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Sammanfattning: Syftet med arbetet är att undersöka barnlitteraturens skildring av kost och 
måltidsvanor samt förskolans arbete med en ökad kostmedvetenhet hos barnen. Vidare är 
tanken att se hur barnlitteraturen kan användas som ett verktyg i verksamheten, för att 
tydliggöra sunda kostvanor. Metoder som används är enkätundersökning, kvantitativ 
litteraturundersökning samt kvalitativa intervjuer. Sammanfattningsvis visar resultatet att 
majoriteten av barnlitteraturen skildrar någon form av måltidsvanor och kost kopplad till 
måltidsvanor samt att den hälsosamma kosten skildras i större omfattning än den 
ohälsosamma kosten. Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar att alla förskolor som 
deltog i intervjun har pedagogiska måltider där personalen deltar samt att tre av fyra förskolor 
tycker att de använder barnlitteraturen mycket i verksamheten, dock arbetar ingen av 
förskolorna medvetet med barnlitteraturen som ett verktyg i verksamheten, för att tydliggöra 
sunda kostvanor. Barnlitteraturen bör, enligt min mening, utgöra en del av en helhet i arbetet 
med att tydliggöra sunda kostvanor för barnet. Om barnet får möta sunda kostvanor utifrån 
många olika forum, kan det lättare ta till sig förståelsen då ett brett utbud av ouppnådda mål 
erbjuds, utifrån sin individuella förståelse av fenomenet.    
 
Nyckelord: Barnlitteratur, Förskola, Kost, Måltidsvanor 
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1 INLEDNING 
 
Bra kost och kostvanor bidrar till bättre hälsa och vi ökar dessutom våra chanser för bättre 
utveckling (www.slv.se). Därför känns det viktigt att undersöka hur barnlitteraturen på 
förskolan skildrar kost och måltidsvanor, då barnböcker utgör en del av verksamheten. Vilken 
typ av kost och kostvanor framställs och hur kan pedagogen arbeta med barnlitteraturen för att 
tydliggöra en sund kosthållning för barnen? Tittar man på TV – reklamens utbud av 
ohälsosam kost utgör den 31 procent av det totala utbudet, vilket, enligt vissa forskare, 
påverkar barns utveckling, begär och önskan om att efterlikna de som gestaltas i reklamen 
(Höjer 2008). 
 
Tyvärr visar återkommande larmrapporter att ökad fetma och högt sockerintag samt 
näringsfattig kost kan, bland annat, leda till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. 
Dystra undersökningar visar att en fjärdedel av barns energiintag kommer från ohälsosam kost 
som godis och läsk. Livsmedelsverkets kostråd för att barn ska växa och utvecklas 
tillfredställande, är att vi vuxna lär dem äta bra och näringsrik mat samt visa på bra kostvanor, 
för ett fortsatt hälsosamt liv. (www.slv.se) 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur barnlitteraturen i förskolans verksamhet skildrar 
kost och måltidsvanor. Vidare är syftet att ta reda på om och hur förskolorna arbetar för att 
öka kostmedvetenheten hos barnen samt huruvida barnlitteraturen kan användas som ett 
verktyg i verksamheten, för att tydliggöra en sund kost och bra måltidsvanor för barnen. 
 
Jag hoppas att denna undersökning kan leda fram till en större insikt om barnlitteraturens 
framställning av hälsosam respektive ohälsosam kost och måltidsvanor. Med en större 
förståelse och kunskap av denna vinkling av förskolans arbete med barns utveckling av sin 
uppfattning om hälsa, hoppas jag på nya möjligheter att arbeta med barnlitteraturen som ett 
hälsofrämjande verktyg i verksamheten. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I Läroplan för förskolan Lpfö 98 står det att förskolan ska arbeta för att varje barn får en 
djupare förståelse om betydelsen av att vara rädd om sin hälsa och sitt välbefinnande. Därför 
tycker jag att det är viktigt att undersöka hur barnlitteraturen skildrar kost och måltidsvanor, 
då barnböcker utgör en del av verksamheten. Vidare är Lpfö 98: s mål att varje barn utvecklar 
färdigheter i att lyssna, berätta, reflektera samt hitta uttryckssätt för sina individuella 
tolkningar, varför även detta kan kopplas till arbetet med tydliggöra en sund kost och bra 
måltidsvanor för barnen, med barnlitteraturen som fokus. (www.skolverket.se) 
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1.2 Litteraturgenomgång 
 
Litteraturgenomgången är uppdelad i tre avsnitt; Kost och måltidsvanor, Barnlitteraturen och 
barns upplevelser av berättelse och bild samt Utveckling och lärande i förskolan. I avsnittet 
Kost och måltidsvanor presenteras utvalda författares, forskares och myndigheters skildringar 
och rekommendationer av detta område, för att ge arbetet en grundförståelse av kostens och 
kostvanors betydelse. Avsnittet Barnlitteraturen och barns upplevelser av berättelse och bild 
redovisar olika författares och forskares beskrivningar om barnbokens historia och 
uppbyggnad samt barns upplevelser av berättelse och bild. I avsnittet Utveckling och lärande i 
förskolan återges författares och forskares syn på utveckling och lärande hos barnen på 
förskolan, för vidare underlag av återkoppling till arbetet med att tydliggöra sund kost och bra 
måltidsvanor för barnen.   
 
1.2.1 Kost och måltidsvanor  
 
Våra kostvanor har förändrats parallellt med att proceduren kring tillverkningen har ändrats. 
Enligt Christenson och Sundling (2003) har den tidigare hemmaproducerade och tillagade 
maten övergått till färdigförpackad kost med långt avstånd mellan producent och konsument. 
Vi vill, enligt författarna, fortfarande äta traditionella rätter, men har inte tiden att tillaga dem 
eller möjlighet att producera dem från grunden. Även andra kulturer har influerat svenska 
kostvanor som hamburgare, glass och pizza, men också i Sverige skiljer sig kostvanor åt, från 
län till län. Vidare menar författarna att andra matkulturer vuxit fram i samhället som till 
exempel den vegetariska maten, mat för idrottare och kost kopplad till olika religioner.    
 
Livsmedelsverkets kostråd för att barn ska växa och utvecklas tillfredställande, är att vi vuxna 
lär dem äta bra och näringsrik mat samt visa på bra kostvanor, för ett fortsatt hälsosamt liv 
(www.slv.se). Livsmedelsverket rekommenderar kost från kostcirkeln uppdelat på frukost, 
lunch, middag med mellanliggande mellanmål för att uppnå bästa måltidsvanor. Kostcirkeln 
är uppdelad i sju olika grupper, frukt och bär, grönsaker, potatis och rotfrukter, bröd, mjöl och 
gryn, matfett, mjölk och ost, samt kött, fisk och ägg, vilka ska ge oss riktlinjer om vilka 
livsmedelsgrupper vi bör äta av för att täcka det dagliga näringsbehovet. Vidare 
rekommenderas att lära barn en bra fördelning av kosten, vilket görs utifrån tallriksmodellen. 
Tallriksmodellen går ut på att dela in kosten på tallriken utifrån rätt proportioner, vilka för 
barn är att ha två stora delar av grönsaker och rotfrukter samt potatis, pasta, ris eller liknande. 
Till dessa större delar tillsätts en mindre del av kött, fisk, kyckling, ägg eller ett vegetariskt 
alternativ. 
 
Livsmedelsverket menar också att det är viktigt att barn får i sig mycket frukt och grönsaker 
varje dag (www.slv.se). En fyraåring bör äta minst 400 gram frukt och grönsaker varje dag, 
vilket motsvara ungefär två frukter och två nävar grönsaker, varav en näve ska vara grova 
grönsaker. I dag visar undersökningar på att fyraåringar äter hälften av det rekommenderade 
intaget, vilket endast är 225 gram per dag. Vidare rekommenderar Livsmedelsverket att barn 
äter bröd till varje måltid för ett tillfredställande fiberintag, vilket är bra för tarmarnas arbete 
med att bryta ner kosten. Det är också bra om barn dricker lättmjölk för att undvika de 
mättade fetterna som finns i fetare mjölksorter. Ytterligare en rekommendation är att barn äter 
mer fisk, bland annat på grund av de nyttiga omega3-fettsyrorna, vilka är viktiga för hjärnans 
utveckling.  
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Däremot behöver inte barn lika mycket energi som vuxna, varför nuvarande siffror från 
Livsmedelsverkets undersökningar om barns höga energiintag från sötsaker och feta 
livsmedel är, enligt verket, oroväckande (www.slv.se). Dessa undersökningar visar att barns 
energiintag av ohälsosam kost är en fjärdedel av deras totala energiintag. Då barns kroppar 
växer och utvecklas behövs ett stort intag av näringsrik mat, varför det inte ryms för mycket 
av ohälsosam kost med högt energiintag och lite näring. Dessutom innehåller mycket av 
sötsakerna och de söta dryckerna tomma kalorier, det vill säga högt och snabbförbrukat 
energiintag utan näring. Livsmedelsverket menar att barn mellan två och sex år som äter 
nyttigt under hela veckan kan spara plats åt följande mängd onyttigheter per vecka: en halv 
bulle, två småkakor, knappt en deciliter glass, en tredjedels deciliter smågodis, fyra små rutor 
chokladkaka, en halv minipåse med snacks och ett glas läsk eller saft. 
 
Barns matvanor grundläggs tidigt och har stor betydelse för deras fortsatta syn på kost och 
måltidsvanor, menar Porsman och Paulún (2003). Det är vuxnas uppgift att lära och 
tydliggöra vikten av en sund kost och bra måltidsvanor. Om barn redan tidigt har fått vänja sig 
med dålig kost och småätande kommer det inte växa bort med tiden, utan snarare bli värre, 
anser författarna. Den största vikten bör ligga i hur vi vuxna beter oss kring kost och 
kostvanor för att på ett övertygande sätt visa hur bra kostvanor efterlevs på ett positivt och 
naturligt sätt. Vidare menar Porsman och Paulún (2003) att grunden för många av de 
allvarliga sjukdomar, vilka kan drabba oss senare i livet som hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes samt högt blodtryck, grundläggs i tidig ålder om barn växer upp med ett dåligt 
kostbeteende. 
 
Nuvarande forskning har, enligt Porsman och Paulún (2003), visat att barnfetman ökar i 
Sverige. Det kan vara svårt att veta om barnet är i en naturlig växtfas eller om det finns ett 
allvarligare hälsoproblem bakom viktökningen, varför man som förälder bör uppsöka en 
barnläkare om oro finns. Men problemet ska, enligt författarna, tas på allvar, då tidig fetma 
kan leda till svåra sjukdomar och hälsoproblem, dock har inte barns övervikt fram till fyra års 
ålder någon koppling till senare övervikt i livet. Vidare menar författarna att det i första hand 
beror på familjens mat-, måltids- och aktivitetsvanor som ligger till grund för barnets övervikt 
och inte gener. Kost som framförallt orsakar fetma, menar Porsman och Paulún (2003), är mat 
med stort sockerintag (snabba kolhydrater), mat innehållande mättat fett och näringsfattig 
mat. Kostvanor som bidrar till övervikt är, enligt författarna, överhoppade måltider, få men 
stora måltider samt osund kost som godis och mackor istället för näringsrik mat.    
 
