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Sammanfattning/Abstract 

Förskolans organisation och praxis att involvera kocken på förskolan i specialpedagogiskt 

arbete kring barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade frågor, beskrivs i denna kvalitativa 

intervjustudie. Detta genom åtta förskolkockars uttalanden. Kockarna verksamma i förskolan i 

tre olika kommuner, har genom semistrukturerade intervjuer berättat om sina uppfattningar av 

hur de tolkar begreppet barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade frågor, samt hur kocken 

görs delaktig i arbetet med detta. Vidare framgår i studien hur och med vilka ett samarbete 

eller samverkan sker kring dessa barn där även kocken inkluderas, samt kockars beskrivningar 

av deras faktiska arbete med barn i behov av särskilt stöd. Intervjuerna har kompletterats med 

observationer, fältanteckningar och insamlade lokala dokument på fyra förskolor i en 

kommun. Intervjuerna har efter transkribering analyserats med influens av tematisk analys. 

Studien åskådliggör att kockarna saknar gemensamma språkliga specialpedagogiska begrepp 

och att vissa motsättningar kan finnas i olika perspektiv, teorier och yrkesgrupper. Informella 

och otydliga rutiner i kombination med otillräcklig och ensidig informationsöverföring gör 

kockarna delvis delaktiga i arbetet. Avsaknad kring uppföljning och utvärdering av kockarnas 

arbete med barnen framträder liksom att de som yrkesgrupp inte involveras med sina specifika 

kunskaper ur en mer förtätad aspekt. Nära relationer med barnen och känslomässigt 

engagerade kockar exemplifieras och fler kockar förstås skapa egna informationsstrategier 

och rutiner kring barn i behov av stöd i kostrelaterade frågor. Kockens arbete förstås mer ofta 

ur ett omsorgsperspektiv och en tydlig önskan hos flertalet kockar finns i att arbeta mer 

pedagogiskt tillsammans med pedagoger.  

 

Nyckelord/Keyword: Specialpedagogik, Specialpedagogisk samverkan, måltid, särskild kost, 

specialkost, måltidspersonal, kock i förskolan, samarbete, delaktighet.  



  

 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Syfte ........................................................................................................................................... 2 

Frågeställningar ...................................................................................................................... 2 

Avgränsningar ........................................................................................................................ 2 

Teoretisk bakgrund och relevans för specialpedagogisk forskning ........................................... 4 

Förskolans måltidsorganisation .............................................................................................. 4 

Specialkost ............................................................................................................................. 6 

Diagnos inom autismspektrum (ASD) ................................................................................... 7 

Teoretiska perspektiv ................................................................................................................. 8 

Sociokulturellt perspektiv på samverkan ............................................................................... 8 

Yrkesidentitet ..................................................................................................................... 9 

Tvärprofessionellt samarbete ........................................................................................... 10 

Samarbete eller samverkan ............................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................... 12 

Metodansats .......................................................................................................................... 12 

Intervju som metod ............................................................................................................... 12 

Urval ..................................................................................................................................... 13 

Kockarna .......................................................................................................................... 14 

Kockar i förskolor kommun I ........................................................................................... 14 

Kockar i förskolor kommun II ......................................................................................... 14 

Kock i förskola kommun III ............................................................................................. 15 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 15 

Genomförande .......................................................................................................................... 17 

Datainsamling ....................................................................................................................... 17 

Provintervju ...................................................................................................................... 17 

Intervjuer kockar .............................................................................................................. 17 



  

 

 

Bearbetning av empiri .......................................................................................................... 18 

Transkribering intervju och observationer ....................................................................... 18 

Systematisering och analys av data .......................................................................................... 20 

Analys genom tematisering .................................................................................................. 20 

Resulterade teman .................................................................................................................... 21 

Specialkost, specialpedagogik och kost ............................................................................... 21 

Information -grunden för delaktighet ................................................................................... 24 

Lokalernas utformning och strukturer för delaktighet ..................................................... 26 

Ledning och organisationens påverkan av kockens delaktighet ...................................... 28 

Yrkesdomäner, identitet och samarbete ............................................................................... 29 

Förståelse för pedagogik och pedagoger .......................................................................... 30 

Kockens samarbete med vårdnadshavare ......................................................................... 31 

Kockens arbete med barnen ................................................................................................. 33 

Diskussion ................................................................................................................................ 36 

Specialkost, specialpedagogik och kost ............................................................................... 36 

Kocken hur görs hen delaktig? ............................................................................................. 38 

Yttre perspektiv ................................................................................................................ 39 

Inre perspektiv .................................................................................................................. 39 

Samverkans eller samarbetspartners - vilka och varför? ...................................................... 40 

Kockens specialpedagogiska arbete ..................................................................................... 42 

Tillförlitlighet ........................................................................................................................... 45 

Kunskapsbidrag och vidare forskning ...................................................................................... 46 

Slutsatser och avslutande reflektion ......................................................................................... 47 

Referenser ................................................................................................................................. 49 

Bilaga I Semistrukturerad intervjuguide .................................................................................. 52 

Bilaga II Exempel på specialkostblankett ................................................................................ 54 

Bilaga III Informationsmail all personal kommun 1 ................................................................ 55 



  

 

 

 

  



  

1 

 

Inledning 

Måltider kan tolkas vara viktiga beståndsdelar i förskolan då de utöver näringsintag kan 

medföra tillfälle till gemenskap och lärande. Jag har lagt märke till situationer kring mat för 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med svårigheter inom autismspektrum 

(ASD), tidigare benämnt AST (Habilitering och hälsa, 2019), som kan innebära svårigheter i 

inkludering, samhörighet och socialt samspel för barn. Vårdnadshavare och pedagoger har 

även uttryckt oro kring begränsat näringsintag för barn med svårigheter som kan vara 

förekommande i anslutning till ASD. Barn med autismspektrum diagnos har oftare en selektiv 

hållning i sina val av kost, vilket orsakar en mer reducerad repertoar av mat (Bandini et al., 

2010). Mängder undersökningar och intresse för studier som behandlar barns matvanor kan 

konstateras, även om fler metoder och initiativ kan utvecklas och upptäckas i arbetet att 

förändra ungas kostvanor till det bättre (DeCosta, Moller, Bom Frost och Olsen, 2017). 

Arbetet med att konstruera stabila och hållbara strukturer inför samverkan omkring barn i 

behov av särskilt stöd kan rubriceras komplext. I detta arbete bör ett barnperspektiv gynnas 

liksom förebyggande arbete. Förebyggande, främjande arbete och stöd till pedagoger är 

viktigt för elevhälsoarbete (Jakobsson och Lundgren, 2013). 

Skolverket (2018) redogör att: 

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning 

och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och 

anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar (s. 6). 

Med vidare stöd av Skolverket (2018) där också alla verksamma i förskolan ska motarbeta 

diskriminering, i vilken funktionsnedsättning redogörs vara en grund för, reflekterar jag kring 

yrkesgrupper som kanske inte ofta eller inte i samma omfattning deltar i specialpedagogiskt 

arbete, jämfört med den mer traditionellt samverkande och samarbetande kåren av pedagoger 

och specialpedagoger. Jag har därför valt att göra denna uppsats i en kvalitativ ansats, där jag 

undersökt några kockars uttalade uppfattningar av sin delaktighet i förskolan kring arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd i kost och matrelaterade frågor. Studien har genomförts med 

intervju som metod och kompletterats med observationer och fältanteckningar i anknytning 

till några av kockarnas arbete. Resultaten har analyserats genom tematisk analys.  
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Syfte 

Studiens syfte är att öka förståelse för organisation och tradition i förskolan kring att 

involvera kocken på förskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade 

frågor. Detta med utgångspunkt i några kockars uttryckta föreställningar av vilka behov av 

särskilt stöd som kan beröra kost, och vidare kockarnas uppfattning av sin delaktighet och del 

av förskolans arbete med dessa barn. 

Frågeställningar 

I föresats att besvara syftet är det nödvändigt att definiera vad kockarna uppfattar begreppet 

barn i behov av särskilt stöd kring kost innebär. Detta görs genom den första frågeställningen.  

Vilka svårigheter uppfattar de intervjuade kockarna begreppet barn i behov av särskilt stöd 

kring kost och mat relaterade frågor beröra? 

För att sedan ge ökad förståelse av tradition och kutym i förskolans organisation på vilket sätt 

kockarna görs delaktiga, i kockars perspektiv, har efterkommande två frågeställningar ställts. 

Hur uttrycker sig kockarna uppleva sig delaktiga på förskolan kring specialpedagogiska 

frågor i anknytning till kost, måltid och barn i behov av särskilt stöd? 

Vilka personer eller yrkesgrupper samarbetar eller samverkar med förskolans kock i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd i och inför måltidssituationer?  

Slutligen har syftet avsikt att öka förståelse för hur kockarna uppfattar att deras arbete med 

dessa barn faktiskt går till, vilket görs genom den sista frågeställningen. 

På vilket sätt upplever kockarna att deras del av arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

kring kostrelaterade frågor går till? 

Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar ett relativt outforskat område vilket i detta fall medfört en bred ansats. 

Avsikten är att studera några förskolors organisationer ur kockars perspektiv. Därför har inga 

pedagoger intervjuats eller tillfrågats medverka. Fokus och intresse fanns i kockens uttryck 

och beskrivna förståelser och genom dem undersöka förskolans organisation. Konsekvens av 

gjorda val kan medföra att studien visar på förståelser ur en icke pedagogisk tradition vilket 

kan vara en styrka. Detta då kockarna är en yrkesgrupp som i min förståelse inte ofta lyfts i 

specialpedagogiska sammanhang även då de är verksamma i en möjlig lärandekontext. 
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Studien antar ett bredare och förenklat socialkulturellt perspektiv där frågor i anknytning till 

genus, feministiskt perspektiv eller intersektionalitet inte tas i beaktande, utan studien har för 

avsikt att vara en ingång i ett mer sällan utforskat område. Därför görs inte ansats och inga 

anspråk på att ta upp frågor som berör förskolan som en arbetsplats med hög andel kvinnor. 

Samma orsak kring den breda ansatsen i ett outforskat område ligger bakom beslutet att inte 

heller ta hänsyn till eller utforska aspekter kring ålder, kön, etnisk eller kulturell tillhörighet.  

Barns förståelser och uttryck kommer inte fram i undersökningen, vilket inte heller varit för 

avsikt. Detta är en konsekvens av syftesformulering och påföljd av strävan att skydda barns 

integritet. 
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Teoretisk bakgrund och relevans för specialpedagogisk forskning 

Maten och måltiden har diskuterats och diskuteras i förskolan ur flera olika aspekter. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver måltiden i barnkrubbans tid, där del av 

samhällsfunktion, främst för förvärvsarbetande mammor och deras barn. Här skulle barnen få 

mat, men också lära sig bordsskick och få goda matvanor, till att idag omfatta omsorg, 

socialsamvaro, tillfälle för kommunikation och ett möjligt lärande kopplat till förskolans 

läroplan. I erfarenhet av förskolläraryrket har jag samma förståelse som Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001) lyfter. Där måltiden som fenomen synliggör normer, 

kulturuttryck och även manifesterar pedagogers uppfattning om barns lärande. I en 

socialkontext blir många gånger barn i behov av särskilt stöd extra utsatta och jag menar att 

måltiden är en sådan aktivitet.  

I ämnessökningar i anknytning till specialpedagogik och ingripanden kring kostsituationer, 

eller medverkan av kockar i förskolan/grundskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, 

fick jag intryck av ett mindre utforskat område. Jag har därför sökt brett och inte begränsat 

mig kring något specifikt perspektiv i min bakgrund, utan använt rapporter och information 

från myndigheter samt forskning mer indirekt relaterade till mitt beskrivna syfte. Förskolans 

måltidsorganisation samt specialkost uppfattas relevant i min studie och behandlas, liksom 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrum (ASD), vilka de två sista lyfts 

direkt och indirekt av kockar. De tolkas ofta ha hög grad av konsekvenser för barns 

måltidssituation och kostintag. En konflikt mellan olika perspektiv kan tolkas i bakgrunden 

och forskningen vilket behandlas senare i teoretiska perspektiv. 

Förskolans måltidsorganisation   

De främsta målsättningarna för skolan att arbeta med mat och måltid i undervisningen, 

beskriver Worsley (2005) utöver uppfattningen att barn måste få näring som en förutsättning 

för att ett lärande ska kunna ske, också vara att ge insikt kring hållbarhet i ekosystemet för en 

fortsatt tillgång till sund kost. Vidare att barnen ska bli medvetna och aktiva i tillagning och 

konsumtion, med kunskap och preferens mot nyttig kost. Få kunskap kring näringslära där 

energibalans och varierad kost samt en balanserad kosthållning är betydelsefull. Men också 

kunskap om matens betydelse för samhället och individ samt slutligen skolans mål att ge barn 

näringsriktig, hälsosam och ur hållbarhetsperspektiv god mat.    

De flesta interventionsmodeller kring barns kostvanor beskrivs till största del handla om att 

öka intaget grönsaker och frukt, vilket inte behöver innebära samma sak som goda kostvanor 
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(DeCosta et al., 2017). Andra metoder handlar om olika former av delaktighet i tillagning av 

mat, som strategi för att förebygga barns uteslutande av grönsaker i sin mat och istället öka 

grönsaksintaget (Allirot, Quinta, Chokupermal och Urdaneta, 2016).  

Livsmedelverket (2016) beskriver vikten av att integrera lärande och lek med måltiden och 

beskriver måltidspedagogik som ett pedagogiskt sätt att arbeta med mat och barn i enlighet 

med läroplanens mål. Här påpekas även måltidspedagogik som en modell där den ”kan också 

bidra till att bygga broar mellan måltidspersonal och den pedagogiska personalen på förskolan 

– en viktig faktor för bra måltider” (s. 13).  

Vidare rapporteras om en 80 procentig andel kockar som är utbildade inom storkök eller 

andra kockutbildningar i hälften av Sveriges kommuner. De förskolor med eget kök där maten 

lagas skildras ha goda möjligheter till individuella anpassningar och verksamhetsintegrerad 

aktivitet. Hälften av Sveriges kommuner redogörs ha 5–20 procent av barn i förskolan med 

medicinska behov av specialkost, där de medicinska skälen beskrivs vara genom allergi, 

överkänslighet eller andra medicinska diagnoser (Livsmedelsverket, 2018).  

Förskolornas måltidsorganisationer har fler olika utformningar i sina organisationsmodeller, 

där den vanligaste formen i de flesta av de svenska kommunerna är en gemensam samlad 

organisation för förskola, skola och äldreomsorg. Oftast har en kommunal tjänsteperson i 

chefsposition ansvar i olika former för måltiderna i de olika verksamheterna. I vissa 

organisationer har denne endast en rådgivande roll medan andra kommunala organisationer 

har lagt personalansvar för kökspersonalen hos den kommunalt placerade chefen. 74% av de 

kommunala förskolorna har kökspersonal och måltidspersonal med en närmsta chef i 

måltidschef eller kostchef för kommunen (Livsmedelsverket, 2018). Sepp och Höijer (2016) 

beskriver att organisationsformer i förskolan utan samma ledning, kan få problem med 

kommunikation och samarbete. Detta genom skiftande regelverk och olika ekonomiska 

förutsättningar mellan de olika yrkesgrupperna.  

