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Sammanfattning:  
I dagens samhälle är barn, kost och hälsa ett starkt uppmärksammat ämne. Fetma och övervikt 

kryper allt lägre ner i åldrarna. Studier visar att ju yngre ett barn är desto större chans har det 

att bli av med övervikten innan vuxen ålder. Ett barn i fyraårsåldern har större chans att innan 

vuxen ålder övervinna sin övervikt än ett barn i tonåren. Detta examensarbete har syftet att 

utveckla ett kostmaterial, Barnens kostlåda och utvärdera det ur barnets perspektiv. Kan detta 

kostmaterial vara ett pedagogiskt hjälpmedel inom förskoleverksamheten för att öka barns 

förstålelse och kunskaper om goda kostvanor? Genom barninterjuver har Barnens kostlåda 

utvärderats och analyserats för att se om barns förståelse för goda kostvanor ökat efter arbetet 

med kostmaterialet. Vilket resulterat i att barnen fått förståelse att kosten och den fysiska 

hälsan hänger ihop. Slutsatsen är att barnen har förmågan att ta till sig av innehållet i 

kostlådan, vad gäller karaktärerna och de illustrerade bilderna i sagorna.    
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

Läroplanen för förskolan säger att ”pedagoger skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Utbildningsdepartementet, 1998). Eliasson (2003) 

menar att barn vistas i förskolan upp till fem dagar i veckan och äter de flesta av sina måltider 

där. Därför är det viktigt att ta till sig detta ämne som pedagog. Gavin, Dowshen & Izenberg 

(2005) säger att många barn äter dåligt, inte bara i förskolan utan också hemma, Det finns 

många barn som vägrar att äta på förskolan, en del äter av allt som finns medan andra bara 

äter en potatis. Ett flertal exempel på matkrångel tas upp i Eliassons bok (2003).  

 

Brunnberg (2006) beskriver i sin bok vad som är bra för barn i förskoleålder att äta och vilka 

kostvanor ett barn bör ha. Författaren förklarar varje näringsämne var för sig i sin bok, 

exempel på näringsämnen som tas upp i boken är vilka vitaminer, kolhydrater och proteiner 

som är bra för ett barn att äta och i vilken mängd. För att kroppen ska må bra och vara pigg 

menar Brunnberg att det är viktigt att förstå att kost och rörelse hänger ihop. Det finns många 

barn som inte vill gå på promenader för att det är jobbigt att gå och andra barn som bara vill 

sitta framför datorn. Därför är det viktigt att få barn medvetna om att det är bra att äta mat och 

röra på sig, (a.a.).  

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Det finns många orsaker till att vi människor inte mår bra fysiskt eller psykiskt. Det är inte 

alltid lätt att påverka dessa orsaker, men det finns något som vi kan påverka om vi verkligen 

vill, det är när det handlar om mat och matvanor, (Larsson & Norrgren 1988). Bra mat leder 

till att barnet skapar sig energi och ork. Det ökar också barnens immunförsvar och gör att 

barnet får större motståndskraft mot sjukdomar och skador, (Porsman; Paulún, 2003). Samma 

författare skriver om konsekvenserna av att äta skräpmat, vilket kan leda till att barn blir 

rastlösa och trötta, får huvudvärk och magont. Det kan även resultera i illamående och 

kräkningar. Eftersom barn reagerar snabbt på förändringar i kost och miljö, är det viktigt att 

utnyttja det och arbeta med barnen redan i tidig ålder, (Edgson & Marber, 2001).  

 

1.2.1 Människan behöver energi för att orka 
 

Genom hela livet, speciellt i barndomen, behöver vi energi för vår tillväxt och vår förmåga till 

att lära in nya saker. Ett aktivt barn, som leker hela dagarna, rör sig mer än många andra och 

kräver mycket energi. Detta för att orka vara pigga och glada under en hel dag, (Edgson & 

Marber, 2001). Föräldrar har en viktig uppgift när det gäller sitt barns matvanor, 

(Livsmedelsverket, 2009). Det är viktigt att se till att barnet alltid får i sig näringsrik mat. Då 

kan de lättare lära sig nya saker och håller sig friska och aktiva menar Gavin et.al (2005). Det 

är också viktigt att ge barnet goda matvanor, (Livsmedelsverket, 2009). Erlanson-Albertsson 

(2004), Gavin et.al. (2005) & Porsman & Paulún (2003) är alla överens om att den vuxne är 

förebild för barnets matvanor. De menar på att du som vuxen skall visa positiv inställning till 

goda kostvanor, eftersom barnet gör som de ser att vuxna gör.  
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Den näringsrika maten främjar sunda matvanor. Dessa sunda matvanor kommer barnet att ha 

nytta av under hela sitt liv, (Gavin et.al., 2005). Genom att äta mat får kroppen i sig den 

energi den behöver för att orka en hel dag och därför är det av viktigt att belysa detta för ett 

barn, Lind, 2008). Abrahamsson & Wållberg, (1996) konstaterar och påvisar i sin bok, att 

barn äter allsidigt sammansatt mat för att de skall må bra och utvecklas normalt. Dessutom 

beroende på vad kroppen får i sig för näring, påverkas och förändras varje organ i kroppen. 

Enligt Lind (2008) är det viktigt att tänka på att äta varierad kost som är näringsrik. Forskning 

har visat på och konstaterat att det finns ett flertal ämnen i maten vi äter som har en gynnsam 

inverkan på hjärnan och vår tankeförmåga. Detta ska enligt författaren då bidra till att vi blir 

smarta av att äta rätt mat (a.a.). 

 

Både Livsmedelsverket (2007) och Lindeberg (2006) visar i flera studier att en kropp fungerar 

som allra bäst när vi äter regelbundet. Det dagliga matintaget ska bestå i frukost, lunch, 

middag och bra mellanmål däremellan. Dessa studier visar dessutom på att måltidsordingen 

ofta är det allra viktigaste för goda kostvanor, detta för att minska suget på sötsaker mellan 

måltiderna vilket i många fall är den stora boven till övervikt, både för barn och vuxna (a.a.). 

Flera studier visar och har konstaterat att frukosten är det viktigaste målet under dagen, (Lind, 

2008). En orsak till att vuxna och i sin tur barn i dagens samhälle hoppar över frukosten kan 

vara att de ätit för mycket kvällen innan. Kroppen är helt enkelt inte hungrig när den vaknar 

på morgonen (Porsman & Paulún, 2003). Det är viktigt att äta frukost med långsamma 

kolhydrater som gör att blodsockret långsamt stiger och gör så att man är mätt och pigg hela 

förmiddagen fram till nästa måltid, (Lind, 2008). Som författaren säger så förebygger en 

sådan frukost småätandet vilket i sin tur förebygger övervikten. 

 

1.2.2 Dåliga matvanor ger konsekvenser 
 

Stressen över att hinna med den fulltecknade almanackan, allt stillasittande framför teven och 

datorn samt långa pendlingsavstånd, kan få konsekvenser för dina matvanor. Det finns inte tid 

att hitta tid till att laga nyttig mat till hela familjen, (Gavin et.al., 2005). Det är aldrig enkelt 

att gå mot strömmen, men ökningen av andelen överviktiga barn och vuxna har ökat 

dramatiskt de senast åren. Än finns det inga tecken på att denna trend är på väg att mattas av, 

(Gavin et.al., 2005). Det finns tydliga hinder i samhället vi lever i idag, hinder i vår moderna 

livsstil, (Gavin et.al., 2005). I den livsstil som vi lever i idag finns det en oändlig tillgång till 

mat som kan köpas överallt.  Mycket av den maten är lätt att köpa och ta det där lilla extra av, 

vilket kan vara ett steg mot övervikt, (Gavin et.al., 2005). Med hjälp av den modern 

förpackningstekniken behåller matvaror sin smak trots långa transportsträckorna idag. Bröd 

och kakor som skickats långväga och har långa bäst före datum, känns alltid färska och 

smakar trots efter ett par dagars ”bakat datum”, ändå nybakat, (Erlanson-Albertsson 2004).  

