varandra delaktiga (Westlund, 2011). Pedagoger har ansvar att ge barnen 

möjlighet att uttrycka sina åsikter för att kunna påverka sin vardag. Ansvar handlar inte om att 

låta alla barn göra som de vill utan efter barnens egen förmåga låta dem prova att ta ansvar 

både för sig själv och för andra (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

 

Westlund (2011) har gjort en studie om hur pedagoger i förskolan arbetar med barns 

inflytande. Hon valde att först intervjua pedagogerna på två olika förskolor för att få en bild 

av hur de själva ser på sitt arbete med barns inflytande och därefter genomföra observationer 

för att se hur arbetet genomförs. Det hon kom fram till är att pedagogernas arbete med barns 

inflytande synliggörs genom dessa arbetsformer: handlingsutrymme skapades för barn, 

tillfällen för samtal med barn skapades, interaktion mellan barn stöddes, det planerades utifrån 

barns behov och intressen, det skapades möjligheter för barn att välja och bestämma samt att 

barn gavs möjlighet att ta ansvar. Westlund (2011) ställer sig även kritisk till arbetet med 

barns inflytande. Hon menar att det kan finnas dilemman i arbetet med barns inflytande 

genom att pedagogerna har krav på sig att uppfylla mål utifrån de styrdokument som finns, 

men att tidsbrist och brist på personal kan hindra att de målen uppfylls. Hon förklarar vidare 

att fler dilemman kan uppstå genom att pedagogerna kan ha olika åsikter om vad barns 

inflytande innebär och hur mycket inflytande barn ska få. Det kan leda till att det uppstår en 

konflikt bland personalen om de inte har samma åsikter. 
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3.4 Maktposition i förskolan  
 

Enligt Johansson (2003) besitter pedagogerna en maktposition gentemot barnen i förskolan, 

vilket pedagogerna behöver ta hänsyn till när de utformar sin verksamhet. Det kan utspela sig 

vid olika tillfällen under hela dagen och det blir främst påtagligt när det handlar om regler 

som de vuxna har satt upp men som för barnen inte är helt tydliga. Makt kan även vara att 

pedagogerna tillrättavisar barnen som de kan uppleva negativt vilket gör att pedagogen får ett 

övertag. Det kan vara svårt för barnen att acceptera tillrättavisningar. Charlotte Tullgren 

(2004) menar att makt kan vara positiv i den meningen att istället för att makt handlar om 

tvång och förbud kan makt istället handla om att vägleda och forma människor. Tullgren 

förklarar att  

 

det handlar inte om en enkel uppdelning mellan de som har makt och de som inte har det. 

Det är istället fråga om styrning som formar, vägleder, administrerar och reglerar 

människors uppförande. Avsikten är att värna om befolkningens välfärd, att identifiera 

dess behov och tillgodose dem. (s 33-34) 

 

Genom makt i form av fostran kan goda medborgare som känner sig fria i samhället skapas 

(Tullgren, 2004). Klara Dolk (2013) menar att makt och normer är sammankopplat och istället 

för att utöva makt så skapar vi normer som gör att människor väljer att göra det som betraktas 

som rätt istället för fel. Då följer människor normerna istället och makt behöver inte användas 

i form utav belöning och bestraffning. Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) förklarar 

att det är viktigt att som pedagog vara medveten om den maktposition de besitter i 

barngruppen. Det handlar om att se till barnens intressen och använda maktpositionen till 

barnens fördel i deras lärande och utveckling. Johansson (2003) förklarar vidare att negativ 

makt, då pedagoger använder sin maktposition genom att hota barnen om barnen inte gör som 

pedagogerna säger, kan skapa en negativ följd för barnen. Ylva Lorentzon (2012) anser att de 

vuxna behöver reflektera över den maktposition de besitter och de regler som finns i 

verksamheten för att se om reglerna är aktuella och behövs i den barngruppen som finns. 

Pedagogernas medvetenhet spelar stor roll då alla barn är olika och vissa regler bör anpassas 

därefter. Både Åberg och Lenz Taguchi (2005) och Lorentzon (2012) belyser vikten av 

kunskap och medvetenhet i den maktposition som pedagogerna befinner sig i. Att som 
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pedagog vara medveten om att använda sin maktposition på ett sätt som i slutändan kommer 

gynna barnen i deras utveckling. 

 
3.5 Summering av tidigare forskning 
 

Barnen har idag rätt till att ha inflytande i förskolan både enligt de styrdokument som finns 

och enligt Konventionen om barns rättigheter. Det inflytande barnen får i förskolan och vilka 

rättigheter barnen ska få uppfattar vi är beroende av pedagogernas syn på barn. I förskolan 

besitter pedagogerna en maktposition och det är viktigt att pedagogerna är medvetna om det. I 

slutändan handlar det om att kunna använda sin maktposition i gynnandet av barnens 

utveckling. Pedagogerna är i slutändan de som tar de viktiga besluten, men deras syn på barn 

visar hur mycket delaktighet barnen har i de besluten. Även Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) menar att pedagogernas kunskap och syn på barn är det som påverkar hur 

mycket inflytande barnen får i verksamheten. Det är viktigt att pedagoger har kunskap om 

barn och att de ser barn som kompetenta för att barn ska kunna få delaktighet och inflytande i 

förskolan. Pedagogernas roll att skapa trygghet i gruppen är viktig för att alla barn ska känna 

att de kan få sina röster hörda och vara med och påverka i beslut som rör dem.  

 

Utifrån den tidigare forskning vi undersökt har vi presenterat olika sätt angående hur barns 

inflytande framträder. Arnér (2006) och Westlund (2011) har gjort studier kring hur 

pedagoger möjliggör barns inflytande och hur barnen får möjlighet att ta egna initiativ till att 

kunna få inflytande. Arnér (2006) förklarar att barnen inte ska behöva vara beroende av de 

vuxna under all tid i förskolan utan de har rätt till att kunna starta upp aktiviteter på egna 

initiativ. Hon menar att det blir en lugnare och mer harmonisk stämning i barngruppen om 

barnen själva får vara med och bestämma i aktiviteter och att deras idéer uppmärksammas. 

Det skapar en mindre oro hos barnen då de vet att de får starta upp aktiviteter själva.  

 

Flera av forskarna kommer fram till att för att barnen ska få inflytande och känna delaktighet 

är det pedagogernas uppgift att se till sitt egna förhållningssätt och hur de arbetar för att lyfta 

fram barnen. Både Arnér (2006), Emilson och Folkesson (2006) och Eriksen Ødegaard (2007) 

menar att genom att rannsaka sitt eget förhållningssätt och att vara självkritisk kan 

pedagogerna få syn på beteenden som kan förbättras eller utvecklas. Genom att använda sig 

av Shiers (2001) modell för att öka barns delaktighet kan pedagogerna få syn på hur delaktiga 
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barnen är i deras verksamhet. Det kan leda till att pedagogerna exempelvis börjar säga ja 

istället för nej och på så sätt ge barnen fler möjligheter att påverka sin vardag.  

 

Om barnen får möjlighet att bestämma och ta egna initiativ menar Arnér (2006) ger utrymme 

till barns kreativitet och en större koncentration hos barnen. Både Melin (2013), Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003), Ribaeus (2014), Arnér (2006), Westlund (2011) samt 

Bratterud, Sandseter och Seland (2012) kommer alla fram i sina studier att det handlar om 

vilken syn och kunskap pedagogerna har om barn och deras vilja att ge barnen det inflytande 

de har rätt till. I förhållande till barns möjlighet till inflytande vid matstunden är barns tankar 

och åsikter lika viktiga att respektera och ta hänsyn till som vid andra aktiviteter i förskolan. 

För att matsituationerna i förskolan inte bara ska bli en passage till nästa aktivitet, behöver 

pedagogerna ta tillvara på matsituationerna och involvera barnen där samt ge dem möjlighet 

att vara delaktiga. 
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4 Tidigare forskning om matsituationer 
I avsnittet om tidigare forskning om matsituationer kommer vi lyfta hur barns inflytande kan 

höra samman med matsituationerna i förskolan. Vi kommer även lyfta vilket syfte och 

förväntningar som kan finnas under en matsituation samt hur måltiden kan användas som en 

lärandesituation. 

 

4.1 Möjligheter till inflytande under matstunden 
 

Hanna Sepp, Lillemor Abrahamsson och Christina Fjellström (2006) har i sin studie 

undersökt pedagogers inställning till mat och måltidens roll i förskolans verksamhet. De har 

under sin studie intervjuat 34 stycken förskolepersonal på 12 förskolor. Forskarna förklarar att 

i början av 1970-talet framkom begreppet den pedagogiska måltiden som innebar att 

pedagogerna började äta tillsammans med barnen vilket de inte hade gjort innan. Anledningen 

till att pedagogerna började äta tillsammans med barnen var att barnen skulle få kunskap 

genom att kommunicera med de vuxna och få ett bättre bordsskick av att observera de vuxna. 

Under intervjuerna med pedagogerna framkom det att pedagogerna hade en klar uppfattning 

om vad en pedagogisk måltid kunde innebära. De förklarade att det handlade om att få barnen 

att prova själva, visa barnen bordsskick, hålla en lämplig samtalston och ha en god inställning 

till mat, men pedagogerna ansåg att det var svårt att genomföra en pedagogisk måltid i 

verksamheten. Främst berodde det på att måltiden blev en stressig och högljudd situation där 

barnen överröstade varandra. Trots att pedagogerna hade svårt att genomföra en pedagogisk 

måltid hade de i uppgift att delta aktivt under måltiden och vägleda barnen till att fatta bra 

beslut angående hur barnen bör agera vid en måltid (Sepp, Abrahamsson & Fjellström 2006).  

