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Abstrakt 

Ferm, E. & Fältsbacka, M. (2009). Uppfattningar om barns kostvanor ur ett mångkulturellt 

perspektiv - En kvalitativ studie. C-uppsats i pedagogik 15 hp. Institutionen för Pedagogik, 

didaktik och psykologi, Högskolan Gävle. 

Inledning: Syftet med denna studie var att undersöka vilket förhållningssätt och vilka 

uppfattningar fritidspedagoger har kring barn och matvanor ur ett mångkulturellt perspektiv. 

Metod: Intervjuer genomfördes på tre olika fritidsverksamheter med fyra fritidspedagoger 

som har erfarenhet av arbete med invandrarbarn. Vid intervjutillfällena användes en mall med 

förskrivna frågor. Den valda ansatsen är fenomenografisk inspirerad studie för att kunna 

skildra uppfattningar om fenomen. Vid bearbetningen av resultatet skildrades fyra 

beskrivningskategorier som utvunnits utifrån informanternas utsagor. 

Beskrivningskategoriernas utfallsrum analyserades sedan utifrån begreppen 

identitetsskapande samt lärande. Resterande resultat bearbetades sedan i vår diskussion. 

Resultat: Den övergripande kategorin som framkom ur resultatet var kulturella aspekter på 

kostvanor. De tre underkategorierna till den är förhållningssätt och (kulturella) värden, 

(kulturellt) identitetsskapande samt (kulturell) kommunikation och lärande. Det övergripande 

resultat som tydliggjordes var att informanternas uppfattningar liknade varandra. De 

uppfattningar som framkom var att kostvanor bland barn kan skilja sig på grund av kulturell 

bakgrund, att det är viktigt att lära barnen värdegrund och att man ska visa respekt och 

acceptans gentemot varandra. Uppfattningarna visar också att barn i en mångkulturell klass 

får en bred utveckling, de lär sig språk och sociala regler. Skillnader i språket uppfattas av 

informanterna som problematiska, därför används det ofta andra metoder för att 

kommunicera.  

 

Nyckelord: Kostvanor, mångkultur, barn, fritidspedagog, förhållningssätt, kommunikation, 

identitetsskapande, lärande, värdegrund.  

Keywords: Eating-habits, multi-culture, children, leisure-time pedagogue, approach, 

communication, identity creation, learning, basic values.  
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Inledning 

Intresset för att göra denna undersökning kommer sig av våra studier på Hälsopedagogiska 

programmet där vi har intresserat oss för kost och hur man kan arbeta med kostfrågor på ett 

pedagogiskt sätt. Vi tycker att det är intressant att se hur kostfrågan bearbetas bland barn, och 

då även om kulturella aspekter uppmärksammas. Detta intresse kommer sig av att en av oss 

har arbetat som kokerska på en skola för barn med invandrarbakgrund och har sett hur 

kostvanor kan skilja sig mellan olika kulturer. Det kan även vara svårt som personal att nå 

fram med sitt budskap till barnen när språk och andra kulturella skillnader finns.   

Kultur är en av de faktorer som påverkar vid valet av mat. Det finns ett stort engagemang från 

regeringen att lägga resurser på barn och dess utveckling för att det är en av de viktigaste 

målgrupperna inom folkhälsoarbete (Folkhälsoinstitutet, 2009). Mat och måltider är stora 

delar av våra liv, det tillför njutning, glädje och fungerar som mötesplats och kulturbärare 

(Livsmedelsverket, 2009).  

 

Det har skett en stadig ökning av elever i den svenska skolan som har en annan språklig och 

kulturell bakgrund än den svenska. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och från år 

2000 har antalet barn som inte har svenska som modersmål i förskolan ökat med 27 240 till 66 

686 år 2007 (Skolverket, 2006). I skolorna går barn från olika kulturer och förhållandena för 

barnen och ungdomarna i skolan har stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan under 

hela livet (Folkhälsoinstitutet, 2009). Barnen har till exempel olika traditioner inom matvanor 

som skiljer sig från kultur till kultur (Sjöwall, 1994). Det är viktigt att personalen inom skolan 

är intresserad och tar in kunskap om barnens ursprung för att kunna ge stöd till utveckling i 

den nya kulturen (ibid.). Personer som arbetar med barn, exempelvis lärare och 

fritidspedagoger, är förebilder för dessa barn och ungdomar och kan därför på olika sätt 

främja bra matvanor hos dem (Livsmedelsverket, 2009). Lärare och fritidspedagoger ska 

kunna hjälpa barnen att söka mer kunskap om mat. En viktig uppgift för alla som arbetar i 

skolan är att ge mat en lustfylld betydelse. Skolan är en viktig arena att arbeta mot när det 

gäller att främja goda matvanor hos barn och för att främja deras långsiktiga hälsa. Där 

utvecklas barnens kompetens inom exempelvis problemlösningsförmåga, även den sociala 
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och emotionella förmågan utvecklas, vilka är skyddsfaktorer mot ohälsa (ibid.).  

På 20 år har antalet personer med kraftig övervikt eller fetma fördubblats (Folkhälsoinstitutet, 

2009). För att nå en positiv hälsoutveckling är det en förutsättning att det finns goda 

matvanor, dessa påverkar både hälsan och välbefinnandet (ibid.). En persons matvanor skapas 

i en tidig ålder och förutsättningarna för att skapa goda matvanor bör på grund av det påbörjas 

när barnen går i förskolan och skolan (Livsmedelsverket, 2009). Är man överviktig som barn 

löper de större risk att bli överviktig som vuxen (Keirle & Thomas, 2000). 

Med den här studien vill vi undersöka hur fritidspedagoger förhåller sig till barn och kost i 

dagens mångkulturella samhälle och vilka tankar och reflektioner som finns angående detta.  

Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrundsfakta samt tidigare forskning inom ämnet som kan 

användas till analysen av det insamlade materialet. De rubriker som ligger under avsnittet är 

invandrarbarns kommunikation och identitetsskapande. Därefter lärandemiljö av betydelse för 

invandrarbarn, pedagogiska processer för kulturskapande samt värdegrund och kulturmöten i 

skolan. Studiens centrala fenomen och riktlinjer samt undersökningsområdets tidigare 

forskning redogör för de huvudsakliga begrepp som används i vår studie.  

Invandrarbarns kommunikation och identitetsskapande 

Genom att samla på sig kunskap och intressera sig för barnens ursprung kan skolpersonalen 

ge flyktingbarn stöd till en bikulturell utveckling (Sjöwall, 1994). Flyktingbarnen ska inte 

behöva låtsas vara svenska utan de ska kunna vara sig själva och känna sig ha lika värdefull 

identitet som de svenska barnen. De svenska barnen får också erfarenhet som kan ge insikter 

senare i livet eftersom de får chansen att möta olika kulturer, språk, utseenden och beteenden i 

en trygg miljö. Sjöwall klargör att alla invandrare inte har varit med om de värsta händelserna, 

men de har av någon anledning behövt lämna sitt hemland. Det som invandrande barn har 

gemensamt är även att de inte har varit med och planerat flykten till det nya landet, utan de 
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har bara tagits med av andra, exempelvis deras föräldrar. Barnen växer in i det nya samhället, 

de fostras inte bara av sina föräldrar utan även av den svenska förskolan och skolan. De ska 

växa upp i två kulturer och utveckla två språk och för att lyckas med detta krävs ett bra 

bemötande av skola och samhälle. Det är viktigt menar Sjöwall att det finns stöd i 

språkutveckling och att det visas respekt för deras hemkultur. Makten ligger hos den svenska 

skolpersonalen och det är en enda stor balansgång där det krävs generositet från alla parter 

(ibid.). 

Skolan ska verka för människors lika värde, att alla har ett värde i sig själv (Hedin & 

Ladhenperä, 2003). Lärarna i skolan har som uppgift att visa samma respekt för alla och 

markera deras värde oberoende av prestationer. Det kan ändå ses att arbetet är inriktat på att 

eleverna ska lösa uppgifter med olika framgångar. Hedin och Ladhenperä skriver att det är 

viktigt att lärare inte gör skillnad på människors språk, kön, hudfärg, etnisk grupp eller 

religion. I Sverige finns det många olika minoriteter och det kan leda till problem. Sverige har 

haft klara fördomar om andra människor och religioner.  