 

En stor konsekvens, om du inte äter näringsrik mat som dessutom intas vid tider som inte är 

regelbundna, kommer att leda till övervikt menar Lindeberg (2006). Det finns all anledning att 

oroa sig över utvecklingen av övervikt och fetma hos dagens ungdomar. 20 – 25 procent av 

alla svenska barn är överviktiga och cirka 3 procent beräknas lida av fetma, 

(Livsmedelsverket, 2003). Det är dock viktigt att komma ihåg att övervikt går att motverka, ju 

lägre ålder desto enklare och bättre förutsättningar finns det, (Livsmedelsverket, 2003). 

Livsmedelsverket bygger detta på en enkätundersökning som visar att bara 20 procent av de 

överviktiga fyraåringarna kommer att bli överviktiga som vuxna, medan 40 procent av 

överviktiga sjuåringar blir överviktiga som vuxna. För tonåringarna är andelen 80 procent 

som kommer att förbli överviktiga i vuxen ålder, (a.a.). Lär sig barnet från början att 

uppskatta hälsosam mat är förutsättningarna för god hälsa under resten av livet större, 
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(Livsmedelsverket 2009). Livsmedelsverket beskriver också vikten av att ge barn tillfälle att 

lära sig tycka om olika maträtter. Ges de en positiv attityd till mat, då ges också grunden för 

ett rikt och nyttigt liv när det gäller deras matvanor. 

  

1.2.3 Förskoleverksamheten och matvanor 
 

Barn tillbringar idag större delen av sin dag i förskola eller i skola och därför spelar förskolan 

och skolan en stor roll. Det är genom barnomsorgen barn många gånger får och skapar sig 

goda kunskaper och erfarenheter av goda kostvanor. Utbildningsdepartementet (1998) säger 

att förskolan skall sträva efter att varje barn skapar sig en god uppfattning om sin hälsa. Det är 

bland annat på förskolan grunden för goda kostvanor kan uppmuntras. I FN: s barnkonvention 

kan man läsa om hur barns hälsa är avgörande för utveckling och välbefinnande. FN:s 

barnkonvention säger att ”barn har rätt till att få näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning 

och rent dricksvatten, och undervisning i näringslära”, (artikel 24, 2c och 2e). Därför har 

förskolan idag en viktig roll för barns utveckling och lärande. Vi vuxna har ett stort ansvar att 

hjälpa barn så att de både får goda matvanor och en positiv inställning till mat i helhet, 

(Abrahamsson & Wållberg; red. 1996). Läroplanen för förskolan (1998), skriver dock inte så 

mycket om ämnet som just detta arbete tar upp.  

 

Varje kommun bör fastställa tydliga mål så att måltidsverksamheten inom barnomsorgen ska 

kunna utvärderas och planeras, (Abrahamsson & Wållberg; red. 1996). Samma författare 

menar att först efter att en handlingsplan har framtagits kan arbetet med mat bli målinriktat. 

Både i Abrahamsson & Wållberg, (1996) och Livsmedelsverket (2007) beskrivs att riktlinjer 

om måltidsverksamheten inom förskolan ska se till barnens olika behov. Trots detta menar 

Abrahamsson & Wållberg, (1996) att förskolan idag serverar samma mat till alla barn.   

 

För ett förskolebarn kan dess aptit öka då barnen samt pedagogen som är delaktiga har god 

aptit. Det finns studier som beskriver att vårt sätt att äta påverkas av omgivande personers 

aptit och inställning till kosten som serveras, (Erlandson-Albertsson, 2004). På förskola 

serveras maten enligt en strukturerad måltidsordning med frukost och lunch samt mellanmål 

där emellan. I förskolan finns det stora möjligheter för barnen att lära sig bra matvanor, vilken 

måltidsordning som är bra och att lära sig ett bra bordsskick. Detta kan ske genom att göra 

måltiden lustfylld då maten skall intas. Helst under lugna förhållanden så att barnet kan 

förknippa måltidssituationerna med social samvaro och lugn och ro, (Gavin et al., 2005). 

Viktigt är även att presentera maten på ett inbjudande sätt som lockar barnet till att äta det 

som serveras, helst färgglatt och fint upplagt, (Porsman & Paulún, 2003 & Gavin et al., 2005). 

”Lärande i förskola skall bestå i att barns tänkande kring centrala begrepp, principer och idéer  

utvecklas, för att de bättre skall kunna förstå och hantera den värld de lever i”, (Doveborg & 

Pramling Samuelsson, 2000. s.15). 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att utvärdera ett arbetsmaterial som är tänkt att vara ett pedagogiskt 

verktyg inom förskolan. Tanken är att Barnens kostlåda ska vara ett hjälpmedel i den 

pedagogiska verksamheten för att skapa kunskap och förståelse hos barnen om bra kost och 

goda kostvanor.  

1.4 Frågeställningar 

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

1) Vad tycker barnen om maten på förskolan? 

2) Kan detta arbetsmaterial få barn i förskoleålder medvetna, få dem att skapa sig 

förståelse och kunskap om hur viktigt det är att äta mat och om bra matvanor? 
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2 METOD 
 

Tillsammans med en annan lärarstuderande har ett arbetsmaterial arbetats fram, vid namn 

Barnens kostlåda. Syftet är att kostlådan ska fylla en funktion i den pedagogiska 

verksamheten för att öka barns förståelse och kunskap om goda kostvanor. Altons, (2007) & 

Longours, (2004) böcker har bidragit med många tankar, idéer samt information om barn och 

kost för framställandet av detta arbetsmaterial. Lådans huvudinnehåll är två, av oss 

författande och illustrerade, sagor. Sagorna heter Matens resa genom kroppen, (Bilaga 1), 

samt Varför ska jag äta mat?(Bilaga 2). De två sagorna berör ämnen som gör barn medvetna 

om vad som händer med maten efter den stoppats i munnen samt varför det är så viktigt att äta 

mat. Syftet med att kombinera text och bilder gör att sagorna skall bidra till att barnet ökar sin 

förståelse och skapar sig kunskap för vad goda kostvanor är.  

 

Bilderna har utformats så att de tydligt skall visa sitt budskap så att barnet förstår. Bilderna ur 

sagan har valts att skrivas ut i större format som sätts upp på en tavla eller vägg under 

läsandets gång. Detta gör att barnen får en överblick över det som händer i sagan och lätt kan 

följa med och se vad som har hänt innan. Till de två sagorna har övningar och faktakort 

utformats, sånger och ramsor samlats ihop för att förstärka och återkoppla till det som sagorna 

i sig belyser (se bilaga 3). Övningarna skall ses som lekfulla och inspirerande, vilka leder till 

att barnet får större förståelse och utökar sina kunskaper ännu mer om vad goda kostvanor är. 

