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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Matvanor skapas genom olika processer genom livet, där förskola och skola utgör 
en betydelsefull roll när barns matvanor ska grundläggas. I Sverige spenderar barn mellan 1-5 
år en stor del av sin vardag på förskolan och därför kan förskoledpedagogens agerande och 
förhållningssätt till kost och hälsa vara av en stor betydelse.  
Syfte: Syftet är att undersöka förskolepedagogers åsikter och tankar kring deras egna 
matvanor samt måltidssituationen på den förskola där de arbetar. 
Metod: Fyra kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från en förskola i norra Sverige 
genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades 
utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Samtliga informanter anser att förskolepedagogen har ett stort ansvar vid 
måltidssituationen med barnen på förskolan. De eftersträvar en lugn måltidssituation och detta 
genom att försöka uppmärksamma samtliga barn. Försekolepedagogerna för kostsamtal av 
olika slag med barnen, de anser att det är viktigt att samtala om mat. Samtliga informanter 
uttryckte en frustration över alla kostråd som finns i media som ska skulle följas för en sund 
kosthållning. De påpekade osäkerheten av att veta vilka råd som går att förlita sig på eftersom 
de konstant ändrades.  
Slutsats: Synen på måltiden och samtalen kring kost var mer utav praktisk karaktär än vad de 
uttryckte att de ville åstadkomma. Varför tanke och handling skiljde sig åt i verkligheten kan 
bero på kunskapsbrist, stress eller ointresse från förskolepedagogerna. Förvirring kring 
kostråd och bristande kunskap kring kost kan utgöra ett problem för att skapa förutsättningar 
att genomföra samtal med barnen om kopplingen mellan kost och hälsa. Framöver kan det 
vara viktigt att öka kunskapen hos förskolepedagogerna för att de kan utgöra en viktig roll 
gällande barns tankar om kost och hälsa samt framtida matvanor.  



ABSTRACT 

Background: Food habits are created in different processes throughout life particularly 
preschool and school establish a basis for children´s food habits. In Sweden, children aged 1-5 
years spend a large part of their day at preschool. Therefore, preschool teachers´ behavior and 
attitudes to diet and health are important for children´s future food habits.  
Objective: The aim was to explore preschool teachers´ opinions and thoughts about their own 
food habits and the meal situation at the preschool where they work. 
Method: Four interviews with preschool teachers in northern Sweden were conducted using a 
semi-structured interview to obtain data. After transcribing the interviews the material was 
analyzed using a qualitative content analysis. 
Result: All respondents believe that the preschool teacher has a great responsibility when it 
comes to the meal situation with the children at the preschool. The teacher´s strive for a quiet 
meal by trying to pay attention to all of the children. The preschool teachers had various kinds 
of diet conversations with the children because they believe it is important to have a 
conversation about food. All of the informants expressed frustration over all the dietary 
guidelines in the media that should be followed for a healthy diet, because the advices were 
constantly changing. 
Conclusion: Their thoughts of the meal situation and conversations about diet were of rather 
practical nature than what they said they wanted to accomplish. Why thought and action 
differed in reality may be due to lack of knowledge, stress lack of interest in diet and health. 
Confusion about diet advice and superficial knowledge about diet can be a problem for 
creating conditions to converse with children about the connection between health and diet. It 
may be important to increase the knowledge of preschool teachers because they can play an 
important role in children's ideas about diet, health and future food habits.  
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1  BAKGRUND 
 
Dina kostvanor har stor påverkan på din hälsa därför är det viktigt att ha sunda kostvanor (1). 
Enligt Nordiska näringsrekommendationer innebär sunda matvanor fokus på hela kosten, de 
vill bland annat öka intaget av grönsaker, nötter, fisk, frukt samt fullkorn och magra 
mejeriprodukter (2). Vidare bör intag av livsmedel som rött kött, sötade drycker, salt, alkohol 
begränsas. World Health Organization (WHO) konstaterade i en rapport från 2011 att mer än 
40 miljoner barn under 5 år lider av övervikt (3). Övervikt kan leda till fetma och fetma kan i 
sin tur orsaka ett flertal sjukdomar eller tillstånd som bl.a. en ökad risk för att bli 
insulinresistens, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och i värsta fall en förtidig död. WHO 
förespråkar ett hälsofrämjande arbete inom kost och hälsa så att alla har möjlighet att skapa 
goda vanor.  
 
I handledarguiden, Nordiska Livsstilsverkstaden, beskrivs att vardagen utgörs av ett allt mer 
stillasittande därför blir kunskapen om vad som är nyttig respektive onyttig mat allt viktigare 
för att uppnå en hälsosam livsstil (4). Balansen mellan kost och motion borde vara en 
självklar del att lära sig redan i ung ålder för att kunna göra hälsofrämjande livsstilsval fram 
över. Även WHO påpekar detta om betydelsen av att vara i energibalans för att undvika 
viktuppgång (3). 
 