Enligt Porsman och Paulún (2003) visar undersökningar att en del barn i förskolan inte får i 
sig det energiintag de behöver för att orka dagen på förskolan. De blir trötta, hängiga, rastlösa, 
tjuriga och får svårt att koncentrerar sig. Författarna menar att det största problemet går att 
koppla till de kommunala neddragningarna av förskolematen. Men även måltiden i sig kan 
göras både roligare och mer aptitlig för ökat intresse hos barnen. Med ganska enkla medel, 
menar Porsman och Paulún (2003), kan en måltid locka även den mest kräsna individen till att 
äta. Det är viktigt att servera maten aptitligt och inte i en enda röra, bara för att barnet behöver 
få maten finfördelad. Vidare kan man, enligt författarna, dekorera grönsakerna eller skära dem 
i roliga former för att locka barnet att smaka.   
 
Även att låta barnen vara delaktiga i planeringen av måltiderna kan bidra till ökat intresse, 
menar Porsman och Paulún (2003). Det kan handla om att plantera, vårda och skörda egna 
grönsaker, bär, krasse och groddar på förskolan, för att sedan servera vid måltiderna. Ett annat 
sätt, enligt författarna, är att servera maten i småskålar eftersom barn uppskattar att 
småplocka. För att höja intresset för mat ännu mer, tror författarna, att det är viktigt att barnen 
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får vara med att laga maten, samt att dukningen och atmosfären kring måltiden är inbjudande. 
Finns även möjligheten för barnen att själva vara med och bestämma vad som ska serveras 
ökar förutsättningarna ännu mer att måltiderna upplevs som positiva, menar Porsman och 
Paulún (2003). 
 
Att mötas vid en måltid kräver, enligt Andersson (1994), kunskaper hos barnet på många 
olika områden som att äta i grupp med dess samspel och att ha en förståelse om bordsskick. 
Dock menar författaren att barn utvecklas olika fort runt dessa bitar samt att barngruppen ofta 
representeras av olika åldrar, varför måltiden kan upplevas mer eller mindre stökig. Andra 
faktorer som påverkar hur måltiden fortlöper är, enligt Andersson (1994), barns känsla av 
trygghet, vilket kan ge uttryck i stökiga former om barnet känner saknad av detta. Det är då 
viktigt att visa barnet ett extra lugn, då det är vad denne behöver, enligt författaren.  
 
Vidare menar Andersson (1994) att koncentration är en viktig faktor vid mötet under en 
måltid. Har barnet svårt att koncentrera sig blir det svårt, då måltiden kräver många bollar i 
luften samtidigt som att sitta still, smaka på allt, visa respekt för andra och så vidare. 
Ytterligare viktiga faktorer vid måltiden, vilka författaren belyser, är våra sinnesintryck som 
syn, hörsel, balans, motorik, känsel och närvaro. Sinnesintrycken hjälper oss att hantera 
omvärlden, men då något av sinnena är eftersatt, kan det, enligt Andersson (1994), få 
konsekvenser vid matbordet, om inte pedagogen är lyhörd och möter barnets behov istället för 
att se orsaken som ett störande moment.   
 
1.2.2 Barnlitteraturen och barns upplevelser av berättelse och bild 
 
I Kjersén Edmans (2002) litteraturskildring av barnbokens resa genom historien, får läsaren 
bland annat ta del av den svenska barnbokens och dess brukares färd från början till idag. 
Sveriges första barnbok, Een sköön och härligh jungfrw speghel skriven av Conrad Porta för 
Katarina dotter till hertig Karl, kom 1591 och trycktes bara i några få exemplar. Det skulle, 
enligt författaren, dröja ända till 1800-talet innan barnböcker gavs ut för svenska folket. Några 
av dessa författare och deras verk är kända än idag som Viktor Rydberg och Elsa Beskow. 
Men Sverige var ett fattigt land och många barn fick aldrig tillgång till bokens förtrollade 
värld, varför, år 1899, Barnbiblioteket Saga grundades. Tanken, menar Kjersén Edmans 
(2002), var att nå alla de barn, som inte hade chansen att äga eller läsa barnböcker, med små 
tryckta häften innehållande återberättade sagor för 10 öre styck. Saga drevs av paret 
Hammarlund och författare och konstnärer som anlitades var bland annat Ellen Key, Selma 
Lagerlöf, Carl Larsson, Jenny Nyström och John Bauer. 
 
Tillsammans med röster om fri fostran, vilka hördes efter andra världskriget 1945, kom även, 
enligt Kjersén Edman (2002), några av våra mest folkkära författare som Astrid Lindgren och 
Tove Jansson. Deras sagofigurer blev barnens frihetshjältar, i deras växande fantasivärld. 
Efter dem, menar författaren, har Sveriges barnlitteratur berikats med författare som Maria 
Gripe, Barbro Lindgren, Gunilla Wolde, Inger Sandberg, paret Landström och många fler. 
Även om forskning visar att barns lästid i hemmen minskat, att omfattande läskampanjer gått 
över landet samt att barnboken fått en sjunkande status tror Kjersén Edman (2002) ändå att vi 
i dag, jämfört med den svenska barnbokens historia och dess brukare, har de mest belästa 
barnen, då framförallt med tanke på att så många barn går i förskolan. 
 
Barnlitteratur går inte att generalisera som bara en bra barnbok, enligt Nikolajeva (1998), utan 
att frågan För vem? måste ställs, då författaren menar att barnlitteraturen varken är ålders-, 
köns- eller kulturellt neutral. Hon menar också att det inte finns någon större skillnad i 
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generaliseringen mellan barnlitteratur och allmän litteratur. I båda fallen finns fantasy, 
historiska och vardagliga berättelser representerade, även om många andra forskare har andra 
uppfattningar kring denna slutsats, vilket Nikolajeva redogör för i boken. Dessa forskares 
slutsatser kring denna generalisering, är allt ifrån att mycket av barnlitteraturen inte är 
likvärdig med vuxenlitteraturen och på grund av detta inte heller värd att studera. Till att 
kraven på barnlitteraturen inte behöver vara lika höga, eftersom den endast bygger på 
upprepningar och igenkännanden. En annan aspekt som lyfts fram av en forskare är att det 
inte går att studera barnlitteratur, då vuxna inte läser barnböcker som barn gör. 
 
Vidare belyser Nikolajeva (1998) olika händelser och miljöer i en berättelse som till exempel 
att fabeln, eller intrigen, är ett händelseförlopp, vilket alltid bidrar till en förändring. Några 
böcker som har detta tema är Max-böckerna, där Max har något som någon annan vill ha, 
varpå Max räddar tinget och en förändring har skett. Det finns även olika konflikttyper i en 
fabel, som person mot person, person mot samhället, person mot naturen och person mot sig 
själv, vilka ofta kombineras med varandra. En berättelse som utgörs av en fabel måste, enligt 
Nikolajeva (1998), ha en början, ett mittenparti och ett slut, vilka vävs samman av en konflikt 
och en upplösning. Fabelns uppgift är att ordna olika händelseförlopp kring 
konflikten/konflikterna, vilket blir själva handlingen. Eftersom alla händelser bygger på en 
orsak (kausalitet) är det viktigt att författaren skickligt kopplar ihop de olika 
händelseförloppen, för att nå ett bra resultat.  
 
Ett mycket typiskt händelseförlopp inom barnlitteraturen, menar Nikolajeva (1998), är; hem – 
uppbrott – hemifrån – äventyr – hemkomst. I stora drag förklarar hon det med att 
huvudpersonen lämnar det trygga hemmet för spänning, vilket leder till farligheter varpå 
huvudpersonen återvänder hem med nyvunnen kunskap eller någon form av skatt. Denna 
form av handling kallas progressiv handling och i barnlitteraturen för de yngre barnen brukar 
handlingsformen vara episodisk handling; hem – äventyr – hemkomst. Det bör dock 
poängteras, enligt författaren, att det inte är någon fast regel att progressiv handling hör till 
barnlitteratur för de äldre barnen och episodisk handling till den yngre generationens böcker. 
Det kan lika gärna vara tvärt om eller en kombination av dem båda.  
 
De två vanligaste berättandeformerna inom barnlitteraturen, enligt Nikolajeva (1998), är 
jagberättaren och tredjepersonsberättaren (allvetande berättare). Oftast förekommande är 
tredjepersonsberättaren, då jagberättaren kräver en viss mognad av barnet. De yngsta barnen 
saknar ett jagbegrepp och de något äldre kan uppleva jagberättaren, som form, som väldigt 
starkt känslomässig, till och med skrämmande. Vidare beskriver författaren olika slut i 
barnlitteraturen, där det vanligaste är det lyckliga slutet, vilket både forskare och läspedagoger 
förespråkar. Ett annat slut är det öppna slutet, där läsaren/betraktaren själv får chansen att 
avgöra hur det kommer att gå för figurerna eller personerna i berättelsen. 
 
Vad det gäller teoretisk inlärning från böcker anser inte Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) att barn på förskolan spontant erövrar sin omvärld genom att endast använda 
lyssnandet från en bok som erfarenhet. Författarna menar att det både krävs teoretisk och 
praktisk näring på ett lustfyllt sätt för att skapa en helhet för vidareutveckling av erfarenheter 
och färdigheter. Genom att bland annat använda sig av samtal, text, bild, sång, lek, olika 
aktiviteter samt gemensamma och individuella upplevelser, kan reflektioner och tankar väckas 
hos barnet, vilket, enligt författarna, är viktigt hos barnet för vidare förståelse av sin omvärld i 
vardagssituationer, verksamheten och i leken. 
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) belyser en studie där det framkom att kinesiska 
barn bättre uppfattar böckers budskap än vad svenska barn gör, då svenska barn förknippar 
sagostunden med avkoppling. Dock finns det, enligt författarna, stora skillnader i 
verksamheterna, då vi i den svenska förskolan inte har samma styrning av förståelse om 
böckers budskap, som den kinesiska verksamheten har. Däremot kan barnen, enligt 
Nikolajeva (1998), förstå händelseförlopp eller beskrivningar, vilka inte direkt framställs i 
text eller bild. Det kan handla om att författaren utgår från att läsaren/lyssnaren vet mer än 
personen i boken som till exempel när tomten beskrivs i en barnbok utifrån utseende utan att 
namnet nämns, men gestalten är dock glasklar för läsaren/lyssnaren.  
 