Det kan förstås nödvändigt att förskolor bör ha en organisation som gynnar och främjar 

arbetet med en långsiktig integration av mat och måltidsituationen i det pedagogiska arbetet, 

där kök med kockar och avdelningar med pedagoger har förutsättningar för ett gemensamt 

arbete (Sepp, 2015).  Livsmedelsverket (2018) uppger att 13% av kommunerna har en 

organisation där förskolechefen även är närmsta chef för måltidspersonalen på förskolan och 

redogör även för nödvändiga kockkompetenser som, att organisera, tillreda och servera mat 

utöver kunskap om barns näringsbehov. Vidare lyfts vikten av förmåga att följa 
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livsmedelslagstiftning samt djupgående kunskap kring specialkost som beskrivs inbegripa 

allergier och överkänslighet.  

Förskolläraryrket innebär inte kunnighet kring näringslära och kost, men yrkesutövandet 

påverkar smakutveckling och barns inställning till mat i stor utsträckning (Sepp, 

Abrahamsson och Fjellström, 2006). Sepp (2015) beskriver att den vanligaste orsaken till ett 

mindre lyckat gemensamt arbete kring kost, är avsaknad av strategier och tillvägagångssätt för 

tvärprofessionellt samarbete, medan Sepp et al. (2006) också lyfter problematik utöver låg 

kunskap kring mat och näringslära, där förskolans pedagoger tolkas ha en motstridig 

inställning i sin lärarroll i måltidssituationer. Detta då föreställningar om innebörd och metod 

av den pedagogiska måltiden, vilket gestaltas vara att hjälpa barn till självständighet i 

situationen, genom den vuxnas beteende som rollmodell kring mat, står i stridighet mot 

pedagogers faktiska agerande.     

Specialkost 

Livsmedelsverket (2016) redogör i sin beskrivning av specialkost av medicinska skäl att detta 

är kost som ges till barn som har allergier eller överkänslighet mot vissa ämnen som kan 

finnas i mat. De vanligaste orsakerna rubriceras vara proteiner i viss mat och som exempel 

ges mjölk, ägg, fisk och skaldjur men även fröer, vete och soja. Vilka alla kan orsaka 

allergiska reaktioner med mer eller mindre allvarliga konsekvenser hos dem med allergi. 

Gluten som finns i dinkel, havre (p.g.a. föroreningar vid framställning), korn, råg och vete, 

förklaras kunna ge inflammation av tunntarm hos de med glutenintolerans. Intolerans av 

laktos som är ett mjölksocker tecknas kunna orsaka problem med magen hos dem som är 

laktosintoleranta.  

Livsmedelsverket (2016) förmedlar också att ”Barn med behov av särskild mat på grund av 

andra tillstånd eller sjukdomar, exempelvis diabetes eller neuropsykiatriska diagnoser, bör få 

individuellt anpassade kostråd från hälso- och sjukvården” (s. 23). Vidare framhålls att dialog 

med vårdnadshavare och vårdgivare är angeläget liksom att anpassade situationer vid måltider 

kan hjälpa barn med svårigheter i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den sista 

beskrivningen av individuellt anpassad kost är kring andra orsaker än medicinska, där 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ligger till grund för särskilt anpassad kost. Vidare 

beskrivs möjligheten att få önskad kost som inte faller inom diskrimineringslagen vara mer 

svårtolkat då detta saknar tydlighet och kan variera i kommuner och förskolor 

(Livsmedelsverket, 2016).  



  

7 

 

I en beskrivning av definitioner kring barns misstänksamhet eller ovilja mot viss kost skildrar 

Sepp, Höijer och Wendin (2016) tre begrepp med olika innebörd. Det är neofobi kring mat 

som vanligt förekommande hos yngre barn och ibland förklarat som naturligt, med grund i att 

utveckla en egen identitet och ett skydd mot potentiellt farliga ämnen. Barnet vill inte äta mat 

som barnet inte känner igen. Detta skildras försvinna ju äldre barnet blir men kan bli ett 

svårare problem om neofobin kvarstår. Aversion som begrepp används för att beskriva stor 

ovilja att inta vissa livsmedel eller drycker, vilket kan ha uppkommit efter mattvång, efter att 

ha blivit sjuk av, eller känna avsmak mot viss mat. Aversion är vanligt och medför oftast inte 

hälsopåverkan. Den sista definitionen är matvägran, och innebär motvilja att äta även välkänd 

mat. Orsaken förklaras ha psykologiska och fysiska förklaringar. De som matvägrar skildras 

äta en enformig kost.           

Diagnos inom autismspektrum (ASD)  

Forskningsområdet kring specialpedagogik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) vilka även inbegriper autismspektrum diagnoser, behandlar också selektivt ätande. 

Socialstyrelsen (2010) förklarar att diagnoser inom autismspektrum innebär variationer i 

kognitiv förmåga. Svårigheter med ömsesidighet i socialt samspel, kommunikation och 

anpassningsbarhet liksom ändring av beteende eller atypiskt uppträdande. Ytterligare beskrivs 

svårigheter kring kost och måltid vara vanligt förekommande, där selektivt ätande kan 

innebära att få livsmedel accepteras och motvilja mot blandad mat är utbrett. Detta kan då 

medföra att omgivningen tolkar beteendet som avvikande och annorlunda.  

Ur ett medicinskt perspektiv beskriver Bandini et al. (2010) ASD, där barn i högre grad och 

utsträckning får svårigheter med neofobi kring kost, än för barn utan den 

funktionsnedsättningen. Detta trots små barns generella skepsis mot för dem ny mat. Vidare 

lyfts också att barn med autismspektrum diagnos mer ofta visar på utslag av brist på intag av 

Kalcium och D vitamin, samt överlag underskott av fler näringsämnen än unga utan ASD 

diagnos. Habilitering och hälsa (2007) beskriver också några svårigheter och vanligt 

förekommande orsaker till problem relaterat till mat för barn med autismspektrum diagnoser. 

Matens konsistens men också färg och form karakteriseras här vara av återkommande roll där 

framför allt konsistensen har stor påverkan kring barns ätande. Barn med ASD skildras ofta ha 

skillnader på smak och luktsinne i jämförelse med andra barn. De beskrivs också kunna vara 

känsliga eller okänsliga kring matens temperatur. Munnens känslighet återges också kunna 

påverka ätandet liksom svårigheter i att tolka mättnad eller hungersignaler. Fasta rutiner kring 

matsituationen lyfts som ofta mycket viktigt och ett stöd för barnet att få översikt.   
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Teoretiska perspektiv 

I min strävan att tolka och studera det valda fenomenet ur såväl teoretiskt perspektiv och 

vidare val av metodansats, föreligger uppfattningen att förskolans verksamhet befinner sig i 

en socialkulturell kontext. Där förskolan förstås vara organisation och rum för ömsesidigt 

lärande, för barn och vuxna, där beteenden och accepterat handlande förhandlas fram. 

Samarbete och samverkan, tvärprofessionellt samarbete liksom yrkesidentitet anses vara 

betydelsefullt att lyfta mot denna bakgrund. Samtidigt kan förskolans organisation och 

tolkningar kring fenomen och behov, bära olika traditioner och uppfattningar med inslag av 

gemensamma förklaringar, men också inbyggda spänningar mellan medicinskt laddade 

förståelser kring barn i behov av särskilt stöd och mer kritiskt perspektiv.  

Den specialpedagogiska forskningen har ursprunglig tradition i medicinskt och psykologiskt 

perspektiv i individualistisk tolkning där individen ska kompenseras för sina brister vilket 

kontrasterar mot alternativa perspektiv med en samhällsvetenskaplig inriktning ur ett mer 

samhällskritiskt perspektiv, där olika sociala konstruktioner och fenomen istället för individ 

ska korrigeras. De uppfattningar kring specialpedagogik där svårigheter gestaltas vara socialt 

konstruerade står då i motpol mot de traditionella där diagnos av individ skrivs fram som 

bärande för att avhjälpa individens problem (Nilholm, 2005).  

En tredje modell beskriven av Nilholm (2005) som ”dilemmaperspektivet” (s.134), förklaras 

vara en egen förståelse och inte en förhandling mellan de båda tidigare. Den bärande 

uppfattningen här är istället att ett dilemmaperspektiv med utgångspunkt i utbildning är 

ofrånkomligt då barnet ska mötas efter eget behov och förutsättningar men ändå få 

gemensamma kunskaper och upplevelser. Nilholm (2005) hävdar, ” Poängen med ett 

dilemmaperspektiv är att fokusera komplexiteten i konkreta utbildningssystem avseende hur 

olika dilemman hanteras” (s. 135).  

Sociokulturellt perspektiv på samverkan 

Undersökningen grundar sig i intervjuer och samtal men även kompletterande observationer, 

där fokus och intresse i studien uppmärksammar några förskole kockars förståelse av sin 

delaktighet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade frågor, i förskolans 

organisation och praxis, kan det sociokulturella perspektivet belysa och användas som en 

grund för tolkningar som görs och belysa inbyggda spänningar i den specialpedagogiska 

kontexten.   
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Säljö (2000) karaktäriserar den sociokulturella traditionen med följande. 

Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar med utgångspunkt 

i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet eller omedvetet 

uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet (s. 128). 

Det sociokulturella perspektivet kan uppfattas ha en fast förankring i förskolan, då detta 

förhållningssätt enligt Säljö (2000) har en fast anknytning i skola och lärarutbildning. 

Pedagogerna i förskolan kan efter ett sådan resonemang genom sin närvaro och i mötet med 

kocken, vilken befinner sig i en minoritet kontra pedagogerna i utbildningsbakgrund, yrke och 

expertisområde, påverka dennes agerande och uppfattningar. 

Yrkesidentitet 

För att åskådliggöra komplexiteten i det tvärprofessionella mötet och samarbete samt 

samverkan mellan kockyrket i förskolan och i viss mån de pedagogiska yrkesidentiteterna, 

redogörs här för yrkesidentitet som begrepp då Wackerhausen (2009) framställer att 

identiteten i ett yrke kan innebära inbyggda svårigheter för ett tvärprofessionellt samarbete.  

Den strukturella och funktionella utformningen av en yrkesidentitet på makronivå förstås vara 

ett resultat av allmän uppfattning av yrket och dess grundläggande beståndsdelar samt genre 

och status som inte är skapade av den egna professionen. De medverkande krafterna i 

identitetsprocessen på makronivå består också av närliggande yrken, vetenskaplig och teknisk 

utveckling, nationell ekonomi och allmän opinion vilka hela tiden påverkar och omformar 

yrkesidentiteten (Wackerhausen, 2009). Turner och Knight (2015) påpekar också att 

yrkesidentiteten inte är en konstant utan befinner sig i process i olika kontexter och drar 

paralleller till yrken inom vård och omsorg, där det konstateras att identitetsprocessandet står i 

relation till andra, och att denna identitet är möjlig att omskapa.    

Yrkesidentitetens uppkomst ur ett perspektiv i mikronivå, skildrar Wackerhausen (2009) vara 

följder av personliga egenskaper som måste vara fullt inarbetade hos personen i fråga. Det kan 

vara formella krav på en viss utbildning och att förmå föra sig enligt gängse etikettsregler 

enligt yrkesnormen. Det omfattar också språkbruk och att ha förståelse för hur ”saker och ting 

ska gå till”. Vidare också att ha samma värdering av det egna yrket och visa uppskattning för 

yrkets egna symbolkapital och prestigeindikatorer samt interna hierarkier.   
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Tvärprofessionellt samarbete  

”Boundery crossing och Polycontextuality” beskriver Engeström, Engeström och Kärkkäinen 

(1995) och menar att relationen mellan teori och expertis kan tolkas flytande och innebär att 

sakkunniga inom olika områden måste slå samman de olika kunskapsbundna kontexterna med 

olika mål och beskriver,  

Polycontextuality at the level of activity systems means that experts are engaged not only 

in multiple simultaneous tasks and task-specific participation frameworks within one and 

the same activity. They are also increasingly involved in multiple communities of practice 

(s. 320).  

Vilket de hävdar kräver förmåga att verka i parallella och flerdimensionella kontexter där 

regler och mönster för social interaktion förhandlas. Thylefos (2013) problematiserar frågan 

om lojalitet och vart det individuella identitetskapet befinner sig i samarbetet som sker över 

tvärprofessionella grupper. Dessutom beskrivs den uppfattade yrkesstatusen och 

yrkesidentiteten ha en stark koppling till hur betydelsefull yrket eller funktionen har. Hög 

status tenderar därmed att ge en större tillhörighet i yrkesrollen medan mindre starka 

kopplingar i yrkesroll för med sig en starkare solidaritet mot verksamheten. Detta menar 

Thylefors (2013) kräver att det är nödvändigt att var person som ingår i ett tvärprofessionellt 

samarbete kan klara av mångfaldiga identiteter där solidaritet kan vara med yrke, verksamhet 

och i min tolkning, i förskolans praktik med barn.  

Wackerhausen (2009) beskriver och problematiserar kring yrkesidentitet och 

tvärprofessionella samarbeten som han menar både stärks av ett gemensamt mål och har 

inbyggda svårigheter i de olika yrkesidentiteterna. Vidare beskrivs det tvärprofessionella 

samarbetet eftersträvansvärt då inga yrken ur ett ontologiskt perspektiv fullt ut omfattar alla 

olika infallsvinklar i ett fenomen. Genom detta behöver omsorgsyrken ett samarbete ur ett 

etiskt perspektiv, eftersom det högsta målet för alla yrkesaktörer oberoende yrkesroll, är att få 

objektet eller individen för omsorgen att må så bra som möjligt.  

Samarbete eller samverkan 

Thylefors (2013) beskriver att begreppet samarbete oftast används i direkt riktade insatser för 

en uppgift kring ett faktiskt fall eller ärende. Detta skulle kunna tolkas som att samarbete är 

begreppsbestämningen för arbete där inverkan och effekten ger utslag mer direkt på 

individnivå i ett pågående. Samverkan framställs istället vara ett begrepp som användas i mer 

av en beskrivning kring organisatorisk koordinering av åtgärder, där man ur ett organisatoriskt 

plan avlägsnar svårigheter för samarbete, men redogör även för forskning där ingen skillnad 
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görs mellan de olika benämningarna. Lutz (2013) menar att skolor som i sina organisationer 

arbetar med fler olika medverkande aktörer i samverkan kring barn i proaktiva insatser, 

beskrivs vara ”traditionsutmanande” (s. 45). Ytterligare skildras att detta arbete bör ha en 

helhetssyn på kontext och barn för att bli framgångsrikt, vilket kan tolkas att de olika 

professionerna med utgång i sina expertområden och uppdrag, är del av organisation och 

praxis i att involvera lämpliga medverkande, i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. 

Detta skulle i inramning för denna studie kunna handla om att ge förutsättningar för 

samarbete och samverkan och inkludera en kock i arbetet tillsammans med pedagoger och 

specialpedagoger, såväl förebyggande som i pågående arbete med barn som uppfattas hamna i 

svårigheter i samband med måltid och ätande.  
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Metod  

Här presenteras metodansats och metoder för studien där valet av intervju som metod 

diskuteras. Efter detta följer en beskrivning av urval vilket åtföljs av en presentation av 

medverkande kockar samt de olika kommunernas organisation kring måltid i förskola. Sist 

kommer ett stycke som behandlar etiska överväganden. Eftersom metodansatsen har effekt på 

uppfattningen av syfte och frågeställningar enligt Fejes och Thornberg (2015) men även 

vidare genom processen av studien, kommer jag att skildra resonemang som anförde gjorda 

val där också de teoretiska utgångspunkterna givit förutsättningar för studien  

Metodansats 

Intentionen med studien är att höja förståelse för organisation och praxis i förskola kring att 

infatta kocken i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta ur kockens perspektiv med 

hjälp av intervjuer av åtta förskolekockar samt kompletterande observationer och 

fältanteckningar. Studien utgår följaktligen från åtta verksamma förskolkockars uttryckta 

uppfattningar av sin delaktighet och del av förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd 

i kostrelaterade frågor. Undersökningen förstås så lämpligast att genomföras i kvalitativ form 

då undersökt material tolkas bli i kvalitativ form (Bryman, 2011 och Åsberg, 2001). Det 

största fokuset ligger på kockarnas uttryckta upplevelse och förståelser i intervjuer för att ge 

svar på frågeställningarna och formulerat syfte, men även observationer och fältanteckningar 

har använts i datainsamlingen för komplettering och viss mån en form av triangulering 

(Bryman, 2011). Tidigare har de teoretiska utgångspunkterna beskrivits där olika perspektiv 

lyfts fram. Med detta uppfattas studien ur ett abduktivt förhållningssätt, och rör sig på så sätt 

mellan ett induktivt arbete med teman som resulterat ur empiri, och till viss del ett deduktivt 

förhållningssätt, med fäste i teorier (Fejes och Thornberg, 2015). 