Riksmaten var en undersökning som Livsmedelsverket genomförde i Sverige år 2003. I denna 
studie granskades 4-åringars matvanor samt barn i årskurs 2 och 5 (5). Barnen hade generellt 
en bra fördelning mellan protein, fett och kolhydrater. Kvalitén på fett och kolhydrater skiljde 
sig däremot i förhållande till rekommendationerna. Barnen åt mer socker, salt och mättat fett 
samt för lite fleromättat fett och kostfiber. Denna rapport överensstämmer med resultatet från 
den senaste folkhälsorapporten från 2009 av Socialstyrelsen (6). I Sverige spenderar de flesta 
barn mellan 1-5 år en stor del av sin tid på förskolan, vilket resulterar i att där intas en stor del 
av deras måltider. Livsmedelsverket beskriver i sitt dokument, Bra mat i skolan, att 
förskoledpedagogens agerande och förhållningssätt till kost och hälsa kan därmed ha 
betydelse för barnens framtida åsikter och agerande kring kost och hälsa (7). De lyfter även 
fram att främja en sund livsstil bland barn kan göras på flera sätt. Exempelvis genom en så 
kallad pedagogisk måltid och är ett inslag på de flesta förskolor idag. Syftet med måltiden är 
att barn och vuxna ska sitta ned vid samma bord och samtala samt att ge barnen en positiv och 
naturlig bild av mat.  
 
I en uppsats av Brunosson gjordes en studie om måltiden i förskolan, där uttryckte 
förskolepedagogerna ofta en förvirring angående de kostråd som fanns i samhället (8). I 
rapporten fastställs även att det fanns brister i deras kunskap om vad hälsosam mat var. Detta 
kan tänkas leda till att förskolepedagogerna känner sig osäkra på sig själva som förebilder, 
vilket även Sepp, Abrahamsson och Fjellströms artikel ”Pre-school staffs' attitudes toward 
foods in relation to the pedagogic meal” belyser (9). De belyser i artikeln att 
förskolepedagogerna kände sig obekväma med att inta en måltid med barnen, delvis på grund 
av bristfällig kunskap kring kost. Förskolepdagogernas syn på den pedagogiska måltiden var 
att vuxna och barn kan få en möjlighet att samtala, samt att lära barnen om kost och dess 
innebörd i en lugn och rofylld miljö. Det visade sig dock i en observation av en måltid på 
förskolan att personalens syn på den pedagogiska måltiden inte gick i linje med hur 
verkligheten såg ut. Förskolepedagogerna uttrycker vikten av samtal, men i praktiken bestod 
måltiderna av att få barnen att äta genom olika praktiska knep. En annan studie som pekar på 
samma resultat, att måltiden var mer ett praktiskt moment, är Nahikians enkät- och 
obeservationsstudie ”Influential factors of caregiver at mealtime” (10). Vidare var 
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förskolepedagogerna i denna studie medvetna om att de påverkade barnens matvanor, men 
ändå bestod samtalen kring kost och måltid av regelsättning och identifikation av mat.  
 
Matvanor skapas i genom olika processer genom livet, Livsmedelsverket menar att skolan har 
en betydelsefull roll när barns matvanor ska grundläggas (7). Jacobson och Nordlund påpekar 
i sin rapport på betydelsen av förskolans arbete och då framförallt förskolepedagogens ansvar 
(11). Vikten att skapa en harmonisk måltidssituation och att låta förskolebarnen pröva ny mat, 
för att på så sätt få egna preferenser kring maten och de förutsättningar som behövs för att 
skapa sig goda matvanor som de sedan kan ta med sig framöver. 
 
De tidigare studier som finns kring förskolepedagogerna har undersökt deras roll vid måltiden 
med ett fokus på det praktiska och på att mäta deras kunskap kring kost samt på matens 
näringsinnehåll på förskolan. Få studier har genomförts på vad förskolepedagoger har för 
åsikter kring mat, detta kan visa sig betydelsefullt eftersom förskolepedagogerna är en av flera 
som har möjlighet att påverka barnen i ett tidigt skede i livet.  
 
2  SYFTE 
 
Syftet är att undersöka förskolepedagogers åsikter och tankar kring deras egna matvanor samt 
måltidssituationen på den förskola där de arbetar. 
 
3  METOD 
 
En kvalitativ metod valdes till studien i form av intervjuer. Denna metod lämpar sig bäst vid 
undersökning kring människors upplevelser, tankar och värderingar (12). 
 
3.1  Urval och rekrytering  
Urvalsmetoden för datainsamling var ett bekvämlighetsurval. Förskolepedagoger kontaktades 
via telefon på fyra olika förskolor, med en förfrågan om att delta i studien. De blev 
informerade om syftet med studien samt om intervjun och dess upplägg. Enda 
inkluderingskravet på de som deltog var att deras nuvarande yrke var förskolepedagog. 
Förskolechefen på en av förskolorna som kontaktades, svarade att fyra förskolepedagoger 
skulle kunna delta i studien. Eftersom förskolepedagoger från samma avdelning skulle kunna 
uppleva måltidssituationen på ett liknande sätt efterfrågades informanter från olika 
avdelningar på förskolan. Förskolan låg i en stad i norra Sverige. Efter telefonkontakten med 
förskolans chef skickades en bekräftelse ut via e-post med information om studien. Den 
ansvariga på förskolan bestämde plats, datum och tid, platsen där intervjuerna skulle hållas 
blev hennes kontor. Informanter som skulle delta i studien var inte förutbestämda utan skulle 
utses på plats. 
 