Frågan är då om det kan finnas en omedveten uppfattning av böckers budskap och innehåll 
om den jämförs med till exempel reklam? Enligt Helena Sandberg vid Institutionen för 
Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, har reklamen en stor betydelse 
för barns utveckling (Höjer 2008). Barn matas dagligen med olika budskap via reklam och 
mängden är, enligt Sandberg, överraskande, då hon färdigsällt de vetenskapliga analyserna i 
rapporterna till Välkommen professor Godis och Söt reklam och feta ungar. Reklam i TV där 
osund kost och snabbmat förekommer utgör 31 procent av hela reklamutbudet, dessutom, 
menar Helena Sandberg, visas ofta denna reklam under de tider som barn tittar på TV. Vidare 
belyser Helena Sandberg forskning som visar den påverkan reklamen har på barn, då det 
gäller det begär som skapas samt önskan om att se ut som de vilka gestaltas i reklamen, varför 
det är oerhört viktigt att vuxna pratar med barn om reklam. Samtalet bör, enligt Helena 
Sandberg, beröra vad reklam är men också en diskussion om innehållet i reklamen, vilket 
innefattar all sorts reklam som visas på TV, Internet samt i text och bild. (Höjer 2008)   
 
Rönnberg (2003) menar däremot att det i dag inte finns någon forskning som visar på att 
reklam riktad till barn är skadlig för barnen. Författaren menar också att diskussionen om 
riktad reklam för barn grundar sig på fel frågeställningar och utgångspunkter, då barnen själva 
inte fått komma till tals om hur de ser på reklamen. Rönnberg (2003) menar dock att det är 
svårt att genom undersökningar ta reda på huruvida yngre barn förstår TV-reklamens 
budskap, då det är svårt att hitta bra frågeställningar kring ämnet, vilka barn kan reflektera 
kring. Författaren anser vidare att barns begär av det som visas i reklamen mer handlar om att 
de vill vara mer delaktiga i familjens inköp, än att de är värnlösa av reklamens påverkan.  
 
Bilden är, enligt Hansson, Karlsson och Nordström (1992), självverkande beroende på vem 
som är iakttagare av den, varför barns påverkan av bilden bör kopplas till barnens egen kultur. 
Det är i denna kultur barn bygger upp sin egen tolkning av bilden och inte alltid utifrån vad vi 
vuxna ser eller vill förmedla, menar Hansson, Karlsson och Nordström (1992). Även om 
barnkulturen styrs av vuxenvärlden anser författaren att det är barnens självbestämmanderätt 
och yttrandefrihet som ska vara fokus i debatten kring bildens positiva eller negativa 
påverkan. Utifrån en undersökning av bilder i en barnkammare menar Hansson, Karlsson och 
Nordström (1992) att barn efterliknar de bilder de har i sin omvärld, då de iakttar, tolkar och 
reflekterar kring nya bilder.     
 
1.2.3 Utveckling och lärande i förskolan 
 
Förutom den individuella och sociala utvecklingen hos barnet, har även, enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006), förskolan i uppgift att förbereda barnet till att bli en 
demokratisk medborgare. Barnen på förskolan ska aktivt få ta del av samhällets gemensamma 
kulturarv, för att lägga en tidig grund och förståelse för bland annat traditioner, språk, och 
färdigheter. Detta menar författarna är en del av det livslånga lärandet, vilket barnen bäst 
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utvecklar med variation och mångfald. Att låta barnet utgå från det kända och trygga utifrån 
många olika plan gör det lättare att ta steget mot det okända och nya dimensioner, anser 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006).    
 
Författarna Niss och Söderström (2006) beskriver Aaron Antonovskys teori KASAM, vilken 
står för känsla av sammanhang och bygger på begreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Det handlar om att skapa trygghet för barnet, både att som pedagog vara 
lyhörd för barnets behov och utveckling samt att erbjuda miljöer och situationer som barnet 
behärskar för ökad självkänsla. Men det viktigaste, enligt Antonovsky, är att barnets 
upplevelser ska kännas meningsfyllda, för ökad motivation och stimulans. Denna teori anser 
författarna vara användbar i förskolans verksamhet för de yngsta barnen, utifrån vikten av att 
pedagogen är lyhörd och uppmärksam på barnets individuella behov och utveckling. Då 
pedagogen möter barnet där det befinner sig, menar Niss och Söderström (2006), ökar också 
barnets engagemang att ta sig an olika prövningar som det ställs inför.  
 
Vidare menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att lärandet på förskolan måste utgå 
från den förståelse barnet har tidigare erfarenhet av. Det är utifrån dessa erfarenheter 
pedagogen kan forma verksamhet och mål för barnets individuella och sociala utveckling. 
Precis som Antonovsky menar i sin teori KASAM (Niss och Söderström 2006) anser 
författarna att nyckeln till att vilja erövra nya erfarenheter och färdigheter ligger i 
meningsfullheten av uppgiften eller upplevelsen. Känner inte barnet någon mening med 
aktiviteten faller snart engagemanget och intresset, varför det är viktigt att som pedagog vara 
lyhörd för att hitta ett bra pedagogiskt arbetssätt som stämmer överens med barnets behov och 
dennes utveckling. Detta menar författarna bör utgå från barnets individuella förhållningssätt i 
att förstå och uppfatta sin omvärld, än fokus på satta kunskapsmål. 
 
I barnets utveckling av sin omvärld finns det inte, enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö 
Olsson (2007), två världar för barnet, där en kan räknas som barnets värld och den andra 
omvärlden. Dessa världar integrerar med varandra och är utifrån utvecklingspedagogikens 
grund ett sätt för barnet att erövra nya färdigheter, genom ett icke-dualistiskt synsätt, enligt 
författarna. Det menas med att då barnet möter omvärlden och gör den till sin egen blir den en 
del av barnet, vilket barnet sedan bygger vidare sin världssyn på. Pramling Samuelsson och 
Mårdsjö Olsson (2007) anser också att det är genom olika situationer och i samspel med andra 
människor som barnet tar del och blir en del av ouppnådda mål och färdigheter. Då barnet 
bemästrar dessa är barnet delaktig i gemensamma kunskaper med sina medmänniskor, dock 
alltid utifrån sin individuella förståelse av fenomenet.      
 
Vidare menar Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) att vikten av att ge barn rätt 
verktyg för fortsatt lärande är a och o om utveckling ska ske. Barn som verkar ointresserade 
kan lika gärna sakna kunskap om hur de kan lära sig. Författarna menar att det är viktigt att 
tydliggöra många olika kunskapskällor, vilka stimulerar olika sinnen, då barn lär både genom 
samspel med andra människor och genom iakttagelser från olika medier som TV och böcker, 
men även genom praktisk handling. Ytterligare en viktig kunskapskälla, enligt Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007), är konsten att fundera och reflektera kring fenomen 
och problem. Detta är, enligt författarna, en viktig språngbräda för motivation och intresse hos 
barnet.  
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1.3 Frågeställningar 
 

1. Hur skildras kost och måltidsvanor i den barnlitteratur som används i verksamheten på 
förskolan?  

 
2. Hur arbetar förskolan med kost och måltidsvanor för att öka kostmedvetenheten hos 

barnen?  
 

3. Hur kan barnlitteraturen användas som ett verktyg i verksamheten på förskolan, för att 
tydliggöra en sund kost och bra måltidsvanor för barnen?  
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2 METOD 
 
I metoddelen går jag igenom urvalet för enkätundersökningen, den kvantitativa 
litteraturundersökningen samt den kvalitativa intervjun. Därefter redovisas de 
datainsamlingsmetoder jag använt mig utav samt procedurer av undersökningarna. Vidare 
redogör jag för arbetets analysmetoder.  

2.1 Urval 
 
Grundidén med litteraturundersökningen var att kunna genomföra den på ett bibliotek, där 
förskolor lånar barnlitteratur, då förskolebarn är den tänkta brukande målgruppen för 
undersökningen. På detta sätt skulle jag även komma att störa verksamheten på förskolorna så 
lite som möjligt, samtidigt som jag kunde ta del av den litteratur de använder sig utav. Därför 
valde jag att börja med en enkätundersökning på kringliggande förskolor runt det, av mig, 
utvalda biblioteket. Det finns tre förskolor i området med sammanlagt sju avdelningar, varför 
jag valde att dela upp enkätundersökningen med ett exemplar per avdelning. Utifrån 
enkätundersökningens resultat hoppades jag på att få ett tillförlitligt underlag för en fortsatt 
undersökning på det utvalda biblioteket.  
 
Barnlitteraturen valdes slumpvis ut på det utvalda bibliotekets barnlitteraturavdelning, vilket 
blev ett totalt antal av 130 böcker (Undersökt litteratur, se bilaga 2). Fokus på brukandet av 
barnlitteraturen ligger på åldrarna två till fem år, varför litteratur för de yngsta, som 
pekböcker, samt böcker för läsinlärning sållades bort. Det fanns inte på förhand någon 
förstudie av böcker eller författare, utan böckerna plockades där de stod i bibliotekets hyllor.  
 
Inför intervjuerna valde jag ut fyra olika förskolor med fokus på att de skulle representera 
olika åldrar på barnen, ett till fem år, samt att få information och reflektioner från fler 
arbetsplatser och verksamheter. En pedagog per förskola tillfrågades om möjlighet till 
intervju, för att störa verksamheterna så lite som möjligt.   

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Enkätundersökningen vände sig till kringliggande förskolor runt det valda biblioteket och 
innehöll frågor angående avdelningarnas lån av barnlitteratur på biblioteket samt om det finns 
medvetna val av litteraturen utifrån dess skildring av kost och kostvanor. Enkäten omfattades 
av fyra frågor, vilka besvarades med ett X på bestämda svarsalternativ. Jag valde att inte göra 
någon vidare djupgående undersökning av enkätresultaten, utan använde resultatet som 
underlag för vidare litteraturundersökning på det aktuella biblioteket. (Enkät, se bilaga 1). 
Inför litteraturundersökningen valde jag att använda mig av en kvantitativ text- och 
bildanalys, där jag kategoriserade måltidsvanor och kost kopplad till måltidsvanor utifrån 
arbetes frågeställning: Hur skildras kost och måltidsvanor i den barnlitteratur som används i 
verksamheten på förskolan? En kvantitativ text- och bildanalys passade bra då en större 
mängd av böcker undersöktes utifrån dess skildringar, vilka sedan kategoriserades med siffror 
i undersökningsunderlagen. Den kvantitativa undersökningsmetoden ger en bred men inte så 
grundlig information av undersökningsmaterialet (Eliasson 2006).   
 
Utgångspunkten för litteraturundersökningen var att titta närmare på hur barnlitteraturen 
skildrar hälsosam samt mindre hälsosam kost, vars riktlinjer hämtas från Livsmedelsverkets 
rekommendationer. Utifrån dessa rekommendationer valde jag, för den hälsosamma kosten, 
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att utgå från kostcirkeln, vilken Livsmedelsverket rekommenderar att kosten vi äter bör utgå 
från. I kostcirkeln grupperas kosten utifrån råvarans ursprung som tillexempel spannmål, 
mejeriprodukter, kött, grönsaker och frukt. Riktlinjer för den ohälsosamma kosten är hämtade 
utifrån texter, rapporter och rön från Livsmedelsverkets hemsida. Riktlinjerna för denna kost 
är ofta kopplade till sjukdomar och ohälsa. Exempel på sådan kost är livsmedel med stora 
sockermängder samt mättat fett och transfetter (www.slv.se). Vidare var tanken att se hur 
barnlitteraturen skildrar olika måltidsvanor utifrån kategoriserade situationer, vilka delats upp 
i följande kategorier; V = vardagliga matsituationer (frukost, lunch, middag, mellanmål), F = 
fika, K = kalas/fest, U = utflykt/picknick, T = tröst och B = belöning. Utifrån undersökningen 
ville jag också se hur stor andel det är av litteraturundersökningens utvalda böcker som 
skildrar måltidsvanor och kost kopplad till måltidsvanor samt uppdelningen av den 
hälsosamma respektive ohälsosamma kosten.  
 