Intervju som metod 

Motiveringen till att just använda intervju som metod ligger främst i forskningsfrågan och 

mitt intresse av att lyssna till kockens egna ord om hur denne uppfattar sin arbetsplats, sitt 

yrke och insats i anslutning till mina frågeställningar. Att använda fokusgruppsintervju skulle 

kunna ha varit lämpligt då undersökningen bearbetar ett ganska ovanligt ämne med en bred 

ansats, något som Kvale och Brinkmann (2014) rubricerar vara god orsak och adekvat skäl. 

Detta genom fokusgruppsintervjuens karaktär, vilken karakteriseras möjliggöra interaktion 

och genom det fler uttryckta åsikter i jämförelse med den enskilda intervjuformen. Något som 

i denna undersökning även kan uppfattas vara i överenstämmelse med det sociokulturella 
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perspektivtagandet. Det uppfattades dock mycket svårt att praktiskt genomföra en samling av 

deltagande kockar varför valet föll på enskilda intervjuer.  

Datainsamlingsmetoden intervju medför etiska frågor i forskningsprocessen menar Dalen 

(2015) där beaktande kring informanternas intryck och upplevelse samt uppfattningar kring 

den undersökta frågan, men även som Kvale och Brinkmann (2014) också lyfter, effekten av 

ett eventuellt resultat för informanten måste tas i beaktande. Förförståelse och tidigare 

upplevelser hos mig i egenskap av förskollärare är något som också problematiserats under 

studiens gång, då detta kan skapa svårigheter i tolkning och teoriskapande genom tidigare 

yrkesmässig kontakt med kockar. Erfarenheter vilka skulle kunna prägla mina tolkningar. 

Förförståelse kan även vara till nytta under studier i så väl möte med respondenter och i 

teoriutveckling (Dalen, 2015). I denna undersökning genom den egna insikten av kockens 

uppdrag och arbetsvillkor samt generella organisatoriska insikter i förskolans genre, där 

förskolans måltidsorganisation samt kunskap kring specialkost och ASD användes utöver min 

uppfattning av förskolan som arena för social praktik.  

Min förförståelse, utöver syfte och frågeställningar, kom också att ge mig stöd i utformningen 

av den semistrukturerade intervjuguiden. Denna gav mig hjälp till att svara på 

forskningsfrågorna som även kunde frångås för följdfrågor och frågor uppkomna ur 

informanternas uttalanden, just som Bryman (2011) beskriver. I varje intervju bemödade jag 

mig att ändå vara kritisk till mina insikter och betrakta dessa av förskolan som arbetsplats-, 

organisation- och plats för möjliga mellanmänskliga möten som just mina egna.   

Urval 

Bekvämlighetsurval har genomförts, reglerat av tillgång och studiens mål. Denna målstyrning 

påpekar Bryman (2011) vara vanligast i kvalitativa studier, där tillgången styrs ur fler 

betydelser vilket för denna undersökning lade värde i att finna kockar verksamma i förskola 

för att kunna genomföra kvalitativa intervjuer. Jag fick efter sonderingssamtal med tidigare 

kollegor i ledande befattningar på olika förskolor tillgång till fyra förskolor, för att där kunna 

beskriva mitt syfte och fråga kockarna om deras medverkan. Ytterligare samtal med bekanta 

inom förskolan gav mig fyra kockar till att kontakta, vilket jag gjorde genom telefonsamtal. 

Alla tillfrågade kockar tackade ja till att medverka i studien. I urvalet ingår så åtta kockar som 

alla arbetar i kommunala förskolor i tre olika kommuner. De tre kommunernas organisationer 

skiljer sig åt. Detta kan tolkas bidra med fler olika förutsättningar för kockar och kan så berika 

materialet och studien. Vidare kan det bredda undersökningen ytterligare och ge tillträde till 
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fler nya framtida forskningsfrågor. Det kan också riskera att göra denna studie alltför vid, utan 

att närmare koncentrera och bearbeta uppkommen information. Valet av att genomföra 

intervjuerna med kockar med olika kommunala förutsättningar togs då ämnet är outforskat 

och tillät en bred ansats. De olika kockarnas kommunorganisationer presenteras under egna 

rubriker nedan, numrerade från I-III.  

Kockarna 

Fyra av kockarna som tillfrågades för medverkan arbetade alla i samma förskoleområde. De   

tackade alla ja till att medverka efter ett kockmöte som studenten bjudits in till av kockarnas 

chef. Under mötet berättade studenten om sitt examensarbete och syfte med det.  

De åtta kockarna beskrivs med siffror och kallas kock nr 1 till och med kock nr 8. De har alla 

utbildning inom storkök och/eller en kockutbildning. Sex av dem kommer från den 

kommersiella restaurangbranschen och två började sitt kockyrkes utövande i skola och 

förskola. De har alla utom en mellan fem och fjorton års erfarenhet i förskolans eller skolans 

kontext. Den med kortast erfarenhet från förskolan har arbetat i förskolan i drygt ett år. De 

arbetar alla ensamma i respektive förskolekök utom två vars förskolor även har ett 

köksbiträde några timmar varje dag.  

Kockar i förskolor kommun I 

Kockarna nummer 1 till nummer 5 har sina närmsta chefer på förskolan direkt underställd 

förskolechefen eller är förskolechef. Kockarna får stöd av en koststrateg som arbetar 

rådgivande centralt från kommunen utan personalansvar för kockarna. Varje förskola har ett 

eget kök. Kockarna som deltar i studien arbetar ensamma i köken utom en, den kocken får 

hjälp i köket några timmar varje dag. Kockarna träffas för kockmöte en gång i månaden lokalt 

i varje förskoleområde tillsammans med närmsta chef. En gång per månad deltar kockarna 

även på APT (Arbetsplatsträff) som hålls för hela förskolan. Förskolorna har alla mellan fyra 

och sex avdelningar. Barnen är mellan ett och sex år gamla. Medelantalet pedagog per antal 

barn är en per sex barn. Det finns förskolor med matsal och de vars barn äter på avdelning. 

Kockar i förskolor kommun II 

Kockarna nummer 6 och 7 har chefer i en central position med kontor på kommunhuset, där 

denna i sin tur har stöd av kostekonomer. Förskolornas organisation har en förskolechef utan 

personal eller budgetansvar för köket och kökspersonal. Kockarna har inga möten med 

pedagogisk personal eller pedagogisk ledning. Kontakten med chef sker mest genom telefon 

eller via e-post och berör praktiska frågor. Kockarna har egna APT med kockar i samma 
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område och chef. Alla kockar har eget kök där de arbetar själva. Förskolorna har fyra 

avdelningar var och ungefär 75 barn mellan ett och sex år på vardera, vilket ger en ungefärlig 

personaltäthet med en pedagog per sex barn. En förskola har matsal där barnen äter i två 

matlag. Den andra förskolan har ett system där maten går ut från köket med vagn och äts på 

avdelning. 

Kock i förskola kommun III 

Förskolechefen är närmsta chef för kock nummer 8. Kocken arbetar i eget kök som ligger 

centralt placerat i förskolans huvudbyggnad och har hjälp några timmar varje dag. Barnen äter 

inne på sina avdelningar och matvagnar och värmeskåp används för att skicka ut maten till 

avdelningarna. Förskolan har sex avdelningar med barn mellan ett och sex år, fördelat i en 

huvudbyggnad och ett annex med en ungefärlig personaltäthet med en pedagog per fem barn. 

Kocken deltar i APT för förskolan en gång i månaden tillsammans med den pedagogiska 

personalen. 

Etiska överväganden 

Konsekvenser till följd av forskning diskuterar Åsberg (2001) som ofrånkomliga, och 

understryker det angelägna i att analysera vilka individer eller grupper som främjas eller blir 

orättvist behandlade. Möjligheten att få åtkomst till förskolor genom bistånd av kontakter i 

chefsposition har orsakat etiska konsekvenser som i ovan resonemang kan ha påverkat 

inställning hos deltagare och föreställningar om forskaren och resultat för studien. Ur ett 

forskningsperspektiv skulle chefsunderstöd för access kunna medföra en situation som gör det 

svårare att göra en objektivt och saklig studie, och genom detta utöva en inverkan på 

undersökningen och dess resultat.  

De fyra första kockarna skulle kunna känna sig tvingade att delta i undersökningen då jag 

presenterade min studie på plats för dem och tillfrågades att medverka av mig direkt på plats. 

Övervägning kring försvårandet av anonymisering mellan de fyra först kontaktade kockarna 

gjordes, men beslut att fullfölja gjordes då tillgången till informanter var begränsad, utöver 

det faktum att fler kockar skulle medverka och genom detta lättare tillåta medverkande att 

göras mer okända i sina uttalanden. Allt material avpersonifierades genom att dölja namn, 

kön, ålder, platser och i viss mån språklig form.  

Övervägning och reflektion i anknytning till kockarnas fortlöpande arbete i verksamheterna 

gjordes, då intervjuer och forskarens närvaro skulle kunna leda till att man från kockarna 

uppfattade studien besvärande, och uppfattas som granskning av arbete och person. Mitt 
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intresse kring kocken och dennes profession skulle också kunna uppfattas vara till stöd och 

synliggöra engagemang kring dem och kockyrket.  

Alla aktivt deltagande har informerats om de grundläggande etiska kraven om information, 

konfidentialitet, samtycke och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2010). Detta för att skapa 

kännedom kring forskarens ansvar och medverkandes rättigheter, samt att bidra till 

transparens.  

Undersökningen har i huvudsak berört kockar även då forskaren under arbetets gång mött 

barn, pedagoger, chefer och vårdnadshavare som befunnit sig i verksamheterna där intervjuer 

och besök gjorts. Därför e-postades information kring undersökningen ut till all personal på 

de fyra förskolorna som besöktes fler gånger (se bilaga III). Barns möten med kockar och 

situation kring måltider har uppmärksammats av mig som forskare under besök och genererat 

information, även om den informationen haft en mer indirekt karaktär och likt övrig 

datainsamling hanterats varsamt samt anonymiserats. Data innehållande uppgifter som kan 

leda till spårning är sparat i skyddade filer. All data kommer att raderas efter det studien 

examinerats med ett godkänt resultat. Återkoppling av den färdiga studiens resultat kommer 

att göras med respektive medverkande.  
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Genomförande 

Här presenteras genomförandet av studien och datainsamling samt bearbetning av empiri.  

Studien genomfördes med intervjuer av åtta kockar. Fyra av dessa kockar intervjuades vid fler 

tillfällen på deras arbetsplatser för uppföljande frågor. Fyra av dem intervjuades en gång var 

och alla utom en genomfördes på deras respektive förskola. En intervju genomfördes på ett 

café. Underlaget med åtta kockar kan tolkas bristfälligt och litet för att leda till betydande 

generaliseringar och slutledningar. Målsättningen är trots allt inte att finna en sanning, utan 

istället, genom en kvalitativ undersökning öka förståelse för organisation och kultur i 

förskolan ur kockarnas perspektiv, där utgångspunkten ligger i kockarnas olika uttryckta 

förståelser av sin delaktighet och del av arbetet med barn i behov av särskilt stöd i 

kostrelaterade frågor. 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett löpande av kockar genom intervjuer inspelade med mobiltelefon, 

men även genom observationer och fältanteckningar samt insamlade lokala dokument på tre 

förskolor. Detta har etablerat kontakter och insikter hos mig som forskare. Delaktighet och 

nära relationer med informanter beskriver Dalen (2015) som riskfyllda, då det kan försvåra 

objektivitet i analysarbete och tolkningar. Omvänt kan också forskarens närhet tillföra insikter 

som annars inte gjorts. De olika kompletterade datainsamlingsmetoderna i vald ansats är gjord 

med en tanke i triangulering av datamaterial med en strävan mot ökad tillförlitlighet (Bryman, 

2011). Detta genom att jag som forskare ska kunna förstå att ställa adekvata frågor i kockens 

arbete och rum för detta men också för att undvika eventuella missförstånd.   

Provintervju 

Inför intervjuerna hade en semistrukturerad intervjuguide skapats för att underlätta samtalen 

och hjälpa intervjuaren att behålla fokus i anknytning till syfte och frågeställningar i 

undersökningen (Bryman, 2011 och Dalen, 2015). En provintervju genomfördes i en avsikt att 

testa inspelningstekniken samt för att undersöka om frågorna i den semistrukturerade 

intervjuguiden skulle förstås av en person utan en pedagogisk utbildning och huruvida de 

skulle tolkas vara relevanta för syfte och frågeställningar vilket gjordes med framgång.  

Intervjuer kockar 

Ingen av informanterna hade fått se frågorna från intervjuguiden innan intervjutillfället och 

intervjuerna föll sig naturligt och höll sig inom ramen för frågeställningarna. Tiden för de 

olika intervjuerna var satta till 30 minuter men anpassades efter respondenternas vilja till 
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samtal vilket gav variationer i hur lång tid varje intervju pågick. Alla utom en överskred den 

utsatta halvtimmen vilken istället pågick i tjugosex minuter. Den längsta intervjun varade i 75 

minuter. Det var ett medvetet val att inte styra intervjuerna eller forcera de medverkande hålla 

sig inom utsatt tid. Detta i syfte att skapa förtroende för studenten, situation och för framtida 

forskares möjlighet till tillträde.  

Preliminära anteckningar och observationer har gjorts i samband med intervjuerna på fyra 

förskolor under kockarnas pågående arbete och karaktäriseras efter beskrivningar av Hammar 

Chiriac och Einarsson (2013) som lågstrukturerade och har varit viktiga i strävan att förstå 

informanternas praktiska förutsättningar i form av lokalernas utformning och praktiska 

organisation för att kunna vidareutveckla frågor vid behov. 

Bearbetning av empiri 

Här följer en beskrivning av hur de olika formerna av data har behandlats, och i viss mån vad 

sammanställning av vissa data medfört i den pågående och parallellt löpande datainsamlingen 

och analysarbetet, vilken ägde rum under en sju veckors period.  

 Transkribering intervju och observationer 

Transkribering av intervjuerna gjordes med tanken att senare analysera vad informanterna sa 

och var därför inte grundlig ortografiska efter ursprunglig fonologi. Transkriberingarna tillät 

då att lättare följa en skriftspråklig form. Meningar och uttryck från kockarna är delvis 

korrigerade grammatiskt i syfte att anonymisera samt för att låta läsaren lättare följa 

resonemang och uttryck. Detta har dock gjorts varsamt var på det fortfarande finns 

meningsbyggnads och stavnings avvikelser. Braun och Clarke (2006) beskriver en avsaknad 

av utförlig norm i transkribering även om den förklaras ska vara ordentlig. Alla intervjuer 

lyssnades igenom minst två gånger.  