 

4.2 Syfte och förväntningar med matstunden  
 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har genomfört en studie där de varit ute på två 

olika förskolor och undersökt hur matstunden ser ut. De började med att göra intervjuer med 

pedagogerna för att få en uppfattning om vad pedagogerna hade för syfte och mål med 

måltiderna. På ena förskolan hade de som mål att barnen skulle våga smaka på maten. 

Författarna förklarar att när de genomförde sin studie på förskolan uppmärksammade de att en 

pedagog började prata med barnen vid matbordet men pedagogen slutförde aldrig 

konversationen utan påbörjade ett samtal med ett annat barn istället. De märkte även att 

pedagogen avbröt barnen i deras egna samtal och pedagogen började prata om saker som 
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barnen inte var intresserade av. Det blev aldrig något djup i samtalen vilket gjorde att 

pedagogen aldrig riktigt fångade barnens intressen. På den andra förskolan hade pedagogerna 

som mål att matstunden skulle vara lugn och skön och att barnen skulle få lära sig att äta 

själva. Pedagogerna berättade att de ville undvika konflikter om mat och att man som pedagog 

inte ska tvinga barnen att äta något de absolut inte vill äta bara för ätandets skull. Pedagogerna 

lade istället vikt vid att föra ett givande samtal där alla barnen medverkade och fick vara 

delaktiga med sina tankar och intressen. De ville även använda matstunden som en 

lärandesituation där barnen fick prova att göra bedömningar på hur mycket dryck som rymdes 

i glaset eller hur mycket mat de skulle lägga upp på tallriken för att de skulle bli mätta 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2001).  

 

Sara Frödén (2012) har gjort en studie på en Waldorfförskola där pedagogernas förväntningar 

kring matstunden var att det skulle vara en lugn och rofylld stund för alla. Pedagogerna hade i 

uppgift att skapa en stillsam miljö genom att agera på ett lugnt sätt. Genom att anpassa sitt 

förhållningssätt med en lugn röst och ett lågt tonläge kunde barnen komma i samma 

sinnesstämning som pedagogerna. Att tydliggöra för barnen att det är dags för matstund 

förklarar Frödén (2012) är viktigt för att barnen ska veta vad som förväntas av dem. Hon 

berättar vidare att pedagogerna gav barnen olika uppgifter inför matstunden så som att duka, 

hälla upp vatten och sortera bestick som ett sätt för att skapa delaktighet tillsammans med 

barnen. Johansson (2003) är inne på samma linje och menar att vara tillmötesgående med 

barnen och se dem som kompetenta, gör att barnen växer med uppgiften och vågar ta för sig 

mer i olika situationer. Får barnen testa själva och få en delaktighet kring matstunden blir det 

en givande situation både för barnen och för pedagogerna. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) förklarar att inflytande och delaktighet innebär att barn blir hörda och sedda och att 

deras intressen och intentioner tas tillvara på. Om barnen får möjlighet till att få sina röster 

hörda under matsituationen får då barnen inflytande där. Det handlar inte bara om ätandet i 

sig utan även att det kan uppstå en lärandesituation om pedagoger tillsammans med barnen 

hjälps åt att skapa en trygg miljö. En miljö där det är okej att göra fel då felen och misstagen 

kan leda till lärande. Sepp (2013) förklarar att en lärandesituation då barnen får känna 

delaktighet och få ett ökat intresse för måltiden kan vara att barnen får vara med och 

presentera måltiden. Barnen måste då ta reda på vad som ska serveras samt presentera det för 

den övriga barngruppen. Hon fortsätter med att förklara att samlingen innan lunch kan 

användas som en förberedande stund inför måltiden. Där kan barnen få tid och rum att 
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slappna av och bygga upp förväntningar inför vad som ska serveras genom att tillsammans i 

gruppen samtala om maten.  

 

 

4.3 Summering av tidigare forskning om matsituationer 
 

Matstunden i förskolan omfattar till stor del omsorg och att barnen ska få i sig näring. Sepp, 

Abrahamsson och Fjellström (2006) förklarar att det även kan uppstå en lärandesituation vid 

matstunden genom att skapa en pedagogisk måltid. Då äter pedagogerna tillsammans med 

barnen där både pedagogens agerande visar barnen hur de ska uppföra sig, men även samtal 

skapar lärandesituationer där barnen och pedagogen kan utbyta kunskaper med varandra. 

Även Johansson och Pramling Samuelsson (2001) lyfter samtalets betydelse för att barnens 

delaktighet möjliggörs då de där får uttrycka sina känslor, tankar och åsikter. När 

pedagogerna visar ett genuint intresse för barnens uttryck blir matstunden mer givande för 

alla. Genom att prata om saker som barnen är intresserade av, blir barnen mer engagerade och 

känner att deras röster får bli hörda (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Ser 

pedagogerna barnen som kompetenta genom att barnen får vara med och prova själva under 

matstunden blir barnen delaktiga i processen och får därmed inflytande (Johansson, 2003).  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) gjorde en studie där de undersökte vilket syfte 

pedagogerna hade med matstunden i förskolan. De var ute på två förskolor och fick syn på att 

förskolorna hade olika syften med matstunden. Pedagogerna på den ena förskolan ville främst 

att barnen skulle våga smaka på maten medan pedagogerna på den andra förskolan hade som 

mål att barnen skulle prova äta själva och att använda matstunden som en lärandesituation.  

 

Sammanfattningsvis finns det forskning om måltiden i förskolan och hur den kan vara 

utformad, men inte hur pedagoger kan möjliggöra barns inflytande under matsituationerna. 

Flera forskare lyfter matsituationen som en möjlighet till lärandesituation men inte hur barnen 

kan få ett större inflytande. Det finns forskning om hur matstunden kan leda till en 

lärandesituation, men det finns dock inte lika omfattande forskning om hur barn kan få 

inflytande under dessa situationer. Därför vill vi i vår studie undersöka hur pedagoger 

möjliggör samt om det finns begränsningar för barns inflytande under matsituationerna och 

hur det ges tillkänna i en förskola idag. Med denna studie vill vi bidra med ny kunskap till 

fältet.  
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5 Metodologi 
Härmed kommer vi presentera de forskningsmetoder och det analysverktyg vi valt att använda 

oss av för att samla in data och sedan analysera det.  

 

5.1 Observationer och intervjuer   
 

För att få syn på hur pedagoger möjliggör och begränsar barns inflytande vid matsituationerna 

frukost och lunch i en förskola har vi valt att använda oss av metoden icke-deltagande 

observation. Sedan har vi valt att komplettera vår datainsamling med semistrukturerade 

intervjuer med pedagoger som vi kommer benämna som samtal i vår studie. Vi valde icke-

deltagande observation och kompletterade med semi-strukturerade intervjuer för att få en bred 

blick över hur pedagogerna möjliggör och begränsar barns inflytande vid matstunderna i den 

här förskolan. Observation för att med egna ögon se om vi upplevde att pedagogerna gav barn 

inflytande vid matstunden, och samtal med pedagogerna för att ur deras synvinkel få ta del av 

hur de upplever att de möjliggör barns inflytande vid matstunderna. 

 

Alan Bryman (2008) förklarar att om en forskare med egna ögon vill se hur en individ agerar i 

en specifik miljö vid ett specifikt tillfälle är observation en bra metod. Eftersom vi själva vill 

få syn på hur pedagoger möjliggör eller begränsar barns inflytande vid matsituationer anser vi 

därför att observation är en bra metod att använda i vår studie. Bryman (2008) förklarar att för 

att en studie ska bli trovärdig behöver forskaren göra observationer under en längre tid, men 

eftersom att vi i vår studie inte hade den tiden valde vi att komplettera observationerna med 

samtal med pedagogerna på förskolan.  

 

Det finns olika former av observation såsom deltagande och icke-deltagande observation. 

Bryman (2008) förklarar deltagande observation där observatören engagerar sig i en grupp 

under en längre tid och iakttar gruppen samt lyssnar på vad som sägs. Observatören deltar 

även i gruppen och samlar in data genom att medverka i aktiviteter. I en deltagande 

observation är det vanligt att observatören samlar in ytterligare fakta med hjälp av intervjuer 

och skriftliga källor (Bryman, 2008). I en icke-deltagande observation står forskaren bredvid 

aktiviteten och gruppen för att iaktta vad det är som händer. Syftet är att påverka gruppen så 

lite som möjligt för att gruppen som observeras, inte ska störas och bete sig annorlunda än vad 

de vanligtvis gör (Franzén, 2014). Vi ansåg att denna metod var bra för vår undersökning för 

att pedagogerna och barnen skulle agera så normalt som möjligt under våra observationer. Vi 
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ville inte påverka situationerna och distrahera dem så lite som möjligt. Därför satt vi endast 

vid sidan av och förde fältanteckningar. Bryman (2008) förklarar att det både finns för- och 

nackdelar med att använda sig av fältanteckningar. En fördel är att det är lättillgängligt och att 

du som forskare kan skriva ner dina tankar angående en specifik situation just där och då. En 

nackdel kan vara att om en situation innefattar många moment kan det bli svårt för forskaren 

att uppfatta vad som händer och hinna anteckna det.  