3.2  Tillvägagångsätt 
Till datainsamlingen skapades en halvstrukturerad frågeguide som innehöll två frågeområden 
med åtta frågor sammanlagt om förskolepedagogernas egen syn på kost och om 
måltidsituationen på förskolan (Bilaga 1). Frågeguiden hade ett par öppna frågor för att 
förskolepedagogerna skulle få prata fritt om ämnet men även en del slutna frågor. De fyra 
intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare och varade mellan 20 till 40 minuter. 
Varje intervju gjordes enskilt för att de skulle känna sig bekväma med att dela med sig av sina 
åsikter kring kost. De utfördes i det kontor som tillhörde chefen på förskolan och 
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genomfördes på löpande band efter varandra. Informanterna gick från sitt arbete för att kunna 
delta i studien. Fältanteckningar skrevs under intervjuerna för att ge ytterligare underlag till 
analysen. Samtliga informanter tillfrågades slutligen om de hade något mer att tillägga. 
Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant med hjälp av inspelningarna. 
 
3.3  Analys  
Min förförståelse utgjordes av studier i kostvetenskap. En kontinuerlig reflektion om hur min 
förförståelse kunde påverka mitt resultat fördes under arbetes gång och framför allt kring 
datainsamlingen och analysen. För att underlätta tolkningen av materialet transkriberades 
intervjuerna ordagrant inklusive pauser, skratt med mera. Analysen innebär att få texten till en 
tolkningsbar form så att observationen kan ställas mot syftet med studien (13). Som 
analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (14). Efter 
en upprepad genomläsning av materialet gjordes en identifiering	  och	  kodning	  av	  
meningsbärande	  enheter	  kring förskolepedagogernas tankar om kost. Sedan utfördes en 
kondensering av samtliga enheter följt av kodning. Ur dessa koder bearbetades subkategorier 
fram för att underlätta tolkningen av de slutliga kategorierna (Bilaga 2). Programmet Excel 
användes för att underlätta analysarbetet och för att få struktur. I resultatet redovisas 
informanternas åsikter med bland annat vissa talande citat från intervjuerna. 
Förskolepedagogerna kallas i resultatet pedagog 1- 4 beroende på vem som yttrat sig.	  
 
3.4  Etiska aspekter 
Informanterna bestod av tre kvinnor och en man och för att det inte ska gå att urskilja vem 
som uttalar sig har texten gjorts könsneutral. Informanterna informerades innan intervjun om 
att samtalet skulle behövas spelas in för en senare transkribering. De blev även informerade 
om hur intervjuerna skulle gå till, vilka ämnen som skulle belysas i frågeguiden och 
tidsåtgången som var tänkt för intervjuerna. Samt information om att deltagandet var frivilligt 
och därmed kunde avbrytas när som helst. Deltagarna erbjöds konfidentialitet, det vill säga att 
det inte fanns någon möjlighet att identifieras av utomstående personer, och att de uppgifter 
de lämnar inte sprids vidare. 
 
4  RESULTAT 
 
Informanterna som deltog i studien var tre kvinnor och en man i åldersspannet 36-56 år. De 
hade arbetat som förskolepedagog i varierad längd, 14-34 år. Barnen på avdelningarna var i 
åldersspannet 1-5 år. Resultatet baseras på de delar av intervjuerna som var relevanta för 
syftet i studien. De delar som inte ansågs väsentliga, exempelvis vissa åsikter kring barns 
matvanor, har därför valts att inte tas med. Efter att ha sammanställt de fyra intervjuerna så 
bearbetades fyra kategorier fram: val av livsmedel, osäkerhet kring kostråd, ansvar kring 
måltiden och organisationen begränsar inflytandet kring maten på förskolan.  
 
4.1  Val av livsmedel 
Under intervjusamtalen lyfte förskolepedagogerna fram traditioner och smak, miljöaspekter 
samt näring och hälsa som skäl till deras matvanor och matinköp.  
 
4.1.1 Tradition och smak 
Ett par av förskolepedagogerna ansåg att traditioner styrde deras matval hemma, de påpekade 
att vissa vanor från föräldrar överfördes till dem själva vid ung ålder. Dessa vanor 
konstaterade de som svåra att bryta eller ändra på. 
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Pedagog 3 ”Tyvärr är jag nog mer traditionsbunden eller inte bara jag utan hela min familj. 
Vi är nog traditionsbundna, det här funkar, då handlar man det..” 
 
Majoriteten köpte främst hem varor som de och respektive familj ansåg som aptitliga 
livsmedel. En av informanterna påpekade att hen framför allt köpte hem matvaror som dottern 
önskade eftersom att dottern, som hen uttryckte det, är i ett stort behov av energi. En annan av 
informanterna påpekade att fullkorn är bra för hälsan men både hen själv och hens familj 
ansåg att fullkornsprodukter inte var aptitliga. Detta gjorde att de avstod från att inhandla 
dessa produkter trots att de visste att det var nyttigt med fullkorn.  
 
 
4.1.2 Miljöaspekter 
En av förskolepedagogerna lyfte fram att hen värnade om miljön. De matvaror som hen hade 
vetskapen om var dåliga för miljön valdes bort, trots att dessa matvaror tidigare använts i 
matlagningen hemma. 
 
Pedagog 2 ”..sushin, det äter jag ofta, den här jätteräkan. Den har vi faktiskt med sorg i 
hjärtat plockat bort helt..”  
 