Arbetsmaterialet riktar sig till förskoleverksamheten. All text och layout till Barnens kostlåda 

är skapat i Word och bilderna är i sin tur designade och illustrerade av författarna med hjälp 

av en närstående bekant. Bilderna är sedan inskannade på datorn där de bearbetats i photoshop 

innan de i Word har redigerats en sista gång. Hela materialet har sedan skrivits ut på papper 

för att senare laminerats.  

 

Arbetsmaterialet har valts att utvärderas ur två olika perspektiv, ur barnets perspektiv samt ur 

pedagogens perspektiv. Dessa två vinklar av ämnet har valts för att kunna få kunskaper om 

barnets samt pedagogens kunskaper om goda kostvanor. Detta arbete kommer att behandla 

utvärderingen ur barnets perspektiv. På detta sätt kan vi få utbyte av varandras tankar, idéer 

och kunskaper och vara ett stöd för varandra under skrivandets gång. Detta examensarbete 

kommer att utvärdera Barnens kostlåda ur barnets perspektiv med hjälp utav barnintervjuer. 

2.1 Urval  

 

Intervjuerna har valts att göras på en förskola där jag som studerande förskolepedagog är känd 

för barnen. Detta för att barnen ska känna sig trygga i intervjusituationen och ge så ärliga och 

fylliga svar som möjligt. Vid analys och tolkning av barnintervjuerna kan det vara en fördel 

att pedagogen/intervjuaren är känt för barnet. Det är därför viktigt att denna pedagog möter 

barnet i dess vardag där pedagogen har gemensamma referensramar som barnet, (Arfwedson 

& Ödman, 1998). I detta fall har en förskola där barnen känner sig trygga med mig som 

pedagog och intervjuare valts. Innan arbetet på förskolan påbörjades skrevs ett föräldrabrev, 

(bilaga 5), som skickades ut till berörda målsmän på den förskoleavdelning där arbetet med 

Barnens kostlåda skulle utföras. Av tretton barn som var tillfrågade fick jag godkännande från 

alla tretton målsmän.  

 

Intervjuerna gjordes endast med sju av dessa tretton barn. Detta för att dessa sju barn skulle ha 

möjlighet att vara med vid alla åtta inplanerade tillfällen. Intervjuerna valdes att göras skriftlig 

för hand för att det är en användbar metod som intervjuaren känt sig trygg i. Intervjumetoder 
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är personberoende enligt Arfwedson & Ödman, (1998). Trygg intervjuare ger ett tryggt barn. 

Alla intervjuer gjordes enskilt för att inte barnens svar skulle bli påverkade av varandra. De 

två sagorna lästes och arbetades med i hela barngruppen samtidigt för att barnens frågor och 

kunskaper skulle vara ett komplement till sagorna.  

 

Barnens kostlåda består av två sagor, medan övningar, faktakort, sånger och ramsor endast är 

ett urval som författarna till sagorna valt ut. Det är en påbörjad produkt där 

användningsområdet kan vara ett temaarbete eller ett material som används för att upplysa 

barnen om goda kostvanor. Det är ett arbetsmaterial som är flexibelt, där pedagogen kan 

använda de delar av materialet som den har behov utav. Det kan användas för att möta barnen 

på deras olika kunskapsnivåer inom detta ämne. För att möta barnet där det befinner sig 

fodras att man dokumenterar, i detta fall intervjuar, för att i nästa led kunna utvärdera och 

planera den pedagogiska undervisningen, (Doveborg & Pramling Samuelsson, 2000). Det 

finns alltså inga riktlinjer för hur materialet skall användas utan man plockar de bitar som för 

stunden kan ge barnet mest erfarenhet. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Strukturerad intervju med i förväg bestämda frågor, (bilaga 6). Strukturerad intervju, eller 

som Doveborg & Pramling Samuelsson (2000) beskriver som strukturerade samtal, menas att 

själva frågestrukturen och samtalets innehåll är kärnan i intervjun. Det vill säga det 

strukturerade samtalet går ut på att leda barns uppmärksamhet och tänkande mot ett specifikt 

innehåll. De tre första intervjufrågorna är för att se vad barnen tycker om förskolans mat. Att 

inleda en intervju med att samtala kring något som för barnet är känt, som man sett hända 

eller som man vet att barnet har upplevt på förskolan, skapar förtroende mellan intervjuaren 

och barnet, (Doveborg & Pramling Samuelsson, 2000). Samma författare skriver även att först 

när man ställer barnen inför situationer där de behöver tänka, får man reda på hur de tänker. 

De fyra andra frågorna är för att se barnens kunskaper om det aktuella ämnet. Om inget svar 

gavs eller svaret inte hade uppfattats användes frågor som ”Berätta för mig om…”, ”Kan 

du/vill du berätta för mig om…” ”Hur menar du då?” vilket Doveborg & Pramling 

Samuelsson, (2000) menar är viktiga frågor. 

2.3 Procedur 

 

Tillsammans med en annan lärarstuderande har de två barnböckerna skrivits och illustrerats, 

(bilaga 1 och 2). Kostlådans innehåll har fastställts för detta arbete, (bilaga 3). Detta arbete är 

skrivet och utvärderat ur barnets perspektiv, så barnen i undersökningen har varit med och 

valt färg och bilder till deras kostlåda. Efter att godkännande från målsmän lämnats in 

påbörjades arbetet ute på förskolan. Först har enskilda intervjuer gjorts med sju utvalda barn. 

Efter intervjuerna har materialet, Barnens kostlåda, testats i hela barngruppen samtidigt. Efter 

att materialet har testats har ytterligare enskilda intervjuer gjorts med samma barn som vid 

första tillfället. Denna gång för att utvärdera om barnens förståelse för ämnet har ändrats och 

om något barn har skapat sig nya kunskaper om ämnet. Arbetsmaterialet har utvärderats för 

att se om barn i förskoleålder har blivit medvetna om hur viktigt det är att äta mat. Samt för 

att se om detta arbetsmaterial kan hjälpa barn att få förståelse och kunskap om bra matvanor. 

Detta har sedan analyserats för att se om arbetsmaterialet kan fungera som ett pedagogiskt 

verktyg i förskoleverksamheten. Arbetet med barnen har varit uppdelade i sammanlagt åtta 

tillfällen, (bilaga 4). 
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2.4 Analysmetoder 

 

För att analysera det insamlade datamaterialet, vilket i detta fall har varit intervjusvaren från 

barnen, har metoden kategorisering använts. Finns det likheter, olikheter i de olika svaren från 

barnen? Svaren från intervjuerna innan arbetet med Barnens kostlåda har kategoriserats 

tillsammans med svaren från intervjuerna efter arbetet med materialet. Varje barn uppfattar 

och förstår frågor och ger svar utifrån sina egna erfarenheter, (Doveborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Det väsentliga har inte varit om barnet svarat rätt eller fel, utan vad de har 

uppfattat och vad de fått för förståelse och kunskaper av arbetet med kostlådan. Man måste 

göra sig fri från sin lärarroll, där man letar rätt och fel, (Arfwedson & Ödman, 1998). Det 

finns inget rätt eller fel svar på dessa frågor. De utgår endast från barnets kunskap och 

förståelse över det berörda ämnet.  Rådata har kategoriserats utefter frågeställningarna som 

utvärderas i detta arbete. Intervjusvaren har dessutom kategoriserats utefter vad meningen 

med frågan har varit. Intervjusvaren har kategoriserats fråga 1 till 3 för sig samt fråga 4 till 7 

för sig. Detta för att de är kopplade till varandra och resultatet visar att de hänger ihop. 