Folkgrupper har olika värden, men i skolans värdegrund är alla lika värda (Hedin & 

Ladhenperä, 2003). De barn som flyttar in till Sverige har med sig egna etniska värden, det 

kan vara värden som sanning, rättvisa, godhet, kärlek och vänskap. Dessa barn förväntar sig 

möta godhet när de kommer till ett annat land, men Hedin och Ladhenperä anser att vänlighet 

och godhet inte är vanligt nu för tiden utan att barn är mera kaxiga och coola. Vidare 

diskuterar Hedin och Ladhenperä att det kan bero på de svenska barnens historia som är fylld 

av identitetsskapande fördomar om människor från andra kulturer. Det är därför viktigt att 

lärarna visar godhet och försöker förankra det goda i de svenska levnadssätten. När en skola 

arbetar med att introducera ett barn i det svenska samhället är det viktigt att skolan visar 

respekt för barnets föräldrar och deras kulturella identitet. Detta för att barnet inte ska skapa 

en kulturkrock med sina föräldrar utan behålla respekten för sitt eget språk, sina egna värden 

och kulturell identitet. Människor kan inte heller påtvingas svenskhet utan det är frivilliga 

ställningstaganden (ibid.).  
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Hedin och Ladhenperä (2003) hävdar att det är viktigt att inte glömma invandrarbarns 

föräldrar, utan de ska vara delaktiga i kommunikationen kring barnens skolgång och 

utbildning. När man vill öka mångkulturella barns integration och deltagande i samhället finns 

även behovet av att visa respekt för föräldrarnas behov av integration. Denna kommunikation 

med föräldrarna kan vara avgörande för barnens senare möjligheter eftersom det är en fråga 

om föräldrars inflytande över samhällsdemokrati. Barnens föräldrar kan även dela med sig av 

livserfarenheter från sitt mångkulturella samhälle och därmed går det att vidga den svenska 

värdegrunden och bidra med en utvecklig i världen (ibid.).         

Lärandemiljö av betydelse för invandrarbarn 

En god lärarmiljö är enligt Lahdenperä (2004) en miljö där man kan lära sig och lära sig det 

som är viktigt. Det är av betydelse att lärandemiljön avspeglar den mångkulturella 

elevsammansättningen och innehåller de värden, färdigheter, språk och skolämnen som är 

betydelsefulla för eleven. Samverkan mellan olika ämneslärare bör vara en naturlig del i det 

interkulturella pedagogiska arbetet. Ett interkulturellt förhållningsätt innebär att 

skolpersonalen är medveten om sin egen kulturbakgrund och efter utbildning kan behärska 

kontakten med människor från en annan kultur- och utbildningsbakgrund. Ladhenperä 

diskuterar att lärare bör vara öppna och beredda att lära sig av och om sina elevers bakgrund, 

kultur och liv.  

Det finns olika interaktiva pedagogiska arbetsformer som kan ge stimulans för elever att vilja 

samarbeta och samverka med varandra (Ladhenperä, 2004). Ett exempel är Cooperative 

Learning, som innebär att det skapas en trygg lärandemiljö och ges möjligheter för 

kommunikation. Enligt Ladhenperä är det vikigt att skolpersonalen utvärderar sina 

arbetsmetoder för att utveckla sitt arbete med ett interkulturellt pedagogiskt arbetssätt. Det 

kan ses som en fördel för eleverna om skolan samverkar med andra aktörer som föreningar, 

kyrkor och moskéer genom att de involverar många i arbetet och skapar goda lärandemiljöer 

för elever (ibid.).  
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Pedagogiska processer för kulturskapande 

I en framställning av handlingskunskap ligger fokus på processen, att personer pratar med 

varandra, tar initiativ, prövar tankar och idéer, låter sig påverkas av varandra, förhandlar, 

arbetar sig fram till enighet eller betonar punkter de är oense på (Fugelstad, 1999). Bandura 

(1977) anser att i verkligheten är alla lärda fenomen följden av direkta upplevelser som har 

basen i observation av andra människors beteende och dess följder. Kapaciteten av att lära sig 

genom observation möjliggör människor till att skaffa sig större och fullständiga mönster av 

beteenden. Det är människors erfarenheter som skapar en guide för framtida beteenden. Enligt 

perspektivet Social learning theory är den mänskliga naturen kännetecknad av att ha en stor 

möjlighet till utveckling och lärande genom hela livet (ibid.). Denna teori bygger enligt Wijk 

(2003) på att individen tror på sig själv och hur denne hanterar situationer. Det är tre viktiga 

delar som kan påverka varandra i en förändringsprocess, dessa är miljö, beteende och individ. 

Människor kan förändra beteende genom att observera och praktiskt träna på det nya 

beteendet (ibid.). 

Barn och ungdomar behöver en fri och individuell uppväxt under goda betingelser för en 

gynnsam samhällsutveckling i framtiden (Dewey, 2004). För att underlätta för detta så har 

pedagogen som uppgift att organisera, styra och vägleda den växande individen i den 

föränderliga omgivningen. Från pedagogen krävs en respekt gentemot barnets begåvning, 

intressen och erfarenheter, detta är komponenter till ett specifikt bidrag till pedagogisk teori. 

Det är av betydelse att lära känna barnen så som de verkligen är och att de har respekt för 

egna initiativ och självstudier samt för aktivitet. För detta krävs tillräckligt med yttre frihet i 

en informell anda. Pedagogen ska även ha en tro på sociala kontakter, kommunikation och 

samarbete på ett normalt mänskligt plan. Individen utvecklas och lär sig sociala regler och lär 

sig att förstå sammanhang genom ett samspel med omvärlden. Utveckling är en arbetsuppgift 

för människan och människan ses som aktiv gentemot sin omvärld, detta finns med i 

uttrycken intelligent action och learning by doing. Uttrycket learning by doing innebär att 

människan ska få möjlighet att aktivt pröva och experimentera för att utvecklas (ibid.). 
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Detta organiska samspel mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ger också 

kunskap, en kunskap som i sin tur är en förutsättning för att individen aktivt skall 

kunna påverka det samhällssystem han lever i (Dewey, 2004, s. 23). 

Det behövs enligt Dewey en kontinuerlig etisk reflektion och uppdatering för att samhället 

och vetenskapen ska utvecklas. Det är därför viktigt att ompröva värderingar och samtal i 

etiska frågor. Det ska alltid finnas en värdegrund i det arbete som utförs, det är en viktig del 

av verksamhetens resultat och mål. Dewey anser att närheten mellan tanke och handling samt 

mellan etik och moral är en utmaning för individ och samhälle. Pedagogikens uppgift är att 

återge det uppväxande släktet en inblick i samhällets grundläggande värderingar samt till den 

kunskap som finns, menar Dewey. Pedagogiken ska inriktas på praktiska problemlösningar 

och arbetsuppgifter samt att det är viktigt att hela tiden pröva och utvärdera sitt vardagliga 

arbete för att utveckla sin kunskap. Det är betydelsefullt att reflektera över sina handlingar 

och värdera sin kunskap, och att människan ska leva som hon lär (ibid.). Bjerg (2000) skriver 

att Dewey anser att människor, både barn och vuxna, lär sig av att konfronteras med olika 

situationer. Dewey antyder enligt Bjerg även att tänkandet är ett verktyg som ska lösa 

problem som erfarenheter kan ge (ibid.).  

Enligt Vygotskij (2001) är social kommunikation viktig för utvecklingen av människan och 

det krävs kommunikation för att tänkandet skall utvecklas. Vygotskij anser även att 

kunskapsprocessen ses som en förmedling och för att kunna tolka och konstruera sin 

föreställningsvärld kan människan skapa tecken eller redskap som hjälp. Vygotskij (2001) 

menar att medvetandet är dynamiskt och föränderligt och både dess innehåll och form kan ta 

efter den omgivande kulturen. Stensmo (1994) skriver att Vygotskij talar om att människor 

behöver bedöma resultatet av en handling för att förstå dess omständigheter och genom denna 

bedömning kan människan utvecklas.  

Värdegrund och kulturmöten i skolan 

I svenska skolor finns riktlinjer för nationell värdegrund som har till uppgift att framhäva 

samhällets värderingar i skolan (Hedin & Ladhenperä, 2003). De inlärda värdegrunderna ska 
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finnas med hos eleven i framtiden och de förväntas leva efter dess ideal och verka för att 

samhället ska bevara dem. Det som ingår i skolans värdegrund är ställningstaganden i 

principiella etniska frågor. Skolans viktigaste uppgift är att verka för medborgarnas moral 

(ibid.). Enligt Hedin och Ladhenperä är det inte samma ställningstaganden som folkskolan 

1842 hade, då var det viktigt med flit och lydnad. Det som gäller nu är demokrati, 

människovärde och mänskliga rättigheter.  

Hedin och Ladhenperä menar att skolan har många uppgifter, den ska förbereda en ung person 

för livet och verksamheten i samhället, vilket kan ske genom att överföra lämpliga delar av 

kulturarvet. Det som är en viktig del att föra vidare är kunskap och färdigheter, men attityd 

och värderingar är minst lika viktiga för den kommande generationen. Dessa grundläggande 

värden är viktiga för skolan att föra vidare och de finns med i den svenska läroplanen (ibid.). 

Hedin och Ladhenperä skriver att värdegrunden kan delas in i tre delar, vilka är 

grundläggande förutsättningar, ideal och dygder. Det förstnämnda är ”demokrati”, sedan 

återges ”värden och livsideal” som speglar skolans arbete och slutligen ”dygder” som skolan 

ska lära in hos de unga. Förståelse och medmänsklighet är något som också ingår i 

värdegrunden. En demokratisks grund innebär att skolans verksamhet innefattar värderingar 

så som att främja människans egenvärde och respekt för den gemensamma miljön.  

