
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kost och kosthållning i förskolan  
En kvalitativ intervjustudie av barn och personal i två förskolor 

Food and diets in preschool 

A qualitative study of children and staff in two preschools 

 

Åsa Lindström 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Biologi 

15 hp 

Handledare: Åsa Enefalk 

Examinator:Karin Thörne 

Datum 14-01-24 

 



 
 

Abstract 
This study is built on qualitative research methods used in interviews of teachers and children at two 

different preschools in the south of Sweden. One of the preschools is profiled with the Green Flag and 

KRAV –grown food, which also has their own chef cooking their meals on-site. The other preschool 

gets their food delivered in canteens. The study shows that the possibility of having an impact on the 

children’s eating habits and their knowledge of healthy food does exist. The teachers on both preschools 

mention several contributing elements which improves making the children’s food and eating experience 

positive. The study shows that the children having their own chef cooking on-site improves their 

knowledge in healthy eating. Furthermore the study shows the biggest difference concerning the 

children’s knowledge in food and eating habits is not related to what preschool they are in, but related to 

their age.   

Keywords: Diets, Healthy food, Knowledge, Preschool. 



 
 

Sammanfattning 

Denna studie bygger på intervjuer av barn och pedagoger från två olika förskolor i en kommun i södra 

Sverige. Syftet med intervjuerna är att få reda på om förskolans pedagogik kan påverka barns matvanor 

och deras kunskaper om kost. De förskolorna som intervjuerna har utförts på har olika profiler. Den ena 

är en förskola med Grön Flagg och KRAV odlad mat vars måltider lagas på plats av en kock. Den andra 

är en förskola vars måltider levereras i kantiner. Studien visar att det finns en möjlighet till påverkan 

kring barns matvanor och deras kunskap kring hälsosam mat. Pedagogerna nämner flera olika 

bidragande faktorer som bidrar till barns upplevelse kring kost och kosthållning, vilket tyder på en 

medvetenhet hos personalen. Vad gäller barnens kunskap visar studien att den skilde sig åt mellan 

förskolorna med eller utan egen kock. Barnen på förskolan med egen kock hade t.ex. mer varierad 

kunskap om vilka matvanor som är nyttiga. Vidare visar studien att den största skillnaden gällande 

barnens kunskap inte ligger i vilken förskola de går på utan är åldersrelaterat. 

Nyckelord: Förskola, Hälsosam kost, Kosthållning, Kunskap. 
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Inledning 
Kunskap om hur individen kan påverka sitt eget välbefinnande är grundläggande. Att ha en trivsam 

tillvaro och må bra är en förutsättning för att kunna leva ett hälsosamt långt friskt liv. Denna studie avser 

att undersöka om förskolans pedagogik kan påverka barns matvanor och deras kunskaper om kost. Detta 

görs genom att jämföra en förskola vars måltider levereras i kantiner med en förskola vars måltider 

tillagas på plats av en kock och där barnen tillåts vara delaktiga i tillagningen. 

Tidigare forskning visar att hälsosamma matvanor i barndomen främjar barns hälsa, 

tillväxt och utveckling (Evans, Mckenzie, Shannon & Wechsler, 1996). Kost och kostvanor är en 

oerhörd viktig pusselbit i barns fysiska och känslomässiga hälsa och utveckling, vilket också 

forskningen inom detta område visar enhälligt (Wilhelmsson, 2005; Lagercrantz & Schulman, 2003; 

Janson & Danielsson, 2003; Juul, 2000; Coull & Ask, 2008). 

Eftersom mat utgör en stor och viktig del av barns möjligheter att utvecklas, så är det 

nödvändigt att denna medvetenhet råder i förskolan. Wilhelmsson (2005) menar att det kan få förödande 

konsekvenser för barns framtida hälsa, ifall de inte får en varierad och näringsrik kost de första 

levnadsåren. Vidare menar Wilhelmsson att barnsjukdomar, depression och andra psykiska besvär är på 

uppgång hos yngre individer, vilket inte förefaller honom märkligt då detta enligt honom blir resultat av 

felaktig och dålig kost under den första perioden av ett barns liv. Således lägger man grunden för barns 

framtida hälsa under deras första levnadsår. Wilhelmsson (2005) liksom Livsmedelsverket (2013) menar 

att barn i Sverige får i sig för lite näring och alltför många tomma kalorier. Vidare fortsätter 

Wilhelmsson (2005) att svenska barns näringsbrist inte kan jämföras med de svåra näringsbrister som 

råder bland barn i utvecklingsländer, men gällande möjligheten att bygga upp en fullgod hälsa, 

känslomässig harmoni, minska stress och förebygga eventuella sjukdomar, så är näringsvärdet i svenska 

barns mat undermåligt och kan förändras till det bättre. Tomma kalorier, eller så kallad skräpmat, är 

enligt Lagercrantz & Schulman (2003) skadligt på grund av att det orsakar risk för fetma. Visserligen är 

det fullt möjligt för en människa att överleva på en diet bestående av enbart skräpmat, men att skapa en 

livskvalitet på en sådan grund är omöjligt (Lagercrantz & Schulman, 2003; Wilhelmsson, 2005; Juul, 

2000). 

Regeringen har tilldelat Livsmedelsverket uppdraget att främja förutsättningar för 

hälsosamma matvanor, och då speciellt att främja goda matvanor hos barn. Följaktligen har 

Livsmedelsverket, på regeringens begäran, utarbetat ett informationshäfte innehållande råd för måltider i 

förskolan, vilket gäller kommunala som privata förskolor. Dessa råd och rekommendationer baserar 

Livsmedelsverket på svenska näringsrekommendationer SNR 2005 där de redogör för vilken mat och 

hur mycket och ofta barn i olika åldrar behöver äta för att orka med dagen (Livsmedelsverket, 2013).  