 

 En risk med att skriva ned intervjuer, är att det kan uppfattas av läsaren som en förenkling av 

det den intervjuade vill ge uttryck för, (Arfwedson & Ödman, 1998). Författarna skriver att 

det för läsaren kan kännas som att intervjuaren ger en förvanskad bild av de tankar, känslor 

och svar den intervjuade ger. Det kan dock också upplevas som en subjektiv tolkning av 

utomstående läsare. Men om det gör det eller ej är av underordnad betydelse, eftersom 

pedagogen kommer att arbeta med barnen utifrån dennes förståelse för deras tanke- och 

erfarenhetsvärld, (Arfwedson & Ödman, 1998). Kom ihåg att förmedla hela det genomförda 

samtalet ordagrant, det är något som naturligtvis ingen människa kan göra, (Arfwedson & 

Ödman, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  8 

3 RESULTAT 

3.1 Barnens inställning till maten på förskolan  

 

Alla de intervjuade barnen hade en positiv inställning till förskolans mat. Alla hade de 

favoriter bland de serverade rätterna. Barnen svarade med kommentarer som ”mmm…” och 

”den är god” på denna fråga. En favorit bland maträtterna som serverades på förskolan var 

köttfärssås och spagetti. Även pannkakor och olika fiskrätter gick hem hos de intervjuade 

barnen på denna förskoleavdelning. De flesta var överens om att det inte fanns något som de 

inte gillade av det som serverades till lunch på förskolan. Ett av barnen var inte förtjust i 

sallad, medan ett annat barn inte var förtjust i lax. Lax serveras inte på denna förskola så detta 

svar tolkar jag som att barnet uppfattat frågan om mat i allmänhet, inte förskolans mat. Ett av 

barnen hatade kött ena tillfället och gillade inte spagetti och köttbullar vid nästa tillfälle. De 

fanns de barn som tolkade frågan i allmänhet. Detta kan bero på att barnet när det får en fråga 

om vilken mat de gillar mest på förskolan, endast av sina erfarenheter kan relatera till det de 

gillar mest av mat i allmänhet. De barn som svarade olika vid de två intervjuerna kan ha 

svarat på frågan utifrån den mat de ätit de närmaste dagarna.   

 

”Soppa, fisksoppa hemma.” (5:11år) 

 

3.2 Barns medvetenhet, förståelse och kunskap om goda matvanor 

 

Alla barn som svarat i undersökningen visar på att de är medvetna om att det är bra att äta mat 

så att man inte ska bli sjuk. Äter man inte mat kan det leda till hunger, magont, och man kan 

bli svag och få kräkningar. Det kan till och med leda till att man får åka till sjukhuset. Ett barn 

förklarade vikten av att äta mat på detta sätt: 

 

”För att annars kan man bli sjuk och så blir man lite svag och kanske kan man 

krympa” (5:4 år). 

 

Barnen säger att det är viktigt att äta för att kunna vara aktiv på olika sätt som att leka och 

springa bland annat. För att växa och bli större och starkare är det viktigt att man äter mat. 

Barnen fick frågan vad de trodde hände i deras kropp när de åt mat. Vid första intervjun var 

det många barn som inte svarade något på denna fråga. Efter arbetet med Barnens kostlåda 

var fyra barn överens om att magen och kroppen blev glad och mådde bra av att äta mat. Ett 

par stycken av barnen förklarade vad som hände med maten inne i magen. Organ som 

magsäck, blindtarm och en sex meters slang, tunntarmen, nämndes som delar i kroppen som 

maten åker genom på vägen till att bli en bajskorv. I denna 

fråga visade barnen att de två sagorna i Barnens kostlåda gett 

dem förståelse hur kroppen fungerar och mår om de äter sin 

mat.  

 

Barnen fick som sista uppgift att rita hur de trodde att det såg 

ut inne i sin kropp. Barnen målade allt från skelett till organ, 

mat som åker i kroppen till blod i magen. Det fanns ett barn 

som inte ville rita bilder överhuvudtaget. Ett annat barn ritade 

en detaljrik första bild medan barnet vid andra intervjutillfället 

inte ville rita något.  
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Bild 1: Barn 6:1 vid första intervjutillfället. Ingen bild vid andra intervjutillfället. 

 

 

Vid andra intervjun hade många barn utvecklat sina bilder och förklaringar. Det fanns ett par 

barn som inte ville berätta vad de ritat men bilderna var färgglada och innehållsrika. Tre barn 

målade av organen i magen och efterliknade sagornas illustrerade bilder i både färg och form. 

Ett barn målade ingenting vid varken första eller andra intervjun. Det fanns barn som 

identifierade sig med personerna i sagorna. Ett exempel på detta är ett barn som känner lika 

mycket för fotboll som Max gör i den andra sagan (bilaga 2). Detta barn säger på  frågan vad 

händer om du inte äter mat?; 

 

”Då kan man inte spela fotboll. Max gillar att spela fotboll. Jag älskar också att 

spela fotboll” (5:4 år). 

 

   

                               
 

Bild 2: Barn 6:2 år vid första intervjutillfället     Bild 3: Barn 6:2 år vid andra intervjutillfället 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning  

 

Fokus på detta arbete har varit att framställa Barnens kostlåda och mycket tid har lagts på 

sagornas innehåll, både text och illustrationer. Efter arbetet med sagorna Matens resa genom 

kroppen och Varför ska jag äta mat, har barnen skapat sig förståelse och en del har skapat sig 

kunskaper om varför det är viktigt att äta mat. Barnen kan känna igen sig i karaktärerna i 

sagorna och en del har skapat sig en bild om hur det ser ut inne i deras kropp. 

 

Barnen påverkades av och tog till sig materialet på flera olika sätt. Bland annat har barnen 

varit positiva till sagorna och jämförde sig själva med sagornas karaktärer Klara och Max. Vid 

andra intervjun hade en del av barnen tagit till sig illustrationerna från sagorna och försökte ur 

minnet måla av dessa. Detta visar på att barnen tagit till sig av illustrationerna från sagorna. 

En slutsats som kan dras är att Barnens kostlåda är ett fungerande pedagogiskt verktyg inom 

förskoleverksamheten.  

4.2 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitligheten i detta arbete kan för läsaren kännas som att intervjuaren ger en förvanskad 

bild av de tankar, känslor och svar de intervjuade ger. Tanken har dock varit att utifrån den 

pedagogiska erfarenhet intervjuaren besitter, kunna vägleda barnen på det sätt som de är 

mottagliga för vid just det tillfället intervjun gjordes. Frågorna vid intervjuerna handlade om 

kroppen medan sagornas innehåll riktade sig mer till magen och varför det är bra att äta mat. 

Materialet blev så omfattande vilket ledde till att vissa delar i Barnens kostlåda ej blev testade 

och utvärderade ur barnens perspektiv. Barnens medvetenhet, förståelse och kunskaper om 

ämnet hade varit större om bland annat arbete med övningarna hade gjorts.  

 

4.2.1 Validitet 
 

Med hjälp av kategorisering utefter frågeställningarna är det lättar att analysera rådata i detta 

arbete med stor validitet. Alla barn har fått svara utefter sina egna erfarenheter. Det har inte 

funnits några rätt eller fel svar att ge.  