 

Som tidigare nämnts är intervjuer och skriftliga källor ett bra komplement till observationer. 

Med hjälp av intervjuer får forskaren mycket information på kort tid genom att ställa frågor 

som är relevant för ämnet. Det finns många olika former av intervjuer. Bland annat finns 

gruppintervjuer, ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att forskaren har valt ett övergripande tema som berör området för sin 

forskning och under intervjun behöver forskaren inte ställa intervjufrågorna i den ordning som 

var tänkt från början. Forskaren kan även välja att lägga till eller plocka bort frågor under 

samtalet och personen som intervjuas får utforma svaren hur den vill. Både icke-deltagande 

observationer och semistrukturerade intervjuer tillhör kvalitativ forskning. Kvalitativ 

forskning innebär att forskningen sker på nära håll, med en närhet där deltagarnas 

uppfattningar prioriteras under undersökningen. Den kvalitativa forskningen är mer 

ostrukturerad än den kvantitativa forskningen då forskaren är mer flexibel för förändringar 

under datainsamlingen och att förändringar inte ses som något hinder (Bryman, 2008).  

 

 
5.2 Analysverktyg 
 

Det analysverktyg vi kommer använda oss av i vår studie har vi hämtat från en modell som är 

utformad av Shier (2001). Där förklarar han att intresset för att barn ska få mer delaktighet i 

beslutsfattande processer har ökat och i Storbritannien har Konventionen om barns rättigheter 

varit en stor del till detta. Shier (2001) menar att den här modellen kan vara ett konkret 

verktyg för att pedagoger ska få syn på sitt förhållningssätt. Genom att ställa sig frågor utifrån 

modellen kan pedagogerna uppmärksamma hur de arbetar med barns inflytande i 

verksamheten. Eftersom att vi med vår studie ville belysa hur pedagoger möjliggör och 

begränsar barns inflytande vid matsituationer ansåg vi att denna modell skulle passa då den är 

inriktad och utformad med syftet för barns ökade delaktighet. I denna modell finns fem 

nivåer. Under vår studie försökte vi få syn på de olika nivåerna i pedagogernas arbete med 
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barns inflytande under matsituationerna, men när vi genomförde vår undersökning 

uppmärksammade vi att vi inte kunde se alla nivåer i deras arbete. Därför valde vi att 

omvandla nivåerna till egna kategorier som vi kopplade samman med de olika nivåerna. De 

kategorier vi valde är begrepp vi upplever hör samman med Shiers (2001) olika nivåer samt 

att de förekommer i forskning om barns inflytande. Dessa begrepp förekommer även i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Kategorierna vi valde är lyhördhet, 

självständighet och maktposition. Nedan kommer vi redogöra för de olika nivåerna och hur vi 

kopplar dem samman med kategorierna. 

 

Nivå ett innebär att barn ska få uttrycka sina åsikter och de vuxna ska lyssna på barnen. De 

vuxna ska även arbeta på ett sätt för att möjliggöra lyssnandet. Vid nivå två ska de vuxna 

möjliggöra tillfällen samt stödja barn att få uttrycka sina åsikter och synpunkter. Dessa två 

nivåer kopplar vi till kategorin lyhördhet. Lyhördhet innebär att ha en bred förståelse, att vara 

medveten och att komma med nya idéer och respektera andras behov (Frisdal, 2001). Tora 

Villanueva Gran (2013) hänvisar till Loris Malaguzzi som förklarar att inom pedagogiken så 

handlar lyhördhet inte bara om att lyssna utan även om att se till barns olika uttrycksformer, 

inte bara det verbala, för att försöka förstå vad barnen menar. Lyhördhet handlar om att se och 

höra det som inte alltid syns eller hörs och att ha ett öppet sinne och en förståelse för andras 

idéer och åsikter. Johansson (2003) förklarar att genom att vara lyhörd innebär det att 

pedagogen ska ha en öppenhet och en positiv inställning i sitt förhållningssätt. Istället för att 

pedagogerna ser det negativa i det barn gör, kan en positiv inställning medföra att barns 

misstag öppnar för nytt lärande istället för ett misslyckande. Detta kan även leda till att barnen 

vågar ta egna initiativ. 

 

Nivå tre innebär det att de vuxna ska lyssna på barnen men även ta hänsyn till barnens 

synpunkter. Denna nivå är viktig att uppnå för att barns rättigheter, enligt Konventionen om 

barns rättigheter, ska anses som uppfyllda. Nivå tre kopplar vi till kategorin självständighet. 

Självständighet inom pedagogiken innebär att de vuxna tar i beaktande att barn får möjlighet 

till att ha inflytande över sin egen situation och att behandlas som sina kamrater, oavsett om 

speciella behov finns eller inte. Självständighet kan även förklaras som att barns åsikter och 

synpunkter möjliggörs av de vuxna och att barnen respekteras (Engdahl, 2014). I läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 98/2010) står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.” (s. 9). Johansson (2003) menar att 

om barnen ses som kompetenta och själva får påverka och agera på egen hand i en process 
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ökar deras delaktighet och de får ett större inflytande. Vi kopplar självständighet till att barn 

ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och synpunkter vilket leder till inflytande.  

 

Vid nivå fyra ska de vuxna möjliggöra för barn att få delta i beslutsfattande processer. I nivå 

fem fördjupas nivå fyra och en del av ansvaret för de beslut som fattas flyttas från de vuxna 

till barnen. Ansvarstagandet mellan de vuxna och barnen delas. Nivån behandlar huruvida de 

vuxna är beredda att dela inflytande och ansvar med barnen. Dessa två nivåer hade vi svårt att 

identifiera under vår studie. Vi uppmärksammade inte att barnen fick vara med i 

beslutsfattande processer eller att barnen fick ta eget ansvar. Däremot kunde vi identifiera att 

pedagogerna var de som fattade beslut och inte gav barnen möjlighet till eget ansvar. Därför 

valde vi att utforma en kategori som tydligt synliggjordes vid flera tillfällen under studiens 

gång. Kategorin är maktposition. Makt kan ges uttryck på olika sätt och vara både positiv och 

negativ. Positiv makt kan ges tillkänna i form av att fostra och vägleda barn till att bli goda 

medborgare i samhället (Tullgren, 2004). Tullgren förklarar vidare att det inte handlar om en 

uppdelning mellan den som har makt och den som inte har det, utan det handlar om en 

styrning som formar och vägleder oss in i framtiden. Inom förskolans verksamhet menar dock 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) att det är pedagogerna som har makten och ansvaret över vad 

barnen kan eller inte kan göra på förskolan. De förklarar att även om barnen har fri lek är det 

de vuxna som har satt ramarna för när fri lek är möjligt för barnen. Pedagogerna innehar en 

maktposition över barnen och påverkar hur deras vardag ser ut vilket begränsar barnens 

möjlighet till inflytande. 
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6 Metod 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för hur vi har gått tillväga när vi samlat in data, presentera 

förskolan vi besökt, förklara hur analysprocessen gått till samt redogöra för de etiska 

ställningstaganden vi gjort under studiens gång.  

 

6.1 Empiri och genomförande 
 

Vi har undersökt en situation som sker varje dag i förskolan för att se om pedagogerna 

möjliggör eller begränsar barns inflytande. Andersson (1991) menar att matstunden är en av 

de viktigaste aktiviteter som sker under dagen, men att matstunden lätt glöms bort eftersom att 

den sker varje dag. Det kan göra att barns möjlighet till inflytande hamnar i skymundan och 

därför valde vi att undersöka om pedagogerna på en förskola möjliggör eller begränsar barns 

inflytande under deras matsituationer.  

 

Vid varje tillfälle vi genomförde våra observationer valde vi medvetet att anlända till 

förskolan en stund innan matstunden började. Vi valde att medverka en stund under 

samlingen så att barnen skulle få se vilka vi var innan matstunden började och få ställa frågor 

eller funderingar de hade angående oss och vår vistelse där. Detta gjorde vi för att barnen 

skulle bekanta sig med oss och vänja sig vid att vi var där så att inte matstunden skulle 

påverkas så mycket utan barnens fokus skulle vara på maten istället för på oss. Eftersom vi 

var där under en kort period var barnen nyfikna på varför vi satt och observerade när de åt i 

början, men vi upplevde att de blev mer vana med att vi satt där. Under matsituationerna vi 

observerade placerade vi oss vid ett bord som var en bit bort ifrån borden där barnen satt och 

åt. Vi satt på varsin stol och fokuserade var för sig på situationen som undersöktes. Vi 

försökte att prata med varandra så lite som möjligt för att barnen inte skulle bli störda av vår 

närvaro och hade vi några funderingar angående situationen satte vi oss direkt efter och 

diskuterade med varandra för att inte glömma bort något som hände.   