Enligt Livsmedelsverkets rapport (2013) så konsumerar barn en för stor mängd mättat fett, 

socker och salt, vilket beror på att de äter för mycket godis, glass, läsk, saft, snacks och bakverk i 

förhållande till grönsaker, frukt och fisk.  Vidare menar Livsmedelsverket att ungefär en femtedel av 

barnen är överviktiga eller feta. De behöver dock inte äta mindre utan bara bättre. Denna typ av 

kostvanor bland barn ger ökad risk för övervikt, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom senare i livet 

(Livsmedelsverket, 2013). Det är anmärkningsvärt att på 100 år har sockerkonsumtionen ökat från 

mindre än ett kilo per person och år, till 45 kilo per person och år (Wilhelmsson, 2005). Ett minskat 

sockerintag och ett mer generöst utbud av frukt och grönsaker förespråkas av Coull & Ask (2008). De 

menar att det inte finns några nackdelar med att servera halvfabrikat, eftersom de anser att halvfabrikat 

med rätt tillbehör är en näringsriktig måltid. Denna inställning delas dock inte av Juul (2000), då denne 

menar att fina råvaror inte enbart bidrar med näringsmässiga fördelar, utan också utvecklar barns 

förståelse och intresse för mat. Intresset utvecklas genom att låta barn vara delaktiga i matlagningen, 

använda sina sinnen genom att få känna, smaka och lukta. Denna upplevelse omöjliggörs ifall 

halvfabrikat serveras. Vidare nämner Juul (2000) ytterligare en betydelsefull fördel med att låta barn 

vara delaktiga i matlagningen, vilken är att ett av barnens allra viktigaste behov blir tillgodosett, detta att 

få känna sig värdefull. Samvaron och samarbete med en vuxen är en perfekt pedagogisk process. Att det 

är värdefullt att involvera barn i matlagningen är något som även Wilhelmsson tar upp då denne anser att 

barn utvecklar ett mer positivt förhållande till mat genom att vara delaktig i matlagningens grunder, 

istället för att exempelvis enbart öppna ett paket med köttbullar (Wilhelmsson, 2005). 
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Det är också viktigt att skapa en positiv atmosfär kring måltider eftersom det påverkar hur 

barnet bygger en uppfattning kring mat och måltider, med andra ord skall vuxna vara förebilder och 

förmedla matglädje (Coull & Ask, 2008; Juul, 2000; Wilhelmsson, 2005; Livsmedelsverket, 2013). 

Eftersom barn intar flertalet av dagens mål i förskolan, finns det mycket goda möjligheter 

för pedagoger och verksamheten att främja en hälsosam livsstil byggd på goda matvanor. Ett av de 

ansvarsuppdrag som åligger pedagoger innebär en strävan att varje barn skall utveckla sin förståelse för 

att värna om sin hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2010). Eftersom vuxna har inflytande över barn, 

så är det betydelsefullt huruvida pedagoger väljer att förmedla attityd till just matvanor då mat har en 

viktig roll i deras utveckling. Med tanke på att kosthållning är ett sådant viktigt inslag i den pedagogiska 

verksamheten, så har jag valt att undersöka hur medvetenhet, kunskap och inställning kring hälsosamma 

matvanor kan te sig i förskolan.  

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur förskolan kan påverka barns matvanor och deras 

kunskap om hälsosam mat. Jag vill ta reda på om personalens förhållningssätt, barnens delaktighet i 

matlagningen och om åldern på barnen, är sådant som kan påverka barns kunskaper om mat och deras 

matvanor. 

 

Frågeställningar 
Vad har barn för kunskap kring näringslära och kost, och påverkas den kunskapen av att de är delaktiga i 

matlagningen? Är kunskapen beroende av vilken förskola barnen går på, eller är den åldersrelaterad? 

Vad har pedagogerna för inställning till kost i allmänhet, och hur kan det påverka barnen? 
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Metod 
Urval 
Undersökningen grundas på 24 stycken intervjuer som är fördelade på två olika förskolor. Den ena 

förskolan profilerar sig med Grön Flagg och serverar enbart KRAV-odlade råvaror vilka tillagas på plats 

och där barnen tillåts vara delaktiga i processen. Grön Flagg innebär att man arbetar med hållbar 

utveckling som en naturlig del i förskolan (Håll Sverige Rent, 2013). KRAV-odlade livsmedel har en 

ekologisk produktion i alla steg från producent till konsument, det vill säga från växthållning och 

djurhållning till butik. KRAV-odlad mat är råvaror som består av ärligare mat utan onödiga tillsatser 

som till exempel syntetiska aromämnen och kemiska bekämpningsmedel (KRAV, 2013). Att förskolan 

profilerar sig med just dessa begrepp ansåg jag förefalla intressant och lämpligt för min undersökning. 

På denna förskola intervjuades sju barn, två pedagoger samt en kock. Barnen som intervjuades valdes ut 

i samråd med förskolepersonalen, var de äldsta barnen, det vill säga de barn som är mellan tre och sex 

år. Således intervjuades inga ett- eller tvååringar. Anledningen till detta urval är att de äldre barnens 

information angående matvanor skulle vara mest värdefull för undersökningen då de har mer erfarenhet 

kring ämnet och dessutom på grund av att kommunikationsförmågan är bättre.  

Den andra förskolan där intervjuer utfördes är en förskola vars måltider inte tillagas i 

skolans byggnader utan levereras i kantiner, vilket innebär att varken barn eller vuxna är delaktiga i 

denna verksamhets matlagning. Antal intervjuer som genomfördes på denna förskola är fjorton till 

antalet, fördelade på fyra vuxna, varav två barnskötare och två förskolelärare samt tio barn i åldrarna 

från tre till sex år. Anledningen till varför de yngsta barnen valdes bort även här, var av samma 

anledning som tidigare, jag ansåg att de äldre hade mer värdefull information att ge mig, eftersom dessa 

har mer erfarenhet kring ämnet och bättre kommunikationsförmåga. 