Efter varje intervju, observation eller vistelse på en förskola har anteckningar gjorts. I de fall 

när anteckningar inte har stört situationen har noteringar gjorts på plats för att utvecklas 

vidare där de inte stört informanter eller situation (Bryman, 2011). I fältanteckningarna har 

även egna ställningstaganden problematiserats för att lyfta och påminna forskaren kring sin 

egen del i situationen och lyfta problematiken kring ouppnåelig opartiskhet som Larsson 

(2005) gör gällande.  

Observationerna genomfördes på plats hos de fyra första kockarna i de olika köken under 

pågående arbete och under tiden då mest interaktion kring frågeställningarna potentiellt kunde 
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komma att bli aktuella, vilket var under förmiddag och tidig eftermiddag. Observationerna 

gav ett stöd i att säkerställa att intervjuare och respondenter inte missförstått varandra under 

intervjuerna. Observationer av den fysiska miljön gav information och tydliggörande för hur 

de olika lokalernas utformning påverkande empirin som kunde hjälpa och förklara 

respondenternas uttalade uppfattningar kring arbetsmiljö, där både fysiska och sociala 

förutsättningar förstods påverkas av denna i sitt uttryckta upplevda samarbete och känsla av 

delaktighet. Vissa fysiska platser kom att förstås mer framträdande efter observation liksom 

vissa platser och handlingar som kom att förstås vara viktiga.  

Ett exempel på en viktig plats var ”tavlan” den plats och funktion som återkommer i 

intervjuerna. Tavlan är benämningen för den plats där antalet barn och vuxna som ska äta 

samt vilken specialkost som då behöver tillredas noteras. Köksgränsen eller ”skogränsen”, 

den fysiskt omarkerade gränsen mellan kök och matsal eller kök och hall, kom att framträda 

med en tydlig intensitet genom all övrig personals beteende när de skulle gå in i köket eller 

prata med kocken.  

Ljudnivå i form av buller från köksutrustning samt ljud från matgäster kom också att ge 

förståelse för förutsättningar och upplevelser för kockarna som även uttrycktes i samtal med 

dem. Efter observationer förstods köket ännu tydligare tillhöra en egen domän både som plats 

och funktion. Den informella kommunikationen mellan kockarna och pedagogerna framgick 

mycket tydligt i observationerna, där de kockar som observerades oftast var upptagna med sitt 

arbete när pedagogerna kom in oanmälda och informerade kock kring olika barn eller annat. 

Pedagogerna samtalade med kocken fast den var fullt upptagen, hade höga ljud omkring sig 

och omöjligt kunde skriva ner vad pedagogen sa.  
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Systematisering och analys av data 

Då studien grundas på en mängd intervjuer men också insamlat material från observationer, 

fältanteckningar samt lokala dokument, har det inte funnits någon strikt gräns mellan 

insamling, bearbetning och analys. Detta har istället pågått i en process. Därför uppfattas 

tydlighet i utförandet av analysen vara viktigt och beskrivs i rubriken nedan. Kvale och 

Brinkmann (2014) framhåller att det vanligaste sättet att göra en dataanalys av intervjudata är 

genom kodning eller genom att kategorisera innehållet. Jag har använt mig och inspirerats av 

den tematiska analysen i analysarbetet då de olika formerna av datainsamling genererar 

information kring upplevelser och erfarenheter, vilket jag förstår passande att analysera i den 

av Braun och Clarke (2006) beskrivna flexibla utformningen.  

Analys genom tematisering  

 Det transkriberade materialet kodades efter semantisk meningsnivå och ingen strävan gjordes 

att uppfatta dold uppfattning. I tematiseringen har jag följt de sex stegen beskrivna av Braun 

och Clarke (2006) som följer.  

Initialt transkriberades materialet vilket då igenomlyssnades flera gånger. Efter detta lästes de 

transkriberade intervjuerna igenom minst två gånger. På så vis fick jag just som Braun et al. 

(2006) beskriver en god inblick i och kunskap om datamaterialet. Nästa skede innebar att söka 

data som tolkades intressant för studien att koda. I den sökningen eftersöktes samband eller 

upprepningar som kunde förstås ha relevans. Textstycken som var semantiskt meningsfulla 

kodades i olika färgkoder. Det blev här fjorton olika färgområden. Den tredje fasen följdes 

enligt Braun et al. (2006) där de färgkodade datat samlades under olika rubriker. Som steg 

fyra i analysprocessen lästes det kodade materialet ytterligare för att verifiera att teman och 

textutdrag kunde tolkas överensstämma. Här fanns det nu fyra huvudrubriker och fyra 

underrubriker. I den femte fasen arbetade jag vidare med att definiera teman och finna 

tydliggörande namn för dem. De tidigare rubrikerna kvarstod och användes i den sista och 

sjätte fasen i vilken Braun et al. (2006) skildrar att analys och rapport ska göras, med 

skildrande utdrag. Materialet analyseras för att till sist redovisas i förhållande till litteratur och 

undersökt fråga, vilket sker under rubriken resulterade teman och slutligen under rubriken 

diskussion.  
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Resulterade teman 

Frågeställningarna kring det beskrivna syftet för studien besvaras i resulterade teman, vilka 

omfattar svar på frågor om kockarnas uppfattningar av begreppet barn i behov av särskilt 

stöd kring kost och mat relaterade frågor. Hur de beskriver sig uppleva sig involverade på 

förskolan kring specialpedagogiska frågor i anknytning till kost, måltid samt 

måltidssituationer och barn i behov av särskilt stöd. Men också vilka personer eller 

yrkesgrupper kocken samarbetar eller samverkar med kring barn i behov av särskilt stöd i 

och inför måltidssituationer. Och slutligen hur kockarna uppfattar att deras del av arbetet går 

till.  

Specialkost, specialpedagogik och kost 

Här besvaras resultatet kring frågeställningen om vilka svårigheter och barn kockarna 

uppfattar begreppet barn i behov av särskilt stöd kring kost och mat relaterade frågor beröra. 

Kockarna uttrycker tre olika förståelser kring specialkost. Det är specialkost i orsak av allergi, 

överkänslighet eller sjukdom. Specialkost uppfattas också vara för etiska och religiösa 

övertygelser eller livsstil. Den sista beskrivna uppfattningen är kring barn som av andra 

orsaker har speciella omständigheter kring sin mat och sitt ätande. Förklaringarna kring dessa 

barns ätande innebär att det är dessa barn som förstås vara i behov av särskilt stöd, även om 

de flesta kockars uttryck är opreciserade. Två kockar beskriver autism som orsak till 

svårigheter kring ätande och har ett mer preciserande språk kring detta, men de allra flesta 

kockarna använder sig av ett informellt språk och använder inte uttryck kring, eller ord som 

beskriver olika former av svårigheter relaterade till neuropsykiatriska hinder eller av 

kategorisering av mat eller ätande. De uttryck som används görs i förståelse kring barns 

avvikande beteende och uppfattade speciella behov av kockarna. En kock formulerar sig kring 

hur hen informeras kring speciella omständigheter kring ett barns kostrelaterade behov med 

följande: 

Kock nr 5: Oftast via fröknarna och jag har ju direkt. Jag sitter till exempel vid lunchen 

alltid vid något bord. Jag väljer själv, ibland bjuder de in mig. […]. I alla fall, då ser jag. 

Jag lägger märke till, jag kollar jag studerar barnen väldigt mycket. Ett bord i taget.  

Samma kock fortsätter att beskriva genom ett praktiskt exempel kring ett barn i anslutning 

kring måltid: 

Men vi har till exempel ett barn, då hjälper jag till. Istället för jag gör köttgryta, jag steker 

kött och kokar men då kan jag ju ta undan från såsen och då ger jag kött. Bara och sen om 

de gillar potatis. Vi hade till och med ett barn som till och med, majs för sig, potatis för sig 
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på en tallrik, kött för sig och så gjorde vi små assietter så att barnet kunde välja, ena 

gången ville den äta de den andra gången det. Då kan jag fortsätta med sådana grejor till 

dess att fröknarna börjar blanda ihop två grejor i taget eller så. 

 

Kocken beskriver att dennes agerande och praktiska görande i matsituationen då hen studerar 

barnets direkta agerande kring matsituationen och hur kocken uppmärksammar sättet barnet 

vill ha sin mat avslöjar en outtalad begreppsformulering. Det är barnets agerande och på vilket 

sätt barnet serveras som preciserar eventuella svårigheter och behov av stöd. Kocken 

beskriver också hur matsituationen anpassas efter barnets behov utan att ifrågasätta eller att 

skynda på en anpassning av barnet självt även om en sådan kan tolkas vara ett långsiktigt mål. 

En annan beskriver barnen i behov av särskilt stöd kring kost mer direkt: 

Intervjuare: Och just när det är kostrelaterat, vad tänker du då först när man tänker barn i 

behov av särskilt stöd och kost?  

Kock nr 7: Ofta så är de väl insnöade på en typ av livsmedel eller en specifik sort. Så det 

är bara den som går hem. Men sen har jag ju lärt mig över åren att det går ju att arbeta lite 

med det men man måste vara väldigt försiktig, annars så sparkar det bakut. Så det går det 

att få dem att vänja sig vid andra saker än bara det där specifika som de har valt från 

början. Men det är svårt, man får jobba mycket med det. 

Också här framträder en avvikelse utan att använda specialpedagogiska eller medicinska 

termer samtidigt som arbetet med att introducera annan kost beskrivs vara svårt. På fråga om 

vad specialkost innebär beskrivs detta av samma kock med ett specifikt språkbruk och mer 

preciserade termer med följande exempel: 

Intervjuare: Vad tänker du om du tänker specialkost? 

Kock nr 7: Ja det är väl mer laktos och gluten och alla som är för religiösa skäl. Och alla 

som väljer att äta vegetariskt och vegan. 

 

En annan kock resonerar kring gruppindelning av specialkost med följande: 

Intervjuare: Har du grupper i specialkosten? Förstår du hur jag menar? 

Kock nr 8: Japp. Just den här terminen är det ganska enkelt. Förra de som gick upp till 

sexårs nu, där hade jag jättegrava allergier och sen har jag special kost som, jamen ej fläsk 

och man är vegan, man är vegetarian. Det är lite såhär men det finns gluten, mjölkprotein 

det var nån som, hen kunde nästan inte äta någonting. […]. Så att jamen det är jättemycket 

att tänka på. 
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Intervjuare: Så då är det specialkost medicinska skäl, specialkost allergi/överkänslighet? 

Kock nr 8: Japp överkänslighet och sen religion och sen är det då vegan, fast det har ju 

föräldrarna, ja livsval som föräldrarna valt.  

Intervjuare: Tänker du att det skulle kunna finnas en till grupp?  

Kock nr 8: Ja.  

Intervjuare: Hur tänker du där? 

Kock nr 8: Önskemat. Där jag har faktiskt haft. Förra året fick jag ett läkarintyg där det 

här barnet hade väldigt svårt att äta. Så hen rullade på tre olika maträtter. Hen käkade i tre 

månader en sak sen bytte vi så käkade hen i tre månader, å sen bytte och käkade i tre 

månader. 

Det är först efter att intervjuaren fortsätter att fråga kocken kring fler grupperingar kring 

specialkost som de flesta kockarna yttrar sig kring något som kan vara till grund för en annan 

definition eller beskrivning av behov av särskild kost i andra skäl än de bottnade i vissa 

medicinska/etiska livsval/religiösa skäl. Några kockar gör en begreppsbenämning kring något 

som kallas ”önskemat”. Kock nr: 8 hänvisar till ett läkarintyg i exemplet ovan, men gör inga 

resonemang kring läkarintygets innehåll eller medicinsk legitimitet. Samma kock resonerar 

vidare om begreppet önskekost: 

Kock nr 8: Mat, jag tror att det handlar om maten, konsistensen. Hur det ser ut på tallriken 

och vad man kanske är van vid hemma alltså hur mycket. Men jag tror att mest 

konsistensen, man är van vid en sak. Att det här är bra, så vågar man inte testa och så låser 

man sig och så äter man ingenting alls i stället och sen går man och är hungrig här och sen 

dippar humöret. Så kan de inte leka med sina kompisar istället, så för mig önske, fast 

egentligen är det ju nödvändigt att de får den här maten att det är så.  

 

Kocken problematiserar själv kring orsaker till beteende och dess konsekvenser ur ett 

praktiskt perspektiv förklarat med hjälp av biologiska och psykologiska tolkningar. Hen gör 

inga hänvisningar mot begrepp relaterat till selektivt ätande eller liknande utan framhäver 

sociala konsekvenser för barnet i sin tankegång vidare mot dennes egen tolkning av ett 

missvisande begrepp, och säger att kosten är nödvändig för barnet.  

De flesta kockarna beskriver inte att barn med ett selektivt ätande eller behov av särskilda 

rutiner kring sin kost måste diagnostiseras eller ha sitt behov specificerat i läkarintyg även om 

någon kock berättar om ett läkarintyg. Kockarna uttrycker att de förstår barns behov som 

faktiska och viktiga att ta hänsyn till. Det är en kock som berättar på frågan om hen blir 

informerad kring barn i behov av särskilt stöd: 
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Kock nr 7:  Ja det blir man ju inte. Men jag vet inte för att det, det här är ju min egen 

uppfattning men jag får ju för mig att barn i förskoleåldern inte får liksom den stämpeln. 

Intervjuare: Tänker du diagnoser? 

Kock nr 7: Ja diagnosen liksom eller det är ju som man hör ju i personalrummet såklart, 

men jag tycker inte alls att man får reda på det. Men det vet jag däremot, som när man 

jobbar på sommaren eller nånting sånt, och hopar in på skolorna, så det är mer fritids. Då 

vet man precis vilka de barnen är. Som har liksom önskekost och de här grejorna. Jag 

tycker inte att man får reda på mycket i förskolorna.  

Kocken beskriver en förståelse att svårigheter som kräver behov av särskilt stöd i måltids och 

kostsituationer innebär att barnet ska vara diagnosticerat. Hens uttryck är att det sker först i 

skolan och att det då blir tydligare. 

Information -grunden för delaktighet  

Här redovisas resultatet för frågeställningen kring kockens uppfattning av sin delaktighet 

kring specialpedagogiska frågor i anknytning till kost, måltid samt måltidssituationer och barn 

i behov av särskilt stöd. Alla kockar beskriver information vara en förutsättning för deras 

delaktighet. Informationsgången mellan pedagoger, kockar och vårdnadshavare förstås till 

störst del vara uppfattad av informell ensidig karaktär, och av mindre uttömmande art. Fler av 

kockarna beskriver också att de många gånger inte får information som påverkar deras arbete 

eller ett gemensamt arbete kring barn ur ett specialpedagogiskt perspektiv. En kock 

formulerar det enligt nedan: 

Kock nr 4: Kanske nån kunde berätta för oss mer om hens karaktär, vad hen gillar […]. 

Hen gillar runda grejer. […].  Då för jag fick själv veta […] det finns ett barn som gillar 

runda. Hen äter såna runda bröd. Sen en dag det var […] pepparkakor och då åt hen typ 

sex pepparkakor. […] det var en stor grej. 

Intervjuare: Och då var de runda då? 

Kock nr 4: Ja de var runda och då säger jag såhär, varför fick jag inte fick veta det innan?  

Kocken ger uttryck för att denne genom information, skulle kunna förbättra sina insatser 

riktade mot barnets preferenser.  

Det är inte alltid som informationen mellan kock och pedagog beskrivs som svår eller av 

ensidig art. Även om informationen kan beskrivas som informell ofta muntlig, uttrycker en 

kock att pedagogerna alltid är noga med att informera och involvera kocken kring 

specialpedagogiska frågor när det handlar om barn och kostrelaterade frågor. Kockarna ger 
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också uttryck för egna strategier för att få information och vara delaktig i det 

specialpedagogiska arbetet tillsammans med pedagoger. En kock beskriver följande: 

Kock nr 5: Då följde jag med liksom, då har jag koll. Att det barnet, inget annat får till 

exempel om. De går ju via köket om man säger, då var det likadant. Då berättar fröknarna 

alltid för mig informerar mig att (namn på kock), vi tänker göra så och så. Är det ok? Ja 

varför inte det? Sen vi tänker vi börjar med en rätt. Vi börjar med en grej, och är det ok 

med dig? Ja det är ok. För då är jag med varje stund dom ändrar. 