 

4.2.2 Reliabilitet 
 

Samtidigt som reliabiliteten skulle vara större om fler barn än 7 hade kunnat vara med i 

undersökningen. Om tiden för examensarbetet varit längre än tio veckor hade både validiteten 

men framförallt reliabiliteten kunnat stärkas. 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Inställningen till förskolans mat är god och positiv från alla de intervjuade barnen. Positiva 

vuxna ger positiva barn. Med en positiv inställning som pedagog kan vi vuxna att hjälpa barn 

så att de både får goda matvanor och en positiv inställning till mat, (Abrahamsson & 

Wållberg; red. 1996). Min upplevelse av denna förskola är att alla vuxna är positiva över 

maten som serveras och att detta leder positiva samtal under måltiderna. Pedagogerna och 
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även de andra pedagogerna tycker att maten på denna förskola är bra för barnen. Den 

kostansvariga på förskolan säger sig hålla en varierad kost som ser till barnets bästa. Detta är 

något som alla förskolor bör sträva efter (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Bra mat ökar dessutom barnens immunförsvar och gör så barnet får större motståndskraft 

gentemot sjukdomar och skador, (Porsman; Paulún, 2003), vilket barnen i intervjuerna visar 

på att de är klart medvetna om. Barnen vet att de måste äta mat för att inte bli sjuka, få 

magont eller kräkningar. Sagorna i Barnens kostlåda tar upp olika näringsämnen såsom 

vitaminer, proteiner, kolhydrater och fetter som barnen bör äta under en måltid. Brunnberg 

(2006) beskriver i sin bok om hur viktigt det är att synliggöra för barnen vikten av att äta rätt 

vilket leder till goda matvanor. Med detta i åtanke har sagorna utformats och innehållet 

skapats. Detta har lett till målet och syftet med kostlådan, att ge barnen en förståelse och 

kunskap om vad de stoppar i sig och hur det påverkar deras kropp. Framförallt har Barnens 

kostlåda skapat en nyfikenhet och lust, hos barnen, till att lära mer om goda kostvanor och 

varför det är viktigt att äta mat. Arbetsmaterialet visar i vilka livsmedel barnen kan hitta 

viktiga näringsämnen som är bra för dem att äta. För att kroppen ska må bra och vara pigg 

menar Brunnberg (2006) att det är viktigt att förstå att mat och rörelse hänger ihop. Detta 

visar barnen i utvärderingen att de har kunskaper om. Om du inte äter mat så orkar du varken 

springa eller leka. 

 

Barnen har visat i intervjuerna efter arbetet med Barnens kostlåda att det är ett fungerande 

pedagogiskt arbetsmaterial som barnen kan ta till sig. FN:s barnkonvention säger att ”barn har 

rätt till att få näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning och rent dricksvatten, och 

undervisning i näringslära”, (artikel 24, 2c och 2e). Barnens kostlåda är ett exempel på att just 

näringslära är ett pedagogiskt arbetsmaterial som är möjligt att arbeta med i förskolan. Vuxna 

i barns närhet har ett stort ansvar att ha kunskap om vad bra matvanor är. Barn gör inte som vi 

säger, barn gör som vi gör. Om du som pedagog har goda kunskaper om bra matvanor och 

dessutom har en positiv inställning till det, kommer det leda till att barnen får detsamma. Barn 

ser och lär och tror att det som pedagogen säger, det är något som är bra. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

Detta pedagogiska verktyg är användbart till att använda som ett temaarbete.  Det skulle vara 

möjligt att anpassa kostlådan från att bara läsa sagan till att arbeta med övningarna och gå in 

på djupet i alla organen i kroppen. Min förhoppning är att en dag få testa alla delar, övningar, 

faktakort, sånger och ramsor med en barngrupp. Att visa Barnens kostlåda för barn i skolan 

och för vuxna kan också hjälpa dem att få förståelse över hur kroppen de lever i reagerar med 

mat. De pedagoger som satt med när jag arbetade med barnen var lika häpna som dem, över 

att magsäcken rymmer 1,5 liter samt att tunntarmen är 6 meter lång. Hur kan allt få plats i vår 

mage? 

4.5 Slutsatser 

 

Detta pedagogiska verktyg ger barnen möjlighet till att bli medvetna om att det är viktigt att 

äta mat. Intervjuerna före och efter arbetet med Barnens kostlåda har visat att barnen ökat sin 

förståelse för ämnet, samt att det finns barn som med hjälp utav kostlådan skapat sig 

kunskaper om bra matvanor. Detta är ett pedagogiskt arbetsmaterial som är riktat till barn i 

förskoleålder, men det är även ett lärorikt material för vuxna att ta till sig. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Matens resa genom kroppen 
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Det här är Klara och hon ska berätta 

för sin lillebror Max var maten tar 

vägen när han stoppar den i munnen. 

Hon vill gärna att ni andra barn är med 

och lyssnar också. 

 
 

                                   © 

 

 

 

 

- Hej på er alla barn! 

Vet ni om en sak, människor är 

ihåliga. Maten åker in i ena hålet 

och kommer ut som något annat i 

det andra hålet. Men vad händer 

egentligen däremellan? Vad händer 

inne i din kropp? Följ med så ska vi 

besöka alla organen som bor där 

inne i din mage. Var tror ni att 

maten tar vägen när ni stoppar den 

i munnen? 

 

(Bjud in barnen till diskussion) 

 

Nu åker vi i väg på matens resa genom 

din fiffiga och finurliga kropp! 
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© 

Det är så här att när du stoppar en 

tugga mat, till exempel en köttbulle, i 

munnen så bildas det saliv (spott) 

under tiden du tuggar. Det är med 

hjälp av tänderna, tungan och saliven 

som mattuggan blir mjuk och du kan 

svälja den.  

 

 

 

 

 

       © 

Köttbullen åker från munnen genom 

matstrupen och ner till magsäcken.    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 
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Matstrupen är ett rör som för ner den 

tuggade köttbullen till magsäcken där 

den ska bli till mat-gegga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 

I magsäcken lagras och smälts maten 

du äter till en mat-gegga. Här blandas 

maten med en syra, som kallas 

magsaft. Denna magsaft bildas i 

magen och den hjälper till att 

finfördela maten och bryta ner den 

till olika viktiga och nyttiga 

näringsämnen som din kropp behöver.  

 

Magsäcken rymmer ungefär 1,5 liter 

mat eller vätska.  

(Visa med vattenmått hur mycket 1,5 

liter är i ett.) 
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Maten mosas och delas i minst fyra 

viktiga näringsämnen som din kropp 

behöver.  

 

Det är bland annat vitaminer som gör 

att du får fina tänder och blir pigg 

och glad.  

 

 

 

 

                  © 

Det finns ett näringsämne som heter 

kolhydrat som gör att du blir snabb 

och får ork till att leka.  

 

 

 
                                          

      © 

                                                                                       
Ett annat näringsämne är fett som du 

ska äta för at hålla kroppen varm så 

du inte fryser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    © 

Och proteinet gör så du blir stor och 

stark. 

 

 

 

 

                     © 
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När maten har smält ordentligt åker 

den vidare till en lång, lång slang i 

kroppen som kallas tunntarm. 

 

 

 

 

 

 

 

           © 

 

Tunntarmen är 6 meter lång hos en 

vuxen människa till exempel hos din 

mamma eller pappa.  

 

(Visa ett snöre på 6 meter)  

    

    

  

 

 

Det är här som din kropp tar upp alla 

nyttiga näringsämnen som maten blivit 

mosad och delad i.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                © 
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Det finns en gallblåsa i din mage, det 

är en lite säck som har en saft som 

kallas galla.  