 

Utgångspunkten var att observera matsituationerna men eftersom att vi ville undersöka hur 

pedagogerna möjliggjorde eller begränsade barns inflytande under matsituationerna, valde vi 

även att föra samtal med pedagogerna för att med deras ord få insikt över hur de tänkte. Efter 

några observationstillfällen förde vi samtal med en pedagog åt gången. Då hade vi med oss 

några frågor som stöd men de styrde inte samtalets riktning utan pedagogernas svar förde 

samtalet vidare. Vi ville alltså inte att det skulle kännas som en intervju där vi ställde frågor 
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och de svarade utan vi ville mer att det skulle vara ett samtal där vi tillsammans kunde 

diskutera kring ämnet. Under vår vistelse fördes både spontana samtal med pedagogerna 

innan eller efter matsituationerna, men för att få mer material valde vi även att sätta oss ner 

tillsammans med två av pedagogerna och ställa de frågor som vi förberett innan. Vi 

intervjuade pedagogerna var för sig i ett rum avskilt från avdelningen för att inga 

störningsmoment skulle kunna påverka. Vi spelade in samtalen med en ljudinspelare. Dels för 

att kunna spela upp samtalet igen och få med ordagrant vad pedagogerna berättade men även 

för att vi inte skulle vara ett störningsmoment för pedagogerna om vi satt med papper och 

penna för att hinna skriva ner det de berättade. Båda pedagogerna godkände att vi spelade in 

samtalen.  

 

6.2 Urval och beskrivning av förskola 
 

Innan man som forskare ska göra sin studie är det viktigt att få tillträde till fältet som är 

relevant för den undersökning som ska göras. För att få svar på sitt syfte och frågeställning är 

det relevant att få besöka en miljö som instämmer med studiens utgångspunkt (Bryman, 

2008). Innan vi genomförde vår studie kontaktade vi flera förskolor för att fråga om vi fick 

besöka dem och göra observationer samt samtala med någon eller några pedagoger angående 

hur pedagoger möjliggör barns inflytande vid matsituationer. Vi fick ett flertal avslag på vår 

förfrågan och anledningen var oftast att de inte hade tid och ta hand om oss då de hade många 

vikarier och obalans i arbetslagen. Till slut fick vi godkännande att få tillträde till en förskola. 

Förskolan vi besökte hade fyra avdelningar som var åldersinriktade. På två av avdelningarna 

var barnen mellan 1-3 år och på de andra två avdelningarna var barnen mellan 3-6 år. På 

förskolan fanns både utbildade förskollärare och barnskötare samt outbildad personal. På den 

avdelning vi fick möjlighet att besöka fanns det 17 barn i åldrarna 3-6 år och där arbetade fyra 

pedagoger. Alla dessa pedagoger var utbildade förskollärare eller barnskötare och i texten 

kommer vi benämna dem alla som pedagoger.  

 

Avdelningen på den förskola vi gjorde vår undersökning på var utformad med ett stort rum 

där det i ena hörnet fanns en stor matta. I det andra hörnet fanns en stor soffa och rummet 

delades av med bokhyllor där lådor med olika saker och leksaker fanns. I den andra delen av 

rummet fanns tre låga bord med låga stolar och ett högt bord med höga stolar där barnen 

kunde pyssla eller göra andra aktiviteter vid. Det var även vid dessa bord barnen och 

pedagogerna satt och åt lunch. Vid de låga borden satt sammanlagt åtta barn och två 
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pedagoger och vid det höga bordet satt sex barn och en pedagog. Precis i början av rummet 

fanns ett separat litet rum som fungerade som en ateljé och även där satt tre barn och en 

pedagog och åt vid lunch. Där inne fanns ett lågt bord med låga stolar. På väggarna satt 

teckningar som barnen gjort och hela alfabetet på varsitt A4-papper över ena väggen. När vi 

observerade vid lunchtillfällena satt vi i det stora rummet och kunde observera tre av de fyra 

borden samtidigt. Bordet inne i ateljén var det bord vi inte observerade och vi valde båda att 

observera samma bord för att kunna diskutera de situationer vi lagt märke till.  

 

Vi har genomfört vår studie på en förskola och observerat matstunden tre gånger vid frukost 

och sex gånger vid lunch. Vår utgångspunkt var att endast observera lunchtillfällena, men då 

alla tillfällen var utformade på liknande sätt valde vi att även observera frukosttillfällen för att 

vidga vår studie. Vid frukosttillfällena åt barnen på avdelningen vi besökte tillsammans med 

barnen på en avdelning som låg intill. Vid de tillfällen vi var och observerade varierade 

antalet barn mellan 4-6 stycken barn som åt frukost vid ett bord. Även vid dessa situationer 

valde vi att sitta vid ett bord en bit ifrån för att inte påverka situationen och passivt observera. 

Vi valde även här att observera samma situationer för att kunna diskutera de situationer vi lagt 

märke till. 

 

6.3 Etiska ställningstaganden 

 

När vi gjorde vår undersökning tog vi ställning till Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer 

och de fyra begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet som anses 

viktiga när forskning sker. Begreppet sekretess innefattar uppgifter som faller under en 

paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. Annars är alla allmänna handlingar offentliga. 

Detta begrepp behövde vi inte anpassa oss efter då vi inte behövde ta del av några sådana 

uppgifter. Tystnadsplikt innebär att inte föra vidare information om andra som man fått tagit 

del av. I vårt fall har vi som forskare tystnadsplikt i att vi inte får föra vidare information om 

de som ingått i vår studie som vi fått tagit del av på förskolan. Det tredje begreppet är 

anonymitet eller avidentifiering vilket innebär att en individ inte ska kunna kopplas till en 

specifik händelse vid forskning. I vår studie är alla pedagoger som vi observerat och intervjuat 

avidentifierade och barnen används endast som exempel och anges ej vid namn och således är 

även de avidentifierade. Namnen på barnen i texten är fingerade och vi benämner inte 

pedagogerna vid namn utan de är numrerade efter vilken situation de medverkat i. Det sista 

begreppet är konfidentialitet och behandlar att information rörande forskningsprojektet inte 
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ska lämna forskningsgruppen och hamna hos obehöriga. Vi har inte lämnat ut någon 

information angående vår forskning till obehöriga förutom de som ingår i vår 

handledningsgrupp (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Innan vi besökte förskolan för att göra våra observationer valde vi att sätta upp ett brev på 

förskolan till föräldrarna som förklarade vilka vi var och vad vi gjorde där på förskolan. Vi 

skrev att vi skulle observera pedagogernas arbete med barns inflytande och hur det 

möjliggjordes tillsammans med barnen under matsituationerna frukost och lunch. Vi 

förklarade att vi varken skulle filma eller ta kort på barnen utan endast använda oss av 

fältanteckningar för att samla in data. Vi skrev även i brevet att föräldrarna gärna fick 

kontakta oss om de hade frågor eller synpunkter angående studien, men ingen kontaktade oss 

vilket vi tolkade som att de godkände att vi var där och observerade. Löfdahl (2014) förklarar 

att det är viktigt att ha föräldrarnas samtycke för att få observera barnen, men eftersom att vi 

bara observerade pedagogernas arbete räcker det med att föräldrarna blev informerade, varför 

vi var där och att de fick våra kontaktuppgifter för eventuella frågor.  

 

6.4 Analysprocess 

 

Den analysmetod vi använt oss av i vår studie valde vi utifrån den inriktning vår studie har. Vi 

valde Shiers (2001) modell som utgår ifrån att öka barns delaktighet i 

beslutsfattandeprocesser som vi nämnt tidigare i kapitel 5 i 5.2 Analysverktyg. De olika 

nivåerna som modellen innefattar hade vi svårt att urskilja under våra observationer och 

samtal med pedagogerna på förskolan. Att försöka se nivåerna var vår utgångspunkt, men när 

vi inte kunde se eller urskilja nivåerna valde vi att göra om dem till egna kategorier utifrån tre 

olika begrepp. Diskussionen angående att byta analysverktyg uppstod mellan oss men vi valde 

istället att modifiera analysverktyget då vi ansåg att det var sammankopplat med inriktningen 

på vår studie. Utifrån det vi hade sett på förskolan uppkom begreppen lyhördhet, 

självständighet och maktposition. Anledningen till att vi valde dessa kategorier är för att vi 

upplever att orden förekommer i samband med inflytande i förskoleverksamheten och att de 

finns i flera punkter i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) samt att vi kunde se 

begreppens innebörd i de situationer och samtal med pedagogerna under vår vistelse på 

förskolan. 
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Under våra observationer och i samtalen med pedagogerna kunde vi både se att pedagogerna 

var öppna och lyssnade på barnen samt respekterade deras behov, men vi kunde inte se att 

pedagogerna kom med nya idéer för att möjliggöra barns inflytande under matsituationerna. 

Vi kopplade därför dessa situationer till begreppet lyhördhet genom att som pedagog vara 

öppen, lyssna på barnen, respektera deras behov samt att komma med nya idéer innebär att 

vara lyhörd. 

 

Vi kunde även identifiera situationer där pedagogerna gav ett av barnen möjlighet att påverka 

och agera på egen hand, men även en situation där pedagogerna inte såg barnen som 

tillräckligt kompetenta för att klara av en uppgift själva. Dessa situationer kopplade vi till 

begreppet självständighet då det innebär att barn ska ses som kompetenta och vara med och 

påverka sin egna situation. 

 

De flesta situationer vi kunde identifiera, både under observationerna och i samtal med 

pedagogerna, var att barnen inte fick vara med och fatta beslut eller påverka, de fick inte göra 

sina röster hörda och en av pedagogerna använde sin maktposition genom att fostra ett av 

barnen. Dessa situationer kunde vi koppla till begreppet maktposition genom att pedagogerna 

bestämmer över barnen och genom att de inte låter barnen få göra sina röster hörda. 