 

Etik 
Forskare skall visa respekt och största hänsyn för de människor som deltar i studien, det finns regler och 

anvisningar som skall följas, vilket har gjorts i denna studie, då undersökningen följer de anvisningar 

som givits. Deltagarna i studien fick tydlig information om syftet med studien, de fick reda på vem som 

genomför den och vid vilken institution studien skall behandlas. De medverkande har delgivits 

information vart de skall vända sig vid eventuella frågor, samt att de har möjlighet att när som helst 

avbryta studien, eftersom de medverkar av egen fri vilja. För att skydda deltagarnas anonymitet nämns 

inga namn. Inte några namn på vare sig förskola, kommun, pedagog eller barn kommer att nämnas. 

Gällande anonymitet, så skall det inte finnas någon möjlighet att kunna identifiera deltagarna och deras 

åsikter. Uppgifterna de medverkande i denna studie lämnat kommer aldrig att användas i något annat 

sammanhang än det syfte vilken denna studie har. Eftersom denna studie omfattar deltagare vilka inte är 

myndiga, så har ett samtyckebrev delats ut till de föräldrar vars barn som av pedagogerna på förskolan 

valts ut för intervjuer där de godkänt sitt barns deltagande. Således följes Svedner & Johanssons (2010) 

anvisningar om vad som faller inom ramen för forskningsetik gällande examensarbete. 

 

Datainsamlingsmetoder 
Anledning till varför intervjuer valdes som metod var för att den enligt Svedner & Johansson (2010) ofta 

ger intressanta resultat gällande barnets eller den vuxnes attityd, inställning och förhållningssätt. 

Undersökningens syfte var att få en bild kring de intervjuades upplevelse kring kost och kosthållning.  

Intervjusvaren skall betraktas och behandlas som kvalitativa. Detta då intervjuerna 

förbereddes med ett antal öppna frågor, vilka gavs utrymme för följdfrågor beroende på typen av svar 

eller tankegångar. Då jag personligen utförde intervjuerna innebär det att jag befann mig i den sociala 

kontext som jag har för avsikt att studera, och att datainsamling och analys till viss del skett simultant. 

Utifrån insamlad data ämnas en helhetsbeskrivning göras angående förskolans personal och barns 

uppfattningar, attityder och idéer kring kost och kosthållning.  

Målet med intervjuerna var att erhålla fullständiga och heltäckande svar för att på så vis 

undvika tvetydligheter. Därför anpassades frågorna så att intervjupersonerna gavs möjlighet att brodera 

ut svaren i enlighet med deras tankegångar för att kunna förmedla dem. Följaktligen resulterade det i att 

intervjuerna i efterhand tog olika form, vilket gav tillfälle att följa de olika personernas funderingar och 

attityder kring ämnet. Emellertid ställdes identiska grundfrågor till varje deltagare.  
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Procedur 
Inledningsvis genomfördes en testintervju som en förberedelse. Målet med testintervjun var att uppnå en 

bättre intervjuteknik, samt förbättra eller åtgärda intervjufrågorna så att de gavs större potential till bättre 

svarsmöjligheter. Ett syfte var att erhålla en uppfattning om hur tidskrävande intervjuerna var, samt om 

frågorna skulle fungera i praktiken. Denna testintervju utfördes i den intervjuade barnskötarens hem, 

utan att någon eller något kunde störa. Testintervjun spelades inte in och har heller inte nyttjats på något 

annat sätt i rapporten. Anledningen till detta var att intervjun inte fanns relevant eftersom att 

barnskötaren inte hade sin arbetsplats på någon av förskolorna min studie handlar om.  

Den första kontakten med den ena förskolan togs via E-post där jag presenterade mig och 

mitt ärende. Efter att jag, via E-post, fått ett telefonnummer till förskolan ringdes denna upp så att 

detaljer och möte kunde diskuteras och bestämmas. Efter det gjordes ett personligt besök på förskolan 

och samtyckebrev lämnades ut. Till de föräldrar vars barn som jag i samråd med pedagogerna på 

förskolorna valt att intervjua skrevs och tilldelades ett samtyckebrev. I brevet förklarades 

undersökningens syfte och att deltagandet var anonymt, och bad dessutom om föräldrarnas medgivande 

för att få intervjua deras barn.  

Till den andra förskolan togs första kontakten via telefonsamtal. Möte och detaljer 

bestämdes följaktligen per telefon. Ett personligt besök gjordes även på denna förskola i samband med 

att jag delade ut samtyckebrev. Allteftersom samtyckebreven blivit påskrivna av föräldrar kunde 

intervjuerna påbörjas. 

De intervjuade gavs inte frågor i förväg med anledning av att utesluta eventuell 

förberedelse och möjlighet till mer avsiktliga svar. Detta för att det var de intervjuades spontana åsikter 

och uppfattning kring ämnet som var intressant för mig. Intervjuerna dokumenterades i form av 

inspelning med hjälp av en mobiltelefon, vilket förefaller fördelaktigt då jag upplever mig mer fokuserad 

på intervjuerna, med andra ord blir dialogen mer naturlig än om anteckningar skulle förts. Att kunna 

hålla ögonkontakt samt iaktta de intervjuades kroppsspråk hade också försvårats om anteckningar skulle 

förts. Intervjuerna lyssnades av hemma i lugn och ro, de transkriberades och har sedan resumerats under 

resultatavsnittet.   

Intervjuerna var individuella, barnen intervjuades med andra ord var för sig och tiden på 

intervjuerna varierade. De tog mellan fem till tjugo minuter, då en del barn hade mer att säga än andra.  

Platsen som valdes att utföra intervjuerna på var ett rum som jag tillsammans med personalen på 

förskolan kommit överens om skulle vara mest lämpligt. Rummet var en lugn plats där barnen kunde 

känna trygghet och inte bli störda av vare sig personal eller barn, utan att de skulle kunna koncentrera 

sig.   