 

 

 

                     © 

 

Denna saft åker ut i den långa slangen 

och löser upp fettet i din mat, till 

exempel smöret från din knäckemacka. 

 

 

 

 

                    © 

 

 

 

Det finns också en säck som kallas 

bukspottkörtel i din mage. Den 

tillverkar små hjälpredor som arbetar 

i den långa, långa slangen. De små 

hjälpredorna väntar på mat-geggan 

och tar emot den när den kommer och 

finfördelar och mosar maten ännu 

mera. Det blir bara geggigare och 

geggigare i din mage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       © 
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Nu har mat-geggan delats i flera små 

näringsämnen som är nyttiga och 

viktiga för att du ska orka springa och 

leka. Men än är inte matens resa slut.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           © 

 

 

Dessa nyttiga och viktiga ämnen kan 

inte stanna kvar i den långa, långa 

slangen för att vi ska orka leka. Dom 

måste åka med blodet genom hela din 

kropp.  
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De nyttiga näringsämnena åker med 

blodet genom levern där de värms upp 

till rätt temperatur. När blodet har 

fått rätt temperatur åker det vidare 

till olika delar i kroppen som behöver 

energi och näring så att du orkar 

springa och leka.   

 

 

 

 

 

                                      © 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 

De nyttiga näringsämnena gör precis 

som vi människor gör då vi åker buss 

eller tåg. De åker nämligen genom 

hela kroppen längs små vägar. Och så 

hoppar de av på olika platser i din 

kropp som de ska till och som de 

behövs på. Dessa vägar kallas ådror. 

 

(Visa på handen) 

Vet ni vad? 

Vet ni vad? 
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Efter att din kropp har tagit alla 

nyttiga ämnen som den behöver så 

åker mat-geggan som blivit över från 

tunntarmen till nästa slang i kroppen. 

Denna slang är inte så lång och den 

kallas tjocktarm.  

 

 

 

 

 

                       © 

 

Här åker vattnet i mat-geggan tillbaka 

in i kroppen och geggan blir mer och 

mer som lera.  

 

 

 

 

 

 

 

Denna lera bildas till en lagom hård 

korv vid ändtarmen och åker ut med 

ett PLUMS när du går på toaletten. 

 

 

 

 

 

 

 

          © 

  

 

 

 

 



                                                                                                                  23 

Har ni nu förstått allting barn? 

 

Så fort din fiffiga och finurliga kropp 

har tagit hand om alla nyttigheter som 

du behöver ha för att orka springa och 

leka, formar kroppen de sista resterna 

till en lagom hård liten korv som du 

släpper ut genom ändtarmen, slangens 

sista del.  

Det säger PLUMS så är matens resa 

genom din kropp slut! 

 

 

 

 

 

Roligt att veta: 

Matens turlista ser ut så här  

 Man tuggar maten i munnen i 

ca 5-30 sekunder 

 Sen far det nerför 

matstrupen 1-8 sekunder 

 Maten ligger i magsäcken 3-6 

timmar 

 I tunntarmen 3-4 timmar 

 I Tjocktarmen 12 timmar-2 

dygn
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Bilaga 2: Varför ska jag äta mat? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       © 
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Det var en gång en flicka som hette Klara, 

hon hade en lillebror som hette Max och 

han ville inte äta mat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      © 

 

 

 

 

 

 

 

En dag när de satt vid frukostbordet sa 

Klara:  

- Max vet du vad som händer med din 

kropp om du inte äter någonting? 

 

Max tittade surt på Klara och skakade på 

huvudet. 

© 
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– På min förskola har jag fått lära mig att 

om man inte äter mat så blir man till slut 

sjuk. Äter du ingen mat så kan din kropp 

inte orka med att leka och göra roliga 

saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                            © 

 

 

 

 

 

- Men du Klara, då är ju min kropp precis 

som bilen, för om man inte ger bilen 

bensin så kan inte mamma och pappa köra 

den. 

 

 

 

 

 

 

                                © 

 

 

– Bra Max, du förstår vad jag menar. Just 

precis därför är det viktigt att ta hand 

om sin kropp. 
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- För att vi skall må bra behöver vi dricka 

mycket och äta minst fyra olika sorters 

näringsämnen vid varje måltid.  

 

- Vad menar du med det Klara? 

 

- Jag menar vitaminer, kolhydrater, 

fetter och proteiner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  © 

 

 

 

– Jag förstår faktiskt fortfarande inte. 

Vad är det för konstiga ord, sa Max. 

 

- Först och främst menar jag att din 

kropp behöver vätska som till exempel 

vatten eller mjölk.  

 

© 

 

 



                                                                                                                  29 

- Kroppen behöver också vitaminer som 

skyddar dig mot sjukdomar. Det finns 

flera olika vitaminer A, D, E, K och många 

fler. För att få i sig vitaminer är det bra 

att äta mycket frukt och grönsaker. Men 

det finns även vitaminer i fisk, kyckling, 

mjölk och potatis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 © 

 

- Mer då, frågar Max? 

– Hmm jag måste fundera lite hur det nu 

var, jo nu kom jag på. Kolhydrater är 

också nödvändiga för din kropp att få i 

sig. Kolhydrater finns i bröd, potatis, 

frukt och pasta. Det finns lite 

kolhydrater i nästan all mat. 

Kolhydraterna ger oss mycket energi så vi 

orkar leka, hoppa, cykla, springa och 

dansa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

© 
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– I godis, glass, läsk och kakor finns det 

också, men dessa skall man ju inte äta för 

mycket av, svarade Klara.  

 

– Det finns också något som heter fetter. 

Dessa fetter gör så att du inte fryser. De 

är viktiga för att du ska kunna hålla din 

kropp varm. Fetter kan du hitta i smöret 

på din knäckemacka, oljan eller smöret 

som din mat steks i eller från bland annat 

en grönsak som heter avokado. 

 

 

 

 

 

                                             © 

 

 

– Sen måste vi äta mycket av något som 

heter proteiner, sa Klara.  

                                                        

                                               © 

 

- Vilket konstigt namn, tyckte Max. 

 

– Ja det är lite konstiga namn, men när 

man lärt sig dem så är det inte så 

svårt, sa Klara. Jag hoppas jag kan lära 

dig. Det är så att proteiner bygger upp 

kroppen och är jätte viktiga för 

skelettet och musklerna. Proteinet gör 

att dina muskler blir starka så du kan 

gå, springa, orka spela fotboll eller 

hoppa.  
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- Åååå jag som ju gillar att spela fotboll, 

men hur kan jag äta protein då, frågade 

Max. 

 

 

                               © 

- Då måste du äta kött, mjölk, fisk, ägg, 

potatis, ärter och bönor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      © 

 

 

 

– Det är viktigt att komma ihåg att det är 

bra om du äter lite från varje näringsämne 

vid varje måltid. Det är toppen för kroppen, 

sa Klara till Max. 

 

- Vad var näringsämne nu igen, frågade 

Max. 

 

- Jo det var ju vitaminer, kolhydrater, 

fetter och proteiner. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                               (Livsmedelsverket)     
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© 

– Max, har du förstått nu hur viktigt det 

är att man äter olika saker för att 

kroppen skall orka göra vissa saker som 

att spela fotboll som du gillar till 

exempel? 

 

- Hmm, ja jo jag har förstått att det är 

viktigt att äta men det är lite svårt att 

lära sig alla konstiga namn och veta vad 

som är bra för vad.  

 

- Jag kan förstå det, men det är därför 

jag försöker lära dig. 