 

Utefter dessa situationer vi identifierat kommer vi att analysera det insamlade materialet med 

hjälp av det analysverktyg vi valt i form av de olika kategorierna lyhördhet, självständighet 

och maktposition. Vi har delat in vårt insamlade material utefter dessa kategorier och vi 

kommer redovisa dem med citat och berättelser. 
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7 Möjliggörande och begränsningar för barns inflytande vid 

frukost och lunch 
Vårt syfte var att belysa hur pedagoger på en förskola möjliggör och begränsar barns 

inflytande i sin förskoleverksamhet under matstunderna vid frukost och lunch. I vårt resultat 

kommer vi beskriva situationer vi observerat och samtal vi genomfört med pedagogerna på 

den avdelning vi gjort vår studie samt analysera resultatet med hjälp av analysverktyget. Vad 

möjliggör och begränsar barns inflytande vid frukost och lunch i en förskola?  

 

7.1 Lyhördhet 
 

Med lyhördhet menar vi att genom att vara öppen som pedagog, komma med nya idéer samt 

lyssna på barnen respekteras barnens behov. Vi identifierade enbart ett fåtal situationer där 

pedagogerna visade lyhördhet gentemot barnen. När vi observerade en matsituation under 

lunch uppmärksammade vi en situation där en av pedagogerna enligt vår mening visade 

lyhördhet inför ett barns önskemål.   

 

7.1.1 Peters behov respekteras 
 

Alla barn har satt sig på sina platser för att äta lunch, utom Peter som ligger på en matta och 

leker med några saker. En av pedagogerna säger då till honom. 

 

Pedagog 1: Peter, kom och sätt dig nu för vi ska äta. 

Pedagog 2: Låt honom leka en stund till. Han kommer när han är redo att äta. 

Efter en stund frågar Pedagog 1. 

Pedagog 1: Peter, är du redo att äta nu?  

Peter: Ja 

Pedagog 1: Jamen vad bra, kom och sätt dig! 

I denna sekvens som uppstår innan lunchen är det ett barn som inte vill komma och äta när 

pedagogen säger till barnet att sätta sig på sin plats. Peter ligger kvar på golvet och en annan 

pedagog säger att det är okej att han ligger kvar och att han kan komma när han är redo. Efter 

en stund frågar pedagogen igen och då kommer Peter och sätter sig vid bordet och äter med de 

andra. Den ena pedagogen är lyhörd för barnets behov och det som är bäst för honom i den 

situationen. Istället för att skapa ett bråk som även kan påverka de andra barnen väntar 

pedagogen tills han är redo och det blir då en trevligare matsituation för alla.  
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7.1.2 Förändringar som hindrar nya idéer 

 

Efter en matsituation satte vi oss ner tillsammans med en pedagog för att få uppfattningen om 

vad pedagogen anser angående barns inflytande under matstunderna. Pedagogen förklarade 

situationen såhär:   

”Vår matsituation ser inte ut som den brukar just nu. Vanligtvis äter vi i en matsal där barnen själva får ta mat 

och bestämma hur mycket mat de vill ha. Matsalen är omgjord till en avdelning eftersom att så många barn 

behövt en förskoleplats den senaste tiden. Jag tycker inte om den situationen som är just nu då barnen inte får 

vara med och påverka någonting för vi har heller inte kunnat anpassa avdelningen för en bra matsituation. Maten 

står högt upp för att vi inte har tillräckligt låga bord, vilket gör att barnen inte når att ta maten själva. Vi vill ju att 

barnen ska få vara med och bestämma själva hur mycket och vilken mat de vill äta och att de får vara med och 

plocka fram tallrikar och bestick. Just nu kan barnen inte ha så mycket inflytande eftersom att måltiden alltid 

sker samma tid och det finns inte plats för någon annan aktivitet än att äta mat. Jag tycker inte att det är en 

önskvärd situation och hoppas att det kommer bli som det var förut.”  

Pedagogen förklarade för oss att deras matsituation inte ser ut som den brukar göra och som 

de vill att den ska se ut. De har flyttat från en matsal till att äta på avdelningen vilket innebär 

fler störningsmoment och mindre inflytande för barnen. Barnen får inte vara med och påverka 

någonting då maten står högt upp och de får inte ta maten själva, men pedagogen vill att 

barnen ska kunna få ta mat själva. Lyhördhet innebär att pedagogerna ska kunna se nya 

möjligheter och komma med nya idéer vilket vi inte identifierar att pedagogerna gör i denna 

situation. Utifrån samtal med pedagogen tolkar vi det som att hen önskar att barnen ska få ha 

inflytande över situationen, men att den förändrade situationen är ett hinder för det och i och 

med det begränsas barnens möjlighet till inflytande.  

 

7.2 Självständighet  

 

Med självständighet menar vi att genom att barn ses som kompetenta och får påverka och 

agera på egen hand i en process ökar deras delaktighet och de får ett större inflytande. Utifrån 

kategorin självständighet kommer vi ge två exempel på situationer vi uppmärksammat. Vi har 

valt situationer där vi både kunde se att pedagogerna gav barnen möjlighet till självständighet, 

men även där pedagogerna begränsar barnen till självständighet under måltiderna. 
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I detta exempel kan vi se en tendens till självständighet för barnet eftersom pedagogen 

accepterar barnets vilja att påverka sin egen situation. 

 

7.2.1 Att få påverka sin egen situation 

 

Loke 4 år och Pedagog 2 sitter vid ett litet bord tillsammans och konverserar. Loke har mycket mat kvar på sin 

tallrik medan pedagogen redan har ätit klart.  

Loke: Jag vill inte ha mer mat 

Pedagog 2: Men du kommer bli jättehungrig om du inte äter mer mat 

Loke: Men jag vill ändå inte ha mer 

Pedagog 2: Nä, du får bestämma själv om du vill äta mer eller inte 

 

Loke signalerar att han inte vill ha mer mat. Pedagogen förklarar att han kommer bli hungrig 

om han inte äter mer, men Loke säger fortfarande att han inte vill ha mer mat. Pedagogen låter 

då Loke själv få bestämma om han är klar eller inte. Vi tolkar det som att pedagogen låter 

barnet vara självständigt i form av att han själv får bestämma om han vill ha mer mat eller 

inte, men informerar även barnet om att det kan vara bra om han äter mer då han antagligen 

kommer bli hungrig på eftermiddagen. Loke får fatta sitt eget beslut och pedagogen låter 

barnet påverka sin egen situation. 

 

 

I situationen nedan kommer vi förklara exempel på hur avdelningens lunchtillfällen såg ut där 

vi ser tendenser till självständighet för barnen, men även hur pedagogerna begränsar barnen 

till självständighet.  

 

7.2.2 Pedagogerna ser inte barnen som kompetenta 

 
Matstunden ska precis börja och medan en pedagog går iväg och hämtar maten får barnen gå och sätta sig på 

sina i förväg bestämda platser. En annan pedagog häller upp mjölk eller vatten åt barnen. Pedagogen som 

hämtade maten kommer tillbaka och alla pedagoger hjälps åt att lägga upp mat till barnen utan att fråga barnen 

hur mycket och vilken mat de vill ha. När pedagogerna lägger upp mat sitter barnen själva under en längre tid 

och pratar tillsammans innan en pedagog sätter sig med dem. De påbörjar lunchen på egen hand och delar sin 

mat själva. Barnen pratar mest med varandra och pedagogen svarar endast om hen får en fråga. Barnen för 

samtalen under hela måltiden. De barn som vill ha mer mat får själva gå och hämta och avgöra hur mycket mat 

de vill ha. När barnen har ätit klart får de själva gå och skrapa av eventuell överbliven mat från sin tallrik och 

lägga sin disk på diskvagnen.  
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Under matsituationen fick barnen klara sig på egen hand under en längre stund när 

pedagogerna såg till att barnen fick mat upplagt på sina tallrikar och dryck upphällt i sina glas. 

Barnen fick dock inte möjligheten att själva lägga upp mat på sin tallrik eller hälla upp mjölk 

eller vatten vilket tyder på att pedagogerna inte gav barnen möjlighet till självständighet och 

att de inte såg barnen som tillräckligt kompetenta att klara av den uppgiften själva. Under 

måltiden satt barnen och diskuterade med varandra och klarade av att hålla en bra samtalston 

så att det inte blev alltför högljutt och kaotiskt. Barnen var vana vid att gå till sina platser och 

sätta sig med sina bordskamrater och påbörja lunchen på egen hand. Vi upplevde även att 

barnen klarade av det och var ej i behov av pedagogerna eftersom de kunde dela sin mat 

själva och hålla i konversationen kring bordet med varandra. Pedagogerna ger inte barnen 

möjlighet till att vara självständiga och ha inflytande under första delen av måltiden, trots att 

de på egen hand visar att de är kompetenta nog att klara av att både påbörja måltiden och hålla 

i konversationerna tillsammans med sina bordskamrater. De gavs sedan självständighet 

genom att själva ta mer mat och skrapa av sina tallrikar när de var klara.  

 

 

7.3 Maktposition 

 
Med maktposition menar vi att makt både kan ges tillkänna i form av att fostra och utbilda, 

men även i form av att pedagogerna har en maktposition gentemot barnen genom att det är de 

som bestämmer och fattar beslut. Både under observationerna och i samtalen 

uppmärksammade vi situationer där pedagogerna visade maktposition gentemot barnen. Vi 

kunde både se det i olika situationer när vi observerade och vi fick även det berättat för oss av 

pedagogerna när vi hade våra samtal. Eftersom vi identifierat ett större antal exempel i denna 

kategori ger vi fyra exempel på den.  