Skolan ska arbeta för att skapa en grund till ett växande ansvar och intresse hos eleverna som i 

framtiden aktivt ska delta i samhället (Hedin & Ladhenperä, 2003). Skolans arbete präglas av 

att föra vidare viktiga livsideal så som människors lika värde, etniska ideal, respekt, rättvisa 

och rättigheter. Dygder kan beskrivas som spontana etiska kvaliteter och skolans värdegrund 

omfattar olika sorters uttryck för dygder och goda förhållningssätt. Den svenska skolans 

läroplan innehåller fyra dygder, vilka är rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande 

(ibid.).   

I alla mänskliga möten finns det dimensioner av makt och beroende, av både utlämnande och 

tillit (Johansson & Johansson, 2003). Vid möten med andra människor måste man alltid välja 

hur makten ska användas över den andre (ibid.). 
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Sjöwall (1994) skriver att det är viktigt att barnomsorgspersonal följer händelseutvecklingen i 

världen. Det kan handla om krig samt förtryck av etniska och religiösa minoriteter. Föräldrar, 

hemspråkslärare och annan tvåspråkig personal är viktiga i dagens samhälle för att kunna 

sprida kunskap och erfarenheter. Sjöwall anser att kunskap kan bidra till att skapa trygghet 

och självförtroende för barnen i det nya samhället, samhället idag är även tuffare att komma 

till som flykting än för tiotal år sedan. Kulturskillnaderna kan visa sig när det gäller 

uppfostran, undervisning och vid behandling av sjukdom. Det som kan skilja sig i invandrares 

olika kulturer kan vara hur föräldrarna ansvarar för barnen, hur hårda de är emot dem, vilken 

behandling som ska ges vid sjukdom och hur de hanterar skolsituationer (ibid.). Hos 

flyktingar är det magra människor som väcker oro då de ofta har erfarit svält, jämfört med i 

Sverige där man oroar sig för övervikt (Angel & Hjern, 2004).  

Det uppstår automatiskt ett kommunikationsproblem för nyinflyttade i det svenska samhället 

eftersom det är få som pratar svenska utanför Sverige. Hälsan hos den nyanlände invandraren 

är fortfarande starkt påverkad av livet i ursprungslandet (ibid.). 

Mönster i barnuppfostran är en grundsten i varje kultur, och därför något centralt hos 

alla människor. Genom barnuppfostran förs kulturella föreställningar om livet och 

samhället vidare till de nya kulturbärarna (Angel & Hjern, 2004, s. 130).  

Angel och Hjern förklarar att i skolan lär sig barnet hur man ska leva sitt liv och hur man ska 

överleva. Genom att efterhärma sin omgivning lär de sig även hur man ska vara mot varandra. 

I den inledande perioden måste kommunikationen ofta med barnen ske med kroppsspråk, 

gester och bilder. I skolan måste flyktingbarnet också ta till sig regler, normer och värderingar 

som kan vara helt olik den egna kulturen och därför försöka skaffa sig en balans mellan de två 

olika kulturerna (ibid.). 

Sjöwall (1994) resonerar att det egna förhållningssättet är avgörande i ett mångkulturellt och 

antirasistiskt arbete. Det är viktigt att arbeta med sina egna attityder och metoder för att kunna 

utvecklas i takt med sin egen övertygelse. Det är viktigt att man skapar en egen uppfattning av 

invandrare. Det är bra om man följer media och händelser i världen, men inte bygger sin 
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uppfattning om invandrare efter det som publiceras i media (ibid.).  

Studiens centrala fenomen och riktlinjer 

Det finns inte bara en definition på ordet kultur, enligt Bodin och Fant (1995) sägs det att 

kultur är en grupp människor som har utvecklats i ett gemensamt syfte att lösa livets problem.  

Kulturellt perspektiv innebär hur tillvaron ser ut i tid och rum och hur människors beteenden 

bildas av kön, klass, etnicitet och andra kategorier (Ehn & Löfgren, 2007).  

Ehn och Löfgren beskriver ordet rutin som något som skapas under livets gång och som 

senare i livet kanske förändras. Repetition och periodisering är grundformer som förvandlar 

en handling till en vana. Genom upprepning får denna rutin en fast form. Dessa handlingar ses 

sedan som självklara och reflexmässiga. Rutiner kan ses som något mycket personligt, som ett 

eget universum med förhållningssätt, dessa rutiner är i flera avseenden ett kulturellt fenomen, 

och det är så man vill studera dem. På grund av att rutinens karaktär kan vara oreflekterad och 

relativt osynlig så finns det anledning till att uppmärksamma de olika rutiner som finns i 

samhället (ibid.). Vidare skriver Ehn och Löfgren att: 

Rutinernas styrka är ur detta perspektiv att de sitter i ryggmärgen och i det instinktiva 

hanterandet av tingen, snarare än i det överlagda medvetandet (s.82). 

Ehn och Löfgren menar att kriser som kan få vardagen att rasa samman gör rutiner både 

synliga och problematiska. Nya mönster skapas och relationer kan upplösas eller få ny styrka. 

Vem kan man lita på? Gamla lojaliteter försvinner. De skriver även: 

Små och stora kriser lär oss något om rutinens innebörder. Vardagens sammanbrott 

behöver inte bara förlama, det kan också skapa möjligheter till omstart. Man inser att 

det som verkade vara självklart lika gärna kunde ha varit helt annorlunda (s. 96). 

I en kulturanalys finns en viktig dimension som innebär att närma sig andras erfarenheter och 

berättelser med hjälp av det självupplevda. Detta ställer höga krav på kritisk reflektion. Man 

kan ställa sig frågan ”från vilken position betraktas världen? (Ehn & Löfgren, 2007, s.225). 
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En av de mest kända definitionerna av hälsa kommer från WHO, vilken är: 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity (www.who.int, 2008).  

I dokumentet Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986) beskrivs de grundläggande 

villkoren för att kunna uppnå hälsa som: fred, skydd, utbildning, mat, inkomst, ett stabilt 

ekosystem, hållbara resurser och social rättvisa. För att kunna förbättra och uppnå en god 

hälsa krävs dessa resurser och grundförutsättningar. Förändringar inom livs- och 

jobbsituationen samt fritiden har en stor inverkan på hälsan. Jobb och fritid borde vara en 

källa till hälsa för människor. Hälsopromotion främjar livs- och jobbvillkor som ska vara 

säkra, stimulerande, tillfredsställande och trevliga. Att kunna ta beslut och att ha kontroll över 

sitt liv är viktigt för att uppnå hälsa. Hälsopromotion är en process som möjliggör för 

människor att kunna ta kontroll över- och att förbättra sin hälsa. För att uppnå fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste en individ eller en grupp kunna identifiera 

sina behov och sedan sträva efter att tillfredsställa dessa. Då kan det krävas att individen eller 

gruppen förändras eller samspelar med omgivningen (ibid.).  

Norell Beach och Berg Danielsson (2001) framhäver att alla som arbetar med eller för barn i 

Sverige måste ha ingående kunskaper om Barnkonventionens innehåll och mening. 

Barnkonventionens grundläggande principer handlar om varje barns rätt till skydd mot 

diskriminering, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets 

rätt att bli hörd (Unicef.se, 2009). 

Barnet höjer kvaliteten på sin medverkan i samspelet först när de vuxna gör det. Det har att 

göra med den systematik som ligger i subjekt/subjekt relationer, där ena parten har mer makt 

än den andra (Norell Beach & Berg Danielsson, 2001). 

Den svenska skolan vilar på en demokratisk grund och skollagen verkar för att de anställda 

inom skolan ska främja aktning för människors egenvärde och respekt för den gemensamma 

miljön (Skolverket, 2006). Skolan ska förmedla och förankra de grundläggande värdena som 

samhället bygger på, människolivets okränkbarhet, jämställdhet, solidaritet mot de svaga, 
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individens frihet och integritet. Enligt Skolverket (2006) har skolan som uppgift att föra 

vidare förståelse för andra människor och visa på att ingen ska utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det ställs stora krav på 

människor när det svenska samhället växer över nationsgränserna, vilket kräver stor förmåga 

hos människorna att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Genom 

att skapa medvetenhet om det egna och samtidigt det gemensamma kulturarvet skapar det en 

trygg identitet som är viktig att utveckla och det är avgörande att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar (ibid.).  

Det nämns i skollagen (Skolverket, 2006) att skolan har som skyldighet att informera 

föräldrar om undervisningens mål och innehåll för att vårdnadshavaren ska ha rätt till yttrande 

och påverkan. Det som ingår i skolans uppdrag när det gäller att utbilda och fostra är att föra 

vidare och utveckla kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från generation till 

generation. Skolan ska vara med och stötta familjerna i deras arbete med att fostra och 

utveckla barnen, vilket innebär att skolans samarbete med hemmet är betydelsefullt. Eleverna 

ska lära sig att i skolan ta egna initiativ och få chansen att utveckla sin förmåga att arbeta 

självständigt med eget ansvar. Det är angeläget att eleverna får skapa en egen verklighet i ett 

globalt sammanhang för att förbereda sig för täta kontakter över kultur och nationsgränser. 