 

 

 

 

- Vi går igenom alla konstiga ord en gång 

till och vi hjälps åt, låter det som en bra 

ide? 

 

– Ja, vi börjar om igen. Men först vill jag 

äta färdigt min frukost så att jag orkar 

tänka på alla konstiga ord. Men 

framförallt för att orka spela lite fotboll 

efteråt. 

 

 

 

 

 

 

                                 

                         © 
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Övningar till boken: 
 
Låt barnen visa Max med hjälp utav bilder på 

livsmedel! 

 

Max, om du vill hålla dig frisk och inte bli sjuk, vad 

är bra att äta då? 

 

Vad heter det som gör att du bygger upp kroppen, 

alltså det som gör att dina muskler blir starkare så 

du kan springa, hoppa? 

 

Vad ska du äta för att hålla kroppen varm? 

 

Om du vill ha mycket energi vad skall du äta då? 

 

Beskrivnig av övningen: 

Ha bilder på olika livsmedel och låt barnet gissa 

vilket som hör till respektive näringsämne 

kolhydrater, fetter, proteiner och vitaminer. 
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Bilaga 3: Innehåll i kostlådan 

 

 Saga 1: Matens resa genom kroppen (Bilaga 1)                                                            

 Sagopåse: Bilder till saga 1. 

 Saga 2: Varför ska jag äta mat? (Bilaga 2) 

 Sagopåse: Bilder till saga 2. 

 Kort (A4-format): 

Klara  

Skelett 

Inuti kroppen 

 Kort (A5-format): 

Skelett – Förklaring på baksidan 

Vitaminer – Livsmedel på baksidan 

Proteiner – Livsmedel på baksidan 

Kolhydrater – Livsmedel på baksidan 

 Sång- och ramskort (Rosa): 

Bom, bom… 

Huvud, axlar, knä och tå. 

Jag vill ha blommig falukorv. 

Baka, baka liten kaka… 

 Övningar (Röda kort): 

Magsäcken – Lyssna på oväsendet i magen! 

Tunntarmen – Hur lång är tunntarmen? (Snöre 4,5 – 6 meter långt) 

Hjärtat – Känner ni hjärtat slå? 

Bli starka – Vad ska du äta? 

Bli varma – Vad ska du äta? 

Orka, bli snabba – Vad ska du äta? 

Starka tänder, naglar, hår – Vad ska du äta? 

 Fakta kort 

Blåa kort: Organen – Fakta på baksidan 

Lila kort: Livsmedel Kort på olika mat, frukter, grönsaker, mjölk, osv…  

Gröna kort: Måltider – Foton  
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Bilaga 4: Arbetet med barnen på förskolan 

 

Tillfälle 1: 

Strukturerad intervju med i förväg bestämda frågor, med 7 barn på förskolan om deras 

förståelse och kunskap om matvanor. Förstår dessa barn att det är viktigt att äta mat? Vet 

barnen vart maten tar vägen och vad den gör med kroppen?  

 

Tillfälle 2: 

Samling på avdelningen med alla barn som är där denna dag om hur viktigt det är att äta mat. 

Läsa den första barnboken Matens resa genom kroppen. Man måste äta mat för att man ska 

vara pigg, glad och att orka leka. Använda mig av arbetsmaterialet i Barnens kostlåda. 

 

Tillfälle 3: 

Samling på avdelningen med alla barn som är där denna dag om hur viktigt det är att äta mat. 

Läsa den andra barnboken Varför ska jag äta mat? Vilken mat är bra för att vi ska orka 

springa, bli starkare och växa, hålla oss varma eller är bra för tänderna? Använda mig av 

arbetsmaterialet i Barnens kostlåda. 

 

Tillfälle 4: 

Mat situationen – vara med under lunchen med de intervjuade barnen. Samtala kring 

barnböckerna vi arbetat med. Kan barnen känna igen oss med Klara och Max som är 

gestaltade i böckerna? 

 

Tillfälle 5: 

Samling på avdelningen med alla barn som är där denna dag om hur viktigt det är att äta mat. 

Läsa den första barnboken Matens resa genom kroppen. Man måste äta mat för att man ska 

vara pigg, glad och att orka leka. Använda mig av arbetsmaterialet i Barnens kostlåda. 

 

Tillfälle 6: 

Samling på avdelningen med alla barn som är där denna dag om hur viktigt det är att äta mat. 

Läsa den andra barnboken Varför ska jag äta mat? Vilken mat är bra för att vi ska orka 

springa, bli starkare och växa, hålla oss varma eller är bra för tänderna? Använda mig av 

arbetsmaterialet i Barnens kostlåda. 

 

Tillfälle 7:  

Mat situationen – vara med under lunchen med de intervjuade barnen. Samtala kring 

barnböckerna vi arbetat med. Kan barnen känna igen oss med Klara och Max som är 

gestaltade i böckerna? 

 

Tillfälle 8:  
Strukturerad intervju med i förväg bestämda frågor, med 7 barn på förskolan om deras 

förståelse och kunskap om matvanor. Förstår dessa barn att det är viktigt att äta mat? Vet 

barnen vart maten tar vägen och vad den gör med kroppen?  
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Bilaga 5: Brev till föräldrarna 

 

 

Hej! 

 

Jag går min nästsista termin på lärarutbildningen på högskolan i Gävle och nu skriver jag mitt 

examensarbete. 

 

Jag har tillsammans med en annan lärarstuderande skapat ett arbetsmaterial som är tänkt som 

ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Arbetsmaterialet berör ämnet: 

Barns medvetenhet kring bra kost. Vi ska undersöka om detta material kan få barn medvetna 

om att det är viktigt att äta bra och varierad kost. Materialet visar dessutom på vad som 

händer i kroppen då vi äter mat.  

 

Under april månad kommer jag att befinna mig i verksamheten där ditt barn vistas någon dag 

varje vecka. 

 

Jag undrar nu om du som förälder godkänner att ditt barn får medverka i min undersökning 

där jag testar materialet i barngruppen och att ditt barn får medverka i mina intervjuer. 

 

Inga namn eller bilder kommer att publiceras. 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Lärarstuderande Desirée Hallgren 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

  Ja, jag godkänner att mitt barn får medverka 

 

  Nej, mitt barn får inte medverka 

 

Barnets namn: _______________________________ 

 

Förälderns underskrift: ______________________________________________________ 
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Bilaga 6: Intervjufrågor 

 

 

 

Fråga 1: Vad tycker du om maten på förskolan? 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kommentar:    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Fråga 2: Vilken mat gillar du mest på förskolan? 

 

Kommentar:    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Fråga 3: Vilken mat vill du helst inte äta på förskolan? 

 

Kommentar:    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 4: Varför tror du att det är bra att äta mat? 

 

Kommentar:    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 5: Vad tror du händer i din kropp när du äter mat? 

 

Kommentar:    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 6: Vad tror du kan hända om du inte äter mat? 

 

Kommentar:    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 7: Kan du rita hur du tror att det ser ut inne i din kropp. 
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Bilaga 7: Intervjusvar – Före  (2009-04-06) 

 

Barn 1: 3:7 år 

Barn 2: 4:9 år 

Barn 3: 5:3 år 

Barn 4: 5:4 år 

Barn 5: 5:11 år 

Barn 6: 6:1 år 

Barn 7: 6:2 år 

 

Fråga 1: Vad tycker du om maten på förskolan? 

Barn 1: Pekade bara på den glada gubben.  