Kocken beskriver att denne är aktivt delaktig och att all information också går via köket. I de 

fall där kocken uttryckt att informationen inte alltid går fram till köket, uttrycks ofta 

frustration över att kockens arbete inte tas på allvar, men även uttryck att det försvårar eget 

arbete så uttrycks oro att fler exkluderas i informationsflödet kring barn i behov av särskilt 

stöd. En kock beskriver detta nedan: 

Kock nr 4: […] ett barn som äter samma sak varje dag. Vi pratar om nån nivå lite extrem, 

lite mer avancerad. Det barnet äter samma saker varje dag, och då gick jag för att berätta 

och be om ursäkt för att jag inte tinat den matvaran, och fråga om vi kunde göra något 

annat till hen idag? Och då fick jag svaret, nej men det är lugnt, det är flera veckor sedan 

hen slutade äta det. Ok.  

Intervjuare: Ok. 

Kock nr 4: Precis, ja ok. […]. Ja precis är det ok?! 

Intervjuare: Nä vad ska man säga? 

Kock nr 4: Kanske du någon dag tänkt komma till mig, och berätta för mig? Det är jag 

som lagar mat. Jag måste ha en logistikplan, plus vi måste också. Har du berättat för 

föräldrarna. Vet nån om att hen har slutat äta det också nu? 

Den informella informationsöverföringen och avsaknad av utvärderingsrutiner skildras 

återkommande av de flesta kockarna, och beskrivs av en kock på fråga om hur och när denne 

oftast får information, med uppföljningskaraktär av pedagoger med följande: 

Kock nr 1: I korridoren här utanför. Jag kanske ska gå och hämta något material till köket 

och då kanske jag träffar på en pedagog som säger ”idag gick det jättebra, då åt dom, båda 

två” Eller så ”Vad kul” säger man då. Vad roligt.  

En annan kock beskriver den informella karaktären av information, utvärdering och 

uppföljningsrutiner när hen uttrycker sig om antalet i behov av specialkost av andra orsaker 

än allergi/religion/etik/livsval på olika avdelningar med: 

Kock nr 8: Ja det finns. Det finns nog på ganska många. Alltså avdelningar, men inte som 

jag fått ett intyg för att den ska få äta. Han eller hon tycker inte om när det är så på 
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tallriken. Då brukar jag lägga det på minnet så att jag vet. Så jag har vegetarianer och den 

ena tycker inte om röror, hen vill typ bara ha cornfile. Självklart steker jag cornfile. Vill 

hen äta cornfile i tolv månader så varsågod. 

Kocken berättar om egna skapade rutiner och en avsaknad av rutiner i organisationen kan 

förstås. 

Lokalernas utformning och strukturer för delaktighet  

Kökens placering och utformning beskrivs påverka informationsöverföringen och kontakten 

mellan kock, pedagoger, vårdnadshavare och barn. Här lyfts också återkommande en 

plattform för informationsöverföring här beskriven som ”Tavlan”. En markerad plats som kan 

tolkas vara en av få rutinmässiga och formaliserade platser och metod för 

informationsöverföring. Här skriver pedagogerna upp antalet personer som ska äta för dagen, 

samt vilken form av specialkost som de då behöver per avdelning. På två av förskolorna finns 

det också där beskrivet specialkost till barn som har särskilda rutiner kring sitt ätande vilket 

också det ska noteras av pedagoger. Tavlan för specialkost förstås viktig för alla kockar och 

de flesta kockarna lyfter att även den formen av kommunikation brister från pedagogernas 

sida. Kockarna uttrycker en blandning av förståelse och frustration kring detta när 

informationen inte kommer dem tillhanda inom utsatt tidsram. En kock berättar följande på 

frågan om hur kök och pedagoger kommunicerar: 

Kock nr 4: Du kan se det. 

Intervjuare: Det är tavlan där? 

Kock nr 4: Det är det. Klockan är tio i tio och jag skulle. Fortfarande en avdelning, […]. 

Om dom är här eller inte. Klockan är tio i tio. Om 40minuter ska maten gå ut.  

Det händer sånt här. Men jag förstår också, vi pratade om det, det kan bli som det hände 

någonting, det är kort med personal, det är föräldrar som inte meddelat, de väntar. Alltså 

det är inte heller så lätt för dem. Så men. 

Intervjuare: Du menar att det är flera olika omständigheter som gör? 

Kock nr 4: Ja det är det. De kan bli bättre, jag förstår det är lite svårt ibland. Men ibland, 

inte. Ibland betyder ibland. Inte hela tiden, varje dag. Ibland är ingen rutin. Så det är det.  

 

Kocken berättar om avsaknad av en mängd information som är viktig för dennes 

yrkesutövande. Hen uttrycker att det inte ät lätt för personalen och anger fler möjliga orsaker 

till att information inte kommer fram till kocken. Samtidigt formulerar sig kocken att det är 

återkommande varje dag.  
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De olika kockarna beskriver olika kökslokaler och vad den fysiska placeringen och 

utformningen av köket kan medföra kring information, samarbete och samverkan men även 

delaktigheten och känsla av tillhörighet i förskolans arbetsmiljö. Alla kockar utom två 

beskriver att förskolans lokalutformning och kökets placering påverkar ett samarbete. En av 

kockarna beskriver en positiv förståelse av kökets utformning med följande under intervju: 

Kock nr 5: Alla, de föräldrarna som går förbi på mornarna och barnen också. Det är 

jättehärligt, för då får man direkt kontakt med dom. Man kommer närmare. 

Intervjuare: Nu är ju personalrummet precis här och alla går förbi som sagt avdelningarna. 

Kock nr 5: Ja. Förut tänkte jag att köket var bättre, man får ju inte ha och barnen vet de vet 

precis de kommer inte innanför den här gränsen, typ vid vagnen. De är vid vagnarna men 

aldrig in.  

Intervjuare: Men då kan du ändå ha uppsikt i vad som händer i verksamheten på ett helt 

annat sätt? 

Kock nr 5: Ja. Helt. Ungarna som försöker smita också som jag ser. Småttingarna. 

Intervjuare: Ja?  

Kock nr 5: Jamen det är jätteskönt planlösning tycker jag. Jag gillar att vara med barnen 

än att sitta ensam i en håla någonstans.  

 

Kocken beskriver att genom kökets placering får hen en långt mycket större möjlighet att se 

vad som händer i verksamheten men också att planlösningen gör att en potentiell isolering 

bryts och en större närhet till vårdnadshavare och barn görs möjlig. I samtalen med kockarna 

återkommer annars vanligast uttryck kring upplevelser av ett arbete och arbetssituation 

ensamt och isolerat från andra. En kock uttrycker att lokalens beskaffenhet utgör stor 

påverkan och försvårar kommunikation. 

Kock nr 7: Ja och i det gamla huset så hade jag det jättebra. Alltså köket var ju slitet ja, det 

var därför vi fick flytta […]. Men, det låg liksom mer centralt och jag hade stora 

panoramafönster ut mot huvudentrén av förskolan, så jag kunde vinka till alla liksom när 

de kom på morgonen och när de gick på efter middagen. Och personalrummet låg precis 

utanför så då hade jag mycket mer kontakt med personalen också. Här är jag verkligen 

avskuren och nästan isolerad. Så att jag måste kämpa för att hålla kontakten själv.  

Intervjuare: Känner du att det är du som måste jobba på den? 

Kock nr 7: Ja. Det tycker jag. 

Intervjuare: Vad tror du att det beror på? Ja förutom den här fysiska rumsliga? 
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Kock nr 7: Ja, vi har inte tid. 

Kocken formulerar sig kring isolering från personalen på förskolan och beskriver vidare att 

ansträngning måste göras för att hålla kontakt med dem. Utöver kökets placering lyfts 

tidsbrist vara en orsak till ensamhet i sin arbetsmiljö. 

Ledning och organisationens påverkan av kockens delaktighet 

De kockar som har sin närmsta chef på annan plats än i förskolan uttrycker en frustration 

kring att detta påverkar information och samverkan med pedagoger och pedagogisk 

verksamhet på ett negativt sätt. Utöver detta uttrycker en kock åsikten att dennes chef inte har 

någon särskild insyn i hens arbete på förskolan och berättar: 

Kock nr 7: Min chef sitter på kommunhuset i kommunen. Vi träffas någon gång på APT 

men annars så inte så ofta. Finns ju alltid på telefon och mail. Så klart men de har ju ingen 

jättetydlig inblick i, tycker jag, i mitt arbete. 

Intervjuare: Och vad tänker du att det kanske medför då i ditt arbete?  

Kock nr 7: […] jag tycker det är ganska svårt att ha chefen sittandes där nere. Jag hade 

hellre sett att förskolechefen hade nått, någon typ av ansvar eller del ansvar mot mig, för 

att jag och förskolechefen har ju inte så mycket samarbete överhuvudtaget. Så att det blir 

ju liksom som en klyfta och en vägg liksom emellan på något sätt. Det blir svårare att få 

samarbetet mellan pedagogerna och kock för vi har olika chefer vi har olika budget. Man 

kan liksom inte låna av varandra, allting ska skrivas upp.  

Kocken ger uttryck åt att eventuellt samarbete med pedagoger blir lidande genom 

utformningen av organisationen och beskriver det som att detta orsakats av olika chefer för 

kock och pedagoger utöver problematik kring olika ekonomiska riktlinjer. En annan kock 

beskriver i samtal där fråga tas upp om det finns rutiner kring barn i behov av särskilt stöd i 

kostrelaterade frågor, där den pedagogiska verksamheten har en annan chef än kocken med 

följande: 

Kock nr 6:  Ja jag sitter i alla fall inte på det Jag vet inte och jag får för mig att de kanske 

inte heller vet. 

Intervjuare: Är det något man pratar om? Det finns ju olika organisationer i olika 

kommuner har jag förstått. Vissa har ju chefen på plats. Alltså förskolechefen är chef för 

kök. 

Kock nr 6:  Och det är inte min chef. Jag har ju en kostekonom som chef som sitter här 

nere i kommunen. 

Intervjuare: Ja ok, så att det är en kommunal tjänsteperson som sköter den biten? 
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Kock nr 6:  Precis. Ja som är min närmaste chef. Så det är ju också lite här man har ju inte 

jättemycket kontakt med förskolechefen som ibland är på huset liksom hen kanske sitter 

på en jäkla massa information det vet jag inte, men jag tror inte det.  

I formuleringarna framträder utöver ovisshet kring formella rutiner en distans mellan kock 

och förskolans ledare som är ansvarig för förskolan och chef på kockens fysiska arbetsplats 

men inte är chef för kock eller kök.  

Yrkesdomäner, identitet och samarbete 

Under denna rubrik besvaras frågeställningen om vilka personer eller yrkesgrupper som 

samarbetar eller samverkar med förskolans kock i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i 

och inför måltidssituationer. Det är pedagogerna som kockarna beskriver vara närmast barnen 

i verksamheten och förstås vara möjliga samarbetspartners men också vårdnadshavarna lyfts 

fram som mycket viktiga. Ett ”Vi och dom” kommer fram ur kockarnas uttryck i samtal kring 

pedagogerna, men även i observationerna. Vid observationerna uppfattades pedagogernas 

inträdande i kockens rum -köket som ett domänöverskridande. Pedagogen närmade sig 

försiktigt kockens yrkesutövande praxis som tydliggörs av rummet med sina olika artefakter. 

Pedagogerna stannade ofta kvar just i dörröppningen och sträckte sig in i köket eller höjde 

rösten för att nå kocken. Det framkommer uppfattningar från kockarna om de olika 

yrkesrollerna och yrkesdomänerna där pedagogerna förstås ha fler samarbetspartners som 

påverkar pedagogernas situation och förutsättningar. Parallellt tolkas kockarna mestadels ge 

uttryck för avsaknad av förståelse för kockens yrkesutövande genom pedagogernas 

förhållningssätt. Samarbetet förstås problematiskt och otillräckligt i de flesta intervjuerna, 

med en önskan om ett djupare gemensamt arbete från kockarnas perspektiv. En kock 

problematiserar kring begreppet kollega enligt nedan: 

Kock nr 4: Kollegor det är de som du jobbar med varje dag och jag jobbar med dem varje 

dag. Men vi ses kanske fem minuter bara när de kommer eller här (pekar mot 

dörröppningen mot matsalen). 

Kocken får sedan frågan hur hen tror att pedagoger uppfattar kocken och beskriver följande:  

Kock nr 4: Jag tror, det är […] fortfarande lite som. Köket. Och pedagogik. Det som vi ska 

jobba för att få till […]. 

Samma kock uttrycker vidare kring samarbete och begreppet kollega enligt följande: 

Kock nr 4: Vi samarbetar men jag jobbar inte med dom. […] det skulle bli, vi är inte 

kollegor därför att vi inte jobbar med samma […]. En kollega är samma, du jobbar på 
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samma kontor, men här jobbar vi i samma hus med två olika professionalitet er. En är 

lärande och jag lagar mat.  

Kocken ger uttryck åt att hens arbete skiljer sig från lärandet och är det är två olika 

yrkesutövanden i två olika grupper men att detta kan göras tillsammans vid ett samarbete.  

Det finns en kock som beskriver en nära och god gemenskap till pedagoger och barn. Där 

pedagogerna och barnen gemensamt bjuder in kocken till samhörighet.  

Kock nr 5: Alla fröknarna de är. De bjuder in mig. Ibland har det till och med har hänt att 

barnen har ropat på mig och jag har inte hört. Då kommer fröken in. (Kockens namn) de 

vill att du ska komma och sitta här. De kommer in ibland och säger att nu får du komma in 

och fika med oss eller sitta med oss.  

Kockens resonemang och beskrivning skildrar olika grupptillhörigheter men att inbjudan görs 

för att kocken ska delta i pedagoger och barns gemenskap i ett domängränsöverskridande. 

Förståelse för pedagogik och pedagoger  

Alla kockar uttrycker sig kring pedagogerna och fler gånger lyfts hur man som kock har 

åsikten att pedagoger påverkar barnens ätande. I resultaten av intervjuerna framkommer det 

att pedagogernas förhållningssätt till mat påverkar även relationen till kocken och ett 

samarbete mellan dem.  

Kock nr 1: Det där är intressant det här med påverkan hur man påverkas. Det är ju bara gå 

till sig själv. Liksom hur lättpåverkad man kan vara. Med mat. Å då är det nått jag sett i 

alla år. Som vissa grejor äter inte till exempel många pedagoger. Det har ju varit jättesvårt. 

Just det här med vegetariska, linser och bönor och de är det många som har svårt för det. 

Och då kan man se, de kan jag se. Det tycker jag är lite kul ändå, ja där äter inte 

pedagogerna och barn äter inte. Men där pedagoger äter så är det stor skillnad. 

 

I en annan intervju utvecklar samma kock sitt resonemang kring den vuxnas påverkan av 

barns ätande. 

Intervjuare: Det här tyckte jag var spännande att du sa att det handlar om rädsla, att det 

kan handla om rädsla. Att man inte riktigt vet vad man stoppar i sig och så. 

Kock nr 1: Att man inte känner igen det.  

Intervjuare: Då tänker jag, ja är det specialpedagogiskt då? Hur tänker du där? 