En av informanterna uttryckte sig om dilemmat med fiskinköp. Hen ansåg att det var 
problematiskt att välja ”rätt” fisk i frysdisken, på grund av alla miljöaspekter som skall tas 
hänsyn till. Exempelvis menade hen att köp av en sorts fisk kan vara miljövänlig av en 
anledning, men vara ett sämre val ur en annan synpunkt. Hen lyfte även fram problematiken 
kring att fisk som var fiskad relativt lokalt kan packas och fraktas jorden runt innan den 
slutligen når Sverige igen, detta ansåg hen vara fullkomligt vansinnigt. 
 
4.1.3 Näring och hälsa 
En av informanterna poängterade att hen ansåg att kosten har en betydelse för hälsan och att 
det var viktigt att tänka på sin kosthållning. Majoriteten av förskolepedagogerna angav att de 
inhandlade sina matvaror utifrån vad de ansåg vara relativt hälsosamma. Dock var det i 
slutändan smaken som var avgörande för val av livsmedel. En tredje av dem betonande att 
hen åt det hen ville och brydde sig inte om att äta ”smalmat” som hen uttryckte det. Hen ansåg 
även att allt för många lider av en ”fixering” kring kost, istället borde de bara äta lite av varje 
och njuta av maten.  
 
Pedagog 4 ”..jag har ingen speciell mat som jag måste äta. Jag behöver mycket mat och då 
behöver jag inte välja magert utan äter det jag vill..” 
 
En av förskolepedagogerna berättade att hen ofta diskuterade ämnet godis hemma med sin 
familj. På fredagar ger hen sina barn popcorn och på lördagar får de godis eftersom hen anser 
att det är viktigt att ha bestämda dagar för godis- och snacksätande. Hen uppgav att hen är 
noga med att maten som lagas hemma ska vara gjord från grunden med bra råvaror. 
Exempelvis gjorde hen alltid egna köttbullar, hen avskydde de färdigköpta som dessutom 
luktade illa. Det uttrycktes flera olika tankar kring inköp av matvaror. Samtliga var dock 
eniga om att de upplevde det svårt att göra bra inköp, eftersom många av dagligvaruhandels 
matvaror har ett lågt näringsmässigt innehåll. En av dem poängterade att allt för många 
matvaror som finns att köpa innehåller för hög halt med socker. Hen uttryckte en frustration 
över att behöva läsa på ingredienslistan varje gång när det skulle handlas matvaror, för att 
försäkra sig att inte sockerhalten var allt hög. Två av informanterna ansåg att matvaror 
generellt borde vara mer näringsriktiga, de poängterade att det borde vara en självklarhet. En 
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av dessa förskolepedagoger ansåg även att majoriteten av matvarorna i daglig varuhandeln är 
allt för processade och onaturliga för att falla hen i smaken. Hen föredrog att köpa, som hen 
uttryckte det, ”rena” produkter. 
 
Pedagog 1 ”Jag tror på” rena” produkter, jag tror på så lite konstlade, så få ingredienser 
som möjligt.” 
 
4.2  Osäkerhet kring kostråd  
Informanterna talade om att de var bekanta med Livsmedelsverkets rekommendationer för att 
ha en sund kosthållning, efter att dessa presenterats under intervjutillfället. Det varierade dock 
mellan förskolepedagogernas kunskap vad rekommendationerna betydde och hur man omsatte 
dem i praktiken. Samtliga informanter konstaterade att de troligtvis inte kom upp i dessa, de 
ansåg att kostråden var svåra att uppfylla speciellt för barn som inte hade ett lika stort intag av 
mat som en vuxen. Informanterna uppgav att deras information om kostråd kom från media 
eller från diskussioner med vänner och bekanta. Samtliga förskolepedagoger uttryckte en 
frustration över alla dessa kostråd som skall följas för en sund kosthållning. Enligt dem 
ändrades råden ofta från en dag till en annan, vilket ledde till osäkerhet kring vilka råd som 
gick att förlita sig på. Denna osäkerhet gällde även vilken mat och vilka mängder de skulle 
servera till barnen.  
 
Pedagog 2 ”Jag vet inte hur det är med fullkorn, hur mycket fullkorn får man ge barnen?” 
 
Pedagog 2 ”Jag har hört att omega 3 kan hjälpa barn emot växtvärk, jag hoppas jag gör 
rätt..” 
 
En av förskolepedagogerna uttalade även sin irritation kring dieter som finns i samhället som 
så många följer för att gå ner i vikt.  
 
Pedagog 2 ”De ändras hela tiden, nya rön och alla de här dieterna. De säger: det här är 
jättebra, sen visar det sig att man kan få hjärtinfarkt av det, det känns som att de hittar nya 
saker hela tiden.” 
 
Förskolepedagogerna var dock eniga om att vägen till sund kosthållning var att äta allsidigt 
och regelbundet. Däremot var det en produkt samtliga informanter uttryckte osäkerhet kring 
var valet av fett vid matlagning, de valde fett utifrån olika perspektiv. Två av informanterna 
valde produkt utifrån bekvämlighetsskäl och de andra två utifrån vad de ansåg vara 
hälsosammast.  
  