Det internationella perspektivet innebär även att barnen ska lära sig förstå den kulturella 

mångfalden inom samhället. Skolan är en social och kulturell värld som skapar förutsättningar 

för lärande och utveckling av olika kunskapsformer (ibid.).   

Lärande och utveckling 

Det finns många olika uppfattningar om lärande och vad det betyder, enligt Marton och Booth 

(2000) är den vanligaste uppfattningen om lärande att förändras i sin utveckling som person. 

Lärande kan ses som att någon förvärvar kunskap som sedan finns kvar och går att använda 

senare i livet. Det går också att se lärande som att få förståelse för saker och ting och senare 

förändras som människa genom att se världen med ett nytt synsätt. Det går att se på lärande 

genom två stadier, det första är begränsat till uppgifterna och det andra ser bortom uppgifterna 
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där dessa uppgifter öppnar en ny värld för människan. Dessa stadier är direkt jämförbara med 

yt- och djupinlärning. Den viktigaste skillnaden mellan yt- och djupinlärning är att yt- 

inlärning fokuserar på beteckningen, vilket kan vara en text och djupinlärningen fokuserar på 

det betecknade alltså textens innehåll. Lärande kan ses som att återge, där utöka sin kunskap, 

memorera och återge och tillämpa, ingår. Lärande kan även ses som att söka en mening, där 

förstå, se något på ett annat sätt och förändras som människa, ingår (ibid.).  

 

Undersökningsområdets tidigare forskning om kostvanor, hälsa, kultur, 

skola och påverkan  

Keirle och Thomas (2000) fann i sin forskning att skolor som hade hälsopolicys och 

hälsofrämjande program var övervikt mindre förkommande, eleverna kunde namnge fler 

enskilda livsmedel men färre maträtter samt att de kände till vad som är hälsosamt respektive 

mindre hälsosamt jämfört med eleverna i skolor utan sådana program. Metoden som användes 

i studien var att eleverna i två olika skolor, en hälsofrämjande och en utan hälsofrämjande 

program, fick fylla i ett frågeformulär som handlade om kost och hälsa samt att de 

registrerade sina kostintag. Totalt deltog 367 elever i undersökningen. Keirle och Thomas 

skriver också att sedan mitten av 1980 - talet har flertalet studier påvisat att hälsoutbildning i 

skolan kan vara effektivt för att bidra till en hälsosam befolkning i framtiden. Flera studier 

visar samtidigt att fetma och övervikt bland barn nu ökar. Risken att bli överviktig som vuxen 

är relaterad till graden av övervikt som barn. Faktorer som ekonomisk status hos föräldrar, 

utbildning hos föräldrar, media, familj och självbild kan påverka elevernas tankar om kost och 

hälsa (ibid.).  

Owen Jones (2005) presenterar en forskningsgenomgång som handlar om matvanor och att 

både kultur, kön, ålder, familj, klass, kroppstyp, yrke, personliga karaktärsdrag och 

hälsostatus påverkar dessa. Frågan om hur måltiden symboliseras, hur och varför dessa tankar 

är skapade och vilka några av effekterna av matrelaterade föreställningar är tas upp. Owen 

Jones diskuterar att vissa behåller sina matvanor hela livet medan andra förändrar dem under 

åren och att identitet är något som relaterar till en persons matvanor. Det finns många 
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exempel på hur matvanor bildas och varför det fungerar som det gör, till exempel kan man 

ogilla mat på grund av olika erfarenheter med den, exempelvis dåliga minnen. Vissa matvanor 

håller sig genom tiderna (ibid.). 

Ma´s (2007) forskning i Canada underbygger att det går att nå bättre matvanor hos barn och 

ungdomar genom att undervisa och utforma åtgärder inom skolan. En forskningsstudie 

genomfördes på tidigare data från en äldre undersökning som gjordes 1998 i klass 6 - 10. Det 

var en omfattande studie där 11 272 barn deltog. En speciell metod användes för att separera 

individuella skillnader med skolans inverkan för att kunna se hur skolan påverkar barns 

matvanor. Olika skolor deltog och resultatet visade att de skolor som hade utformat åtgärder 

hade bättre matvanor. Det framkom även att pojkar hade större benägenhet till att äta frukost 

än flickor. Barnens bakgrund påverkar inte intaget av nyttig mat. För de yngre barnen var 

vänskap viktigt och det visade att tryggheten på skolan spelade stor roll för deras matvanor. 

Denna studie visade även starkt på att föräldrar påverkar barns intag av nyttig mat och att ett 

samarbete med föräldrar skulle kunna lösa många problem i framtiden (ibid.).  

Det visade sig i en undersökning gjord av Folta, Goldberg, Economos, Bell, Landers och 

Hyatt (2006) att School public address (PA) system, som gjorde reklam för en ny maträtt i 

skollunchen påverkade eleverna till att välja denna.  Undersökningen genomfördes i 

Somerville, ett multikulturellt samhälle i Boston, under 2003 – 2004 och var en del av den 

större undersökningen Shape Up Somerville: Eat Smart. Syftet med interventionen var att 

introducera en större variation av mat som innehåller mindre fett och högre fiberinnehåll, 

speciellt bönrätter presenterades.  En serie av budskap framfördes bland grundskoleelever via 

skolornas radio (PA system). I studien deltog sex olika grundskolor som delades upp parvis 

för att sedan jämföras mot varandra. En skola från varje par fick som uppgift att spela upp 

budskapet om de nya maträtterna, som var två sorters bönrätter. ”Bean Man”, en påhittad 

superhjälte, framförde de olika budskapen via radiosystemet. Observation i matsalarna 

användes som studiemetod. Resultatet av undersökningen blev att i de skolor där meddelandet 

ofta spelades upp valde eleverna också att äta bönrätterna i större utsträckning än i de skolor 

där meddelandet spelades upp mer sällan, där valdes inte bönrätterna i speciellt stor 
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omfattning.  I skolorna där meddelandena spelades upp i normal mängd förändrades inte valet 

av maträtt. Slutsatsen av studien är att PA system är en billig och effektiv kommunikationsväg 

för intervention om skolorna kan spela upp budskapet frekvent (ibid.).  

Calvert (2008) har gjort en forskningsgenomgång som handlar om marknadsförning som är 

riktad mot barn. Det har nämligen visat sig att produktionsmarknaden i USA visar stort 

intresse för barn och ungdomar. Barnen i skolan blir erbjudna snabbmat i skolans cafeterior 

istället för att äta den lunch som serveras. Det finns vissa åtgärdsprogram i skolorna och de 

visar sig ge resultat. De äldre barnen blir mer medvetna när de fått utbildning, men de yngre 

är det svårt att nå, där spelar föräldrar en stor roll (ibid.).  

En fördjupande svensk forskningsanalys genomförd av Sandberg (2006) handlar om barn och 

ungdomars uppväxtvillkor med fokus på skillnader för barn och ungdomar med utländsk 

bakgrund. Uppdragsgivaren var integrationsverket som ansåg att det saknades en strukturerad 

kunskapsöversikt inom detta område. Sandberg undersökte hur bemötandet mot invandrare 

såg ut hos olika svenska institutioner. När en familj har gjort en flytt till ett annat land kan det 

medföra vissa problem som kan leda till en kulturkrock i mötet med det nya samhället. Det 

kan vara olika i familjestrukturen samt i levnadssätten, vilket gör att det kan ses skillnader 

inom uppfostran för flyktingbarn. Föräldrarna är ofta inriktade på lydnad, respekt och 

religiositet och föräldrarna blir då tveksamt inställda till det svenska uppfostringsidealet 

(ibid.). Detta anser Sandberg kan skapa problem för invandrarbarnen då de får leva i två 

kulturer, en i hemmet och en i samhället och ibland motsäger de varandra.  De invandrande 

barnen kan hamna i kläm mellan familjen och samhället, det kan ha att göra med värderingar 

och övertygelser från sin hemkultur och dessa överensstämmer inte med det svenska 

majoritetssamhällets synsätt. Det är ofta barn och unga med utländsk bakgrund som känner ett 

utanförskap i relation till samhället, en ”vi och dom” känsla skapas. Den tidigare forskningen 

visar att det kan ha att göra med att det brister i kommunikationen mellan vuxenvärlden och 

deras förhållande till dessa unga.  Det är viktigt att vuxenvärlden tar reda på kunskap om det 

invandrade folket och skapar förståelse inför mötet (ibid.).  
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Sandberg (2006) fortsätter med att det inte bara är föräldrarna som påverkar barns 

identitetsbyggande utan även kompisar, boendeområde, böcker och tv, i stor omfattning visas 

dessa med ett ansikte om livet i en förort. Barnen kan påverkas negativt i sitt 

identitetsskapande av att se och höra denna bild av en förort, det krävs någon åtgärd för att 

visa den kreativitet och positiva anda som finns i till exempel utsatta bostadsområden. I denna 

studie beskrivs uppfattningen om kultur som ett system av värderingar, symboler, normer, 

beteenden och traditioner som människor bär med sig. Dessa brukar överföras mellan 

generationer och kultur kan ses som ett abstrakt system som binder samman människor till ett 

specifikt område. Det finns även ett annat synsätt på kultur, där kultur inte har med 

gemensamma kulturdrag att göra utan där medlemmar har skapat en självskriven gemenskap. 