Barn 2: Gott 

Barn 3: Tycker maten är god. Pekar på den glada gubben och säger mums. 

Barn 4: Det är gott. 

Barn 5: Gott. 

Barn 6: Mmmm… 

Barn 7: Jag tycker den bara är god. 

 

Fråga 2: Vilken mat gillar du mest på förskolan? 

Barn 1: Spagetti och köttfärssås, pannkakor.  

Barn 2: Köttfärssås och spagetti. 

Barn 3: Köttfärssås och spagetti. 

Barn 4: Fiskpinnar, potatismos.  

Barn 5: Soppa, fisksoppa, hemma. 

Barn 6: Köttbullar och potatis. 

Barn 7: Pannkakor. 

 

Fråga 3: Vilken mat vill du helst inte äta på förskolan? 

Barn 1: Ingenting, tycker om. 

Barn 2:  

Barn 3: Sallad, fisk, spenat, potatismos. 

Barn 4: Lax. 

Barn 5: Ingen. 

Barn 6: Jag har inte. 

Barn 7: Kött, jag hatar det. 

 

Fråga 4: Varför tror du att det är bra att äta mat? 

Barn 1: Rita. 

Barn 2: För det är nyttigt. 

Barn 3: Jag tycker det är bra. Annars kan få ont i magen. Man kan spy. 

Barn 4: För att annars kan man bli sjuk, och så blir man lite svag och kanske kan man krympa. 

Barn 5: För att man kan bli stor. Så att man blir stark. Kroppen måste äta mat så magen mår 

bättre. 

Barn 6: Vet inte. 

Barn 7: Man slipper bli jätte hungrig. Man slipper vakna på natten och vara hungrig. 
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Fråga 5: Vad tror du händer i din kropp när du äter mat? 

Barn 1: Magen glad. 

Barn 2: 

Barn 3: Jag kan äta jätte snabbt så jag kan duka av. Den mår bra. 

Barn 4: Då blir magen glad och man blir stark. 

Barn 5: Jag vet inte. 

Barn 6: Vet inte. 

Barn 7: Vet inte. 

 

Fråga 6: Vad tror du kan hända om du inte äter mat? 

Barn 1: Ont i magen. 

Barn 2: Ont i magen. 

Barn 3: Sallad, jag kan spy. 

Barn 4: Då krymper man. Man blir svag. Och man orkar inte lyfta något. 

Barn 5: Magen mår inge bra. 

Barn 6: Vet inte. 

Barn 7: Jag vaknar på natten, magen är hungrig. 

 

Fråga 7: Kan du rita hur du tror att det ser ut inne i din kropp? 

Barn 1: Navel och mage. Prickar på magen. 

Barn 2: 

Barn 3:När jag inte äter mat. En ärta, den åker genom magen så här. Upp så här kan jag spy. 

Barn 4: Skelettet. 

Barn 5:Mycket blod i magen. 

Barn 6: Mat som åker inne i magen. 

Barn 7: Magen, magsäcken, gul. Blindtarmen lila, hjärtat rött. Rör ner från munnen till 

magsäcken. Ett annat rör som sitter ihop med hjärtat. Halsen, munnen, huvet, ögat, pupillerna, 

hår, näsan, ett annat rör sitter ihop med blindtarmen. 
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Bilaga 8: Intervjusvar – Efter  (2009-04-16) 

 

Barn 1: 3:7 år 

Barn 2: 4:9 år 

Barn 3: 5:3 år 

Barn 4: 5:4 år 

Barn 5: 5:11 år 

Barn 6: 6:1 år 

Barn 7: 6:2 år 

 

Fråga 1: Vad tycker du om maten på förskolan? 

Barn 1: God.  

Barn 2: Gott. 

Barn 3: Pekar på den glada gubben. 

Barn 4: Pekar på den glada gubben  och säger jag tycker om fiskpinnar. 

Barn 5: God. 

Barn 6: Mmmmm… 

Barn 7: God. 

 

Fråga 2: Vilken mat gillar du mest på förskolan? 

Barn 1: Köttbullar och makaroner.  

Barn 2: Fisksoppa. 

Barn 3: Köttfärssås och spagetti. 

Barn 4: Våfflor, köttbullar och ris. 

Barn 5: Fisk, potatis. 

Barn 6: Köttbullar , ris. 

Barn 7: Pannkakor. 

 

Fråga 3: Vilken mat vill du helst inte äta på förskolan? 

Barn 1:  

Barn 2: 

Barn 3: Inte sallad. 

Barn 4: Lax tror jag. 

Barn 5: Ingen, jag vet inte. 

Barn 6: Jag vet inte. 

Barn 7: Spagetti och köttbullar. 

 

Fråga 4: Varför tror du att det är bra att äta mat? 

Barn 1: Inte ont i magen. 

Barn 2: Får man ont i magen, stark. 

Barn 3: Jag tycker det. Jag tycker om att gå hem till mamma, en ketchup macka, köttbulle. 

Man blir stark om man äter lite ris.  

Barn 4: För annars blir man sjuk. Annars orkar man inte saker. 

Barn 5: Så att man inte blir sjuk. Så man orkar leka. Så man orkar leka mycket och så man 

mår bra. 

Barn 6: Annars ont i magen. Orkar leka, stark, springa fina tänder, sen vet inte. 

Barn 7: Om man inte äter det då kan man bli sjuk. Vi orkar leka och bli snabb. Och bli varm 

(håller om sin kropp). Få fina tänder och bli glad. 
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Fråga 5: Vad tror du händer i din kropp när du äter mat? 

Barn 1: 

Barn 2: Kroppen blir glad. 

Barn 3: Det är så ibland, kroppen mår bra. Mätt. 

Barn 4: Det åker ner i magsäcken. Det blir slem. 

Barn 5: kroppen mår bra. Man orkar leka mycket. 

Barn 6:  

Barn 7: Kroppen mår bra. Maten blir en bajskorv. Och blir gegga. Den mosas också till 

geggamojja mera. Åker till blindtarmen. Sen hamnar maten i magsäcken. Sen åker till en 

slang. På vuxna är den 6 meter är den på vuxna. 

 

Fråga 6: Vad tror du kan hända om du inte äter mat? 

Barn 1: Åka till sjukhuset, man hungrig ledsen. 

Barn 2: 

Barn 3: Spyr. 

Barn 4: Då kan man inte spela fotboll. Max gillar att spela fotboll. Jag älskar också att spela 

fotboll. 

Barn 5: Man kan må dåligt. Att man kan dö o må illa. 

Barn 6: Ont i magen. 

Barn 7: Då kan bli sjuk. Man kan vakna på natten och vara hungrig. 

 

Fråga 7: Kan du rita hur du tror att det ser ut inne i din kropp? 

Barn 1: Magen, naveln, ut i toaletten, bajs, ögon, hår. Toalett med bajs. 

Barn 2: 

Barn 3: Åker i kroppen, åker till huvudet, hjärtat, till armen, blir stark. Måste äta så du inte 

blir kall. 

Barn 4: En skelett arm. 

Barn 5: Har ritat, ville inte berätta. 

Barn 6: Ville inte berätta. 

Barn 7: Ett rör från halsen, längre rör. En utgång till magsäcken. En annan utgång till den där 

gröna. En annan till en brun. Och en annan. Magsäcken är rosa. Nu är den dära bruna och den 

dära långa är bara 4 meter, det är ett barn. Handtaget som man spolar med och här är toaletten, 

bajskorven. 

 

 

 

 