De vuxnas intervjuer skiljde sig bara inte åt i tid utan också plats.  Intervjuerna av de vuxna 

tog mellan sex till tjugonio minuter. Kocken intervjuades i köket medan maten lagades, utan barn denna 

dag, en pedagog i hallen med uppsikt över barn på gården. Med de flesta kunde jag dock sitta ned i ett 

relativt ostört rum, även om det vid några tillfällen var nyfikna barn som knackade på dörren. Det var på 

grund av tidsbrist hos pedagogerna som några av intervjuerna fick utföras under tiden de arbetade i 

barngruppen.  

 

Databearbetning 
Utifrån intervjuerna har materialet sammanställts genom att de båda förskolornas barn och personal har 

jämförts för att kunna dra slutsatser om vilka likheter och skillnader som föreligger. Jag har valt att 

jämföra ifall skillnader eller likheter är beroende av vilken förskola de går på, men också om det går att 

dra några slutsatser i förhållande till barnens ålder. Resultatdelen är presenterad i två delar, ett avsnitt för 

barnen och ett för de personalen. De intervjuades uppfattningar är sedan grupperade i mindre stycken 

efter vad jag tolkat som en rimlig kategorisering av gemensamma eller liknande uppfattningar. Detta 

enligt Johansson & Svedners (2010) råd om att tydliggöra resultatdelen med hjälp av kategoriseringar. 

 Resultaten är även presenterade i figurer, där jag också har sammanställt och kategoriserat 

utifrån gemensamma, eller liknande, svar. Därefter har jag räknat ut procentsatsen för hur många 

svarande som föll inom samma svarskategori. De olika svarsalternativ som återges i figurerna är de 

intervjuades egna begrepp. En del svar har jag valt att gruppera och att ge ett eget samlingsnamn, såsom 
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exempelvis grönsaker, frukt, socker och andra sötsaker och icke ätbara ting. Svarsalternativet ”vanlig 

mat” är dock inte ett samlingsnamn jag valt, istället är detta ett svar som spontant nämndes av två barn. 

Anledningen till att jag grupperade efter samlingsnamn, var för att få en tydligare överblick. 
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Resultat 
Barnens kunskaper 
Enligt min studie har samtliga sjutton barn jag intervjuat en klar uppfattning kring att man behöver äta 

mat, vilket man tydligt kan märka då fjorton av sjutton barn på inledningsfrågan om man måste äta mat, 

svarar ja och omedelbart kommer med anledningar och ger exempel på vad som skulle hända om man 

inte åt mat. På förskolan som inte har en kock nämner fem barn att man dör om man inte äter mat, vilket 

även togs upp av tre barn på förskolan där de har en egen kock. Att man blir pigg och glad nämns av två 

barn på förskolan utan kock och av ett barn på den förskolan med kock. Fyra barn på förskolan som inte 

har någon kock tar upp att man blir stor och stark, vilket även tre barn på den förskolan med kock 

nämner. Således råder det inga skillnader kunskapsmässigt sett hos barnen på de olika förskolorna vad 

gäller att mat är en livsnödvändighet.   

 

Tabell 1. Barns uppfattning av kost 

 
Frågeställning Svarsalternativ Förskola 

utan kock 

10 barn 

Förskola 

med kock 

7 barn 

3 år 

5 barn 

4 - 6 år 

12 barn 

Barnens 

uppfattning av 

vad som är 

nyttigt 

(% av antal barn) 

vanlig mat 0 % 29 % 0 % 17 % 

fisk 0 % 43 % 20 % 17 % 

spenat 10 % 14 % 0 % 17 % 

frukt 10 % 14 % 0 % 17 % 

grönsaker 70 % 0 % 0 % 58 % 

vet ej 30 % 14 % 80 % 0 % 

Barnens 

uppfattning av 

ekologiskt 

(%av antal barn) 

har kunskap 0 % 14 % O % 8 % 

vet ej 100 % 86 % 100 % 92 % 

Barnens 

uppfattning av 

vad som inte är 

nyttigt 

(%av antal barn) 

socker och andra 

sötsaker 

70 % 71 % 0 % 100 % 

salt 10 % 14 % 0 % 17 % 

icke ätbara ting 

t.ex. skog, jackor, 

gift 

30 % 43 % 100 % 8 % 

färgämnen 0 % 14 % 0 % 8 % 

 

Vad är nyttigt? 

Vid en första inblick i barnens djupare kostkunskaper kan det konstateras att de äldre barnen på båda 

förskolorna besitter en betydligt mer utvecklad kunskap i ämnet än de yngre. Dessa kunskaper berör 

vilken slags kost som anses vara bra eller nyttig, kontra dålig och onyttig mat.  

  Ytterligare en skillnad mellan barnen på de olika förskolorna är att två av barnen på 

förskolan med egen kock, förklarar under samtalet om bra och nyttig mat, att all vanlig mat är nyttig. Tre 

barn av sju menar att fisk är bland det nyttigaste som finns att äta. Ett barn nämner spenat, ett annat 

nämner frukt och nötter. Vid samtal om nyttig mat på den andra förskolan utan kock berör 

diskussionerna i allmänhet olika sorters grönsaker och frukt. Sju barn ser ett samband mellan nyttig mat 

och grönsaker, medan tre av barnen inte kunde ge något exempel på vad som anses nyttigt. Dessa tre 

barn som inte kunde svara har alla gemensamt att de är tre år gamla (Tabell 1, s. 6). 

 

Varför måste man äta? 

Endast en treåring av fem kunde förklara sambandet mellan matintag och prestationsförmåga. 

Treåringen förklarar att ”om man inte äter mat så orkar man inte göra saker, man tröttnar och undrar 

varför får jag aldrig mat?” Denna treåring går på förskolan där de inte har någon kock. De resterande 
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treåringarna oavsett förskola har ingen uppfattning om varför man måste äta mat. Fyra och femåringarna 

däremot gav svar som t.ex. ”man måste äta annars dör man”, ”äter man inte blir man svag och mindre 

och mindre”. 