Inför intervjuerna valde jag att använda mig av en kvalitativ intervjumetod, vilken ger en 
grundlig men inte så bred information. Genom intervjuer med verksamma förskolelärare ville 
jag undersöka hur olika förskolor arbetar med kost och måltidsvanor, för att öka 
kostmedvetenheten hos barnen, samt hur barnlitteraturen används i verksamheten. Förutom 
mina frågeställningar valde jag att utforma öppna följdfrågor, vilka utgjorde stommen för 
intervjun. Vidare var tanken att fler följdfrågor kunde bli aktuella under intervjuns gång, 
beroende på utfall av svar. Enligt (Johansson och Svedner 2004) är det viktigt under en 
intervju att man får så fullständiga svar som möjligt för bästa resultat. (Intervjufrågor, se 
bilaga 3)      

2.3 Procedur 
 
Inför utdelningen av enkätundersökningen valde jag att åka ut till de förutbestämda 
förskolorna, för att förklara mitt syfte närmare samt svara på frågor från personalen. Väl på 
plats valde alla avdelningar att svara på enkäten direkt, varför jag fick in svarsmaterialet 
samma dag. Med enkäten bifogades även ett följebrev, där jag informerade om enkätens syfte, 
kontaktpersoner för frågor och funderingar samt att datamaterialet behandlas konfidentiellt, 
vilket, enligt Johansson och Svedner (2004), är viktigt utifrån forskningsetikens grunder i att 
respektera de personer som deltar i undersökningen. (Följebrev, se bilaga 1). Utifrån 
enkätundersökningens underlag kunde litteraturundersökningen genomföras på det, av mig, 
utvalda biblioteket. Jag började med att åka till biblioteket för att presentera mig och förklara 
mitt syfte med undersökningen och fick samtidigt tillsammans med biblioteksansvarig en 
rundtur och genomgång av bibliotekets barnlitteraturavdelning. Detta gjorde det smidigare att 
hitta de böcker som var tänkta för undersökningen. Under en vecka genomfördes sedan 
litteraturundersökningen på biblioteket, utifrån slumpvist valda barnböcker.  
 
Måltidsvanor och kost kopplade till måltidsvanor kategoriserades i underlagen för 
litteraturundersökningen, vilka jag sammanställt och förberett inför undersökningen. Jag 
tittade på hur och om kost och måltidsvanor skildrades i text och bild och delade upp dem 
utifrån hälsosam respektive ohälsosam kost. Även litteratur som inte skildrar måltidsvanor 
och kost kopplad till måltidsvanor kategoriserades i underlagen för undersökningen. Då 
måltidsvanor och kost skildrades tog jag utifrån texten fasta på huruvida det var hälsosam 
respektive ohälsosam kost som framhölls samt i vilken situation kosten skildrades. Även 
bildernas skildring av kost och måltidsvanor kategoriserades utifrån underlagen för 
litteraturundersökningen. Jag gjorde dock ingen skillnad på bild och text i underlagen, utan 
fokus för uppdelningen var hälsosam respektive ohälsosam kost. Inför intervjuerna kontaktade 
jag förskollärarna via telefon, där jag berättade om mitt examensarbete och anledningen till 
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intervjun och varför just de blivit utvalda, varefter vi bokade tid och plats för intervjun. 
Vidare mailade alternativt lämnade jag över följebrev och intervjufrågor för att de skulle ha 
möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna genomfördes sedan på de utvalda 
förskolorna med en av personalen ur arbetslaget. Svaren på frågorna dokumenterades med 
papper och penna, utifrån uppföljningsfrågor huruvida jag förstått svaren korrekt, vilket 
Johansson och Svedner (2004) belyser som en viktig del i intervjuprocessen.   

2.4 Analysmetoder 
 
Enkätundersökningens resultat sammanställdes i en text, där jag redovisar hur avdelningarna 
svarat på frågorna. Detta resultat var viktigt för att få ett tillförlitligt underlag för fortsatt 
undersökning på det utvalda biblioteket.  
 
Datamaterialet från litteraturundersökningen redovisas utifrån diagram, vilka är gjorda i 
Excel, med sammanfattande texter. Jag började med att titta på hur stor andel det var av 
undersökningens utvalda barnlitteratur, som skildrar alternativt inte skildrar måltidsvanor och 
kost kopplad till måltidsvanor. Detta gjordes genom en sammanställning av resultatet av 
barnlitteratur där kost och måltidsvanor skildras samt där de inte skildras. Vidare 
sammanställde jag uppdelningen av hälsosam respektive ohälsosam kost genom att räkna ihop 
och jämföra resultatet. Därefter samanställde jag resultaten för de olika kategorierna av 
måltidsvanor var för sig med en uppdelning av hälsosam respektive ohälsosam kost. Detta för 
att få ut totalsummor, vilka sedan ställdes mot varandra. Vidare räknade jag ihop hur ofta 
olika livsmedel förekommit, både av den hälsosamma och ohälsosamma kosten. Av dessa tog 
jag ut de fem mest förekommande, från vardera, som skildrades i barnlitteraturen.  
 
Datamaterialet från intervjuerna redovisas i sammanfattande texter utifrån de frågeställningar 
jag valt att utgå ifrån, där jag beskriver skillnader och likheter från intervjupersonernas 
uppfattningar och erfarenheter om hur deras förskolor arbetar med kost och måltidsvanor, för 
att öka kostmedvetenheten hos barnen, samt hur barnlitteraturen används i verksamheten. De 
sammanfattande texterna kompletteras med några citat från de intervjuade förskollärarna.    
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3 RESULTAT 
 
Resultatdelen inleds med en sammanfattning av enkätundersökningen. Vidare redovisas 
litteraturundersökningen, utifrån frågeställningen; Hur skildras kost och måltidsvanor i den 
barnlitteratur som används i verksamheten på förskolan?, med diagram och sammanfattande 
text. Därefter redovisas en resultatsammanfattning av litteraturundersökningen. 
Avslutningsvis sammanfattas intervjuerna i text utifrån frågeställningarna; Hur arbetar 
förskolan med kost och måltidsvanor för att öka kostmedvetenheten hos barnen? och Hur kan 
barnlitteraturen användas som ett verktyg i verksamheten på förskolan, för att tydliggöra en 
sund kost och bra måltidsvanor för barnen?  
 

3.1 Sammanfattning av enkätundersökningen 
 
Enkätundersökningen gjordes under en dag, då samtliga avdelningar valde att svara på 
enkäten direkt. Resultatet visar att sex av sju tillfrågade avdelningar lånar sin barnlitteratur på 
det lokala biblioteket, vilket gav tillräckligt underlag för vidare litteraturundersökning på det 
aktuella biblioteket. Vidare lånar sex av sju avdelningar barnböcker på biblioteket ungefär en 
gång per månad, vilket ger undersökningen högre tillförlitlighet eftersom det visar på att den 
undersökta litteraturen ofta finns tillgänglig för förskolebarnen på förskolorna. Fyra 
avdelningar lånar cirka 10 böcker per gång, två avdelningar lånar cirka 20 böcker per gång 
och en avdelning lånar cirka 30 böcker per gång. Muntliga kommentarer till denna fråga var 
att personalen måste orka bära hem böckerna från biblioteket, varför de inte kan låna hur 
mycket som helst per gång. Ingen av de sju avdelningarna har ett medvetet val vid lån av 
barnlitteraturen, med fokus på dess skildring av kost och kostvanor.  
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3.2 Hur skildras kost och måltidsvanor i den barnlitteratur som används i 
verksamheten på förskolan? 
 
Hur stor andel är det av barnlitteraturen som skildrar/ej skildrar måltidsvanor och kost 
kopplad till måltidsvanor samt vilken är uppdelningen av den hälsosamma respektive 
ohälsosamma kosten?  
 

65%

35%
Barnlitteratur som skildrar
måltidsvanor och kost kopplad till
måltidsvanor

Barnlitteratur som ej skildrar
måltidsvanor och kost kopplad till
måltidsvanor

Figur 1: Hur stor andel av barnlitteraturen som skildrar/ej skildrar måltidsvanor och kost kopplad till 
måltidsvanor. N= 130. Procent. (N = det totala antalet som ingått i undersökningen) 
 
Figur 1 visar hur stor andel av den totalt undersökta barnlitteraturen som skildrar måltidsvanor 
och kost kopplad till måltidsvanor, antingen i text eller i bild. Resultatet visar att 65 procent 
av den undersökta barnlitteraturen skildrar någon form av måltidsvanor och kost kopplad till 
måltidsvanor, medan 35 procent inte gör det.  
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Figur 2: Antal skildringar av hälsosam respektive ohälsosam kost kopplad till måltidsvanor. N= 376. Antal 
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Enligt figur 2 skildras kosten i totalt 376 olika situationer i de böcker där måltidsvanor och 
kost kopplad till måltidsvanor på något sätt tas upp. Figur 2 visar vidare att samma böcker 
skildrar kost ur både ett hälsosamt respektive ohälsosamt perspektiv. Den hälsosamma kosten 
skildras dock i större omfattning än den ohälsosamma, 235 situationer jämfört med 141 (63 
procent mot 37 procent). 
 
Hur skildras olika måltidsvanor i barnlitteraturen samt vilken hälsosam respektive 
ohälsosam kost är mest representerad, kopplad till måltidsvanorna? 
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Figur 3: Olika situationer av måltidsvanor där hälsosam kost är representerad. N= 208. Procent. 
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Figur 4: Olika situationer av måltidsvanor där ohälsosam kost är representerad. N= 208. Procent 
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Figur 3 och 4 visar olika situationer där måltidsvanor förekommer, med en uppdelning av 
hälsosam respektive ohälsosam kost. De olika situationerna är uppdelade i följande 
kategorier; Vardagliga matsituationer, Fika, Kalas/fest, Utflykt/picknick, Tröst samt Belöning. 
Med Vardagliga situationer menas frukost, lunch, middag och mellanmål. Fika kan vara svår 
att skilja från mellanmål, men indelningen har avgjorts från fall till fall utifrån övrig skildring 
i berättelsen i form av text och bild. Kategorierna Kalas/fest samt Utflykt/picknick har 
bestämts utifrån berättelsens och bildernas framställning av situationen, vilket även gäller för 
kategorierna Tröst och Belöning.   
 