Kultur blir då en mer social handling och får en dynamisk och förändlig karaktär (ibid.). 

 

En rapport skriven av Danielsson (2006) grundar sig på en riksomfattande enkätundersökning 

bland femte-, sjunde- och niondeklassare som har genomförts vart fjärde år sedan 1985/86. 

Undersökningen har sedan 1983 återkommande genomförts av Folkhälsoinstitutet och senast 

2005/06 i ett drygt 40-tal olika länder och regioner. De frågor som ställs i enkäten handlar om 

hälsa, hälsobeteende och miljöer som på olika sätt har med barn och ungdomars 

välbefinnande att göra. Under de år som Sverige har deltagit har det varit sex datainsamlingar 

med cirka 22 000 elever som svarat, genomsnittliga borfallet har varit mellan 10 och 15 

procent. I studien visar det att stödet från den första gruppen lärare är viktigt för barnens 

skolgång. Det kan ses att stödet minskar från lärarna ju längre upp i åldrarna man kommer och 

det är på likartat sätt för både pojkar och flickor. Barnens uppfattning om hur de blir rättvist 

behandlade av lärarna har ökat med åren och även stödet kan ses öka. Föräldrarna spelar stor 

roll när det handlar om stöd, studien visar att stödet ökat från föräldrar sedan 1997 och även 

föräldrarnas kontakt med skolan stärks (ibid.).  

I Danielssons (2006) redogjorda studie ovan ingick även frågor om kostvanor, eftersom vad 

och hur barnen äter har stor betydelse för hälsan och barnens utveckling. Hälsosam mat 

förebygger olika hälsoproblem som järnbrist, blodbrist, fetma, ätstörningar och på längre sikt 

minskar det risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer samt benskörhet. Det 
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är viktigt med regelbunden kost och frukosten anses som en viktig måltid för att kunna 

prestera under dagen. I denna studie ingick det frågor om frukost och dagliga matvanor. 

Resultatet visade ett generellt mönster när det gäller frukostvanor att ju äldre barnen blir så 

äter de frukost i mindre utsträckning på både vardagar och helger. Det framkom även att 13- 

och 15-åriga flickor äter frukost i mindre utsträckning än jämnåriga pojkar. Enkätsvaren 

visade även att pojkar äter mindre frukt och grönsaker än tjejer och att ju äldre pojkarna blir 

desto mer läsk konsumeras. Flickorna minskar sin konsumtion av frukt och grönt ju äldre de 

blir men de ökar inte intaget av läsk. Det har blivit en förbättring av kostvanorna, barnen äter 

mer nyttigheter dagligen och mindre onyttigt (ibid.). 

I kunskapsunderlaget till en folkhälsopolitisk rapport 2005 är material samlat från data och 

rapporter från forskningsprojekt, nationella myndigheter, länsstyrelsen, landstinget och 

kommuner (Bokedal, Bremberg & Lager, 2005). Materialet har tagits fram som grund till 

Folkhälsoinstitutets målområde 3: Trygga och goda uppväxtvillkor. Enligt Bokedal et. al. 

(2005) har barnen fått ett eget målområde eftersom uppväxten har stor betydelse för hälsan 

under hela livet. Den psykiska ohälsan är ett hälsoproblem hos barn och ungdomar i Sverige 

och utvecklingen av ohälsosamma levnadsvanor är ytterligare en anledning till att denna 

grupp följs. Det finns olika betsämningsfaktorer för trygga och goda uppväxtvillkor vilka kan 

vara miljön i hemmet, förskolan, skolan och kompetens hos barnen, dessa påverkar sedan 

barns hälsa under livet. Det visar sig i denna rapport att utbildning hos förskolans personal är 

viktig för barnens hälsa och de behöriga årsarbetarna har mellan 1997 och 2003 minskat med 

4 procent. Det skiljer sig mellan kommuner och i den kommun som låg bäst till hade 76 

procent högskoleutbildning och i den kommun som låg sämst till hade 28 procent 

högskoleutbildning (ibid.). 

En undersökning genomförd av Karlsson (2009) handlar om demokratiska värden i förskolan 

och hur dessa värden visar sig i barnens relationer i förskolan. Undersökningen genomfördes i 

två förskolegrupper och delades upp i två perioder, sammanlagt pågick undersökningen i 36 

veckor. Under fältstudien utfördes observationer av barnens kommunikation med varandra 

och med läraren. Barnen som deltog var mellan tre och sex år. Resultatet av undersökningen 
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visade på tre huvudbegrepp, vilka var ansvar, omsorg och respekt. Barnen berättar inte att de 

tar ansvar, men det framgick i observationerna att barnen tar ansvar för varandra och det som 

händer under dagarna. Omsorg var ett annat centralt begrepp som framkom i studien, barnen 

visar att de sköter om varandra och bryr sig om sina kompisar. Respekt för andra visade sig 

också vara en viktig del när barnen leker och agerar i olika situationer. Karlsson anser att 

leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande, barnen övar de grundläggande värdena 

i sin lek. Studien visade att flickorna agerar mer utifrån en pedagogisk position och pojkar 

uttrycker mera sina personliga preferenser och intressen (ibid.). 

Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning av speciellt intresse för vår studie 

Utifrån undersökningsområdets bakgrund kan det urskiljas att skolan har som uppgift att 

framhäva samhällets värderingar och lära eleverna att leva efter dessa ideal och verka för att 

samhället ska bevara dem (Hedin & Ladhenperä, 2003, Skolverket, 2006 och Dewey, 2004).  

Den svenska skolan vilar på en demokratisk grund och skolpersonalen verkar för att främja 

människors egenvärde, jämställdhet och respekt för den gemensamma miljön (ibid.). Kunskap 

och intresse om barnens kulturella bakgrund är av stor betydelse för skolpersonalens arbete 

med att ge barnen stöd till personlig utveckling (Sjöwall, 1994 och Ladenperä, 2004).  

Vid ett mångkulturellt arbete påverkar det egna förhållningssättet det arbete som utförs 

(Sjöwall, 1994). Kulturskillnader kan vara tydliga och de visar sig ofta i uppfostran, i 

traditioner inom mat, undervisning och vid sjukdom (ibid.). I början av arbetet med 

invandrarbarn får personalen använda kroppsspråk, gester och bilder för att kunna 

kommunicera med dessa (Angel & Hjern, 2004). En god lärandemiljö påverkar barnens 

inlärning på ett positivt sätt och människan lär sig genom att observera och praktisk prova på 

nya saker (Ladhenperä, 2004 och Bandura, 2004). Det kan ses att det är viktigt med ett bra 

bemötande från skolan för att invandrarbarnen ska lyckas med att skapa balans mellan två 

kulturer (Angel & Hjern, 2004 och Sjöwall, 1994). För att invandrarbarnen ska kunna bli 

delaktig i samhället är skolans kontakt med föräldrarna avgörande (Hedin & Ladhenperä, 

2003 och Skolverket, 2006). Det bör visas respekt för föräldrarna och ge dem inflytande i 
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skolans verksamhet (ibid.).  

Utifrån undersökningsområdets tidigare forskning där länderna Sverige, USA, Canada och 

England har ingått framkommer framförallt att hälsopromotion och hälsoutbildning samt att 

upprepa budskap om kost genom reklam bidrar till att barnen blir hälsosammare och får en 

större kunskap om kost (Keirle & Thomas, 2000, Ma, 2007 och Folta et. al. 2006). Faktorer så 

som kultur, kön, ålder, familj, klass, kroppstyp, kamrater, yrke, personliga karaktärsdrag och 

hälsostatus bidrar också till hur en persons matvanor utvecklas (Owen Jones, 2005, Bokedal, 

Bremberg & Lager, 2005, Sandberg, 2006, Keirle & Thomas, 2000). Det kan finnas skillnader 

i uppfostran hos svenska barn och invandrarbarn, vilket påverkar hur deras attityder och 

beteenden ser ut (Sandberg, 2006). Vänskap och trygghet har också visat sig vara viktiga 

faktorer för barnens matvanor (Ma, 2007). Det finns vissa miljöer så som hemmet, förskolan 

och skolan som anses speciellt viktiga för barns hälsa under resten av livet (Bokedal, 

Bremberg & Lager, 2005). I skolan är det viktigt att personalen är utbildad, det påverkar 

barnens utveckling och hälsa (ibid.). Karlsson (2009) hävdar att leken är viktigt i barnens 

utveckling och lärande, där de kan öva grundläggande värden. Det är även viktigt att 

personalen och vuxenvärlden tar reda på kunskap om invandrarbarnens kultur för att skapa 

förståelse inför mötet (Sandberg, 2006). Det har också visat sig att stödet från skolpersonalen 

är avgörande för en trygg lärandemiljö för de yngre barnen (Danielsson, 2006). 