 

Vad bör man inte äta? 

Treåringarna på båda förskolorna har gemensamt att samtliga ger exempel som träd, gift, jackor, skog 

och gräs i samtalet om vad som inte är lämpligt att äta, medan barnen i åldersgrupperna fyra till sex år 

istället listar ting så som godis, socker, tårta, våfflor, glass, salt och färgämnen. Fyra och femåringarna 

på båda förskolorna räknar i stort sett upp samma saker, förutom en femåring på förskolan med egen 

kock som nämner att färgämnen inte är bra för kroppen. I övrigt ger barnen likadana svar oavsett vilken 

förskola de tillhör (Tabell 1, s. 6).  

 

Barnens favoriträtter 

Däremot när vi samtalar kring barnens favoriträtter så skiljer sig barnens val av rätter avhängigt 

förskolan de går på. På förskolan med egen kock finns det inte ett enda barn som nämner pizza, 

hamburgare, köttbullar eller korv. Rätter vilka är högst populära på den andra förskolan som inte har 

någon kock. Val av favoriträtter på förskolan med kock är mer varierat, där fisk och vegetarisk lasagne 

hamnar överst på listan, följt av fiskpinnar, tacos, soppa, biff, pannkakor och blått potatismos.  

 

Ekologiskt och KRAV-märkt 

Ett barn på förskolan med egen kock utmärker sig dock markant genom sin välutvecklade kunskap inom 

ekologisk och KRAV-odlad mat. Barnet är fem år gammalt och redogör ur ett miljömässigt och 

ekonomiskt perspektiv, fördelar respektive nackdelar med att välja ekologiskt och KRAV-odlat 

respektive icke-ekologiska och KRAV-märkta produkter, dessutom beskriver barnet hur man kan se 

skillnad på någonting som är ekologiskt eller inte. Femåringen är medveten om de ekonomiska 

aspekterna av ekologisk mat, men anser att de gynnsamma aspekterna för miljön är så pass övervägande 

att valet ändå faller på den ekologiska. Vidare berättar samma barn att plastflaskor bör undvika att 

inhandlas i största möjliga mån, eftersom plasten innehåller ämnen vilka klassas som miljöfarliga. 

Femåringen kunde även ge exempel på vart miljöanpassade alternativ kan införskaffas. Barnet fortsätter 

med att förklara att ”det är nyttigare med ekologisk mat än vanlig mat”, men av vilken anledning 

ekologisk är nyttigare kan det inte svara på. Utöver detta barns kunnande om ekologisk mat, så är det 

inte några fler barn som är bevandrade inom ämnet. Tre barn till, två på förskolan som inte har någon 

kock och en på förskolan med egen kock, har hört ordet ekologisk men på frågan vad ordet betyder 

svarar det ena att: ”det är sådan där halvnyttig mat” och den andra säger att ”ekologisk mat är det enda 

barnet själv kan äta”. Det tredje barnet menar att ekologiskt betyder att det är gott. Det är således fyra 

barn av sjutton som svarar någonting över huvudtaget på frågan kring ekologiskt, vilket påvisar att 

vetskapen kring det är, om man bortser från femåringen med sitt kunnande, nästintill obefintlig (Tabell 

1, s. 6).  

 

Pedagogernas inställning 
Sammanfattningsvis har pedagogerna på de båda förskolorna en positiv inställning till kost och 

näringslära, och ser enbart fördelar med att tillsammans med barnen diskutera och föra resonemang 

kring mat och kosthållning. Formen för diskussionen med barnen skall vara naturligt och konkret, gärna 

när tillfälle ges såsom exempelvis vid matsituationer. Pedagogerna ser det som en självklarhet att 

diskussionerna anpassas och hamnar på rätt nivå. Pedagogernas egna åsikter angående vad som är viktigt 

kring mat och måltider på förskolan, ser i stora drag likadana ut på båda förskolorna. Att det vid 

måltiden infinner sig en god stämning med lugn och ro samt att maten skall vara variationsrik, 

näringsriktig, ekologisk och närodlad, är det som samtliga intervjuade pedagoger anser vara mest 

betydelsefullt. En annan sak som pedagogerna på de båda förskolorna delar uppfattning kring, är detta 

med medvetenhet kring de vuxnas förhållningssätt och attityd till mat, då de anser att detta är något som 

påverkar barnen. Vuxna skall vara goda förebilder och inte sitta och rynka på näsan eller kritisera maten 

som serveras (Tabell 2, s. 8.). 
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Tabell 2. Pedagogers uppfattning kring kost i förskola 

 
Frågeställning Svarsalternativ Förskola utan 

kock 

4 pedagoger 

Förskola med kock 

3 pedagoger    

Personalens 

uppfattning av vad 

som är viktigt för 

barns kost, måltider 

och matvanor 

(% av antal 

personal) 

Inställning och attityd 100 % 100 % 

Ekologiskt/KRAV 

närodlat 

100 % 100 % 

Varierad kost 100 % 100 % 

Se aptitligt ut 50 % 33,3 % 

God stämning 100 % 100 % 

Mycket grönsaker 50 % 67 % 

Barns egen makt över sin 

matsituation 

25 % 0 % 

Kunskap om vad som 

serveras 

50 % 0 % 

Näringsriktig kost 100 % 100 % 

Uppmuntran till att testa 

nya smaker 

100 % 100 % 

Doftupplevelser från mat 

och matlagning  

50 % 100 % 

Delaktighet 25 % 100 % 

Personalens 

uppfattning om 

vad som inte bör 

serveras på förskola 

(% av personalen 

som ej anser det OK 

att servera t.ex. saft ) 

Onödigt mycket socker 100 % 100 % 

saft 50 % 100 % 

glass 100 % 100 % 

ketchup 50 % 100 % 

Sylt  25 % 67 % 

 

Måltiden bör vara en positiv upplevelse 

Samtliga intervjuade pedagoger, oavsett vilken förskola de arbetar på, är måna om att barnens måltid 

skall bli en positiv upplevelse och som tidigare nämnts, så anser pedagogerna att en god stämning med 

lugn och ro är en av de bidragande faktorerna till att detta skall uppnås. En av pedagogerna på förskolan 

utan kock anser måltiden vara en av de viktigaste stunderna på dagen, eftersom detta är ett tillfälle där 

pedagogen får möjlighet att se och bekräfta barnen. Det ges möjlighet till ett möte där alla lyssnar på 

varandra och får ta plats i samtalet (Tabell 2, s. 8.).  