Pedagog 3 ”.. ibland tycker jag att det låter som att flytande margarin inte är bra, men det 
känns jobbigt. För då skulle jag behöva lära mig att använda olja betydligt mer än vad jag 
gör, jag använder idag i stort sett bara flytande margarin till allting som jag gör i köket” 
 
Förskolepedagogerna uppgav även att kostråden kring vilket fett som var bäst för matlagning 
var olika beroende på vem som uttalade sig. De belyste exempelvis diskussionen om margarin 
där experternas åsikter kring produkten går isär, men majoriteten av förskolepedagogerna var 
dock eniga om att margarin var något de borde avstå ifrån eftersom de ansåg att det var en 
alltför onaturlig industriell produkt.  
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4.3 Ansvar kring måltiden 
Samtliga informanter som deltog i studien ansåg att förskolepedagogen har ett stort ansvar när 
det gällde barnen. De ville ha en lugn och trevlig måltidssituation och de ansåg att det var 
deras ansvar att försöka skapa den, detta genom bland annat att uppmärksamma barnen under 
måltiden. Under intervjusamtalen uttryckte förskolepedagogerna tydligt en vision om hur 
måltiden skulle vara på förskolan, ett lugnt och trivsamt tillfälle med givande samtal samt 
konversationer om kost. Denna vision stämde inte helt överens med verkligenheten, då 
måltiden snarare handlade om få alla barnen att äta och ofta sågs som ett stressmoment.   
 
Pedagog 2 ”Öva själva tycker jag är jätteviktigt och att de har riktiga glas, när de små börjar 
dricka har de oftast vanan hemifrån att dricka med pipmugg. Vi försöker att börja ganska 
tidigt att övergå till vanliga muggar och sen till glas så att de lär sig behärska detta..” 
 
De flesta samtal om maten verkade vara utav en praktisk karaktär, de frågade barnen bland 
annat om önskad mängd, vart de ville ha vissa matkomponenter på tallriken. Detta för att i 
slutändan få barnen att äta. Ett exempel på ett sådant samtal:  
 
Pedagog 4 ”Man kan prata om hur maten smakar och fråga om de ska ha sås till, lite sås, 
mycket sås, bredvid eller uppe på eller..” 
 
Förskolepedagogerna ansåg att det var deras ansvar att se till att alla barnen vid måltiden 
kunde ta för sig av maten, antingen själva eller med hjälp av någon vuxen. De har ett ansvar 
för att maten ska räcka till alla, och att alla får möjlighet att smaka av allt. Något som samtliga 
berättade var den påtalade stressen som kunde störa tillvaron vid måltiden.  
 
Pedagog 4 ”..det kan vara ganska stressigt och svårt att räcka till vid matsituationen och få 
den här lugna stunden. Det kan ofta vara att någon är på toa, att maten tar slut och att man 
får springa runt lite grann..”. 
 
Stressen, menade de, gjorde att en känsla av otillräcklighet kunde infinna sig. I dessa stunder 
påpekade de att det var personalens ansvar att återskapa en trevlig måltidssituation.  
 
Två av informanterna uttalade sig om vikten av förskolepedagogernas beteende och vad de 
förmedlar för åsikter kring maten eftersom det ibland kan vara helt avgörande för barnets 
intag av mat.  
 
Pedagog 1 ” det tycker jag man märker, är man själv intresserad av maten, om man är lite 
glupsk, då smittar det lätt av sig på barnen.” 
 
 
Ett par av informanterna lyfte fram att de berättade för barnen om varför de skall äta, att 
kroppen behöver mat för att orka. Ett citat på dessa samtal var:   
 
Pedagog 4 ”Du behöver få i dig lite grann för att orka och ta det här så mår du bra i hela 
kroppen. Man får säga det på ett sätt som de kan ta till sig på också..”  
 
Det varierade dock mellan förskolepedagogerna hur mycket de samtalade kring hälsosam kost 
med barnen. Detta kan enligt en av informanterna bero på hur intresserad och insatt denne 
själv var i ämnet kost. På frågan om de delade med sig av sina åsikter till barnen svarade 
majoriteten av dem att de inte reflekterade så ofta kring om de gjorde detta.  
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Pedagog 1 ”Man delar med sig av sina åsikter automatisk vid måltiden, det kommer liksom 
bara av sig själv”.  
 
 
4.4  Organisationen begränsar inflytandet kring maten på förskolan 
Förskolepedagogerna i studien var eniga om att deras inflytande kring maten har blivit mer 
begränsad, vilket gjorde att majoriteten av informanterna uttryckte en maktlöshet och ett 
missnöje. Informanterna berättade att förskolan och dess personal tidigare hade styrt över fler 
delar kring maten på förskolan, bland annat beställning av råvaror. Idag var det annorlunda 
eftersom Måltidsservice tagit över ansvaret kring detta, men förskolans kokerska finns dock 
kvar vilket informanterna påpekande var en tillgång för förskolan. 
 
Pedagog 3 ”det var så enkelt förut då vi rådde om vårt eget kök, vi betalade vår mat, vi köpte 
in och vår kokerska fick responsen direkt av oss. Nu är det inte så längre utan nu är det en 
jätteorganisation runt det hela så att påverkningsgraden känns som att den har försvunnit 
betydligt mer nu.”  
 
Majoriteten av förskolepedagogerna ansåg att maten de blev tilldelade förskolan höll en allt 
för låg kvalité eftersom maten ofta bestod av halvfabrikat. En av förskolepedagogerna ansåg 
att den mat som serverades på förskolan skulle hen aldrig servera till sin egen familj, för att 
den var osmaklig och inte näringsriktig enligt hen.  
 