Resultatet visar att måltidsvanor i situationen Vardagliga matsituationer domineras av 
hälsosam kost och att situationen Fika domineras av ohälsosam kost. Vidare förekommer inga 
måltidsvanor i situationerna Tröst och Belöning då den representeras av hälsosam kost, vilket 
det gör då ohälsosam kost förekommer.  
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Figur 5: Den mest representerade hälsosamma kosten, kopplad till måltidsvanor i undersökningen. N= 235. 
Antal. 
 
Figur 5 visar vilken hälsosam kost kopplad till måltidsvanor som oftast förekommer i den 
undersökta barnlitteraturen. Resultatet visar att bröd är den mest representerade hälsosamma 
kosten i undersökningen, följt av mjölk, ost, korv och frukt. Korv och frukt har en delad fjärde 
plats med 16 skildringar vardera. Då korv både kan förekomma i vardagliga matsituationer 
och i anknytning till situationer av snabbmat, har jag valt att skilja på dessa och registrerat 
dem i olika fack beroende på litteraturens skildring. I detta fall är det korv i vardagliga 
matsituationer som redovisas. Gemensamt för alla livsmedel är att de är mest representerade i 
situationen Vardagliga matsituationer.   
 



 16 

0

5

10

15

20

25

30

35

Kakor Bullar Saft Glass Tårta

A
n

ta
l 
s
k

il
d

ri
n

g
a

r 

Figur 6: Den mest representerade ohälsosamma kosten, kopplad till måltidsvanor i undersökningen. N= 141. 
Antal. 
 
Figur 6 visar vilken ohälsosam kost kopplad till måltidsvanor som oftast förekommer i den 
undersökta barnlitteraturen. Resultatet visar att kakor är den mest representerade 
ohälsosamma kosten i undersökningen, följt av bullar, saft, glass och tårta. Gemensamt för 
kakor, bullar, saft och glass är att de som måltidsvanor mest förekommer i situationen Fika, 
medan tårta mest förekommer i situationen Kalas/fest. 
 
3.2.1 Resultatsammanfattning av litteraturundersökningen  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av litteraturundersökningen att majoriteten av den totalt 
undersökta barnlitteraturen skildrar någon form av måltidsvanor och kost kopplad till 
måltidsvanor, i både text och bild. I skildringen av kosten återges den hälsosamma kosten i 
större omfattning än den ohälsosamma. Måltidsvanor, där den hälsosamma kosten är 
representerad, är situationen Vardagliga situationer mest dominerande, medan där den 
ohälsosamma kosten är representerad är situationen Fika mest framträdande. Den mest 
representerade hälsosamma kosten, vilken är kopplad till måltidsvanor, som skildras i den 
undersökta barnlitteraturen är bröd, medan den mest representerade ohälsosamma kosten som 
skildras i undersökningen är kakor. 
 
 
 
 
 
 



 17 

3.3 Hur arbetar förskolan med kost och måltidsvanor för att öka 
kostmedvetenheten hos barnen?  
 
Alla förskolor som deltog i intervjun har pedagogiska måltider där personalen deltar. Under 
den pedagogiska måltiden uppmuntrar personalen barnen att smaka av allt, dock var all 
intervjuad personal noga med att poängtera att inget barn är tvingad att äta upp om de inte 
tycker om. Ofta tittar barnen på varandra och tar efter om till exempel kompisen smakar. En 
del förskolor pratar om vad som är bra kost som grönsaker och mjölk, men även det som är 
mindre bra som socker. Dessa förskolor har ett pågående samtal kring kosten och dess 
betydelse under måltiden. På två av förskolorna lagas maten i förskolans kök, på en förskola 
kommer maten från ett storkök och på en förskola går barnen och äter i en skolmatsal, där 
maten lagas på plats. Men det är bara den sistnämnda förskolan som är nöjd med maten, de 
övriga eftersträvar bättre mat samt mer passande kost för sin åldersgrupp, då framför allt på 
de avdelningar där åldersgruppen ett till två år vistas. Personalen menar också att det är viktigt 
att det känns harmoniskt och lustfyllt vid maten och att alla får äta i lugn och ro.   
 

”Viktigt att äta i lugn och ro, vi sitter länge vid bordet så att alla hinner äta i sin takt.” 
 
Några av förskolorna odlar egna grönsaker, vilka de skördar och äter av vid måltiderna. De 
har också planer på att utöka trädgårdslandet till nästa år med mer grönsaker och bär. En av 
dessa förskolor har även bärbuskar, äppelträd och höns, vilka de får ägg av något som barnen 
upplever som väldigt spännande. Alla är överens om att grunden för en bra kosthållning läggs 
då barnen är små, för chansen till många olika smakupplevelser och ett bra bordsskick. Men 
att det samtidigt är viktigt att inte vinkla vikten av en bra kosthållning på fel sätt. En av de 
intervjuade bland personalen menade att prat om exempelvis bantning vuxna emellan i 
barngruppen, lätt kan sända fel signaler till barnen. En av förskolorna lyfte även fram vikten 
av att samarbeta med föräldrarna, då grunden för bra kostvanor framför allt läggs i hemmen.  
 

”Jag tror det är viktigt att små barn får en vana att äta en sund kost, medan större barn 
utvecklar en förståelse och medvetenhet om bra mat.” 

 

3.4 Hur kan barnlitteraturen användas som ett verktyg i verksamheten på 
förskolan, för att tydliggöra en sund kost och bra måltidsvanor för barnen?   
 
Tre av fyra förskolor tycker att de använder barnlitteraturen mycket i verksamheten, medan en 
förskola känner att vissa barn går miste om mycket läsning av barnböckerna, på grund av de 
tider de är på förskolan, då mycket av läsningen sker på morgonen och eftermiddagen. Alla 
förskolor har böcker framme som barnen får titta i, dock inte biblioteksböcker, varför det blir 
mycket spontan läsning, då barnen kommer fram med en bok och vill att pedagogerna ska 
läsa. Detta kan ske under hela dagen då de inte har planerad verksamhet. Överlag tycker 
barnen mycket om böcker och att lyssna på sagor. Personalen upplever att barnen ofta tittar i 
och läser högt ur böcker, både för sig själva och för kompisarna. Det största syftet med 
användningen av barnlitteraturen i verksamheterna är språkutvecklingen hos barnen. Vidare 
används den för att lugna barnen, skapa nya tankeställningar, diskutera och räkna föremål 
utifrån barnböckernas bilder. 
 

”Hjärtfrekvensen går ner och barnen slappnar av.” 
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Pedagogerna upplever att barnen känner igen böcker de hört. De berättar gärna vad som 
händer på nästa sida och de böcker som gått hem hos barnen vill de gärna höra om och om 
igen. På förskolorna med lite äldre barn upplever pedagogerna att barnen kan börja leka sagan 
de hört eller förlänga och bygga ut meningar i böcker. På dessa förskolor förekommer även 
diskussioner kring böckernas innehåll. Ingen av förskolorna arbetar medvetet med 
barnlitteraturen som ett verktyg i verksamheten, för att tydliggöra en sund kost och bra 
måltidsvanor. Men om de skulle göra det utgick alla tillfrågade pedagoger från de äldre 
barnen som målgrupp. De flesta skulle börja med att hitta lämpliga böcker på biblioteket, där 
bra kostvanor skildras, för att sedan inleda ett temaarbete eller dela upp barnen i grupper för 
diskussioner om vad som är bra kost och hur man äter rätt. Vidare skulle arbetet, enligt en 
pedagog, följas upp med dokumentation och utvärdering av arbetet.  
 

”Barn har mycket sunda idéer!” 
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4 DISKUSSION 
 
I diskussionsavsnittet väver jag samman arbetet i en sammanfattning av undersökningarnas 
resultat, en diskussion kring studiernas tillförlitligheter, en teoretisk tolkning av 
litteraturgenomgången, undersökningsresultaten och egna tankar samt ett förslag till fortsatt 
praktisk tillämpning utifrån arbetes slutresultat.    
 

4.1 Sammanfattning   
 
För att få ett så säkert underlag som möjligt inför litteraturundersökningen, utförde jag en 
enkätundersökning på förskolor runt det valda biblioteket. Resultatet av enkätundersökningen 
visade på att flertalet av förskolorna runt biblioteket lånar sin barnlitteratur där, varför fortsatt 
undersökning kunde utföras. Tillförlitligheten höjdes även av förskolornas antal lån per år och 
böcker per gång, eftersom detta tyder på att den undersökta litteraturen ofta finns tillgänglig 
för barnen på förskolorna. Resultatet av litteraturundersökningen visar att majoriteten av den 
totalt analyserade barnlitteraturen skildrar någon form av måltidsvanor och kost kopplad till 
måltidsvanor, i både text och bild. Den hälsosamma kosten skildras i större omfattning än den 
ohälsosamma. Måltidsvanor, där den hälsosamma kosten är representerad, är situationen 
Vardagliga situationer mest dominerande, medan där den ohälsosamma kosten är 
representerad är situationen Fika mest framträdande. Bröd är den mest representerade 
hälsosamma kosten, vilken är kopplad till måltidsvanor, medan den mest företrädande 
ohälsosamma kosten som skildras i undersökningen är kakor. 
 
Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar att alla förskolor som deltog i intervjun har 
pedagogiska måltider där personalen deltar. På vissa av dessa förskolor pratar pedagogerna 
om vad som är bra kost som grönsaker och mjölk, men även det som är mindre bra som 
socker. Personalen menar också att det är viktigt att det känns harmoniskt och lustfyllt vid 
maten och att alla får äta i lugn och ro. En del förskolor odlar och skördar egna grönsaker. 
Alla av de intervjuade förskollärarna är överens om att grunden för en bra kosthållning läggs 
då barnen är små, för möjligheten till olika smakupplevelser och bra bordsskick. Dock är det 
viktigt att inte vinkla vikten av en bra kosthållning på fel sätt. En av de intervjuade 
pedagogerna menade att prat om exempelvis bantning vuxna emellan i barngruppen, lätt kan 
sända fel signaler till barnen. Vidare lyfte en av förskolorna även fram vikten av att samarbeta 
med föräldrarna, då grunden för bra kostvanor framför allt läggs i hemmen. 
 
Majoriteten av förskolorna tycker att de använder barnlitteraturen mycket i verksamheten, 
medan en förskola känner att vissa barn går miste om mycket läsning av barnböckerna, på 
grund av de tider de är på förskolan, eftersom mycket av den styrda högläsningen sker på 
morgonen och eftermiddagen. Alla förskolor som ingick i intervjun har böcker framme som 
barnen får titta i, varför det blir mycket spontan läsning under dagen. Pedagogerna upplever 
att barnen tycker om böcker och att lyssna på sagor samt att de känner igen böcker de hört. De 
berättar gärna vad som sker på nästa sida och de böcker som barnen tycker extra mycket om 
vill de gärna höra om och om igen. På förskolorna med lite äldre barn upplever pedagogerna 
att barnen kan börja leka sagan de hört eller förlänga och bygga ut meningar i böcker. Den 
största anledningen till användandet av barnlitteraturen i verksamheterna är språkutvecklingen 
hos barnen. Vidare används den för lugna barnen, skapa nya tankeställningar, diskutera och 
räkna. Ingen av förskolorna som deltog i intervjun arbetar avsiktligt med barnlitteraturen som 
ett verktyg i verksamheten, för att tydliggöra en sund kost och bra måltidsvanor. Om de skulle 
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göra det utgick alla pedagoger från de äldre barnen som målgrupp. De flesta skulle börja med 
att hitta lämpliga böcker på biblioteket, för att sedan inleda ett temaarbete eller dela upp 
barnen i grupper för diskussioner om vad som är bra kost och hur man äter rätt. 