 

Måltiden är stressig på grund av hög ljudnivå 

Två utav fyra pedagoger på förskolan utan kock upplever matsituationerna stressiga då en hög ljudnivå 

ofta uppstår. Två stycken anser att de har en god matsituation. Två pedagoger på förskolan utan kock 

menar att de försöker ändra placering på barnen mellan borden ifall de märker att brister, att det 

exempelvis blir lite för stojigt och okoncentrerat. En pedagog menar att det är bättre att ha matborden 

placerade i olika rum, för att i största möjliga mån undvika att ljudnivån blir alltför hög, vilket 

pedagogen menar att den lättare blir eftersom fler barn i samma rum leder till att fler röster hörs som 

dessutom försöker överrösta varandra. Att det kan bli högljutt vid matborden är något som pedagogerna 

på förskolan med egen kock också har kännedom om.  Samtliga av de tre intervjuade uppgav att 

högljudda och stressiga situationer kan uppstå. Emellertid är de alla tre av en uppfattning att det kunde 

varit betydligt värre, och är därför överlag nöjda med rådande matsituation.  
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Doft- och andra sinnesupplevelser i samband med matlagning är viktiga för förståelse och självkänsla 

En skillnad mellan förskolorna är att på den förskola där de har en egen kock får barnen och de vuxna 

doftupplevelser från matlagningen varje dag, vilket enbart innebär positiva effekter enligt både 

pedagoger och kock. Detta eftersom att ytterligare ett sinne då stimuleras hos barnen.  Att dofter har 

positiv inverkan är något som två utav pedagogerna på förskolan utan kock också påpekar. En utav 

pedagogerna på förskolan som inte har någon kock menar att genom att låta barnen få använda sina 

sinnen till att känna, smaka och lukta på olika kryddor och råvaror blir barnen mer benägna att smaka på 

maten. Detta att barnen blir mer benägna att smaka på maten genom delaktighet är något som både 

Kocken och pedagogerna på den andra förskolan också framhåller. Kocken berättar att barnens 

delaktighet i matlagningen gör att det hos barnen skapas en helt annan känsla för maten. Stoltheten 

barnen visar upp när de har varit med och lagat maten är helt fantastisk. Pedagogerna på förskolan med 

kock berättar att de två saker som tydligast märks på barnen genom deras delaktighet i matlagningen, är 

deras glädje, att det finner det lustfyllt att hjälpa till och inte minst deras självförtroende som ökar. Den 

ena pedagogen jämför med en förskola denne arbetat på tidigare och upplever att intresset hos barnen på 

denna förskola med kock är mycket större än hos de barn som inte har det privilegiet på sin förskola. 

Vidare menar pedagogen att barn äter såklart mat oavsett om det finns en kock eller inte, men menar 

ändå att skillnaden i barnens intresse kring mat är tydlig.  Att barnen får hjälpa till och vara delaktiga 

bidrar till deras helhetssyn. Matlagningen blir en naturlig del i vardagen och barnen blir positiva till 

maten (Tabell 2, s. 8.). 

 

Helhetsperspektiv – vart kommer morötterna och köttet ifrån? 

Att barnen skall utveckla ett helhetsperspektiv kring mat och kosthållning är något en pedagog på 

förskolan utan kock också nämner. Pedagogen påpekar vikten av att barn skall ha kännedom kring den 

process som krävs för att mjölken skall hamna på köksbordet, eller att köttbullar inte kommer från ett 

paket från Ica, utan hela händelseförloppet från djurhållning tills köttet hamnar på barnens tallrik. För att 

öka barnens förståelse kring detta har pedagogerna på denna förskola odlat potatis och grönsaker på sin 

utegård tillsammans med barnen.  

 

Socker i allmänhet och födelsedagar i synnerhet 

Vad gäller pedagogernas syn på socker är inställningen hos förskolan utan kock liksom förskolan med 

kock att servera så lite socker som möjligt. Att servera exempelvis glass eller tårta på födelsedagar 

förekommer inte på någon av förskolorna. Däremot skiljer sig synen marginellt pedagogerna emellan om 

hur strikt förhållningssättet skall vara. Kocken menar att det till en början föreföll sig lite märkligt att 

inte fira födelsedagar med glass, våffeldagen, eller kanelbullens dag tillsammans med barnen. Numera 

menar kocken att det enbart är bra. De har istället annat godis såsom plommon och äppelgodis som 

barnen uppskattar. Vidare berättar kocken att de på barnens födelsedagar firar genom att barnen 

tillsammans med sina föräldrar har köpt frukt som de tar med sig till förskolan. Sedan dukar de fint för 

att skapa stämning för en lite nyttigare festmåltid. En annan pedagog på denna förskola berättar om att 

de tidigare serverade tårta vid födelsedagar. Men då det vid ett flertal tillfällen visade sig att barnen 

aldrig ätit tårta innan, så blev det en tankeställare för personalen. De valde att sluta att servera sötsaker, 

eftersom de kommit till insikt att det inte är pedagogens roll att introducera socker och sötsaker för 

barnen.  