Kock nr 1: Ja, det vet jag inte faktiskt. Ja, jomen det är det ju. Där är det ju det den 

pedagogiska biten att man som vuxen måste få ett barn att våga eller hur. Om man bara 

tänker tillbaka när man hade små barn. Och att man, det som är viktigt, väldigt viktigt det 
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är ju att man som vuxen äter av det som man erbjuder barnet. För då kan ju de lita på att 

det är ok. 

Kocken uttrycker genom sitt svar på fråga, att pedagogerna skulle kunna arbeta 

specialpedagogiskt förebyggande genom att agera på ett sådant sätt som skapar trygghet för 

barn. Kocken beskriver att pedagogens eget ätande är en form av pedagogik och gör ingen 

egen direkt skillnad på specialpedagogik och pedagogik. De allra flesta kockarna berättar att 

de gärna arbetar pedagogiskt med barn och pedagoger. En av dem uttrycker sina tankar om att 

använda kockens yrkeskunskaper i pedagogiskt arbete men att detta samarbete är beroende av 

pedagogernas engagemang med följande: 

Kock nr 7: Alltså det finns hur mycket idéer som helst egentligen. Det är bara intresset 

från pedagogerna som behövs. Jag har jättemycket planer och tankar och idéer som jag 

skulle vilja genomföra som inte hinns med. Jamen hela den här sapere metoden. Smaka 

grönsaker, titta på grönsaker, just nu så försöker jag odla ärtskott i matsalen, det är 

någonting i alla fall. Men det är ingenting som barnen varit med på så i början. Tyvärr. 

Så det finns ju massor man kan göra. Men bara få ett samtal kring maten också, vad är det 

här vi har här? Vilka färger är det? Vad smakar det? Hur känns de i munnen? 

Det är inte bara pedagogernas intresse som kocken beskriver som saknas för ett utvidgat 

pedagogiskt arbete kring kost och måltid utan lyfter även att tiden inte räcker till.   

Kockens samarbete med vårdnadshavare 

Utöver pedagogerna som samarbetes eller samverkanspartners förstås också vårdnadshavarna 

som många gånger bättre sådana än pedagogerna vid de fall som anses vara relaterade till ett 

mer selektivt ätande. Fem av åtta kockar uttrycker att det är viktigt med en direkt dialog med 

vårdnadshavarna i de fall kocken identifierar att barn har stora svårigheter kring kosten. En av 

kockarna berättar att hen vill ha en direkt kontakt och dialog med barns vårdnadshavare i 

förståelsen av att det kan hjälpa hen att tolka barn och vårdnadshavare för att kunna hjälpa på 

bästa sätt. Kocken skildrar detta samarbete utöver samtal med pedagogerna med följande: 

Kock nr 5: Ja och det är med föräldrarna, har jag också kontakt. Så det är kring 

specialbehov och barn. Då har jag kontakt med föräldrarna i direktdialog. För att förstå 

barnen bättre och vad föräldrarna tänker och vad jag kan erbjuda dom.  

Intervjuare: Vilka barn i behov av särskilt stöd tänker du då kring?  

Kock nr 5: Då tänker jag sådana där special barn om man säger, inte dietkost inte det. 

Dietkost också för det beror på, de ändrar ju succesivt när de testar grejerna så det också. 

Men de barnen som inte har dietproblem men inte kan hantera vanlig mat, ingen kladdig 
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mat, inte så där. Vissa äter bara köttbullar eller korv. Så då försöker jag hjälpa till där 

också.  

Intervjuare: Och då har du direkt kontakt med föräldrarna? 

Kock nr 5: Ja. 

Intervjuare: Och är det regelbundna kontakter då? 

Kock nr 5: Blir det någon förändring, märker jag någon förändring. Ser jag föräldrar eller 

ser jag inte föräldrarna så har jag en dialog med fröknarna. Att nu märker jag att det 

barnet, är det så, är det något problem eller? Den har blivit bättre eller? Och sen är det 

riktigt problem, då vill jag gärna prata med föräldrarna. 

 

I intervjuerna är det två kockar som uttrycker att de har regelbunden och direkt kontakt med 

vårdnadshavare och inte bara de som har barn i tidigare beskrivna svårigheter. De kockarna 

har utarbetat strategier för att lättare nå vårdnadshavarna till barnen på förskolan. En kock 

beskriver sina tankar kring att nå vårdnadshavare med att berätta om sin strategi för att nå 

vårdnadshavare och främja kommunikation med dem: 

Kock nr 7: Jag försöker synas på föräldramöten och om vi har några gårds fixar grejor och 

så länge det inte krockar med mitt liv, för det blir ju på min övertid. Det är inget som blir 

planerat. 

Intervjuare: Då tar du själv initiativet? 

Kock nr 7: Jag tar själv initiativet själv. För att jag tycker att det är viktigt och jag vill 

synas och att vi ska vara involverade att alla ska veta vem jag är. Det ska inte vara konstigt 

att gå till köket och fråga en fråga eller. Ja, jag vill synas. Jag vill inte vara den där 

anonyma som står där borta och hen som lagar mat som aldrig syns. Man tänker inte på att 

barnen äter mat om dagarna överhuvudtaget. 

 

Övriga kockar beskriver en mer sporadisk kontakt med vårdnadshavare vars barn inte 

identifieras ha svårigheter kring kost, där den mesta kommunikationen beskrivs föras mellan 

pedagogerna och vårdnadshavarna innan den når kocken. Det är två av kockarna som berättar 

att de inte har någon större kontakt med vårdnadshavare generellt och inte heller när det gäller 

barn i behov av särskilt stöd kring kost. En av dem berättar att kontakten sker mellan 

pedagogerna och vårdnadshavarna som vid behov förmedlar information vidare till kocken. 

Hen skildrar detta med:  
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Kock nr 3: Ja föräldrar, dom kontaktar inte mig. Dom är mest i kontakt med pedagogerna 

som pratar med varandra. Och om vad tycker barnen om för mat. Och sen så kan 

pedagogen komma och säga till mig om det finns någon som allergisk eller som inte äter 

fläsk eller nånting, så dom kontaktar mig. 

Här kan skillnader förstås mellan dessa kockar och kocken förlitar sig på att denne får 

nödvändig information kring barn. 

Kockens arbete med barnen 

Här följer resultat kring frågeställningen som besvarar vad kockarna upplever att deras del av 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd kring kostrelaterade frågor innebär och går till. 

Vilket förstås vara av en direkt praktisk karaktär riktat mot individ efter information av mer 

informell form, i en för kockarna många gånger nära relationell handling där agerandet i de 

flesta fall också den är av mer informell art. Ett mer vanligt beskrivet sätt att hantera 

information kring kost som kunde ätas var via lappar i köken eller att kocken lägger 

informationen på minnet. Det fanns en kock som beskrev att det vid intervjutillfället fanns 

formella rutiner nedskrivna hos kocken till vikarier. Även om många av kockarna berättar om 

rutiner med barn och pedagoger, förstås de vara av informell och outvärderad karaktär.   

En kock berättar om sitt direkta arbete med barn som har svårigheter kring viss kost att hen 

strävar efter att barnet ska ha samma mat som övriga och har som strategi att ha mat i reserv i 

frysen om det inte skulle fungera.  

Kock nr 7: För att jag vill ju att hen ska försöka. Äta utav all mat, men sen har jag ju 

reservare i frysen i alla fall. Och det står liksom i vikariepärmen om det skulle vara någon 

annan som är här, så här gäller det.  

Intervjuare: Så då har du en plan? 

Kock nr 7: Ja, lite reserv mat, liksom om maten inte skulle gå hem, men sen som sagt jag 

har kommit ganska långt med den här personen som jag har idag 

 

Det direkta arbetet beskrivs i hur man lagar till kosten och hur den serveras. En kock berättar: 

Kock nr 5: Vi pratar. Vi följer det barnet. Tills den har blivit bättre. Vi har ett barn […]. 

Hen var sådär. Det gick inte, bara med pannkaka. Det var ingen allergi. Barnet hade ingen 

allergi, […]. Men nu kan hen äta vad som helst. Hen kan äta grytor hen kan äta 

vegetariskt. Färs, sås till exempel som är kladdigt och det gick inte förut. 

Intervjuare: Nej, jag förstår. 



  

34 

 

Kock nr 5: Så vi började sakta sakta vi började lägga till. Vi hoppade över men vi hade vid 

sidan om som hen inte fick se. Att jag hade gjort redan annan mat till hen. Hen fick testa. 

Ena gången fick hen lägga på tallriken och det fick räcka. Och sen fick hen den här andra 

maten som hen verkligen gillade. Sen andra gången ja men hen fick bara smaka en liten 

bit och hen fick ändå sin favoritmat. Vid sidan om. Men vissa gånger vi tillslut tog bort 

den. Då började hen smaka, hen åt allt annat, men den, hen började smaka men den låg 

kvar på tallriken, sådana grejor. Vi följer tills. Det barnet kan äta vad som helst. 

Kocken beskriver processen kring att stötta ett barn i att utöka sin kostrepertoar. Det är en 

praktisk och konkret beskrivning i hur man agerat. Kocken formulerar sig i ”vi” form och 

förstås uppfatta sig delaktig i ett direkt samarbete med pedagoger.  

Alla kockarna har uttryckt att de bryr sig om barnen, och har vidare uttryckt att målet är att 

alla barn ska tycka om maten och äta sig mätta. Uttryck görs kring mat som omsorg och även 

att mat innebär omsorg. De kockar som arbetar aktivt med barn som har svårigheter i 

samband med kost har alla uttryckt omtanke och band till dessa barn men också en önskan om 

att på något sätt hjälpa barnen mer i sin relation till mat och kost. En kock beskriver att hen 

har en strategi kring uppmuntran och försök till ett relationellt arbete med nedanstående ord: 

Kock nr 7: Ja, jag försöker, alltså om man har en. Om jag försöker prata med hen också, 

liksom att försöka trigga hen och försöka få hen att tänka i andra banor, även om det bara 

kan vara en liten fras när hen lämnar tallriken eller såhär, att, å var det gott idag då? Ja 

men jag försöker, ja. 

 Intervjuare: […] barnen med special kost eller med speciella rutiner kring sin kost eller 

speciell mat. Hur upplever du relationen till dom?   

Kock nr 7: Men jag tycker att vi har lite mer relation än vissa andra barn, just för att jag 

vill försöka få hen att förstå min sida också och, blir man lite mera vän med dom så 

upplever jag att det går lite bättre också för att då vet de att där inne står det någon jag 

känner. Hen fixar min mat. Ja lite lite så tänker jag.  

En annan kock beskriver sina känslor kring ett barn och arbetet med detta: 

Kock nr 4: En en av dom, det finns en relation som det var väldigt. När det hände, den 

grejen. Jag började nästan gråta för det var så väldigt. Då jag när serverade sådana här 

pepparkakor då kom hen och tittar på mig. Jag känner ok hen vill se nånting men jag vet 

inte, vad vill du se? Då kom hen till mig och hen skulle börja krama mig. Då var det ok. 

Det finns en kommunikation. Det finns nånting i såna barn, det finns inte, dom kan inte 

prata. Ok då, det är deras grej som är svårt, men dom vill kommunicera det finns nån. 

Intervjuare: Man kommunicerar på ett annat sätt bara?  Man har ett annat språk? 

Kock nr 4: Det behövs bara förstå hur dom kommunicerar det är så enkelt. Hur, bara 

fokusera hur den här personen kommunicerar och då kanske vi kan förstå.  
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Kocken uttrycker starka känslor kring kommunikation med barn i svårigheter kring tal och 

uttryck. Kocken beskriver sina tankar kring att arbeta och försöka förstå individen där denne 

uppfattar att det är viktigt att anstränga sig för att inse hur barn uttrycker sig och 

kommunicerar. En annan kock beskriver arbetet med ett barn i behov av särskilt stöd kring 

kost, där starka känslor från kockens sida beskrivs liksom ett starkt relationellt engagemang 

kan förstås, utöver att kockens praktiska agerande direkt riktat mot barnet beskrivs enligt 

följande: 

Kock nr 5: Du kan inte koppla av du måste vara inne i deras värld om man säger så för att 

förstå dom. Och de ska få den näring som de behöver och det som de gillar. Kan de inte 

äta. Vi börjar till exempel med ett barn med autism. Gillade inte såserna och gluten fick 

det inte vara, och tillexempel steka kött steka korv, ingen sås. Ingenting vid sidan av. Efter 

kanske några månader då vågar man laga i grytan och plocka bort den, utan sås. Till och 

med vi tog bort med papper och torkade bort såsen, men smaken låg kvar i den och så den 

vågade testa det och det gick. Sen andra gången vi tog från såsen men torkade inte bort, så 

väldigt små små grejor man behöver ändra. Eller man följer. 

Intervjuare: Hur känner du relationen med det barnet?   

Kock nr 5: Alltså du anar inte. Det känns som om man har ett eget barn om man säger så. 

Det är man blir överlycklig när det barnet kan äta med alla andra barn. Den hade egen 

plats nära dörren i början. Ville inte flytta och det var på kanten, inte i mitten. På kanten 

nära dörren […] och det gick ju bra. Från dörren till den där stolen när hen kom, så det var 

jättehärligt. Vi var överlyckliga från det att hen kunde sitta vart som helst i matsalen och 

kunde äta, stå i matkö och tog vanlig mat och åt. Du kan tänka dig hur det känns.  

En annan av kockarna beskriver sin glädje och känsla där förståelsen görs kring framsteg och 

ett lyckat arbete med följande ord: 

Kock nr 7: Man blir så glad för de här små grejorna, men gud hen vågade smaka idag. Det 

är glädje liksom. […]. Det är jättestort jag tror inte att alla förstår det och tar till sig det, 

inte ens pedagogerna tror jag. 

Stor glädje och lycka beskrivs hos kockarna men också ett starkt engagemang i arbetet med 

barnen.  
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Diskussion 

Här följer diskussion kring resultaten vilken förs i relation till syfte och frågeställningar samt 

till tidigare beskrivna bakgrund och relevans för specialpedagogisk forskning samt teoretiska 

perspektiv. 

Struktureringen följer tidigare resulterande teman, även om endast den första temarubriken 

behållits också i diskussionen. Diskussionsrubrikerna följer liksom rubrikerna i resulterande 

teman även de en följd där diskussionsinnehållet grupperats efter förståelser applicerbara i 

organisation-, grupp- och individnivåer. Först inleds med resonemang kring Specialkost, 

specialpedagogik och kost. Detta för att grundlägga diskussionen med kockarnas förståelser 

av begreppet barn i behov av särskilt stöd relaterat till kost. Efter detta följer rubriken, Kocken 

hur görs hen delaktig? Vilken delats in i underrubrikerna, Yttre perspektiv och Inre 

perspektiv då den ena behandlar ett större organisatoriskt perspektiv och den andra delvis 

närmar sig ett mer gruppåverkande resonemang, vilket fortsätter i innehållet under rubriken, 

Samverkan eller samarbetande parter - vilka och varför?  Och slutligen antas en mer 

individpåverkande infallsvinkel under rubriken, Kockens specialpedagogiska arbete. 

Specialkost, specialpedagogik och kost 

I resultatet kring hur kockarna beskriver sina förståelser av vad de tolkar begreppet barn i 

behov av särskilt stöd kring kost berör för svårigheter, redogörs för tre former av specialkost. 

Alla kockar uttrycker sig med lätthet om kost i relation till specialkost där allergier och 

överkänsligheter benämns liksom specialkost kring religion, etiska livsval eller livsstil. 