Pedagog 2 ”vi fick plättar i måndags, maskingjorda, sådana hemska saker som var tjocka 
och vita på undersidan och degiga och så har man barn som är här på förskolan från sju och 
de är kvar till fem. Jag var hungrig när jag kom hem den dagen..” 
 
Informanterna förmedlade att dialogen mellan förskolepedagogerna och kokerskan var viktig 
eftersom maten på så vis kunde anpassas till barnens behov. De berättade även att hon var 
noga med att laga hälsosam mat av råvarorna som levererades till förskolan. Dock 
poängterade en av förskolepedagoerna att när halvfabrikat eller helt färdiglagad mat 
levererades var det svårt att påverka utgången av maten.  
 
Pedagog 3 ”problematiken med att de flesta barn får väldigt snabbt en uppfattning om vad 
man tycker om och inte tycker om, då är vi tillbaka till den där dialogen med köket som är 
viktig..” 
 
5  DISKUSSION 
 
5.1  Metoddiskussion 
Det enda inklusionskriterie som användes för rekrytering var att informanternas nuvarande 
yrke skulle vara föreskolepedagog. Överförbarheten kan ha begränsats då informanterna som 
tackade ja till att delta arbetade på samma förskola. För att minimera risken för liknande svar 
bads det om förskolepedagoger från fyra olika avdelningar. Trots detta berättade 
informanterna likartade berättelser om vissa händelser som utspelat sig på förskolan men 
tankarna och åsikterna kring kost var specifika för varje individ. Denna studie kan ge en bild 
av hur förskolepedagogers kan tänka och resonera kring kost och måltiden på en förskola. För 
att få en bredare syn på förskolepedagogers syn på måltidssituationen och på deras egen kost 
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kunde en rekrytering av fler informanter från olika förskolor inneburit en större spridning 
gällande åsikter. På grund av studiens omfattning så var detta inte möjligt att genomföra.  
 
Hur intervjuplatsen påverkade informanterna är svårt att bedöma. Anledningen till varför 
informanterna uppgav, för studien, irrelevant information som exempelvis åsikter om barns 
matvanor kan bero på påverkan av intervjuplatsen. Detta för att det kan tänkas bero på att det 
känns mer naturligt att berätta om barnens matvanor än sina egna då intervjuerna 
genomfördes på förskolan, där fokus ligger naturligt på barnen. Informanterna var inte 
förutbestämda sedan innan, utan bestämdes precis innan, då detta kunde tolkas genom en av 
mina informanter som kom in talade om att de lottade på hennes avdelning vem som skulle 
intervjuas. Om informanterna hade valts ut i god tid före själva intervjustunden kunde ett 
informationsmail ha skickats ut till varje deltagare. Därigenom skulle de ha kunnat skapa sig 
en bild av intervjuaren och de skulle även haft en chans att ställa frågor innan 
intervjusamtalet, vilket hade gjort dem mer mentalt förberedda. Samtliga informanterna fick 
samma information innan intervjun påbörjades, vad syftet var och intervjuns upplägg, att det 
inte finns rätt eller fel svar, utan att syftet var att de skulle delge sina åsikter och synpunkter 
kring kost. Detta gjordes för att få dem mer avslappnade under själva intervjun. Informanterna 
upplevdes svara med en viss osäkerhet på rösten vid vissa frågor och det var ofta de inte hitta 
rätt ord, det kändes som de ville att intervjuaren skulle ”hjälpa till” att finna orden. De 
uttryckte sig även relativt ytligt om kost. Om detta berodde på att intervjuaren berättade om 
sina koststudier eller att de upplevde att de saknade kunskap kring ämnet är svårt att säga, det 
kan även varit av andra skäl. 
 

Det skapades en halvstrukturerad intervjuguide som användes under intervjuerna och detta för 
att få informanterna att prata så öppet som möjligt utan samtalsledarens påverkan. Frågan om 
Livsmedelsverkets rekommendationer kunde dock förtydligats att det rörde sig om deras 
åsikter om sin egen kost, och inte hur de som förskolepedagog såg på barns matvanor. Det 
skulle ha kunnat vara bättre att bett dem prata om allmänt om kost innan jag visade upp 
rekommendationerna för dem, för att på så sett undvika ett allt för stort fokus enbart på dessa. 
Det hade varit till en fördel att dela upp intervjuerna på olika dagar, för att få en stunds 
reflektion efter varje intervju. Att även transkribera varje intervju innan nästa genomfördes 
hade gett ett tillfälle att reflektera över brister i intervjuguiden eller intervjuteknik. 
 
En kontinuerlig reflektion kring förförståelsen utgjordes under intervjuerna och kring 
analysarbetet för att på så sätt påverka arbetes resultat på minsta sätt.  Tillförlitligheten av 
arbetet borde därför ha blivit hög. Studien genomfördes av en person, det skulle dock kunna 
varit en fördel att arbetat fler personer i vissa moment, till exempel så att en diskussion hade 
kunnat föras kring vissa avsnitt där en osäkerhet uppkommit, men även för att kontrollera 
förförståelsen ytterligare under arbetet. Dock kan det varit till studiens fördel att en person 
intervjuade samtliga informanter då intervjutekniken borde blivit densamma. En bra 
komplettering till mina intervjuer skulle kunna varit en observation på förskolan för att få en 
inblick i hur en måltidssituation går till.  
 