Att det inte är pedagogens roll att introducera socker för barnen, det påpekar även två 

pedagoger på den andra förskolan utan kock. En pedagog nämner däremot att de serverar varm saft till 

barnen under de kallaste dagarna under deras utevistelse just för att de vistas så pass mycket utomhus 

och därmed behöver extra energi. En pedagog menar att man inte behöver dra något till sin spets, till 

exempel så anser denne att det inte är något fel i att servera exempelvis ketchup eller sylt till barnen. Att 

servera saft och popcorn till discot är inte heller fel enligt pedagogen så länge intaget begränsas så att det 

inte blir överdrivet, men glass och tårtor till varje födelsedag behövs inte. Denna pedagog liksom de tre 

andra på denna förskola är överens om att firandet inte behöver ske med glass eller andra sötsaker 
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samtidigt som det ser det försvarbart att vid vissa tillfällen servera socker i andra former och i lagom 

mängd. 

Att fira högtider såsom exempelvis avslutningar eller födelsedagar med mat är något en 

pedagog på Grön Flagg-förskolan med egen kock funderat kring, och ställer frågan varför det alltid skall 

firas på detta vis? Istället för att äta skulle man kunna göra roliga aktiviteter istället, vilket skulle bidra 

till en minskad fixering kring ätandet (Tabell 2, s. 8). 

 

Smakupplevelser och sund matuppfattning 

Smakupplevelser är något de två pedagogerna och kocken vill erbjuda barnen, liksom att ge dem en sund 

matuppfattning. Att maten är näringsriktig, KRAV-odlad och ekologisk är en självklarhet för denna 

förskola. De använder sig inte heller av halvfabrikat då kocken menar att det är mer näring och 

nyttigheter i ren mat utan tillsatser. Med andra ord lagar denne alltid mat från grunden med fina 

ekologiska/KRAV-råvaror. Deras veckomeny består av vegetariskt tre dagar i veckan, färsk fisk och kött 

vardera en dag i veckan (Tabell 2, s. 8).  

 

De vuxnas reaktioner och inställningar till mat avspeglas hos barnen 

Vidare berättar kocken att barnen har många, för oss vuxna, oväntade favoriträtter på denna förskola 

såsom exempelvis linssoppa och strömming. Kocken berättar att många gånger är det så, att vuxna har 

förutfattade meningar om vad barnen tycker om och inte, vilket kocken menar att pedagoger och andra 

vuxna bör vara lite försiktiga med att ge uttryck för eftersom vuxna har en otroligt viktig roll beträffande 

förhållningssättet till mat. Kocken liksom de två andra pedagogerna på denna förskola belyser vikten av 

den vuxnes förhållningssätt kring mat. Den ena pedagogen delar med sig av sin erfarenhet kring tillfällen 

där vuxna sitter och petar i maten och med negativ attityd ifrågasätter vad det är för mat som serveras, 

vilket resulterat i att barnen inte heller ätit av maten. Vidare fortsätter pedagogen att det är en helt annan 

sak om man har en allergi, det är accepterat av barn. Att barn accepterar annorlunda kost på grund av 

allergier är pedagogerna överens om, likaväl de på förskolan med kock som de på förskolan utan kock. 

En pedagog på förskolan utan kock anser att det handlar om hur något introduceras för barnen, sättet 

som det förklaras på. Pedagogen fortsätter att det för en del människor kan vara en medicinsk 

nödvändighet att banta och då måste ju de kunna göra det även på förskolan, vilket denne inte tror skulle 

vara några problem för barnen att acceptera. En annan pedagog på förskolan utan kock tar upp detta att 

det inte enbart är vad vuxna säger som påverkar barnen, utan också att vuxnas beteende påverkar, 

exempelvis hur vi ser ut och reagerar på maten. Denna pedagog liksom de andra intervjuade 

pedagogerna, menar att medvetenheten kring de vuxnas inställning och attityd kring mat således är en 

viktig del i förskolans vardag (Tabell, 2, s. 8).  
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Diskussion 
Denna studie av barn och pedagoger i förskolan har syftat till att få inblick i förskolans möjlighet till 

eventuell påverkan kring barns matvanor och deras kunskap om hälsosam mat. 

Att möjligheten till påverkan finns där framgår tydligt av studien då samtliga pedagoger är 

måna om att barnens måltid skall bli en positiv upplevelse för barnen, vilket tyder på att det finns en 

medvetenhet hos pedagogerna kring förhållningssättets inverkan på barnen. Pedagogerna nämner flera 

olika faktorer som bidrar till hur barnens upplevelse kring kost och kosthållning blir positiva. Precis som 

Wilhelmsson (2005) anser, så nämner en pedagog att det finns ett större intresse och ett mer positivt 

förhållande till mat bland de barn som är delaktiga i matlagningen. Barnens kunskap skilde sig åt mellan 

förskolorna med och utan egen kock. Barnen på förskolan med kock hade t.ex. mer varierad kunskap om 

vilka matvaror som är nyttiga. Min undersökningsmetod kunde kanske inte fånga in alla de skillnader 

som fanns mellan de två barngrupperna. Jag vill ändå framhålla att mitt intryck var att barnen på 

förskolan med egen kock har ett större intresse och bredare kunskap inom ämnet kost och kosthållning 

om man jämför med de andra barnen på förskolan utan kock. Min studie visar också att den största 

skillnaden inte ligger i vilken förskola de går på utan mer är åldersrelaterat. Gällande pedagogerna så var 

det intressant att analysera vad de inte tog upp inom matfrågan. Vissa saker kändes det som att det skulle 

vara en självklarhet från förskolan med egen kock att nämna, men som det inte gjorde. T.ex. nämner inte 

en enda pedagog på den förskolan att pedagogernas kunskap om maten är viktigt, vilket hela 50 % av 

personalen på den andra förskolan utan kock gjorde. Det är möjligt att de ser detta kunskapsansvaret 

ligga hos deras kock eller att de inte tänkte på att nämna detta. Jag tycker det är viktigt att en förskola 

som profilerar sig med Grön Flagg och KRAV-odlad mat skall belysa vikten av kunskap gällande maten 

som serveras.  