4.2 Tillförlitlighet   
 
Precis som nämndes ovan gjordes enkätundersökningen för att få ett tillförlitligt underlag för 
fortsatt litteraturundersökning på det utvalda biblioteket, då förskolebarn är den tilltänkta 
målgruppen för arbetets litteraturstudie. Urvalet för enkätundersökningen representerar den 
tänkta gruppen för just denna undersökning, då alla avdelningar på förskolorna blev 
tillfrågade. Alla avdelningar fick svara på samma frågor och under samma förutsättningar. 
Valet av bibliotek kan förhoppningsvis spegla en generell bild av fördelning av antal förskolor 
per bibliotek på en mindre ort. Böckerna plockades ur bibliotekets hyllor utan att det på 
förhand fanns någon förstudie av böcker eller författare. Antalet 130 stycken böcker blev även 
det slumpvis valt, då tiden för studien sattes till en vecka, varpå antal undersökta böcker blev 
beroende av tidsramen för undersökningen.     
 
Val av förskolor inför den kvalitativa intervjun gjordes med tanke på att få en bredd på 
förskolebarnens ålder samt att den tillfrågade personalen var fördelad på olika arbetsplatser. I 
undersökningen var alla förskolor kommunala, varför undersökningen kunnat få en större bild 
av verkligheten om även privata förskolor och förskolor med olika profiler inom kost och 
hälsa varit representerade. Överlag var det inga problem för personalen att förstå frågorna, 
dock upplevde personalen på småbarnsavdelningarna att det var svårt att knyta dem till deras 
verksamhet, varför följdfrågorna vinklades en aning under intervjun för bästa resultat.   

4.3 Teoretisk tolkning   
 
4.3.1 Hur skildras kost och måltidsvanor i den barnlitteratur som används i 
verksamheten på förskolan?  
 
Arbetets utgångspunkt var att undersöka barnlitteraturens skildring av kost och måltidsvanor 
samt förskolans arbete med en ökad kostmedvetenhet hos barnen och hur barnlitteraturen 
används i verksamheten. Vidare var tanken att se hur barnlitteraturen kan användas som ett 
verktyg i verksamheten, för att tydliggöra sunda kostvanor. Bra kost och kostvanor bidrar till 
bättre hälsa och vi ökar dessutom våra chanser för bättre utveckling, varför det kändes viktigt 
att undersöka hur barnlitteraturen skildrar kost och måltidsvanor, då barnböcker utgör en del 
av verksamheten. Med den utgångspunkten är det positivt att flertalet av den totalt undersökta 
barnlitteraturen skildrar någon form av måltidsvanor och kost kopplad till måltidsvanor, i 
både text och bild. Dock visar dystra undersökningar på att en fjärdedel av barns energiintag 
kommer från ohälsosam kost som godis och läsk (www.slv.se), varför 
litteraturundersökningens resultat huruvida barnlitteraturen skildrar hälsosam respektive 
ohälsosam kost, är en skrämmande spegling av hur litteraturen bekräftar verkligheten. Visst 
var majoriteten av den kost som skildrades hälsosam, men med tanke på att en fjärdedel av 
barns energiintag kommer från ohälsosam kost, bör inte den ohälsosamma kosten i 
barnlitteraturen representera mer än det Livsmedelsverket rekommenderar.  
 
Livsmedelsverkets kostråd för att barn ska växa och utvecklas tillfredställande, är att vi vuxna 
lär dem äta bra och näringsrik mat samt visa på bra kostvanor, för ett fortsatt hälsosamt liv 
(www.slv.se). I undersökningens resultat kan man ta del av att hälsosamma måltidsvanor mest 
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förekommer i vardagliga matsituationer, varför detta resultat i viss mån möter 
Livsmedelsverkets rekommendationer, om hur vi bör efterleva råden för sunda kostvanor. 
Vidare kan man i resultatet utläsa att de mer ohälsosamma måltidsvanorna är mest 
förekommande i situationen Fika. Detta resultat har dock en baksida då situationen Fika var 
representerad med 55 procent, vilket har en negativ spegling med tanke på den ohälsosamma 
effekten småätandet har. Även att en sådan stor del som 20 procent av den ohälsosamma 
kosten är representerad i vardagliga matsituationer är oroväckande, då vardagliga 
matsituationer bör innehålla så näringsrik kost som möjligt för bästa tänkbara resultat vad det 
gäller barns utveckling. I situationerna belöning och tröst förekom endast ohälsosam kost, 
vilket har, enligt min mening, två sidor. Den ena är att överhuvudtaget använda kost som 
belöning eller tröst, dess värre var det dessutom ohälsosam kost som skildrades, vilket sänder 
osunda signaler om hur kostvanor bör efterlevas. Den andra väcker tankar om huruvida det är 
bra att barn, genom barnlitteraturen, sammankopplar dessa situationer med ohälsosam mat?  
 
I undersökningens resultat av den mest representerade kosten var bröd dominerande bland den 
hälsosamma kosten, följt av mjölk och ost, vilket skulle kunna tyda på att det kanske mest är 
matsituationer som frukost och mellanmål som skildras i vardagliga matsituationer. Om detta 
stämmer tyder det på att utbudet av sund kost för luncher och middagar är 
underrepresenterade, vilket vore synd eftersom det är av stor vikt att detta har en tydlig 
skildring, om litteraturen ska användas som ett verktyg för att tydliggöra sunda kostvanor i 
förskolans verksamhet. Det bör dock tilläggas att det inte går att utläsa om detta är fallet, då 
kost som bröd, mjölk och ost faktiskt kan förtäras vid måltider som lunch och middag. Vidare 
visar resultatet att toppen av den ohälsosamma kosten framställs fler gånger än den 
hälsosamma kosten, vilka kommer efter bröd. Detta tyder på att barnen kan ta del av kost som 
kakor, bullar och saft fler gånger i barnlitteraturen, än skildringar av till exempel frukt. Ställer 
man detta till Livsmedelsverkets rekommendationer av barns intag av just frukt och grönsaker 
(www.slv.se), känns de som att litteraturens skildring av kostvanor går i viss mån hand i hand 
med verklighetens dystra siffror. Överlag skildrar barnlitteraturen mycket hälsosam kost i bra 
vardagliga matsituationer, medan, trots sin minoritet, den ohälsosamma kosten skildras i för 
hög andel i situationer där det fikas. Här krävs, enligt min mening, eftertanke vid lån och 
inköp av barnlitteratur till förskolan om verksamheten vill lyfta fram bra kost och sunda 
måltidsvanor. 
 
4.3.2 Hur arbetar förskolan med kost och måltidsvanor för att öka 
kostmedvetenheten hos barnen?  
 
Barns matvanor grundläggs tidigt och har stor betydelse för deras fortsatta syn på kost och 
måltidsvanor, menar Porsman och Paulún (2003). Därför är det tillfredställande att alla av de 
tillfrågade pedagogerna, i den kvalitativa intervjun för detta arbete, svarade att de har 
pedagogiska måltider med barnen, då det, enligt Porsman och Paulún (2003), är de vuxnas 
uppgift att lära och tydliggöra vikten av en sund kost och bra måltidsvanor. Jag tror att de 
pedagogiska måltiderna är viktiga ur många aspekter som chansen till nya smakupplevelser, 
samspel med andra människor kring måltiden men också det faktum att det för vissa barn, 
med sämre hemmaförhållanden, kanske är det ända riktiga mål mat de får under en hel dag. 
Därför är det oroväckande med de undersökningar som Porsman och Paulún (2003) belyser, 
vilka visar att en del barn i förskolan inte får i sig det energiintag de behöver för att orka 
dagen på förskolan. De blir trötta, hängiga, rastlösa, tjuriga och får svårt att koncentrera sig. 
Att det sedan är de kommunala neddragningarna av förskolematen som är det största 
problemet är skrämmande! 
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Även diskussionen kring kosten är viktig, vad som är hälsosamt och mindre hälsosamt. Det 
framgår av arbetets undersökning att förskollärarna på en del förskolor samtalar med barnen 
om just detta. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör hela vår dagliga kost komma 
från kostcirkeln och fördelas utifrån tallriksmodellen, för ett så tillfredställande näringsupptag 
som möjligt (www.slv.se). Därför känns kombinationen av de bästa förutsättningarna från 
kommunal styrning om hälsosam kost samt rätt kompetens hos personalen inom ämnet kost 
och hälsa, som viktiga faktorer för bästa resultat för barnens förståelse om betydelsen av att 
vara rädd om sin hälsa och sitt välbefinnande. Som det är i dag, enligt Livsmedelsverkets 
undersökningar (www.slv.se), får dagens fyraåringar bara i sig hälften av de frukter och 
grönsaker de bör äta, varför fokus, enligt min mening, bör läggas på ett arbete kring detta i 
förskolorna. Ett sätt kan vara att, som några av förskolorna i arbetets intervjuundersökning 
gör, odla egna grönsaker, vilka kan skördas för smakupplevelse och förståelse av ursprung. 
För precis som Christenson och Sundling (2003) menar har våra kostvanor förändrats 
parallellt med att proceduren kring tillverkningen har ändrats. Den tidigare 
hemmaproducerade och tillagade maten har övergått till färdigförpackad kost med långt 
avstånd mellan producent och konsument, varför verksamheten i förskolorna på ett enkelt sätt 
kan lyfta fram en djupare förståelse och intresse av grönsaker, om barnen på ett naturligt sätt 
får vara med och se hela processen från frö till slutprodukt.         
 
Men även som Porsman och Paulún (2003) menar tror jag att det är viktigt att låta barnen vara 
delaktiga i både planering och tillagning av maten. Dessutom känns det som en självklar 
demokratisk rättighet att som individ få vara med och påverka kosten, vilken denne sedan ska 
förtära. Visst finns det begränsningar men jag tror att utifrån barns delaktighet, intresse och 
förståelse av sund kost och bra måltidsvanor, har förskolorna i sitt arbete med barns förståelse 
av hälsa och välbefinnande, enligt Lpfö 98: s mål (www.skolverket.se), mycket att vinna på 
en sådan verksamhet. Jag tror även vikten av en harmonisk atmosfär och ett lustfyllt sätt kring 
måltiden, vilket personalen i arbetets intervjuundersökning lyfte fram, är en förutsättning för 
positivt upplevda måltider hos barnen. Men att mötas vid en måltid kräver, enligt Andersson 
(1994), kunskaper hos barnet på många olika områden som att äta i grupp med dess samspel 
och att ha en förståelse om bordsskick. Med tanke på barngruppens olika individuella behov 
kan just detta med harmoni bli en svår nöt att knäcka. Framför allt om de individuella 
behoven omvandlar måltiden till en stökig samvaro. Jag tror då att det är viktigt att pedagoger 
stannar upp och försöker se bakomliggande faktorer, till det som kan upplevas som trots. Kan 
pedagogen ge barnen en positiv känsla runt måltiden, kanske just denna känsla kan stärka 
barnens framtida inställning till sunda kostvanor. 
 