Studiens problemområde 

Idag när övervikt och fetma ökar, som är ett av de stora folkhälsoproblemen, vill vi undersöka 

hur detta förebyggs bland barn. Det visar sig även att invandringen ökar och att Sverige har 

blivit ett månkulturellt land, vilket har gjort oss intresserade av att begränsa studien till att 

undersöka om det tas någon hänsyn till barnens kulturella bakgrund och deras matvanor på 

fritids. Detta för att se hur skolan kan arbeta för att skapa likvärdiga förutsättningar för 

framtida matvanor hos invandrarbarnen som för de svenska barnen.  
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Syfte 

Syftet är att undersöka vilka uppfattningar fritidspedagoger har angående barnens matvanor 

samt hur de förhåller sig till att det finns olika kulturer i barnens bakgrund.  

Frågeställningar 

Vilket förhållningssätt och vilka uppfattningar har fritidspedagoger kring barn och matvanor 

ur ett mångkulturellt perspektiv? 

- Hur reflekterar de över barnens olika kulturer och olika matvanor? 

- Vad har de för förhållningssätt till att skapa likvärdiga förutsättningar till goda 

kostvanor hos barnen? 
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Metodiska överväganden  

Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att det innebär att försöka finna kategorier eller 

beskrivningar som bäst skildrar uppfattningar om fenomen eller sammanhang (Larsson, 

1986). Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats (Uljens, 1989).  

Fenomenografisk inspirerad studie 

Fenomenografisk forskning som vi inspirerats av innebär att identifiera, hantera och 

formulera vissa typer av forskningsfrågor som uppmärksammar frågor som är relevanta för 

lärande och förståelse i en pedagogisk miljö (Marton & Booth, 2000). Fenomenografi innebär 

att uppmärksamma människors variation i att erfara saker genom att identifiera människors 

uppfattningar kring ett visst fenomen. Detta för att med hjälp av dessa kunna analysera och 

förstå människors erfarenheter (Söderlund, 2008). Frågeställningen ska vara hur fenomenet 

erfars av människor. Grundenheten i fenomenografisk forskning är ”ett sätt att erfara 

någonting” och objektet i forskningen är variationen i sätt att erfara fenomen (Marton & 

Booth, 2000).  

Eftersom varje människa hanterar problem och situationer på olika sätt så måste varje 

människa också erfara det på olika sätt (Marton & Booth, 2000). För att få en förståelse för 

hur människor hanterar problem och situationer måste man se till deras erfarenheter kring 

dessa, agerandet visar vilken erfarenhet man har (ibid.). Människors uppfattningar är deras 

outtalade grund, det som tags för givet (Söderlund, 2008). Inom fenomenografin studerar man 

relationen mellan människan och det fenomen som denne uppfattar, och inte fenomenet i sig. 

Vid intervjun så möter undersökaren den intervjuades perspektiv och reflektioner kring 

fenomenet (ibid.). Den intervjuade reflekterar över sina erfarenheter i ett tillstånd av ”meta-

medvetande”, det vill säga att vara medveten om sitt medvetande av någonting (Marton & 

Booth, 2000) . Själva intervjun kan delas upp på två nivåer; den första fungerar som en 

kontakt mellan två människor och den andra, meta-nivån, är ett samtal där intervjuaren ska 

frigöra den intervjuades mer dolda tankar. Eftersom det kan vara utsatt att göra den 

intervjuade medveten om sina egna tankar ska man vara försiktig. För att intervjuaren ska 
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kunna möta de intervjuade på ett bra och effektivt sätt och ta del av det samtal som syftar till 

att nå fram till deras oreflekterade erfarande, så måste denne själv vara medveten om vilka 

möjliga utgångspunkter de kan ha, i vilka slags situationer de har stött på fenomenet tidigare 

samt på vilka olika sätt de skulle kunna hantera det på (ibid.).  Även fast det är enskilda 

personer som tänker, resonerar och minns vid intervjuerna så ses dessa uppfattningar som 

kollektiva (Söderlund, 2008).  

Enligt Uljens (1989) så innehåller fenomenografin rent praktiskt sex steg, vilka är att 

uppmärksamma en företeelse i omvärlden, välja ut en eller flera aspekter av denna, intervjua 

individer om deras uppfattningar av företeelsen, transkribera de bandade intervjuerna, 

analysera det utskrivna materialet samt att urskilja beskrivningskategorier av analysen.  

Metod  

Vår valda undersökningsmetod är intervju. Detta på grund av att kunna få så välutvecklade 

svar som möjligt eftersom en intervju ger djupare svar än en enkät (Kvale, 1997). Trost 

(1997) anser att en intervju ska genomföras på en plats där informanten känner sig trygg, 

därför har vi valt att genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplats, det vill säga 

fritidsverksamheten.  

Etiska överväganden 

Det finns vissa etiska principer som ska tas i hänsyn vid en undersökning (Vetenskapsrådet, 

2002). Undersökningsdeltagarna ska informeras om deras uppgift i undersökningen samt vilka 

villkor som gäller för dem, det är Informationskravet. Det ska framgå att det är frivilligt att 

delta och att deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta har vi informerat om i 

de missivbrev som skickats till respektive deltagare. Samtyckeskravet innebär att de som 

genomför undersökningen ska få samtycke av undersökningsdeltagaren. Detta har vi fått, samt 

att vi även har fått samtycke av deras arbetsledare att genomföra intervjuerna under deras 

arbetstid. Enligt Konfidentialitetskravet ska personuppgifter bevaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Deltagarnas namn och arbetsplats kommer inte att nämnas i resultatet. De 
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insamlade personuppgifterna får bara användas för forskningsändamål, enligt 

Nyttjandekravet, detta kommer vi att respektera.  

Urval 

Av de olika samplingsstrategier det finns när det gäller att hitta deltagarna till studien så liknar 

vårt sätt non – probability samples mest. Det används i småskaliga undersökningar när en 

speciell grupp av deltagare efterfrågas (Cohen et. al. 2007, Uljens 1989 och Marton & Booth, 

2000). De krav som ställdes på deltagarna till vår undersökning var att de skulle ha en 

fritidspedagogisk utbildning samt att de arbetar eller har arbetat på fritids med barn från olika 

kulturer. Det finns olika sorter av non – probability sample, och den sort vi använt kallas för 

snowball sampling (Cohen et. al. 2007). Detta innebär att vi kontaktade två fritidspedagoger 

på olika arbetsplatser som sedan hjälpte oss att identifiera och informera om det fanns andra 

personer som passade in som deltagare. Det är en bra metod när tillgången på deltagare är låg 

eller svåra att hitta (Cohen et. al. 2007). 

Urvalsgruppen för undersökningen är fyra stycken fritidspedagoger på tre olika 

fritidsverksamheter i Gävleborgs län. Vi har valt att i resultatpresentationen benämna 

informanterna för varsin bokstav; A, B, C och D. Samtliga informanter är utbildade 

fritidspedagoger som har arbetat mellan 2 – 26 år inom yrket. Urvalsgruppen består av en man 

och tre kvinnor i varierande åldrar som har erfarenhet av kontakt med utlandsfödda barn inom 

sitt yrke som fritidspedagog. 

Genomförande 

Efter att vi tagit kontakt med våra deltagare läste vi litteratur om metod, analysverktyg, 

pedagogik, kultur, hälsa och kostvanor. De relevanta fakta vi fann för studien sammanställdes 

till bakgrunden. De undersökningsobjekt vi fick fram till bakgrunden översattes sedan till 

frågor, som utgjorde mallen för våra intervjufrågor (Bilaga 2). Enligt Cohen et. al. (2007) och 

Kvale (1997) ska frågorna hela tiden reflektera vad forskaren vill ha reda på. Missivbrevet 

(Bilaga 1) formulerades och sändes ut till deltagarna. Vissa deltagare ville ha frågorna i 
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förväg, så de fick dem skickade till sig via e-post någon dag innan. Vi besökte och intervjuade 

två deltagare var. 

Själva intervjusituationen 

När intervjun skulle genomföras fick informanterna välja plats för intervjun, det kan göra så 

att de känner sig trygga i tillvaron (Kvale, 1997 och Trost, 1997). Intervjuerna spelades in på 

band. Frågorna ställdes i följd efter en förskriven mall och informanterna fick berätta utan att 

vi diskuterade. Det var möjligt för dem att fråga om de inte förstod och vi valde ibland att 

fråga om de ville utveckla sitt svar. Under intervjuerna antecknade vi även det som sades 

utifall det skulle bli något fel på inspelningen. Vi gav informanterna god tid att besvara 

frågorna, eftersom det kan ge utvecklade svar (Kvale, 1997). Det är viktigt att intervjuaren 

inte leder eller hjälper till med svaren för det skulle kunna ge ett felaktigt och missvisande 

resultat (Dahmström, 2005). Detta kan vara extra viktigt att tänka på vid en fenomenografisk 

inspirerad studie eftersom man då letar efter och granskar människors uppfattningar, och det 

kan vara lätt att få människor att ändra sina uppfattningar under ett samtal om de blir 

påverkade av andras åsikter. Innan intervjun avslutades frågade vi om de ville tillägga något 

eller om de hade några funderingar.  