Kockarnas kunskap kring dessa tydligast avgränsade grupperna av specialkost förstås vara 

hög. Något som också Livsmedelsverket (2018) uttrycker att kockar i förskolan bör ha. De 

vagaste beskrivningarna gjorda av kockarna är de kring vad man tolkar som svårigheter av 

andra orsaker än allergi eller medicinska skäl, här råder det brist på tydligt formulerade 

begrepp från kockarnas sida. Det är just de barn som Livsmedelsverket (2016) refererat till 

som ”Barn med behov av särskild mat på grund av andra tillstånd eller sjukdomar, exempelvis 

diabetes eller neuropsykiatriska diagnoser” (s. 23).  

Det finns en hos de flesta kockarna avsaknad av formuleringar kring behov av särskild mat av 

andra orsaker än de först nämnda. Detta kan vara ett uttryck för spänning mellan en medicinsk 

tolkning och sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000) utgår från en sociokulturell förståelse där 

individen agerar i bakgrund mot egna uppfattningar och vad som tolkas accepterat i situerad 

kontext. I förskolans inramning genom styrdokument formulerade av Skolverket (2018) 
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beskrivs att barn i behov av stöd ska få sådant utan någon precisering kring diagnosticering. 

Detta kan medföra att man som kock avhåller sig från att spekulera kring eventuell orsak till 

behov. Det kan också vara att man inte tycker orsaken är relevant och mer bärande för 

kockarna är barns behov som ska tillgodoses enligt deras egna behov och förutsättningar. Att 

kocken ”helt enkelt” löser en situation som kan ses som komplex oavsett vilken 

specialpedagogisk tolkning som görs. Specialpedagogiska tolkningar står annars ofta i 

opposition med varandra, där den traditionella förståelsen med individ och diagnos befinner 

sig i centrum för att avhjälpa svårigheter hos person, i motsats till uppfattningar där 

svårigheter individer befinner sig i är socialt konstruerade (Nilholm, 2005).  

I denna undersökning framkommer att de flesta kockarna inte informeras kring barn i behov 

av särskilt stöd rutinmässigt eller formellt och kan genom det sakna vetskap och kunskap om 

dessa barn eller deras behov. Detta står i stark kontrast till de andra kategorierna av 

specialkost där alla kockar har tydliga rutiner och använder ett självklart språk. Detta gör att 

begreppet specialkost kan tolkas genom kockarnas uttryck falla mest inom ramen för allergier 

och överkänslighet, men också etiska och religiösa orsaker. Samtidigt förstås också genom 

kockarnas beskrivningar, deras tolkningar att barn i svårigheter relaterat till neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som ASD, kan vara både svårarbetade och kräva särskilda lösningar 

och då hamna i ramen för specialkost iallafall.  

Det är några kockar som nämner autism som en förklaring till svårigheter kring kost men de 

allra flesta förklaringsmodeller i uttryck kring svårigheter kring kost berör barns avvikande 

beteende och kommunikationssvårigheter utan att benämna eller kategorisera i annat än en 

outtalad begreppsformulering. Kockarna som sätter tydligare ord eller använder sig av 

specialpedagogiska begrepp eller medicinska formuleringar på svårigheter relaterade till 

ASD, uttrycker sig vara mer involverade i samarbete kring dessa barn. De uppfattas också ha 

tydligare rutiner och gemensamma sådana med pedagoger kring barnen och 

måltidssituationer, än de som har mer oklara uttryck och mer använder beskrivningar av barns 

uppträdande. Anmärkningsvärt här kan vara att tolkning till fler specialpedagogiska 

perspektiv kan göras hos dessa kockar i jämförelse med de utan samma tydlighet och 

samarbete, utan att begreppen sätts i opposition till varandra. Medicinska förklaringar och 

pragmatiska möjligheter med inslag av kritiskt perspektiv förekommer parallellt och innebär 

här inte säkert att perspektiven kontrasterar praktiskt mot varandra, även om de i teori kan 

som i beskrivningar av Nilholm (2005) tolkas göra det.  
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Socialstyrelsen (2010) beskriver att det är det avvikande beteendet och atypiska i 

kommunikation och kognitiva förmågor som omgivningen kan reagera på i anknytning till 

barn med svårigheter inom ASD. Det är barnens agerande som de flesta kockarna uppfattar 

avvikande, vilket avgör om barnet anses vara i behov av särskilt stöd. Detta är i enlighet med 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) som konstaterar att normer i kulturer blir 

märkbara i måltidssituationen. Det kocken ser som atypiskt syns och sticker ut och barnet 

förstås vara i behov av särskilt stöd kring kostfrågor och ätandet. Kockarna som identifierat 

svårigheter kring selektivt ätande, även om begreppet som sådant inte används, berättar att de 

uppfattar konsistensen på maten som viktig och måste individanpassas efter dessa barns 

visade preferenser. Man lyfter det vanliga i att kosten ofta har en enformig karaktär för barnen 

i fråga. Uttryck ges att man som kock vill att barnen ska få i sig näring. Ett befogat mål som 

bekräftas i beskrivningar av brist på D vitamin, Kalcium och övergripande bristande 

näringsintag, vilket är mer förekommande hos barn med funktionsnedsättning inom ASD 

(Bandini et al., 2010).  

Kockarna beskriver sina förståelser i likhet med det Habilitering och hälsa (2007) uttrycker 

vanligt förekommande för barn i svårigheter relaterat till ASD och selektivt ätande. Det som 

inte framkommer är djupare insikter hos kockarna kring orsaker som smak, lukt och 

sensoriska skillnader i munnen hos dessa barn vilket Habilitering och hälsa (2007) framhåller 

vanligt liksom att vissa barn har svårt att förstå kroppens signaler på hunger eller mättnad. Det 

finns inga direkta uttryck eller begrepp kring att barn identifierade av kock som mer selektivt 

ätande skulle ha neofobi kring viss mat som Bandini et al. (2010) påtalar vanligt hos barn med 

ASD, eller falla inom begreppet matvägran som Sepp et al. (2016) beskriver innebär motvilja 

av psykologiska och fysiska orsaker att äta känd mat, även om kockarna uttrycker att barnen 

har en begränsad repertoar av vad de äter. Det görs inte heller uttalade distinktioner kring de 

övriga begrepp Sepp et al. (2016) beskriver med neofobi och aversion vilka alla kan påverka 

kostintag i förskolan. Tolkning kan göras att kockarna har en praktisk kunskap och förståelse 

för barnens behov och uttryck, emedan man har svårt att finna ett professionellt gemensamt 

språk kring detta. Samtidigt kan strukturer för information och gemensamma formella rutiner 

och handlingsplaner, betecknas låga och ostrukturerade med övrig förskoleverksamhet.  

Kocken hur görs hen delaktig?  

Informationsöverföring uppfattas vara en stor aspekt och förutsättning för delaktighet och 

arbete kring specialpedagogiska frågor i anknytning till kost och barn i svårigheter relaterade 

till ASD och eller selektivt ätande. Ett yttre perspektiv kan antas genom att granska 
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organisationsförutsättningar i ledningsstrukturer vilka skapar villkor för förskolkocken på 

kommunalnivå men också ett inre perspektiv kring förskolornas organisatoriska arbete kan 

förklara hur kocken görs delaktig genom information.  

Yttre perspektiv 

I resultatet framkom att de kockar som är verksamma i en organisation med sin chef i en 

kommunalt placerad person, istället för i lokal förskolechef, uttryckte svårigheter i 

verksamhetens informationsöverföring och samarbete mellan måltidsorganisationen och den 

pedagogiska verksamheten. Detta är något som problematiseras av Sepp och Höijer (2016) 

där hinder i form av olika riktlinjer och ekonomi beskrivs spoliera samarbete och därtill 

relationer mellan pedagoger och kökspersonal. Detta står då i kontrast mot det faktum att den 

vanligaste formen av ledningsorganisation för måltidsorganisationerna i Sveriges kommunala 

förskolor innebär att kockens närmsta chef inte är förskolechef utan är kostchef eller 

måltidschef i kommunen (Livsmedelsverket, 2018). I diskussion kring likvärdighet kan det 

organiserade styret i olika kommunala förskolors måltidsorganisationer i realiteten skapa 

skeva och olika förutsättningar, då förskolechefer också är chef för måltidspersonal i endast 

13% av kommunerna. En organisationsform som då i resonemang mer gagnar det som Sepp 

(2015) redogör för som essentiellt i förskolans arbete, att integrera måltid och kost i det 

pedagogiska arbetet, där kockens gemensamma arbete med pedagoger är nödvändigt för en 

långsiktig och kontinuerlig insats.   

En annan aspekt berör förskolans fysiska byggnad. De allra flesta kockarna formulerar sig 

kring kökets placering i förskolan där dess fysiska plats och utformning gör effekt kring 

informationsöverföring, samarbete och delaktighet med pedagoger, barn och vårdnadshavare. 

De kockar som formulerar sig ha en arbetsplats avskild från övrig verksamhet beskriver sig ha 

sämre kommunikationsmöjligheter och uttrycker en negativ påverkan av sin arbetsmiljö.   

Inre perspektiv 

Förståelsen att det största villkoret för kockens delaktighet är information och att samarbete 

endast kan samordnas när det finns strukturer för ett sådant flöde. Samarbete som Thylefors 

(2013) karaktäriserar som det språkliga begreppet vid tillämpning i en direkt pågående insats i 

ett verkligt ärende kring en individ kan kockarna förstås delaktiga i. Här kan teorier kring den 

enskilda förskolans kultur och struktur i rutinhantering skönjas. Samverkan skulle vidare i fört 

resonemang kunna tolkas mer använt i beskrivning av organisatoriskt koordinerat främjande 

för insatser. Då informationen som kockarna får till största del tolkas vara av en informell 



  

40 

 

ensidig karaktär, och många gånger ofullständig samt ibland saknad, kan slutsatsen vara att 

verksamheten brister i sin rutinhantering. Att organisatoriska samordnade förutsättningar för 

åtgärder bör ses över för att samverkan och/eller samarbete ska kunna säkerställas och 

formaliseras. Jakobsson och Lundgren (2013) lyfter det viktiga och komplicerade i att 

konstruera förebyggande insatser i beständiga former för barn i behov av särskilt stöd.  

De kockar som uppfattar fungerande, eller som skapat egna, informationsstrategier mellan sig 

och pedagoger, barn eller vårdnadshavare, har en förståelse som skiljer sig från de andra. De 

beskriver sig mer delaktiga i verksamhet och i måltidssituation och beskriver inga eller 

mindre svårigheter kring samarbete eller informationsöverföring. Det skulle kunna innebära 

att en mer formell rutinmässig informationsgång skulle kunna skapa fler samarbetes eller 

samverkansprocesser, som inte är personbundna till kocken i lika hög omfattning.  

Informationsgången mellan vårdnadshavare och kock tolkas i resultatet vara uppfattad som 

viktig kring barn som har uttalade svårigheter kring kostintag, där kockarna många gånger 

föredrar att ha en direkt kommunikation med vårdnadshavare. Detta i enighet med 

Livsmedelsverket (2016) som framhåller vikten av kommunikation med vårdnadshavare och 

sjukvård/habilitering liksom anpassade lösningar för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i behov av anpassad kost. Ingen kock har dock beskrivit att de även 

haft kommunikation med vårdgivare utöver vårdnadshavare.    

Samverkans eller samarbetspartners - vilka och varför?  

Yrkesdomäner och yrkesidentitet utfaller också i resultatet medverka till hur 

informationsöverföring sker och samarbets- eller samverkans konstellationer och modeller 

byggs upp. Det är pedagogerna som beskrivs vara närmsta samarbetspartners utöver 

vårdnadshavare. Den pedagogiska verksamheten i förskolan är den huvudsakliga uppgiften 

utöver ett omsorgsuppdrag för förskolan. Kökets verksamhet kan i viss mening vara del av 

verksamhetens omsorgsarbete i enlighet med föreställningar med liknelse av de som Worsley 

(2005) uttrycker vara de mest framträdande i skolan. Här framhålls tillförsel av näring vara 

det primära målet för att möjliggöra ett lärande. Detta kan medföra problematik kring 

samarbete även om måltidsorganisationen som Livsmedelverket (2016) påtalar kan användas 

för att genomföra ett integrerat lärande genom lek, för att arbeta pedagogiskt med läroplanens 

mål.  

Kockens yrkesidentitet skulle i enlighet med Wackerhausen (2009) beskrivning medföra 

socialt konstruerade förståelser som försvårar ett tvärprofessionellt samarbete. Detta i en 
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uppfattning av förskolan som en plats med en stark nära anknytning till sociokulturell teori 

genom Säljö (2000) som beskriver denna förklaringsmodells starka effekt och fäste i både 

lärarutbildningar och på plats i skolverksamheter. Wackerhausen (2009) skildrar att funktion 

och struktur i yrkesidentitet skapas genom generella förståelser av innehåll, status och genre 

tolkade av grupper eller individer utanför det aktuella yrket. Detta medför i förskolans kontext 

att det är pedagogerna som ur en bredare förståelse påverkar kockarnas yrkesidentitet utöver 

samhällsutveckling och allmän mening. Pedagogernas yrkesidentitet formas i sin tur av 

omgivning och genom egna förståelser där i resonemang fört genom ovanstående 

argumentering. I en tankemodell där Turner och Knight (2015) lyfter den föränderliga och 

påverkansbara identiteten som en möjlighet, skulle kockyrket i förskolan kunna närma sig en 

mer pedagogisk sfär, utöver ett omsorgsarbete, och genom detta skapa modeller för 

samverkan och samarbete.   

I pedagogens yrkesidentitet finns det inte nödvändigtvis kunskaper som i kockens yrke är 

självklara kring näring och kost. Sepp et al. (2006) fastslår att förskollärare påverkar barns 

smakutveckling och matupplevelser utan egen kunskap kring näring och mat. Sepp (2015) 

förordar ett integrerat arbete mellan kockar och pedagoger i förskolan för att främja 

integration av pedagogiskt arbete, mat och måltidsorganisation, något som även 

Livsmedelsverket (2016) konstaterar, även om samtidiga skrivningar genom dem i viss mån 

tolkas befästa ett konstaterat avstånd mellan pedagogiskverksamhet och måltidspersonal.  

Fler av kockarna ger uttryck för vilja att arbeta mer pedagogiskt tillsamman med pedagoger, 

men att man tolkar en brist av tid och intresse från dessa. Här kan en problematisering göras 

kring kockars uttryck, kontra forskning som visar på pedagogers uppfattning av hur 

integrering av pedagogiskt arbete i matsituationer ska gå till vilket enligt Sepp et al. (2006) 

står i kontrast till pedagogernas verkliga agerande. Pedagogers uppfattning av pedagogiskt 

arbete rubriceras som att själva stå modell i sammanhanget och så stödja barn i att bli 

självständiga. Detta kan belysas i enighet med studiens resultat där kockar beskriver vuxnas 

inflytande över barn i matsituation där även kockar uppfattar att det är en pedagogisk och 

specialpedagogisk nödvändighet att pedagoger skapar säkerhet genom sitt agerande och sin 

inställning vid måltid, men inte alltid görs. 

Lutz (2013) hävdar att skolorganisationer som arbetar proaktivt med fler medverkande i 

samverkan kring barn är ”traditionsutmanande” (s. 45). Vilket också stämmer enligt denna 

studie där kockarna till största del utövar sitt yrke i ensamhet utan större inblandning eller 

information från pedagoger även om exempel finns på fungerande samarbeten. Vanliga 
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orsaker till att tvärprofessionellt samarbete inte sker eller sker mindre framgångsrikt beskriver 

Sepp (2015) vara brister i planering och metoder. I bakgrund mot fört resonemang kan 

samverkan eller samarbete ytterligare förstås som komplext och begrepp använda av 

Engeström, Engeström och Kärkkäinen (1995) med ”Boundery crossing och 

Polycontextuality” också de visar på komplexiteten, där olika områdesspecialister samverkar 

och samband och relation mellan teori och sakkunskap är flytande, vilket i förskolans 

verksamhet för denna studie innebär att kockens expertis och målsättning ska sammanfogas 

med pedagogernas kunskap och kontext. Detta beskrivs vara komplicerat och kräva förmåga 

att kunna befinna sig i parallella och flerdimensionella kontexter där överläggningar av regler 

och variationer för den sociala interaktionen sker i ett pågående.  