Nuvarande forskning har visat att barnfetma ökar i Sverige, enligt Porsman och Paulún 
(2003). Ett problem som, enligt författarna, ska tas på allvar, då tidig fetma kan leda till svåra 
sjukdomar och hälsoproblem, dock har inte barns övervikt fram till fyra års ålder någon 
koppling till senare övervikt i livet. Däremot behöver inte barn lika mycket energi som vuxna, 
varför nuvarande siffror, från Livsmedelsverkets undersökningar, om barns höga energiintag 
från sötsaker och feta livsmedel är oroväckande (www.slv.se). Den lilla ranson av ohälsosam 
kost, vilken Livsmedelsverket rekommenderar, bygger på helheten av den kost barnet ätit 
under hela veckan. Varför Porsman och Paulúns (2003) resonemang om att det i första hand 
beror på familjens mat-, måltids- och aktivitetsvanor som ligger till grund för barnets övervikt 
och inte gener, kan kopplas ihop med de, för detta arbete, intervjuade förskollärares 
uppfattning om vikten av ett samarbete med barnens föräldrar, i arbetet med att öka barns 
förståelse av sunda kostvanor. För precis som Porsman och Paulún (2003) menar, tror även 
jag, att dålig kosthållning i unga år inte växer bort, utan den största vikten bör ligga i hur vi 
vuxna beter oss kring kost och kostvanor för att på ett övertygande sätt visa hur bra kostvanor 
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efterlevs på ett positivt och naturligt sätt. Dock är det viktigt som en av de intervjuade 
pedagogerna lyfte fram att tänka på vinklingen av rätt kosthållning, så att inte ord som 
bantning blir ledord i jakten på rätt och sund kost. 
 
4.3.3 Hur kan barnlitteraturen användas som ett verktyg i verksamheten på 
förskolan, för att tydliggöra en sund kost och bra måltidsvanor för barnen?   
 
Med tanke på att det skulle dröja ända till 1800 – talet innan det svenska folket fick ta del av 
barnböcker och då bara i de rika kretsarna, känns det som att vi idag har en otrolig skatt ute på 
våra förskolor i form av barnlitteraturen. Barnboken är, enligt mig, ett hantverk skapat för 
barns utveckling av nya tankeställningar, reflektioner och synsätt på sin omvärld. Jag delar 
även Nikolajevas (1998) uppfattning om att det inte går att generalisera barnlitteratur som 
bara en bra barnbok, utan att frågan För vem? måste ställas, då författaren menar att 
barnlitteraturen varken är ålders-, köns- eller kulturellt neutral. Detta gör barnboken till ett 
enormt verktyg inom många områden i verksamheten på förskolan. Ofta öppnas teman eller 
diskussioner med en bok kring det aktuella ämnet, som en start på nya upplevelser och möten 
för barnen. I barnboken finns en medveten handling med allt ifrån olika händelseförlopp till 
berättandeform och slut, allt för att fånga barnen på bästa sätt. Det handlar ofta om att locka 
barnen genom äventyr och segrar på olika sätt, för att huvudpersonen på slutet lärt sig något 
nytt eller erövrat något efterlängtat.   
 
Majoriteten av förskolorna, i arbetets kvalitativa intervjuer, upplever att de använder 
barnlitteraturen mycket i verksamheten och då framför allt med språkutveckling som syfte, 
men också för att lugna barnen, skapa nya tankeställningar, diskutera och räkna. Vad det 
gäller teoretisk inlärning från böcker anser inte Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att 
barn på förskolan spontant erövrar sin omvärld genom att endast använda lyssnandet från en 
bok som erfarenhet. Pedagogerna, i arbetets undersökning, upplever däremot att barnen på 
deras förskolor kan börja leka sagan de hört eller förlänga och bygga ut meningar i böcker. 
Vidare menar författarna att det både krävs teoretisk och praktisk näring på ett lustfyllt sätt för 
att skapa en helhet för vidareutveckling av erfarenheter och färdigheter. Utifrån detta 
resonemang bör barnboken som verktyg kopplas ihop med andra arbetssätt inom 
verksamheten för att skapa en helhetsbild för barnet och dess utveckling. Att barn inte skulle 
uppfatta böckers budskap på grund av kopplingen till sagostunden, vilket Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) belyser i sin bok, känns inte igen utifrån detta arbetes intervjuer, 
där pedagogerna upplever att barnen känner igen böcker de hört. De berättar gärna vad som 
händer på nästa sida och de böcker som gått hem hos barnen vill de gärna höra om och om 
igen.  
 
Då barnboken jämförs utifrån barns uppfattning av reklam, verkar det som att en del forskare 
hävdar att barn påverkas starkt av de budskap reklamen vill förmedla, medan andra forskare 
har en utgångspunkt om att forskning aldrig kunnat bevisa detta. Skrämmande är dock det 
enorma reklamutbud som osund kost och snabbmat utgör, då framför allt i TV på de tider barn 
förväntas titta (Höjer 2008). Oavsett påverkan eller inte behöver man bara gå till sig själv för 
att förstå vad en smarrig pizza med smält ost sänder för signaler en halvtimme före middagen! 
Utifrån en undersökning av bilder i en barnkammare menar Hansson, Karlsson och Nordström 
(1992) att barn efterliknar de bilder de har i sin omvärld, då de iakttar, tolkar och reflekterar 
kring nya bilder. Därför känns samtalet kring bilder och reklam otroligt viktigt då forskning 
visar den påverkan reklamen har på barn, då framför allt då det gäller det begär som skapas 
samt önskan om att se ut som de vilka gestaltas i reklamen. Samtalet bör, enligt Helena 
Sandberg, beröra vad reklam är men också en diskussion om innehållet i reklamen, vilket 
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innefattar all sorts reklam som visas på TV, Internet samt i text och bild (Höjer 2008). Detta 
samtal känns också viktigt att ha utifrån barnlitteraturen, då barns tankar även kan börja ta fart 
kring bokens innehåll.    
 
Ingen av förskolorna, i de kvalitativa intervjuerna, arbetar medvetet med barnlitteraturen som 
ett verktyg i verksamheten, för att tydliggöra en sund kost och bra måltidsvanor. Men om de 
skulle göra det utgick alla tillfrågade pedagoger från de äldre barnen som målgrupp. De flesta 
skulle börja med att hitta lämpliga böcker på biblioteket, för att sedan inleda ett temaarbete 
eller dela upp barnen i grupper för diskussioner om vad som är bra kost och hur man äter rätt. 
Själv tror jag på ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete med barns förståelse av sund 
kost och bra måltidsvanor. För precis som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar 
är det viktigt att barnen får ta del av variation och mångfald samt att låta dem utgå från det 
kända och trygga, vilket gör det lättare att ta steget mot det okända och nya dimensioner. På 
så sätt kan pedagogen plocka in den stora världen med vårt gemensamma kulturarv, där 
kosten utgör en stor del, på ett naturligt sätt så länge det utgår från barnets individuella 
utvecklingsnivå. Alla förskolor, i arbetets kvalitativa intervjuer, har böcker framme som 
barnen får titta i, varför det blir mycket spontan läsning, då barnen kommer fram med en bok 
och vill att pedagogerna ska läsa. Detta tror jag är en förutsättning för att öka barns intresse 
och motivation av boken i sig, då, enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007), 
barn lär genom samspel med andra människor och ytterligare en viktig kunskapskälla är 
konsten att fundera och reflektera kring fenomen och problem.  
 
Att ha barns tidigare erfarenheter som utgångspunkt i arbetet med barnlitteraturen som 
verktyg, för att tydliggöra sund kost och bra måltidsvanor tror jag är en förutsättning för att ha 
alla med sig. Aaron Antonovskys teori KASAM lyfter, enligt min mening, de viktigaste 
bitarna för barns intresse och stimulans (Niss och Söderström 2006). Att barn får en chans att 
utveckla tankemönster och reflektioner kring sin omvärld, utifrån deras individuella behov 
och vad de behärskar sammanvävt med en tydlig meningsfullhet, tror jag är en förutsättning 
för att förståelsen ska bli förankrad oavsett vad man vill förmedla. Genom att använda 
barnboken som ett kontinuerligt verktyg i verksamheten med barns förståelse av sund kost 
och bra måltidsvanor som fokus, kan pedagogen utifrån stunden starta diskussioner, 
tankemönster samt igenkännanden hos barnen. Utifrån dessa återkommande stunder kan de 
utveckla en förståelse kring ämnet i sin egen takt.  
 
Men viktigt är att återigen belysa vikten av verksamhetens variation och mångfald för bästa 
resultat. Jag tror att arbetet med att tydliggöra sund kost och bra måltidsvanor måste ske på 
många olika plan. Barnlitteraturen bör utgöra en del av en helhet, där till exempel den 
pedagogiska måltiden, odling av egna grönsaker och medverkan i kosthållningen bör ingå. 
Detta kan förklaras med Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olssons (2007) resonemang 
angående utvecklingspedagogikens sätt att se barnet integrera sin egen värld med omvärlden, 
utifrån ett icke-dualistiskt synsätt. Det menas med att då barnet möter omvärlden och gör den 
till sin egen blir den en del av barnet, vilket barnet sedan bygger vidare sin världssyn på. Om 
barnet får möta sund kost och bra måltidsvanor utifrån många olika forum, kan det, enligt min 
mening, lättare ta till sig förståelsen då ett brett utbud av ouppnådda mål erbjuds, utifrån sin 
individuella förståelse av fenomenet.    
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4.3.4 Sammanfattning av den teoretiska tolkningen   
 
Syftet med detta arbete var att undersöka barnlitteraturens skildring av kost och måltidsvanor 
samt förskolans arbete med en ökad kostmedvetenhet hos barnen och hur barnlitteraturen 
används i verksamheten. För att sedan utifrån dessa resultat vidarekoppla detta till huruvida 
barnlitteraturen kan användas som ett verktyg i verksamheten på förskolan, för att tydliggöra 
en sund kost och bra måltidsvanor för barnen. Utifrån detta syfte tycker jag att arbetet visar på 
vikten och enkelheten i att använda barnlitteraturen som ett verktyg, för att tydliggöra en sund 
kost och bra måltidsvanor för barnen på förskolan. Av litteraturundersökningen framgår det 
tydligt att trots en majoritet av hälsosam kost i bra vardagliga matsituationer, är den 
ohälsosamma kosten i för hög grad representerad i olika fikasituationer. Detta bekräftar 
verklighetens dystra siffror om felaktig kosthållning hos våra barn i samhället. Därför krävs 
det, enligt min mening, eftertanke vid lån och inköp av barnlitteratur till förskolan om 
verksamheten vill lyfta fram bra kost och sunda måltidsvanor. 
 