Analys av undersökningsmaterialet 

Efter intervjuerna skrev vi ut det som sades i text, det ger ett bra underlag för analysen samt 

att det är en del av analysen i sig (Kvale, 1997 och Uljens, 1989). Vi valde att bearbeta svaren 

genom att klippa ut alla svar från samtliga informanter, sortera dessa och stryka under det som 

var relevant för studien. Arbetet fortsatte genom att utsagorna analyserades. Detta för att 

förstå meningsinnehållet (Uljens, 1989). Vid analysen av utsagorna fann vi gemensamma 

kategorier som alla informanter hade uppfattningar kring. Detta kallas beskrivningskategorier 

(Uljens, 1989). Det är dessa kategorier som utgör undersökningens huvudsakliga resultat. 

Uljens beskriver att det finns tre olika strukturer på kategorisystem, vi valde ett hierarkiskt 

kategorisystem. Dessa kategorier utgjorde sedan resultatet och under varje 

beskrivningskategori skrevs informanternas uppfattningar, i form av citat och meningar.    
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Det finns kriterier för vilka egenskaper som bör finnas i en uppsättning 

beskrivningskategorier (Marton & Booth, 2000). En kategori bör ha en tydlig anknytning till 

undersökningens fenomen. Kategorierna ska ha en relation till varandra och det ska vara så få 

kategorier som möjligt. Helheten av dessa människors olika uppfattningar kallas för 

utfallsrummet. Vid analysen så granskas data mot bakgrunden av två sammanhang; i 

förhållande till andra resultat från övriga intervjuer och dels i förhållande till den enskilda 

intervjun (ibid.).   

Reliabilitet och validitet 

Ett sätt att kontrollera reliabiliteten är att intervjun är strukturerad och har samma format samt 

innehåller samma ordningsföljd av ord och frågor för varje informant (Cohen et. al., 2007). 

Det är även viktigt att varje intervjuare förstår frågorna på liknande sätt. Det är värdefullt med 

öppna frågor eftersom dessa möjliggör för informanten att demonstrera dess unika sätt att se 

på världen och deras definition av situationen (ibid.). Kvale (1997) menar också att det ska 

undvikas att ställa ledande frågor eftersom dessa kan påverka resultatet och att det går att 

bedöma reliabiliteten redan innan analysen av det resultat man fått vid intervjun (ibid.).  

Uljens (1989) menar att reliabiliteten har att göra med hur väl beskrivningskategorierna 

lyckas med att förmedla meningsinnehållet.  

Att en undersökning är valid betyder att det som var avsikten att mäta har uppmätts (Uljens, 

1989). Kvale (1997) förklarar att alla faser i undersökningen har effekt på validiteten, dessa 

faser är planeringen av undersökningen, metodvalet, intervjun och den rapportering som 

utförs. Cohen et. al (2007) skriver att en studies validitet kan påverkas av olika faktorer, detta 

kallas bias. Exempel på bias är att intervjuaren har attityder, åsikter och förväntningar om 

svaren, missuppfattningar från intervjuaren om vad informanten säger eller missförstånd från 

informanten om vad som efterfrågas samt om informanten över- eller underdriver sina svar på 

något sätt så värdet av svaret påverkas (ibid.). Det är just tolkningen av materialet som man 

ofta bekymrar sig för i en kvalitativ studie, om den är valid eller inte, skriver Uljens (1989).  
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Resultat  

Nedan kommer undersökningens resultat att presenteras i form av beskrivningskategorier som 

utvunnits ur svaren från de fyra fritidspedagogerna. Dessa kategorier ska tydliggöra vilka 

uppfattningar informanterna har (Söderlund, 2008). Skillnader och likheter i informanternas 

utsagor kommer att förtydligas. 

Tolkningen av resultatet genererade fyra kategorier, en som genomsyrar allt resultat, denna är 

kulturella aspekter på kostvanor, vilken blir den övergripande kategorin. De tre 

underkategorierna till den är förhållningssätt och (kulturella) värden, (kulturellt) 

identitetsskapande samt (kulturell) kommunikation och lärande. I de citat som används har vi 

skrivit om talspråket till ett mer läsvänligt skriftspråk.  

 

 

Figur 1. Hierarkiskt system om uppfattningar om kulturella fenomen där delarna relateras till varandra genom 

en övergripande kategori (Uljens, 1989).  

Kulturella aspekter på kostvanor 

Huvudkategorin som skildrades i analysen av resultatet är kulturella aspekter på kostvanor. 

Skillnader finns i informanternas uppfattningar om dagens kostvanor hos barnen. I utsagorna 
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framkommer en uppfattning om att kostvanorna ser lika ut som när man själv var liten och en 

uppfattning om att matvanorna har blivit sämre (C, D).  

Ibland när man säger vid mellanmålet liksom ja, ni får bara si och så många smörgåsar 

för ni ska ju äta mat när ni kommer hem. […] Det var aldrig någon som ifrågasatte det 

tycker jag i början när jag jobbade. Nu kan de bli ”men ja vadå äter ni inte mat när ni 

kommer hem? Nää, det kan bli lite kräm kanske, oboy och macka”. […] ”Ja vad åt ni 

igår kväll? Jaa, oboy och macka. Ja det var väl när ni skulle lägga er”, kan jag säga. 

”Nä, när vi kom hem från fritids”. Då blir man ju lite mörkrädd tycker jag (D).  

En uppfattning är att det är ganska stora skillnader i kostvanorna och stora kulturella 

skillnader (A). Invandrarbarnen tar mer sallad än vad vi gör och äter på ett annat sätt, exempel 

korv för sig och pasta för sig medan svenska barn är vana att äta allt samtidigt. Sen äter 

invandrarbarn inte med bestick i början men det lär vi dem. De vill absolut inte äta gris och är 

väldigt oroliga för att det ska finnas gris i maten (A). 

Samtliga informanter uppfattar att många invandrarbarn inte äter gris. Barnen äter all mat 

förutom just gris och barnen äter inte vad som helst och att det måste vara speciell korv bland 

annat (A, C). Det varierar lite, det beror på hur barnen har det hemifrån (B).  

Även fast de kanske inte äter det hemma så äter de det här för att det förenklar. De äter 

som sagt inte griskött, men annars äter de allt. De tar jättemycket grönsaker […] så det 

är väl nästan så att våra svenska barn tittar på dem istället och ”oj, vad mycket sånt de 

tar” och det tror jag är en positiv grej (B).  

Barn från muslimska länder behöver mycket stöd för att veta vad de kan äta så maten inte 

innehåller gris. ”Vi pratar om gris, mycket gris, första veckorna […] att de inte får äta gris” 

(A).  

”Sen tror jag de tar nog seden dit de kommer också litegrann” (C). De äter det som bjuds och 

under ramadan får de inte äta när det är ljust ute. De har haft möjlighet att äta frukost på 

fritids då men de har valt att äta hemma för att ha lite högtidlighet (C).  

I en utsaga berättas det om en upplevelse om en kulturkrock i samband med en måltid:  
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Ja det var från början när några av våra elever började, dom vägrade äta gris 

överhuvudtaget och en kille han blev jättearg för att vi hade en överstruken gris på 

maten. Men det var ändock en gris och är det en gris på maten kan man inte äta det. 

Han gjorde till och med så extrema saker så att när vi spelade memory och det var en 

gris så tog han det kortet och kastade det långt bort för han ville inte ens ta i det (A).  

Behovet av stöd upplevs av informanterna på ett liknande sätt. Alla barn behöver stöd i att ta 

del av all mat som serveras och stödjer dem till att de ska ta lite av allt och prova sig fram (A). 

Barnen provar mera efter en stund, de vågar testa (A). Barnen får hjälpa att ta av allting så de 

ska ha lite av allt på tallriken (B).  

Det är viktigt att motorn får bränsle, jag brukar jämföra med bilar, får dem inte bränsle 

så går dem inte framåt och det tror jag att de har tagit fasta på (B).  

En uppfattning som framkommer är att barnen ska äta så mycket som möjligt och att 

frukosten är jätteviktig för dem (C). Det finns en öppen dialog och de flesta barn går med på 

att äta, ”man får vara lite tjatmoster ibland, det får man faktiskt vara, det ingår i jobbet” (C).  

Det blir ofta naturliga diskussioner om kost då vi sitter och äter (D). Det är viktigt att sitta vid 

matbordet och tar det lugnt och att man inte ska jäkta, det hör ju också till kostvanor (D).  

Ja, det är ju liksom många när man säger ”ja men du måste, frukosten är jätteviktig att 

äta. Ja, men varför då? Jag har ju ätit, jag drack lite saft i morse, eller åt en bulle och 

saft”, liksom, det har jag varit med om jättemånga gånger. […] De flesta barn är 

faktiskt duktiga på att äta. Det är nästan mer att man får säga kanske ”nä nu räcker det, 

inte en till smörgås” (D).  