 

7.3.1 Vuxnas dominans vid en frukostsituation  
 
Det är dags för frukost och två pedagoger och fem barn ska äta frukost. Medan pedagog 1 plockar fram allt som 

behövs till frukosten hjälper pedagog 2 barnen att sätta sig vid bordet. Barnen får sitta vart de vill. Pedagog 1 

frågar var och en av barnen vad de vill äta. De får välja mellan yoghurt och flingor eller smörgås eller både och 

om de vill. Båda pedagogerna häller upp yoghurt och flingor i glas till barnen och brer barnens smörgåsar och 

lägger på pålägg. Frukosten serveras på en avdelning som avgränsar till en annan avdelning och dörren mellan 

avdelningarna står öppen. De pedagoger som inte medverkar vid frukosten går fram och tillbaka och kommer 
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och pratar med pedagogerna som sitter vid frukosten om vad som ska hända under dagen och även om privata 

saker. När barnen är klara med frukosten får de tvätta av sig och sedan gå in till sin avdelning och leka.  

 

Barnen får inflytande på så sätt att de får välja vad de vill äta vid frukosten men det är 

pedagogerna som hjälper barnen att hälla upp yoghurt och breda deras smörgåsar. Barnen och 

pedagogerna samtalar med varandra men blir avbrutna vid flera tillfällen av de pedagoger som 

inte medverkar vid frukosten. Vi tolkar att frukoststunden är en maktsituation där 

pedagogerna är de som besitter makten. Trots att barnen får välja själva vad de vill äta, får de 

inget förtroende eller möjlighet att prova att hälla upp yoghurt eller att breda sina smörgåsar 

på egen hand. Även när pedagogerna endast pratar med varandra tolkar vi det som att 

pedagogerna pratar över huvudet på barnen vilket gör att barnen då hamnar i en form av 

underläge när de inte blir talade till. Kommunikation mellan barn och vuxna uteblir till stor 

del och samtalen sker snarare mellan vuxna och vuxna. 

 

7.3.2 Begränsningar i barnens påverkan 
  
Matstunden ska precis börja och en pedagog går iväg själv och hämtar matvagnen. Barnen går och sätter sig på 

sina platser som är bestämda i förväg av pedagogerna tillsammans med en specialpedagog. En pedagog som är 

kvar på avdelningen börjar häll upp mjölk eller vatten till barnen. När pedagogen kommer tillbaka med 

matvagnen lägger alla fyra pedagoger upp mat åt barnen. Barnen blir inte tillfrågade om hur mycket eller vilken 

mat de vill ha utan alla får likadana tallrikar. Barnen får sitta själva under en lång tid innan en pedagog kommer 

och sätter sig med dem.  

 

Barnen fick inte vara med och påverka mycket i matsituationen då pedagogerna bestämt vart 

de skulle sitta och hur mycket mat de skulle få på sin tallrik. Pedagogerna hämtade maten i 

köket in till avdelningen och sedan började alla pedagoger hjälpas åt att lägga upp likadana 

tallrikar till alla barn. Vi observerade att pedagogerna bestämde både vad och hur mycket 

barnen skulle äta. De fick heller inte valmöjligheten att bestämma vart de själva ville sitta och 

inte göra sina röster hörda. Det skapade en maktposition hos pedagogerna och barnen 

hamnade i underläge.  

 

7.3.3 Fostran i form makt  

 

Lunchen har börjat och tre barn sitter vid ett litet bord tillsammans med en pedagog och har 

precis börjat äta.  
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Pedagog 3 (frågar ett av barnen): Var det gott? 

Pål: Ja 

Pål sticker gaffeln i potatisen och äter hela potatisen samtidigt. 

Pedagog 3: Dela potatisen innan du stoppar den i munnen. 

Pål skakar på huvudet 

Pedagog 3: Jo, dela den innan du stoppar den i munnen. 

Pål: Nej 

Pedagog 3: Om inte du delar potatisen så tar jag tallriken ifrån dig. Du vet att man inte äter sådär. Du vet ju hur 

man delar maten.  

Vid denna situation under lunchen uppstår meningsskiljaktigheter mellan ett barn och en 

pedagog. Pål tar upp en stor potatis på sin gaffel och stoppar den i munnen. Pedagogen säger 

då till Pål två gånger att han ska dela potatisen innan han stoppar den i munnen men Pål vill 

inte det. Då hotar pedagogen med att ta maten ifrån honom om han inte gör som pedagogen 

säger. Pedagogen utövar makt över barnet eftersom att barnet inte gör som pedagogen säger. 

Att pedagogen använder sig utav hot emot barnet tolkar vi som att pedagogen utnyttjar sin 

maktposition hen besitter som pedagog. 

 

7.3.4 En pedagogs upplevelse av sin maktposition 

 

När vi sitter och observerade en av lunchsituationerna ställer sig en av pedagogerna bredvid 

oss en stund och observerar tillsammans med oss. Efter en stund förklarar pedagogen hur hen 

upplever situationen: 

”Jag känner mig inte nöjd med hur det ser ut under maten. När man väl är inne i det tänker man inte på det men 

när man ställer sig så här och observerar märks det tydligt hur rörigt det är. Jag känner mig heller inte nöjd rent 

generellt hur matsituationen ser ut då vi pedagoger har mycket makt kring den också. Jag vill ju att barnen ska ha 

inflytande över maten eftersom att det är de som ska äta. Det är vi pedagoger som bestämmer över den första 

portionen mat barnen får, men vill barnen ha mer mat får de själva välja om de vill ha mer eller inte. Barnen kan 

inte ha inflytande över om de ska äta eller inte, för det måste de göra. Vi har bordsplacering för att barnen ska 

känna trygghet vid måltiden och vi har fått hjälp av en specialpedagog för att bestämma platser.” 

Pedagogen känner sig inte nöjd med matsituationen då det är en rörig stund och hen upplever 

att det blir en form av makt från de vuxnas håll. Barnen får bestämma över om de vill ha mer 

mat, men den första portionen styr pedagogerna över. Pedagogen menar att barnen inte kan ha 

inflytande över att de måste äta lunch, eftersom barnen måste äta. Hen fortsätter med att 
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berätta att situationen inte är optimal men att de försöker göra situationen till en lugn och 

trygg stund för barnen genom att exempelvis ta hjälp av en specialpedagog. Pedagogerna har 

ett stort inflytande över matsituationen då det är de som bestämmer hur det ska fungera, då de 

bestämmer hur mycket och vilken mat barnen maten ska äta. Trots att pedagogerna tagit hjälp 

av en specialpedagog för att utforma bordsplaceringen hamnar de i en maktposition eftersom 

att de inte frågat barnen om deras åsikter. 

7.4 Summering av resultat 

I resultatet lyfts situationer vi uppmärksammat under studien som vi sedan kopplat till de 

nivåer vi valt ut som analysverktyg. Kategorierna är lyhördhet, självständighet och 

maktposition. I resultatet framkommer att pedagogerna är lyhörda för ett av barnens behov i 

en situation där han inte är redo att äta lunch. Pedagogen ger honom möjligheten att vänta tills 

han är redo och är därmed lyhörd för barnets behov. Pedagogerna visar heller ingen lyhördhet 

för den förändrade situationen att anpassa lunchsituationen så att barn ges inflytande. I 

kategorin självständighet behandlas huruvida pedagogerna ger barnen möjlighet till 

självständighet. Det som framkommer är att pedagogerna inte låter barnen att på egen hand få 

lägga upp mat på sin tallrik, hälla upp mjölk eller vatten eller få hjälpa till att förbereda 

måltiden. Pedagogerna gör allt själva och ger inte barnen möjlighet till självständighet och 

inflytande. I en annan situation får ett av barnen möjlighet att vara självständig i form av att 

själv få bestämma att han ätit klart sin mat trots att det finns mat kvar på tallriken. Pedagogen 

informerar pojken om att han förmodligen kommer bli hungrig snart igen, men låter ändå 

honom välja själv om han är klar eller inte. I kategorin maktposition framhålls flera situationer 

där pedagogernas maktposition synliggörs. Ett exempel är där pedagogen använder sin 

maktposition genom att fostra ett barn. Situationen som sker är att barnet äter en potatis på ett 

sätt som pedagogen inte föredrar och därför tillrättavisar pedagogen barnet. Med vårt resultat 

kan vi se att barnen till viss del får inflytande under matsituationerna, men under många fler 

situationer har pedagogerna svårt att möjliggöra barns inflytande. Pedagogerna anser själva att 

det är på grund av att matsituationerna inte ser ut som de brukar eftersom att de äter på 

avdelningen stället för i en matsal som de gjort tidigare. 
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8 Diskussion / Slutsats  
I det avslutande kapitlet presenteras metoddiskussion, begränsningar och möjligheter i barns 

inflytande samt pedagogernas roll för barns inflytande. Därefter presenteras en slutsats och 

avslutningsvis förslag på fortsatt forskning.  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) innehar riktlinjer som framhåller att förskollärare 

ska ansvara för att alla barn får inflytande och möjlighet att påverka sin vardag i förskolans 

verksamhet. Att barn ska få inflytande i förskolan är alltså enligt läroplanen (Skolverket, 

2010) en stor och viktig del och enligt Konventionen om barns rättigheter är det en mänsklig 

rättighet att barn ska få inflytande i det som påverkar dem själva. Under våra tidigare VFU:er 

har vi upplevt att barnen får vara med och påverka teman för aktiviteter som sker mellan de 

rutinmässiga aktiviteterna, men att de inte har någon påverkan över just de rutinmässiga 

situationerna så som matsituationerna. Läroplanen (Skolverket, 2010) är ingen vetenskaplig 

handling, men är idag det styrdokument som alla förskolor i hela landet har som sitt uppdrag. 