Det är de vuxnas uppgift att lära och förtydliga sunda kostvanor för barnen, då barns 
matvanor grundläggs tidigt och har stor betydelse för deras fortsatta syn på kost och 
måltidsvanor. I detta arbete ingår även att diskutera vad som är hälsosam respektive mindre 
hälsosam kost, något som en del förskolor, i intervjuundersökningen, pratar med barnen om. 
Den tidigare hemmaproducerade maten har gått över till att vara färdigförpackad kost med 
långt avstånd mellan producent och konsument, varför verksamheten i förskolorna på ett 
enkelt sätt kan lyfta fram en djupare förståelse och intresse av till exempel grönsaker, om 
barnen på ett naturligt sätt får vara med och se hela processen från frö till slutprodukt. Det är 
även viktigt att bjuda in barnen i både planering och tillagning av maten. Dessutom känns det 
som en självklar demokratisk rättighet att som individ få vara med och påverka kosten, vilken 
denne sedan ska förtära. Jag tror även en harmonisk atmosfär och ett lustfyllt sätt kring 
måltiden är viktigt för positivt upplevda måltider hos barnen. Nuvarande forskning har visat 
att barnfetman ökar i Sverige, vilket kan leda till svåra sjukdomar och hälsoproblem, varför 
det är viktigt med ett samarbete med barnens föräldrar, i arbetet att tydliggöra sund kost och 
bra måltidsvanor för barnen. 
 
Jag anser att vi idag har en otrolig skatt ute på våra förskolor i form av barnlitteraturen. 
Barnboken är, enligt mig, ett hantverk skapat för barns utveckling av nya tankeställningar, 
reflektioner och synsätt på sin omvärld. Resultatet av intervjuerna visar att barnen känner igen 
böcker de hört och de berättar gärna vad som händer på nästa sida. En del äldre barn kan även 
börja leka sagan de hört eller förlänga och bygga ut meningar i böcker. Ingen av personalen 
på förskolorna arbetar avsiktligt med barnlitteraturen som ett verktyg i verksamheten, för att 
förtydliga sunda kostvanor, men har en del tankar om hur de skulle kunna gå tillväga. Själv 
tror jag på ett kontinuerligt arbete med barns förståelse av sund kost och bra måltidsvanor. Att 
sätta barns tidigare erfarenheter i fokus i arbetet med barnlitteraturen som verktyg, för att 
tydliggöra sund kost och bra måltidsvanor tror jag är en förutsättning för att ha alla med sig. 
Barnlitteraturen bör, enligt min mening, utgöra en del av en helhet i arbetet med att tydliggöra 
sunda kostvanor för barnet, där till exempel den pedagogiska måltiden, odling av egna 
grönsaker och medverkan i kosthållningen bör ingå. Om barnet får möta sund kost och bra 
måltidsvanor utifrån många olika forum, kan det, enligt min mening, lättare ta till sig 
förståelsen då ett brett utbud av ouppnådda mål erbjuds, utifrån sin individuella förståelse av 
fenomenet.    
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4.4 Förslag till fortsatt praktisk tillämpning   
 
Resultatet av litteraturstudien visar och ena sidan på en positiv och dominerande skildring av 
hälsosam kost i bra vardagliga måltidssituationer och andra sidan ett oroväckande högt antal 
situationer av fika med ohälsosam kost som förtäring. Visst kan det kännas som att man tar 
diskussionen lite väl långt, då barnlitteraturens skildring av kost och måltidsvanor ifrågasätts. 
Men utifrån den kvalitativa undersökningens resultat där flertalet av förskolorna använder sig 
mycket av barnlitteraturen i verksamheten, tycker jag att det är viktigt att titta på hur 
kosthållningen framställs, då barnen faktiskt tar del av det under dagarna på förskolan. Vidare 
visar litteraturgenomgången på att text och bild faktiskt påverkar barns begär, även om vissa 
forskare menar att så inte är fallet, då enligt deras mening ingen forskning kan styrka detta. 
Jag tror att det är viktigt att arbeta med barns förståelse av sund hälsa och välbefinnande på 
många olika plan kontinuerligt i förskolans verksamhet. Kost och måltidsvanor är en del av 
många inom detta område som även innefattar till exempel rörelse och miljö. Att vidare arbeta 
med barnlitteraturen som ett verktyg för att tydliggöra sund kost och bra måltidsvanor är även 
det, enligt min mening, ett sätt bland många inom området att synliggöra bra kosthållning. Det 
viktigaste är att det finns ett ständigt pågående arbete och samtal mixat med upplevelser och 
tillfällen till reflektion hos barnen. Kostvanor är en stor del av vårt välbefinnande för hela 
livet och sunda kostvanor läggs i tidig ålder, varför det, enligt min mening, är viktigt att titta 
på många olika faktorer för att stärka barns förutsättningar för ett fortsatt hälsosamt liv.   
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6 BILAGOR 
 

6.1 Bilaga 1   
 
Enkätundersökning 
 
Jag studerar på Lärarprogrammet med inriktning mot förskolan vid högskolan i Gävle. Det är 
nu dags för mitt examensarbete som kommer att handla om hur barnlitteraturen skildrar kost 
och kostvanor. Jag skulle behöva få ett underlag om det finns medvetna val av barnlitteratur, 
utifrån dess skildring av kost och kostvanor samt om och hur mycket Er förskola lånar 
barnlitteratur från det lokala biblioteket, då undersökningen kommer att utgå från bibliotekets 
utbud.  
  
Studien genomförs med en enkät och jag skulle vara väldigt tacksam för Er medverkan för ett 
så korrekt utfall som möjligt. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och svar 
kommer ej att kunna kopplas till enskild individ eller identifikation av förskola i den slutliga 
rapporten.   
 
Undersökningen avrapporteras som del i ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen 
på högskolan i Gävle. 
 
Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig gärna. 
 
Enkäten inhämtas av Therese Hancock senast fredag 081017. 
 
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
Studerande: 
Therese Hancock 
Tel: xxx-xxxxxxx 
E-mail: xxxx@xxxxxx 
 
Handledare: 
Niklas Dahrén 
N-Institutionen 
Högskolan i Gävle 
www.hig.se 
Tel: xxx-xxxxxx  
E-mail: xxxxxx@xxxxx 
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Enkätundersökning 
 
 
 
 
Lånar förskolan/avdelningen barnlitteratur på det lokala biblioteket? 
Sätt ut X på det som överensstämmer bäst: 
 
__ Ja  __ Nej  
 
 
 
 
Om förskolan/avdelningen lånar barnlitteratur på biblioteket, hur ofta sker det?  
Sätt ut X på det som överensstämmer bäst: 
 
__ 1 gång/månad __ Mer sälland än var fjärde månad 
 
 
 
 
Vid lån av barnlitteratur på biblioteket, vad är antalet (ca) böcker/gång? 
Sätt ut X på det som överensstämmer bäst: 
 
__ 10 böcker/gång __ 20 böcker/gång __ 30 böcker/gång 
 
 
 
 
Finns det ett medvetet val vid lån av barnlitteraturen med fokus på dess skildring av 
kost och kostvanor? 
Sätt ut X på det som överensstämmer bäst: 
 
__ Ja   __ Nej 
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6.2 Bilaga 2   
 
Lista över den barnlitteratur som varit med i undersökningen. 
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AB  
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Björnstjerna, Jonna (2007) Sagan om den underbara familjen Kanin och monstret i skogen. 

Stockholm: En bok för alla AB 
Bodström, Carina (2006) Krille och Kralle. Stockholm: Alfabeta 
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Borg, Inga (1986) Plupp och tranorna. Bromma: Opal 
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6.2 Bilaga 3   
 
Intervju om förskolors arbete med kost och måltidsvanor 
 
Hej! 
 
Jag studerar på Lärarprogrammet med inriktning mot förskolan vid högskolan i Gävle. Det är 
nu dags för mitt examensarbete som i korta drag handlar om barnlitteraturens skildring av 
kost och måltidsvanor samt förskolans arbete med att öka kostmedvetenheten hos barnen. 
Genom intervjuer med verksamma förskolelärare vill jag undersöka hur olika förskolor 
arbetar med kost och måltidsvanor, för att öka kostmedvetenheten hos barnen, samt hur 
barnlitteraturen används i verksamheten. Jag skulle vara väldigt tacksam för Din medverkan 
för ett så korrekt utfall som möjligt.  
 
Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och svar kommer ej att kunna kopplas till 
enskild individ eller identifikation av förskola i den slutliga rapporten. Du kan när som helst 
välja att avstå från medverkan i studien, fram till inlämningen av examensarbetet 081204.  
 
Undersökningen avrapporteras som del i ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen 
på högskolan i Gävle. 
 
Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig gärna. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Studerande: 
Therese Hancock 
Tel: xxx-xxxxxx 
E-mail: xxxxxx@xxxxx 
 
Handledare: 
Niklas Dahrén 
N-Institutionen 
Högskolan i Gävle 
www.hig.se 
Tel: xxx-xxxxxx  
E-mail: xxxxxx@xxxx 
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Intervju  
 
Examensarbetets frågeställning: Hur arbetar förskolan med kost och måltidsvanor för att 
öka kostmedvetenheten hos barnen?  
 
Intervjufrågor utifrån frågeställningen: 
 
• Arbetar ni medvetet med kost och måltidsvanor för att öka barns förståelse om kost och 

hälsa, hur ser detta arbete i så fall ut?  
 

- Förekommer det pedagogiska måltider där förskolläraren pratar med barnen om mat 
och måltidsvanor?  

- Upplever ni att det serveras en bra kost på förskolan, eller arbetar ni på att få bättre 
mat, för att på så sätt få barnen att förstå vad som är bra mat?  

- Förekommer det temaveckor/dagar om sund kost och bra måltidsvanor?  
- Finns det fler exempel? 

 
 
• Hur ser du på ett arbete i förskolans verksamhet, där en sund kost och bra måltidsvanor 

tydliggörs hos barnen?  
 

- Utveckla. 
 

• Tycker du att det är viktigt att barn i förskoleåldern får en ökad förståelse om vikten av 
en sund kost och bra måltidsvanor?  

 
- Utveckla. 

 
 
Examensarbetets frågeställning: Hur kan barnlitteraturen användas som ett verktyg i 
verksamheten på förskolan, för att tydliggöra en sund kost och bra måltidsvanor för 
barnen?  
 
Intervjufrågor utifrån frågeställningen: 
  
• I vilken omfattning används barnlitteraturen i verksamheten på förskolan?  
 
• I vilket syfte används barnlitteraturen?  
 

- Finns det någon pedagogisk tanke bakom?  
 
• Hur uppfattar du att barnen tar till sig det som skildras i barnlitteraturen?   
 

- Har du något exempel? 
 
• Använder ni barnlitteraturen som ett verktyg för att tydliggöra en sund kost och bra 

måltidsvanor för barnen?  
 

- Hur går det till? 
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• Om inte, hur skulle du lägga upp ett sådant arbete?  
 
 
 