Resultatet grundas på ett relativt litet urval då det endast utfördes intervjuer på två 

förskolor med vardera inriktningen. Urvalet av intervjuer har dock varit tillräckligt eftersom 

intervjusvaren visar på att de intervjuade personerna ger någorlunda lika svar, vilket tyder på uppnått 

mättnadskrav enligt Svedner & Johansson (2010). Med andra ord hade det förmodligen inte inneburit 

någon förändring vad gäller de intervjuades svar ifall antalet intervjuer hade utökats. Urvalet bestod i att 

intervjua kock, barn och förskolelärare på två förskolor med olika inriktning. 

Materialet samlades in genom intervjuer på båda förskolorna, vilket innebär att det inte 

finns några skillnader i insamlingsmetod på de båda förskolorna som jämförs. Grundfrågorna som 

ställdes var desamma på förskolorna, däremot gavs utrymme för följdfrågor vilket gjorde att intervjuerna 

såg olika ut. Utrymmet för följdfrågor fanns dock för samtliga intervjuade oavsett vilken förskola det 

gällde. Vad gäller hur väl formulerade frågorna till intervjuerna var så anser jag att en fråga till de vuxna 

hade kunnat förtydligas då tre av sju vuxna missförstod innebörden. Detta hade dock inte någon 

betydelse för resultatet eftersom att omformulering och förtydligande av frågan kunde göras direkt under 

pågående intervju.  

Vad jag kommer ta med mig i mitt framtida yrke som förskolelärare är att den ständiga 

medvetenheten kring ens förhållningssätt och inställning är av stor betydelse. Jag har också fått insikt i 

hur viktigt det är med barnens delaktighet, att de drar mycket nytta av att få vara med och ”göra” i detta 

fall laga mat. Precis som Juul (2000) är jag av uppfattningen att barns intresse utvecklas genom 

delaktighet där barnen då får använda sina sinnen som att känna, smaka och lukta. Vidare håller jag även 

med Juul (2000) då han nämner ytterligare en betydelsefull fördel med att låta barnen var delaktiga i 

matlagningen, detta att barnen får känna sig värdefulla som är ett av barnens viktigaste behov. Att 

barnens självförtroende är en viktig del är något som även vår läroplan föreskriver (Skolverket, 2010). 

Personalen på förskolan med egen kock menade att barnens självförtroende utvecklades enormt tack 

vare delaktigheten i matlagningen. Att öka barns kunskap är ett långsiktigt projekt, men det vi har som 

uppdrag enligt läroplanen är ju att lägga grunden för ett livslångt lärande. Att mäta förskolebarns 

kunskap förefaller svårt, i alla fall vid ett tillfälle, för att få en mer rimlig uppfattning krävs det enligt 

min mening observationer under längre tid. Kost och kosthållning är ett viktigt inslag i den pedagogiska 

verksamheten, dels näringsmässigt sett då hälsosamma kostvanor i barndomen främjar barns hälsa och 
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möjlighet till utveckling men också eftersom den sociala biten, gemenskapen vid själva måltiden, är 

viktig för barnen. Coull & Ask, (2008) Juul, (2000) Wilhelmsson, (2005) och Livsmedelsverket (2013) 

belyser samtliga vikten av att skapa en god atmosfär kring mat och måltider då de menar att det påverkar 

hur barn bygger sig en uppfattning kring ämnet. Dessa uppfattningar bekräftades av de intervjusvar som 

pedagogerna på båda förskolorna gav. Återigen belyses vikten av att man som pedagog ständigt är 

medveten om ens förhållningssätt. Skall pedagoger förmedla sunda matvanor och matglädje är en 

förutsättning att kompetens finns inom området.  
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Bilagor 
Frågor till barnen: 
Måste man äta mat? Varför?  

Vad händer om man inte äter mat? Tänk om man bara skulle äta godis? Vad skulle hända då? 

Vad finns det för saker som är bra att äta? Nyttigt?  

Hur vet man om mat är nyttigt?  

Ekologiskt? KRAV-odlat? Vad betyder det?  

Vad finns det för saker som inte är bra att äta? Onyttigt?  

Vad är det som gör något onyttigt? 

Kan man bli olika mätt? Kan man äta för lite/för mycket? Vad händer då? 

Om du fick välja tre favoriträtter, vilka skulle du välja då? 

Vad kan man köpa för mat i affären?  

Brukar du följa med och handla mat ibland? Vad skulle du välja att köpa? Varför? 

Får ni hjälpa till att laga maten på förskolan ibland? Är det roligt? Hur gör man?  

Är det nåt speciellt man måste tänka på när man lagar mat? Vem väljer vad man ska laga? 

Vad menas med matro?  

Hinner man alltid äta upp sin mat på förskolan? Måste man skynda sig ibland? 

 

Frågor till vuxna: 
Vad tycker du är viktigt när det gäller barns mat och måltider? 

Tycker du det är bra mat på er förskola? 

Vad är bra mat för dig?  

Hur upplever du matsituationen på förskola?  

Får barnen den tid de behöver för att äta upp eller hur ser det ut? 

Hur ser du på socker? 

Serverar ni glass, saft och liknande? 

Hur tror du att barn påverkas av all reklam som har med mat att göra? T.ex. alla dieter som lovar 

viktnedgång, alla dessa tv program som Biggest looser osv. 

Är det ok att diskutera matvanor och kost med barn?  

Är det något ni gör med barnen och i så fall hur? 

Känner ni att ni kan påverka vad barnen äter? 

Vem sammanställer menyn? Vad har man i åtanke? Vad utgår man ifrån? Spelar ekonomin någon roll? 

Vad är tanken med att barnen skall hjälpa till i köket?  

Vad finns det för positiva effekter med att barnen hjälper till?  

Finns det några märkbara skillnader i deras intresse, kunskap kring mat i samband med att de hjälper till 

i köket? 
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