I läroplanen (Skolverket, 2010) lyfts vikten av barns möjlighet till påverkan och inflytande 

under hela dagens vistelse i förskolan, men utifrån våra erfarenheter har vi upplevt att det inte 

alltid fungerar utifrån det som framhålls i styrdokumentet. Utifrån denna kunskap valde vi 

därför att undersöka hur pedagoger möjliggör och begränsar barns inflytande i en av de 

rutinmässiga situationerna så som matstunderna frukost och lunch.  

8.1 Metoddiskussion 

Frågeställningen i vår studie var ”Vad synliggör och begränsar pedagogers arbete med barns 

inflytande i vardagliga situationer såsom matstunder vid frukost och lunch?” och för att få 

svar på den frågan valde vi att undersöka vår studie med hjälp av icke-deltagande 

observationer och semi-strukturerade samtal som vi genomförde på en avdelning i en 

förskola. Att få tillgång till att genomföra en studie i en förskola var svårare än vad vi hade 

förväntat oss. Eftersom vi studerar till förskollärare vid ett universitet hade vi förväntat oss att 

fler förskolor skulle vara intresserade av att ta emot oss som observatörer i en 

utbildningsrelaterad undersökning, men trots det fick vi många avslag på grund av tids- och 

personalbrist. När en förskola godkände vår förfrågan om att få genomföra en undersökning 

vid några tillfällen på en avdelning började vi undersöka vilken metod och vilket 

analysverktyg som skulle fungera för vår studie för att utvinna ett resultat. Metoden vi valde 

för vår undersökning var icke-deltagande observation. Vi valde observation för att med egna 

ögon uppmärksamma huruvida pedagogerna möjliggjorde för barnen att få inflytande under 
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matsituationerna. Karin Franzén (2014) förklarar att genom observationer kan fler uttryck 

synliggöras än bara genom det talande språket, vilket gör att även exempelvis kroppsspråk 

kan ge situationen som observeras en annan betydelse. För att en studie ska bli trovärdig 

behöver observationerna ske under en längre tid, men då vi dels endast hade tio veckor på oss 

för vår studie samt att vi fick tillträde till fältet så sent valde vi att komplettera våra 

observationer med samtal (Bryman, 2008). Samtalen hjälpte oss att få en uppfattning om hur 

pedagogerna upplevde att barns inflytande möjliggjordes och hur det framträdde i deras 

verksamhet. Samtalen fick även pedagogerna att med egna ord berätta hur de upplevde att 

matsituationerna såg ut. Genom samtalen med pedagogerna hjälpte det oss att få en inblick i 

varför deras matsituation såg ut som den gjorde. Det hade vi haft svårt att få syn på bara 

genom observationerna, vilket gjorde att samtalen gav oss en bättre förståelse för det vi sett 

under observationerna. Utefter observationerna och samtalen med pedagogerna kan vi inte 

veta om pedagogerna eller barnen agerat som de vanligtvis brukar. Det kan hända att 

pedagogerna påverkats av vår närvaro och agerat på ett sätt som de antog att vi ville 

uppmärksamma. Det kan vara en svaghet med vår studie eftersom att vi inte kan jämföra med 

någon annan avdelning eller andra pedagoger eftersom att vi bara observerat och samtalat 

med en avdelning. Då det inte finns så omfattande forskning angående barns inflytande under 

matsituationerna hade det varit intressant att genomföra en större studie för att få fler 

pedagogers synpunkter angående detta problem och kunna få en större trovärdighet i studien. 

Enkäter hade kunnat vara ett alternativ som forskningsmetod för att samla in data och då hade 

vi kunnat få en större inblick angående hur fler pedagoger anser hur inflytande kan 

möjliggöras eller om det begränsas i deras verksamheter (Bryman, 2008). I vår undersökning 

ville vi dock med egna ögon kunna få en inblick i hur pedagogerna på en avdelning 

möjliggjorde eller begränsade barns inflytande under matsituationerna och vara närvarande 

både under observationerna samt under samtalen med pedagogerna. Därför ansåg vi att 

observationer och samtal som forskningsmetod var bättre anpassad till vår studie. Efter att vi 

genomfört vår studie kan vi se att vår studie endast kan fastställas för den förskola vi besökt 

vilket kan vara en svaghet då resultatet inte kan generaliseras. Det öppnar dock för vidare 

forskning då undersökningen kan breddas och få mer trovärdighet genom att forskaren 

undersöker fler förskolor och gör observationer på fler avdelningar som går att jämföras med 

varandra.  

Analysverktyget hämtades från Shiers (2001) modell där fem olika nivåer angående barns 

möjlighet till ökad delaktighet presenterades. Vi ansåg att denna modell skulle hjälpa oss att 
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besvara vårt syfte och frågeställning. Nivå ett innebar att barn ska få uttrycka sina åsikter och 

de vuxna ska lyssna på barnen. Nivå två innebar att vuxna ska möjliggöra tillfällen för barn att 

kunna uttrycka sina åsikter. Nivå tre förklarade att de vuxna ska lyssna på barnen men även ta 

hänsyn till barnens synpunkter. I nivå fyra behandlades frågan om de vuxna är beredda att låta 

barnen delta i beslutande processer. Nivå fem fördjupade nivå fyra och en del av ansvaret för 

de beslut som fattas flyttas från de vuxna till barnen. Ansvarstagandet mellan de vuxna och 

barnen delas. Eftersom vår studie belyser pedagogers möjliggörande eller begränsande av 

barns inflytande hade vi förhoppningarna att se alla de fem nivåerna i vår undersökning som 

Shier (2001) presenterat. När undersökningen genomfördes på förskolan uppmärksammade vi 

att det var svårt att se de olika nivåerna i pedagogernas arbetssätt och när samtalen 

genomfördes och därför modifierade vi nivåerna. Modifieringen innebar att vi kopplade 

samman de olika nivåerna för ökad delaktighet med egna begrepp som utformades. Nivåerna 

kopplades samman med tre olika kategorier. Nivå 1-2 blev kategorin lyhördhet, nivå 3 blev 

självständighet och nivå 4-5 blev maktposition. Kategorierna valdes utifrån inriktningen på 

vår studie och att de kan sammankopplas med begreppet barns inflytande. De tre kategorierna 

ingår även i ett flertal punkter i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) och är vanliga 

begrepp som förekommer inom förskolans verksamhet. De olika kategorierna kom till uttryck 

när undersökningen genomfördes. Både under observationerna och under samtalen med 

pedagogerna när vi upptäckte att Shiers (2001) nivåer inte tydligt synliggjordes. 

Utgångspunkten för vår studie var att belysa hur pedagoger möjliggör barns inflytande under 

matsituationer, men när vi inte kunde identifiera många situationer där pedagogerna gjorde 

det valde vi att tillföra situationer då pedagogerna begränsade barnens möjlighet till 

inflytande. När vi valde att tillföra hur pedagogerna begränsade barnens inflytande gav det vår 

studie en större trovärdighet då vi faktiskt kunde se fler situationer där pedagogerna 

begränsade barnens möjlighet till inflytande än när de möjliggjorde det.  

 

Det är viktigt att påpeka att det inte går att fastställa att vår studie bevisar att alla pedagogers 

arbete med att möjliggöra eller begränsa barns inflytande under matsituationer utspelar sig så 

som vi kommit fram till i vår studie. Genom att vi endast genomfört vår studie på en 

avdelning i en förskola under en kortare tid går det inte att generalisera det resultat vi kommit 

fram till efter vår undersökning. Generalisering används främst inom kvantitativ forskning där 

forskare är intresserade av att se om ett resultat kan generaliseras till andra grupper eller 

situationer som varit aktuella. Vårt resultat går endast att fastställa för pedagogerna på den 

avdelning och förskola vi besökt och kan därför inte jämföras med någon annan förskola eller 
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visa hur det är övergripande (Bryman, 2008). I vår studie har vi visat på en genomskinlighet 

genom citat och att vi redogjort för samtal med pedagogerna på förskolan. 