Kockens förståelse av vilka samverkans eller samarbetspartners som är relevanta, samt dennes 

uppfattning av pedagoger och pedagogik kan även problematiseras genom Thylefos (2013) 

där frågan om lojalitet och vart det individuella identitetskapet befinner sig i samarbetet som 

sker över tvärprofessionella grupper. Den uppfattade yrkesstatusen och yrkesidentiteten har en 

stark koppling till hur betydelsefull yrket eller funktionen har. I förskolans kontext är kocken 

oftast ensam i sitt yrkesutövande, där denne producerar mat. Maten kan genom tidigare 

resonemang förstås oftast tillhöra ett omsorgsbegrepp. Pedagogerna har till sin uppgift att 

verka för ett lärande och omsorg. I ett resonemang kring status och yrkesidentitet skulle 

kockens status i förskolan kunna påverka samarbete med pedagoger då Thylefors (2013) 

konstaterar att hög status oftast ger en starkare yrkesrollstillhörighet emedan svagare 

kopplingar i sin professionella roll ge högre lojalitet mot verksamhet. Pedagogernas 

yrkesidentitet eller gruppering framträder med kockarnas beskrivningar av ”vi och dem”. 

Kockarna uttrycker förståelser kring pedagogernas uppdrag och att de tolkar att de har en hög 

press på sig, men att kockarna själva inte får samma förståelse tillbaka, det kan efter ovan 

skildring vara ett uttryck för en högre status hos pedagogerna än hos kockarna i 

verksamheten.  

Kockens specialpedagogiska arbete  

Livsmedelsverket (2018) rapporterar att mellan fem och tjugo procent av barnen i förskolan i 

hälften av landets kommuner har behov av specialkost genom allergier, överkänslighet eller 

andra medicinska diagnosticeringar. I studien beskriver kockar sitt arbete med barn i behov av 

särskilt stöd som ett direkt praktiskt arbete vars innehåll beskrivs vara pragmatiskt i ett 

individuellt perspektiv på barnets behov. Förståelsen av barnets behov skildras i denna 

undersökning vara baserat på information som ofta mottagits av en informell karaktär där 
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delar av barnets behov beskrivits av pedagoger för kock genom informella rutiner. 

Information kommer också ibland kockarna tillhanda genom vårdnadshavare, också det oftast 

muntligt och informellt, detta vanligen för barn som kockarna beskriver ha stora svårigheter 

och anses avvika i stor omfattning från sociala normer kring sitt ätande. Kocken är inte ofta 

involverad av formella utvärderingar eller uppföljningar kring resultatet av utformat stöd. 

Detta trots starka uttryck kring omsorg och engagemang från kockar.  

I forskning och interventionsmodeller kring barns matvanor framställer DeCosta et al. (2017) 

de vanligaste formerna avhandlar metoder att få barnen att äta mer frukt och grönsaker vilket 

förmedlas inte vara likställt med goda matvanor. Detta är inte något som framkommer i gjord 

studie eftersom ingen kock beskriver eller berör detta. Kockarna verksamma i förskolan har 

liksom Livsmedelsverket (2018) beskriver utbildningar från kock eller storköksutbildningar 

vilket 80% av kockarna i hälften av Sveriges kommuner har. Kockarna beskriver förståelser 

kring barns behov av särskilda typer av kost, och beskriver kunskap kring kost som ofta 

fungerar bättre för barnen med ett mer selektivt ätande. Kockarna tillfrågas sällan om kost, 

näring eller möjligheter de ser genom sin yrkesutbildning eller erfarenhet. Något som står i 

kontrast till Livsmedelsverket (2018) beskrivna möjligheter där förskolor som har eget kök 

karaktäriseras med att kunna individanpassa och använda köken i samordning med övrig 

verksamhet. Här kan en skillnad uppfattas i de fall kock och pedagoger har ett närmare, mer 

fungerande samarbete och informationsöverföring, där pedagoger ställer frågor och diskuterar 

möjligheter, med den mer inkluderade kocken som också har ett tydligare språk kring 

svårigheter kopplat till mat. 

Ett nära relationellt omsorgsperspektiv kan utläsas i resultatet där de flesta kockarna ger 

uttryck för starka emotionella känslor i anknytning till framgång i barns utökade 

näringsrepertoar eller närmande till kocken. Att använda relationella band och ökad 

delaktighet kring kost genom gemenskap kan i viss mån styrkas som framgångsrik metod 

genom Allirot et al. (2016) som just beskriver delaktighet i tillredning av mat som en tänkbar 

metod för att minska risken för att barn ska exkludera grönsaker eller reducera neofobi kring 

maträtter som innehåller grönsaker.  

De flesta kockarna kan förstås uppfatta föreställningar likt Nilholm (2005) rubricerar i 

anknytning till ”dilemmaperspektivet” där barnen i svårigheter ska få gemensamma 

upplevelser med övriga och ändå få individuella behov tillgodosedda, även om kockarnas 

språkliga uttryck inte går djupare in i perspektivet kring hur det ska behandlas vidare i en mer 

sammanhängande helhet. Skillnad här finns mellan kockar som använder ett tydligare 
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specialpedagogiskt språk, och har ett mer rutinmässigt samarbete än övriga. De kan tolkas ha 

fler perspektiv kring svårigheter, existerande sida vid sida, utan att dessa olika perspektiv 

råkar i konflikt, även om de specialpedagogiska perspektiven inte heller av dem fördjupas.  

Kockarna gör en viss språklig fördelning kring organisation och grupp även om de är 

informella och återges i form av ”vi och dem” i förståelse av övriga, främst pedagoger på 

förskolan. Men arbetet skildras främst vara individuellt i kockens direkta praktiska arbete 

efter informell information ur ett individuellt perspektiv på barn i behov av stöd. Kockarna 

formulerar sig kring att barnen måste få näring ur ett omsorgsperspektiv och någon 

beskrivning görs i en infallsvinkel liknande Worsley (2005) gör där uppfattningen att 

måltiden i skolverksamhet är förutsättning för lärande.  
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Tillförlitlighet 

Detta stycke behandlar studiens tillförlitlighet som omfattar diskussion om metoden samt 

kvaliteten på studien. 

Som forskare och delaktig, även om en strävan har gjorts efter objektivitet och tolka 

kockarnas egna uttalade uppfattningar och insikter, förstår jag min egen närvaro som Larsson 

(2005) beskriver, påverka mig till att inte kunna vara helt saklig. Detta har då effekt på 

validitet något som Dalen (2015) problematiserar kring i intervjustudier. Det fanns en stor 

förståelse hos mig inför konsekvenser om samarbete eller tillgången till informanter skulle 

avbrytas. Utöver detta fanns en insikt om att denna förståelse i sig, skulle kunna medföra 

konsekvenser kring studiens stringens och tillförlitlighet. Strävan efter att medvetet arbeta 

med dessa insikter har varit närvarande genom studien och reflektioner samt tankar kring det 

har noterats och bearbetats av mig som forskare löpande i arbetet. Överväganden kring antalet 

medverkande i mitt urval har påverkats av resonemang fört av Kvale och Brinkmann (2014) 

där syfte med undersökningen samt tid och resurser spelat stor roll. Men också insikten att ta 

hjälp av den mängd informanter som krävdes för att få tillgång till tillfredställande samling 

förståelser.   
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Kunskapsbidrag och vidare forskning 

Genom att öka vetskapen om kockarnas uttryckta förståelse av sin medverkan och delaktighet 

i förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd relaterat till måltid och kost, skulle 

möjligt intresse riktas mot kocken som samverkanspartner genom organiserad struktur och 

formella rutiner. Det skulle vara intressant att mer fördjupat undersöka rutiner, både formella 

och informella i förskolans organisation, i relation till framgång i samverkansarbete kring 

barn i behov av särskilt stöd. Kockens arbete i specialpedagogiska frågor kan belysas ur olika 

perspektiv där såväl hinder och möjligheter i förskolans organisation kan uppmärksammas. 

Insikter kring samverkan och samarbete i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

kan förstås ur fler yrkesgruppers perspektiv än de kanske vanligast förekommande 

pedagogens och specialpedagogens. Under arbetet med studien framkom tankar om framtida 

undersökningar där kommunernas organisation kring måltidsverksamhet genom sina olika 

utformningar, gav olika förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade 

frågor, vilket skulle kunna studeras mer ingående i relation till likvärdighet i barns 

möjligheter i förskolan.    
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Slutsatser och avslutande reflektion 

I syftesbeskrivningen definieras undersökningens intention vara att genom några 

förskolkockars perspektiv, öka förståelse för förskoleorganisationen och dess kutym att 

innefatta kocken på förskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade 

frågor. För att kunna besvara detta har definitioner behövts göras. Den primära preciseringen 

var att kunna förstå hur kockarna tolkade begreppet barn i behov av särskilt stöd kring kost 

och vad detta kunde medföra. Vidare hur kockarna uppfattade sig delaktiga i ett 

specialpedagogiskt arbete i verksamheten och hur arbetet genomfördes samt med vilka 

samarbetes eller samverkanspartners, och slutligen hur kockarnas arbete med barn i behov av 

särskilt stöd går till.   

Undersökningen visar på att språkliga begrepp och formuleringar kring de barn som kockarna 

identifierar vara aktuella för att få eller behöva särskilt stöd i kostrelaterade frågor är 

problematiskt. Det saknas ofta tydlighet kring vilka barnen är, vilka behov de olika barnen 

kan ha och mer fördjupad kunskap kring dessa behov, även om de flesta kockar gav uttryck 

kring praktisk förståelse för svårigheter och barns uttryck av dessa. Skillnader framträdde i de 

fall kocken hade ett närmare samarbete med pedagoger och/eller egen kunskap om ASD. I de 

fallen fanns tydligare uttryck och begrepp kring barns svårigheter men också en ökad 

delaktighet och eget tydligare arbete med dessa barn. 

Uttalad önskan framträdde att hjälpa barn liksom starka känslor kring barn som identifierats 

ha stora svårigheter i samband med måltid. Pragmatiska direkta lösningar genomfördes av 

kockarna i ett direkt ofta relationellt arbete med barn. Kockarnas förståelser av förskolor är att 

dessa delvis involverar kocken i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade 

frågor. Vidare kan informella rutiner och låg utsträckning av att göra kocken delaktig med sin 

yrkeskunskap utöver en ensidig informationsöverföring till kocken uppfattas. Även avsaknad 

av att följa upp och utvärdera kockens insatser präglar förskolans organisation kring barn i 

behov av särskilt stöd i kostrelaterade frågor. En önskan att arbeta pedagogiskt tillsammans 

med pedagoger framkom hos många av kockarna, men gestaltades hindras genom tidsbrist 

och avsaknad av intresse från pedagoger. Kockarna förstods i de flesta fall ha egna strategier 

istället för att verksamheterna hade beständiga formella rutiner och metoder att skapa 

samarbete eller samverkan. De egna strategierna för kontakt utformade kockarna själva med 

personer eller grupper som de uppfattade vara relevanta.  
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Många av kockarna uttryckte efter intervjuerna eller i intervjuerna stort intresse i att arbeta 

specialpedagogiskt. Två av kockarna påbörjade genast ett arbete med att stärka formella 

rutiner i köken, där information om arbetssätt kring barn i behov av stöd i kostfrågor 

formulerades. Efter genomförd studie förstår jag själv kocken i förskolans verksamhet än mer 

som partner för samverkan i ett förebyggande arbete, och i pågående samarbete. Ofta med 

mycket hög kompetens kring kost och näringsfrågor samt i praktiska möjligheter, utöver en 

position med möjlighet och ofta tydlig vilja att skapa goda relationer med barn i behov av stöd 

i kostfrågor.   
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Bilaga I Semistrukturerad intervjuguide 

 

Hur många barn är inskrivna på din förskola? Hur många avdelningar och i vilka åldrar har 

barnen? 

Äter barnen på avdelning eller i matsal? 

Hur många år har du arbetat som kock i förskolan? 

Vilken utbildning har du? 

 

Informeras du om det finns något barn i behov av särskilt stöd kring kostfrågor? 

Hur och när? 

Vilken form av särskilt stöd? (Allergier/överkänsligheter, andra orsaker kring att barn får 

särskilt mat eller rutiner kring mat?) 

Vad ser du som särskilt stöd i kostfrågor? (Särskild mat, rutiner kring mat?) 

Vem eller vilka är det som informerar dig eller har en dialog med dig om det? 

Vad får du veta då? 

Upplever du att det är en tillräcklig information (Hur tänker du kring hur det skulle kunna 

vara, på bästa sätt?) 

Vet du om det finns rutiner/nedskrivna förhållningssätt/rutiner som du och andra ska följa när 

det gäller barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade frågor? 

Har du egna rutiner kring barn i behov av särskilt stöd och kostrelaterade frågor? 

Har du skapat egna informella rutiner med barn? 

- Pedagog 

- Förälder 

- Annan 
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Sker det ett samarbete eller samverkan mellan dig och någon annan runt dessa barn? 

Vem/vilka då? 

Följs ditt arbete i frågan upp? Är det en fortsatt dialog? Hur ser den ut? Vad tänker du om det? 

Har du stöd i någon person eller funktion i arbetet som rör barn i behov av särskilt stöd och 

kost? 

Upplever du att din kunskap tas tillvara?  

Känner du och tänker du dig delaktig i arbetet med ”Pelle” i måltidsrelaterade frågor? Tror du 

andra ser dig delaktig i det? 

Upplever du att du ”känner” Pelle och hans vårdnadshavare/föräldrar? 

Har du kontakt med vårdnadshavare kring kostrelaterade frågor och barn i behov av särskilt 

stöd?  

– Blir det uppföljningar där du är involverad? 

– Med vilken regelbundenhet sker det? 

– Vet du om ifall det sker uppföljningar (även om du inte är med själv?) Hur får du veta det? 

– Vilken form av respons får du kring olika specialpedagogiska lösningar du gör? 

 

Skapar lösningar och handlingsplaner konsekvenser för dig? 

– Ekonomi 

– Praktiskt (uppläggningsfat, extra tidsåtgång) 

– Oro (relation till kollegor/ vårdnadshavare/ barn/chef) 

Har du förutsättningar att göra lösningar? 

– Stöd i chef med flera 

– Kunskap 

– Tid 

– Utbildningsmöjligheter  
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Bilaga II Exempel på specialkostblankett 
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Bilaga III Informationsmail all personal kommun 1 

 

(Kommunens namn och förskole områdets namn)   11/2–2019 

 

 

Examensarbete Specialpedagogprogrammet 

Linköpings universitet 

 

 

Hej! 

Under vecka 7 till och med vecka 15 kommer jag att med hjälp av kockarna i 

Förskoleområdet (X) genomföra en studie kring organisation och måltid i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. Studien utgår från köken och kockar, därför kommer jag att befinna 

mig i förskolorna och de olika köken för att intervjua, observera och samtala med kockar samt 

ledningsgrupp.  

Studien kommer inte att direkt behandla pedagoger, barn eller vårdnadshavare.  

Har ni frågor eller funderingar, kontakta mig direkt på plats, eller maila mig gärna! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Nea Hillström 

Studerande vid Specialpedagogprogrammet, Linköpings universitet 

neahi387@student.liu.se 

 

  