5.2  Resultatdiskussion 
I denna studie poängterade bland annat förskolepedagogerna betydelsen av att uppmuntra 
barnen att prova ny mat under måltiden. Denna betydelse av uppmuntran från 
förskolepedagogerna beskrivs i studien av Hendy och Raudenbush (15). Deras studie påvisade 
att barnen åt mer om de fick positiva kommentarer under måltiden från förskolepedagogerna. 
Informanterna i min studie påpekade att måltiden på förskolan inte bara handlade om ett 
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praktiskt tillfälle att få barnen att äta, utan att måltidssituationen skulle ses som en helhet med 
fler moment att ta hänsyn till, vilket överensstämmer med Livsmedelsverkets åsikter på en 
pedagogisk måltid (7). Denna syn går även i linje med Jacobson och Nordlunds rapport (11), 
där de påpekar betydelsen av en harmonisk samvaro mellan barn och vuxna vid måltiden på 
förskolan.  
 
Det visade sig tydligt under intervjusamtalen att informanterna berättade om den 
måltidsituation som de ville åstadkomma på förskolan, men verkligheten verkade vara en 
annan. De ville ha en lugn måltid med givande samtal där fokus inte bara låg på intag av mat. 
Det framkom i intervjuerna att måltiden på förskolan ändå nästan enbart var ett praktiskt 
moment, och inte ett tillfälle då de spred kunskap och sunda värderingar till barnen. Detta 
resultat om att tanke och handling skiljer sig åt överensstämmer med tidigare studier av Sepp, 
Abrahamsson och Fjellström samt Nahikians (9-10). I den aktuella studien berättade 
informanterna om samtalen om maten med barnen. Dessa bestod av relativt ytliga samtal om 
identifikation av maten, frågor om önskad mängd kring olika matkomponenter och korta 
uttryck som att mat är bra för kroppen. Inget fokus låg på att förklara kopplingen mellan kost 
och hälsa. Där igenom missar barnen ett naturligt tillfälle att lära sig om matens betydelse för 
hälsan. Livsmedelsverket lyfter fram betydelsen av att förskolepedagogerna diskuterar kost 
och delar med sig av deras värderingar kring kost till barnen (7). Informanterna förmedlade att 
de upplevde stress kring måltidssituationen på förskolan gav sig uttryck i en känsla av 
otillräcklighet. Denna stress kan vara en del i orsaken till att deras vision vid måltiden inte 
verkade stämma med verkligheten. Det kan vara svårt att skapa lugn vid måltiden när man 
själv är stressad. Ett resultat av stressen kan även vara att de fokuserar på det primära kring 
måltiden, det vill säga barns intag av mat. Föskolepedagogers upplevda stress beskrivs i 
tidigare studier av Sepp, Abrahamsson och Fjellström samt av Kelly och Berthelsen (6,16). 
Där påpekar förskolepedagogerna bland annat stressen av att inte tillfredsställa barnens behov 
vid måltiden som även informanterna uttryckte i den aktuella studien.   
 
Resultatet från denna studie påvisar kunskapsbrist hos förskolepedagogerna, vilket skulle 
kunna vara ett skäl till avsaknaden av kost- och hälsosamtal. Det kan vara svårt att föra samtal 
när kunskap saknas, denna teori beskrivs i tidigare studier (8-9). I dessa studier kände sig 
förskolepedagogerna sig obekväma med att inta en måltid med barnen för att de inte upplevde 
sig själva som bra förebilder. Det kan ha en betydelse att öka kunskapen hos 
förskolepedagogerna, så att den kunskap som förmedlas till barnen inte blir bristfällig eller i 
värsta fall felaktig. Exempelvis innehåller förskolelärarprogrammet vid Umeå Universitet 
idag inga inslag av kost eller hälsa (17), det kan ha en betydelse att ändra på detta. Det har 
framkommit i en studie av Gillis och Sabry att förskolepedagoger med en viss utbildning 
inom näringslära använde maten som en del i lärandet i större utsträckning än de som saknade 
utbildning (18). Ett aktivt folkhälsoarbete, primär prevention, är något som borde eftersträvas 
för att undvika ohälsa i samhället (3,19). Förskolepedagogen kan verka förebyggande i sitt 
arbete med barnen på förskolan. Det kan även vara viktigt att samverka med familjer och 
barnavårdscentraler/familjevårdscentraler med flera för att skapa en helhets förståelse kring 
barns hälsa (4). Denna betydelse av att samarbeta på olika nivåer i samhället betonas i studien 
av Birch och Fisher (20). 
 
Resultatet påvisar även att flertalet av förskolepedagogerna känner sig osäkra kring de 
ständigt nya kostråden och uttalanden från ”kostexperter”. Vilket de uppgav gör det svårt att 
veta vilka råd som går att förlita sig på och vad som kan sägas till barnen. Liknande resultat 
om osäkerheten kring kostråden beskrivs även i Sepp, Abrahamsson och Fjellström samt 
Brunsossons studie (8,9). I den aktuella studien visar sig olika anledningar till informanternas 
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val av livsmedel och matval men majoriteten angav tradition som den anledningen som hade 
störst betydelse. Var deras familj nöjda med maten som serverades så var informanterna 
tillfreds, de berättade att reflektionen var annars liten kring deras matval. 
Förskolepedagogerna som deltog i den aktuella studien gav delvis av den anledningen 
intrycket av att ha ett lågt intresse för kost och hälsa. Deras känsla av maktlöshet kring deras 
inflytande på förskolan kan även ha påverkat deras intresse och engagemang negativt kring 
kost på arbetsplatsen. Detta kan i sin tur påverka utgången av samtalet med barnen på 
förskolan. 
 