 

8.2 Begränsningar till inflytande 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) förklarar att när barn får uttrycka sina tankar och 

åsikter och när deras intressen och intentioner tas tillvara på menar de att barn har inflytande 

och är delaktiga. Under våra observationer identifierade vi situationer där barnen gavs 

möjlighet till inflytande, men även situationer där pedagogerna begränsade barnen till att 

kunna få inflytande. Det finns ingen tydlig mall för hur pedagoger ska arbeta med barns 

inflytande, men det framhålls i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) att de ska arbeta 

för att barn ska få möjlighet till inflytande. Forskning om vad barns inflytande innebär finns, 

men det saknas tillvägagångssätt för hur det ska komma till uttryck i verksamheten. Det 

saknas även forskning angående matsituationer i förskolan och den forskning som finns riktar 

främst in sig på måltiden som föda eller vilket syfte måltiden kan ha. Det komplicerar arbetet 

för pedagogerna då det inte finns tydliga riktlinjer för hur de ska gå tillväga för att ge barnen 

inflytande under matsituationerna. Vi har upplevt att matsituationerna ofta är en passage till 

nästa aktivitet när den istället kan vara en lärandesituation där samspel och gemenskap skapas 

mellan barnen och pedagogerna. I vår studie framgår det att pedagogerna har svårt att ge barn 

inflytande under matsituationerna och att de inte vet hur de ska ändra förhållningssätt för att 

göra det. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) samt Sepp (2013) lyfter måltiden som 

en möjlighet till lärandesituation där det finns öppningar för att barnen ska kunna vara 

delaktiga och få inflytande. Frödén (2012) menar att genom att barnen får vara med och duka 

och sortera bestick och uppskatta mängden vatten eller mjölk i sina glas ges barnen möjlighet 

till delaktighet. I vår studie hade vi svårt att identifiera liknande situationer där barnen fick 

möjlighet till inflytande eller delaktighet eftersom att de inte fick möjlighet till självständighet 

och att på egen hand få duka eller lägga upp mat på sin tallrik. Istället utvecklades denna 

situation till en maktposition där det är pedagogerna som bestämmer och glömmer att 

involvera barnen. Vid ett flertal tillfällen kunde vi identifiera pedagogernas dominans där de 

inte involverade barnen eller var lyhörda för barnens åsikter. En av de pedagoger vi samtalade 

med framförde själv att hen ansåg att pedagogerna på avdelningen hade en maktposition 

gentemot barnen men de hade ingen lösning på hur barnen skulle involveras mer. Det kopplar 

vi till att pedagogerna inte visar lyhördhet och genom våra observationer kan vi inte se viljan i 

att förändra och lösa det problem som har uppstått då måltiden flyttats in till avdelningen ifrån 
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matsalen. Pedagogerna var inte nöjda med hur situationen såg ut just nu, men de hade heller 

ingen lösning på problemet.  

8.3 Möjligheter till inflytande 

Trots begränsningar i pedagogernas möjliggörande av barns inflytande kunde vi se situationer 

där pedagogerna ändå gav barnen möjlighet till självständighet och var lyhörda för barnens 

behov. Vi kunde se en situation där en av pedagogerna uppmärksammade ett av barnens 

behov utan att pojken själv med ord uttryckte vad han ville säga. Villanueva Gran (2013) 

förklarar att lyhördhet inom pedagogiken handlar om att kunna se till barns olika 

uttrycksformer för att försöka förstå vad barnen menar och det kunde vi identifiera i den 

situationen. En annan situation vi uppmärksammade var där en av pedagogerna gav ett av 

barnen möjlighet att påverka sin egen situation där han fick välja om han var klar med sin mat 

eller inte. Trots att pedagogen förklarade för barnet att han förmodligen kommer bli hungrig 

snart igen gavs pojken möjlighet till självständighet. Johansson (2003) förklarar att om ett 

barn själv får påverka sin situation får de ett större inflytande.  

8.4 Pedagogernas roll för barns inflytande 

Då det inte finns en tydlig mall för hur pedagoger ska möjliggöra för hur barn ska kunna få 

inflytande i förskolan behöver pedagoger ha kunskap om vad det innebär att ge barn 

inflytande. I vår studie har vi uppmärksammat att pedagogerna oftare begränsar barnen i att få 

inflytande under matsituationerna än att de möjliggör det. Det finns inte så omfattande 

forskning angående hur pedagoger ska möjliggöra barns inflytande under matsituationerna 

men flera forskare lyfter matsituationerna som möjlighet till en lärandesituation. Eftersom att 

vi inte har hittat mycket forskning och vi inte identifierat att pedagoger möjliggör barns 

inflytande under matsituationen i en förskola är frågan huruvida barn ska ha inflytande eller 

inte där. Som exempelvis Sepp (2013) och Johansson (2003) lyfter fram är matsituationen ett 

bra tillfälle för lärande och genom att lyfta in barnen och se dem som kompetenta kan barnen 

därmed få vara delaktiga. Barn har idag rätt till inflytande men Arnér (2006), Ribaeus (2014) 

samt Melin (2013) förklarar att det är beroende av pedagogernas inställning, barnsyn och 

kunskap om inflytande som avgör hur mycket inflytande barnen får. I vår studie 

uppmärksammade vi i samtalen med pedagogerna att de inte var tillfredsställda med hur deras 

lunchsituation såg ut. En av pedagogerna förklarade att hen inte tyckte om matsituationen de 

hade just nu och de har inte kunnat anpassa avdelningen så att barnen kan ha inflytande där. 

Den andra pedagogen lyfte att hen inte tänkt på hur rörig matsituationen såg ut, utan 
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uppmärksammade det när vi var där och observerade och förklarade att hen inte är nöjd med 

hur matsituationen ser ut just nu. Pedagogerna menar själva att det är ett problem att barnen 

inte får tillräckligt med inflytande under matsituationerna och att de inte är nöjda med hur 

situationen ser ut. Både Arnér (2006), Emilson och Folkesson (2006) samt Eriksen Ødegaard 

(2007) menar att för att pedagoger ska få syn på beteenden som kan förbättras eller utvecklas 

kan pedagogerna behöva rannsaka sitt eget förhållningssätt och vara kritiska mot sig själva. 

För att få syn på det problem som pedagogerna själva beskriver och försöka hitta en lösning 

för att kunna ge barnen inflytande under matsituationerna, kan ett sätt vara att rannsaka sitt 

eget förhållningssätt som forskarna framhåller. I vår studie har vi använt oss av Shiers (2001) 

modell för att öka barns delaktighet i beslutsfattande processer och använt våra olika 

kategorier för att få syn på barns inflytande i förskolan. Den modellen framhåller olika nivåer 

för att få syn på om barn får delaktighet i beslutsfattande processer och den modellen kan vara 

ett hjälpmedel för pedagoger att få syn på hur de arbetar med barns delaktighet och inflytande.  

8.4 Slutsats 

I vår studie har vi fått en förståelse för vikten av pedagogernas roll i arbetet med barns 

inflytande. Enligt Konventionen om barns rättigheter (Unicef, 2016) är det en mänsklig 

rättighet att barn ska få inflytande över saker som påverkar dem själva. Trots att barn har rätt 

till inflytande, har de vuxna en framträdande roll för att barnen ska kunna få det. Inom 

förskoleverksamheten spelar pedagogernas medvetenhet, inställning och syn på barn en stor 

roll. Ser pedagogerna barnen som kompetenta och får möjlighet att vara med och påverka 

situationer samt uttrycka sina åsikter, ges de möjlighet till inflytande (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003). Som vi uppmärksammade under vår studie i förskolan vi besökte fick barnen 

inte i stor utsträckning inflytande under matsituationerna. Både frukosten och lunchen blev 

mer en passage till nästa aktivitet än en möjlighet till lärandesituation som flera forskare anser 

att matsituationerna kan vara. Om det inte finns en tanke bakom matsituationen begränsas 

barnens möjlighet att få påverka. Genom att istället se matstunden som en givande stund där 

samspel, lärande och en gemenskap kan även barns inflytande möjliggöras. Eftersom att det 

saknas forskning om barns inflytande under matsituationerna blir vår studie viktig då den 

påvisar att det är en rättighet för barnen att få inflytande, men på den förskolan vi besökt så 

möjliggörs inte det. Därför anser vi att det behövs mer forskning som kan tydliggöra om barn 

kan ha inflytande under matsituationerna eller om det mer ska ses som en lärandesituation där 

barnen får vara delaktiga. Vi hoppas att vår studie kan bidra till att pedagoger rannsakar sitt 
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eget förhållningssätt för att få syn på hur de möjliggör eller begränsar barns inflytande under 

matsituationer. 

8.5 Fortsatt forskning  

Eftersom att det inte finns så omfattande forskning begränsas pedagogernas kunskap om 

ämnet vilket leder till att pedagogerna har svårt att veta hur de ska gå tillväga för att ge barn 

inflytande under matsituationerna. Vi önskar att det fanns mer forskning inom området då vi 

anser att matsituationen är en stor och viktig del inom förskolans verksamhet. Det finns 

öppningar för lärande och möjlighet för att ge barn inflytande om pedagogerna får mer 

kunskap och vet hur de bättre ska ta tillvara på situationerna.  
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Hej	alla	Föräldrar!	

	

Vi	är	två	tjejer	som	studerar	till	förskollärare	vid	Örebro	Universitet.	Vi	är	nu	inne	på	termin	6	och	nu	

i	vår	skriver	vi	vår	C-uppsats.	Vi	kommer	under	några	dagar	vara	här	på	förskolan	och	göra	

observationer	och	intervjuer	med	pedagogerna.	Det	är	främst	pedagogernas	arbete	som	vi	kommer	

att	observera,	men	vi	kommer	att	närvara	i	barngruppen	för	att	få	se	hur	pedagogernas	arbetssätt	

ser	ut.	Vi	kommer	inte	att	filma	eller	ta	några	kort	under	vår	vistelse,	och	förskolans	namn,	

pedagogernas	namn	och	barnens	namn	kommer	aldrig	att	nämnas	så	alla	kommer	vara	helt	

anonyma	i	studien.	Om	du	som	förälder	har	några	synpunkter	eller	frågor	och	vill	få	kontakt	med	oss	

kan	ni	prata	med	pedagogerna	så	för	dom	det	vidare	till	oss.			

	

Med	vänliga	hälsningar,	

Johanna	&	Amanda	