5.2.1 Genusperspektiv 
I studien upplevs ingen tydlig skillnad mellan kvinnorna eller mannens svar. Om det skulle 
utgöra en skillnad mellan könen med ett utökat antal informanter kan vara svårt att avgöra, 
men detta skulle kunna bli ett nytt forskningsområde. 
 
6  SLUTSATS 
 
Förskolepedagogernas syn på måltiden och samtalen kring kost med barnen var mer utav en 
praktisk karaktär än vad de uttryckte att de ville åstadkomma eller strävade efter. Där igenom 
kan barnen missa ett viktigt naturligt tillfälle att lära sig om matens betydelse för hälsan. Att 
måltiderna och samtalen var praktiska kan bero på flera faktorer, dels kan det vara 
kunskapsbrist hos förskolepedagogen men även stressen vid måltidsituationen. De gav 
intrycket av att ha ett relativt lågt intresse för kost och hälsa, även detta kan vara av stor 
betydelse för utgången av samtalet med barnen. Skolan kan skapa goda förutsättningar för att 
ge barnet möjlighet till att själv generera sunda matvanor och livsstilsval i framtiden. 
Framöver kan det vara viktigt att poängtera och upplysa förskolepedagogerna om att de kan 
ha en viktig roll om barns tankar om kost och hälsa och även för framtida matvanor. Detta 
skulle exempelvis kunna ske genom tydligare inslag i förskollärarutbildningen eller 
information inom förskolans verksamhet. Detta med syfte att öka intresse och kunskap 
ytterligare för att på så sätt främja hälsa hos barnen.  
 
7  YRKESRELEVANS 
 
Kunskap och engagemang kring kostfrågor behövs uppmärksammas mer på förskolorna runt 
om i landet, detta kan vara ett arbetsområde för kostvetare. Att entusiasmera 
förskolepedagoger kring ämnet kost är viktigt för att få dem att inse hur viktigt det är att lyfta 
ämnet sunda kostvanor med barnen på förskolan, för att i slutändan kunna arbeta 
hälsofrämjande.  
 
8  TACK 
 
Vill rikta ett stort tack till mina informanter som deltog, utan er hade min studie inte varit 
möjlig att genomföra samt förskolans chef som hjälpt till vid rekrytering av deltagare. Jag vill 
också tacka vänner och familj men även mina opponenter för synpunkter och förslag under 
arbetets gång. 
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Bilaga 1 (1/2) 

 
 

Frågeguide 

Mitt syfte är att undersöka vad förskolepedagoger har för åsikter och värderingar kring kost 
och om måltidssituation på förskolan osv. Kommer att ställa ca 8 frågor, det finns inget rätt 
eller fel svar. Samtalet kommer att pågå cirka 30 minuter beroende på hur mycket som 
berättas, samtliga samtal kommer att spelas in. De kommer att delta konfidentiellt alltså inget 
material kommer att spridas vidare med namn. 

 
• Visa bilden på måltidssituationen på förskolan, hur tänker du när du ser denna bild? 

 
• Vad har pedagogen för roll kring bordet? 

 
•  Äter du den mat som serveras i skolan? 

 
 

• Pratar ni på förskolan om hur ni ska förhålla er till kost?  
 
 

• Hur tänker du kring att dela med sig av egna värderingar om kost och hälsa till 
barnen? 
 

 



Bilaga 1 (2/2) 

 
 

• Visa livsmedelsverkets råd, vad anser du om dessa råd?  
 

• Stämmer de överens med din bild av vad sund mat innebär? 
Skulle du vilja ta bort något eller lägga till något? 

 
• Tycker du att det skiljer mellan hälsosam kost mellan vuxna och barn? 

I så fall på vilket sätt?  
 

 

 
 

Bilder från www.slv.se 
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Exempel på analystext 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
enheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

hur man äter själv, 
att det påverkar, jag 
vill ju gärna ha..ah.. 
jag äter ju ganska 
mycket mat och..men 
då är det någon som 
liksom” jag vill inte 
ha” men då säger jag 
att jag vill ha, ”oj vad 
gott” och så där 
liksom..då kanske 
man ändå kan 
påverka lite grann.. 

hur jag äter 
påverkar barnen, att 
säga att man tycker 
det är gott och ta 
mer mat borde 
påverka 

påverka barnen 
genom sitt eget 
ätande och språk 

påverka barns 
ätande 

ansvar kring 
måltiden 

 

ibland tycker  
jag att det låter att 
flytande margarin inte 
är så bra men men..det 
känns lite svårt för att 
om jag då skulle säga 
personligen välja att 
lära mig att använda 
olja betydligt mer än 
vad jag men jag 
använder i stort sett 
bara flytande margarin 
till allting som jag 
övrigt gör 
då..mmm..men som 
sagt då där skulle jag 
vilja bli bättre på att 
använda olja.. 

osäker på vilket 
fett som 
egentligen är bra, 
men använder 
själv mer 
margarin än olja 
men vill lära mig 
att använda mer 
olja 

osäker på fettråd 
mindre maragrin och 
mer oljeanvändning 

osäkerhet kring 
fett 

osäkerhet 
kring 
kostråd 

 

 