En uppfattning som skildras om hur man kan minska barnens smöranvändande är att 

exempelvis vid frukost förklara att det inte ska bli kladd på bordet istället för att säga att smör 

är farligt (C). Det anses att bordsskick ska läras ut till barnen så de vet hur de ska uppföra sig 

vid matbordet (C). Det finns olika seder i hur man gör när man serverar och ibland blir det 

samtal om vad invandrarbarnen får äta och inte äta, de äter exempelvis halal, ett specialslaktat 

kött. Invandrarbarn är nöjda med att exempelvis få lunch i skolan, svenska barn är bortskämda 

med det (C). ”Barn bryr sig inte så mycket om mat, de äter det de andra äter” (C).  
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Förhållningssätt och kulturella värden 

En annan kategori som framkom vid analysen av resultatet är förhållningssätt och (kulturella) 

värden. Det finns likheter i uppfattningarna som skildrades om vikten av att visa barnen 

värdet av att acceptera och respektera varandra. Man måste lära sig att acceptera varandra fast 

man ser olika ut samt att relationer med varandra är viktiga för att få sociala kompetenser (D). 

Uppfattningarna om värde liknar som sagt varandra, en uppfattning är att man ska visa på allt 

vad vi har inom kulturväsendet, vilken rätt vi har i samhället och för övrigt inom skolan och 

vad man kan och får och inte får göra, det är viktigt (B). En annan uppfattning är att man ska 

prata med barnen om att de är värda lika mycket och att de ska acceptera varandra (D).  

Det är jättesvårt att förmedla värdegrund till barnen […] Det är där man måste jobba 

hårt […] för de har ingen respekt egentligen för mig för jag är ju kvinna och de har 

ingen respekt mot varandra. Där måste man vara jättehård, alltså bestämd och tala om 

att sådär gör man inte och varför man inte gör så (A). 

Arbetet utförs utifrån mål som skolan har (C). God social kompetens ska främjas hos barnen 

och mycket av detta sker i samband med måltider. Barnen ska lära sig att respektera andra och 

acceptera att vänta, att det inte bara är jag, jag, jag hela tiden. Utsagan visar att arbete med 

konflikthantering och attityder om kulturer och att språkförbindelser om vad man får göra och 

inte får göra har ibland varit problematiska (C). En uppfattning tyder på att de arbetar för att 

barnen ska bli självständiga, det kan vara olika från olika länder fast de har samma religion 

(C). 

En utsaga visar att de försöker att prata med föräldrarna och tala om hur vi gör i Sverige och 

försöker visa för barnen att alla har lika stor plats (A).  

När vi ska ställa oss i kö till exempel, till maten, då ska ju killarna stå först, det är ju 

klart. Så är det ju i Sverige också. Men här då ger jag dem […] en siffra var […] och de 

ställer sig i kö efter siffror och nu är det ok, nu ställer man sig liksom efter sin siffra. 

Det är mycket mans- och kvinnosaker, väldigt mycket sånt är det att […] kvinnorna är 

mindre värda än vad männen är (A). 

En uppfattning om att arbeta i en mångkulturell klass beskrivs av en informant: 
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Det beror på vilken barngrupp du har, alltså nu har ju jag bara invandrarbarn och här 

blir det väldigt tydligt. […] medan har du ett invandrarbarn i en klass är det inte samma 

skillnader (A). 

En berättelse i en utsaga visar på två kulturkrockar, en då informanten skulle hälsa på ett 

invandrarbarns föräldrar, kvinnor hälsar inte och det visste inte han (C). En annan gång var 

när det var ”föräldraröppet”, då tog invandrarbarnen med sig både föräldrar, morbröder, 

mostrar och så vidare, de har en annan familjesammansättning. Då fikade männen medan 

kvinnorna fick titta på (C).  

Kulturellt identitetsskapande  

Ytterligare en kategori som framkom i utsagorna är (kulturellt) identitetsskapande. Likheter 

finns i samtliga uppfattningar att barn i en mångkulturell klass får en bredare utveckling. 

Dock skiljer sig en uppfattning något då informanten menar att en klass utan invandrare 

utvecklas nog inte mycket mindre heller, för att de träffar ju de andra på raster och de kanske 

leker med varandra i vanliga fall också (C). En uppfattning är att barnen lär sig mer av 

varandra och vågar prova andra saker för att de andra gör det, att de vågar mer än vad man 

gör i en klass med bara svenska barn (A).  

Här provar man för att […]  någon annan eller andra tar, då måste jag också ta och titta 

vad det är för något (A).  

En annan uppfattning som framkommer i utsagorna liknar den ovan nämnda, och det är att 

barnen upplevs bli intresserade av de andra barnens kulturella bakgrund och att när 

invandrarbarnen blir mer kunniga i svenska så kan man säkert lära sig jättemycket av 

varandra (D). ”Som jag upplever det så anpassar de sig otroligt bra, de här barnen” (D). 

I en utsaga urskiljs en uppfattning om att barnen ska försöka vara med så många man kanske 

inte är med i vanliga fall och försöka hitta en ny kamrat att leka med och att barnen ska träna 

på det så de inte bara leker med samma (C). ”Fritids är också en jättestor del för 

invandrarbarn att lära sig språk” (C).  
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Identitet är viktigt för alla, men speciellt för invandrare eftersom det är mycket nytt för dem 

och det är viktigt att ha kvar sin bakgrund (D).  

Självförtroendet är ju otroligt viktigt det, hur man vågar stå för det man tycker och 

tänker […] Vill jag ha gröt på morgonen ska jag inte fundera på vad kompisen äter, 

utan jag ska kunna äta det i alla fall (D).  

I en utsaga framkommer en uppfattning om att de muslimska tjejerna ska uppmuntras till att 

bli mer som svenska, att de ska våga och ta för sig mer och stå på sig och inte backa. 

Samtidigt som killarna ska backa mer och inte ta för sig så mycket och att både tjejer och 

killar ska ha lika stort utrymme (A). 

Kulturell kommunikation och lärande 

Ännu en kategori som skildrades i analysen av resultatet är (kulturell) kommunikation och 

lärande. Likheter finns i informanternas uppfattningar om kommunikation. Ibland är det svårt 

att nå fram med budskap och det är svårt att prata så att de förstår vad jag vill ha fram (A). En 

liknande uppfattning visar att språkskillnaderna påverkar hur man förklarar, de andra barnen 

är väldigt måna om att hjälpa till (B). Det handlar mycket om att prata, förklara och svara på 

barnens frågor (B). ”Vi jobbar väldigt mycket praktiskt […] öga – hand […] ta på mycket, se 

mycket visuellt”. Man kan visa en bild på en frukt och prata om den och prata om det konkret 

och inte så mycket i abstrakt och text (A). En uppfattning visar att det är olika på hur man når 

fram, vissa nappar direkt och vissa ifrågasätter alltid (D).  

Det tycker jag är väldigt olika på hur barnen tar till sig, man hoppas ju också att med 

lite tjat kanske det går in (D). 

Budskapen går fram mer och mer, det är något vi arbetar mycket med (C). ”Barnen är ganska 

medvetna om vad som gäller och det sitter i deras ryggmärg, som man brukar säga” (C). 

Det går att se likheter i uppfattningarna om att utbildning skulle kunna påverka 

förutsättningarna i arbetet för att det kan ge mer förståelse (A, C, D). Man skulle kunna 

påverka mer om man får större insikt i exempelvis kosthantering och vad som är nyttigt och 
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onyttigt (C). En uppfattning skiljer sig åt då informanten anser att utbildning inte skulle 

påverka förutsättningarna (B).  

Det finns liknande uppfattningar om att behovet av reflektion ibland finns (A, B, D). Man kan 

exempelvis ha knytkalas för att försöka få in lite olika rätter från familjerna, så man får prova 

lite av deras mat (A).  

Resultatsammanfattningens utfallsrum 

Undersökningens resultat visar att informanternas uppfattningar om kostvanor skiljer sig åt 

och att samtliga utsagor visar på att många invandrarbarn inte äter gris. Resultatet visar även 

att informanterna anser att stöd till barnen är betydelsefullt när det gäller kostvanor. Det 

innebär att barn från en annan matkultur kan behöva stöd för att veta vad de får äta och hur de 

äter den svenska maten.   

Resultatet tydliggör att samtliga informanter uppfattar att det är viktigt att lära barnen att 

acceptera och respektera varandra. Utifrån en utsaga kan det tolkas att respekt för barnens 

föräldrar anses betydelsefullt för arbetet i skolan.  

Likheter kan ses i utsagor som handlar om utveckling hos barnen, det framkommer att 

informanterna anser att ett barn i en mångkulturell klass får en bredare utveckling. Barnen 

vågar prova nya saker i en mångkulturell klass och ju mer svenska invandrarbarnen kan desto 

mer kan barnen kommunicera och lära av varandra. I utsagorna framkommer att samtliga 

informanter uppfattar språket och kommunikationen som ett problem. Det upplevs av 

informanterna svårt att nå fram med budskap och i början av arbetet används mycket 

teckenspråk och andra gester. Vissa av informanterna uppfattar även att utbildning inom olika 

kulturer och seder skulle kunna påverka förutsättningarna och ge en ökad förståelse. 
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Analys av undersökningsmaterialets utfallsrum  

Vi avser att analysera beskrivningskategorierna kulturella aspekter på kostvanor, förhållningssätt och 

(kulturella) värden, (kulturellt) identitetsskapande samt (kulturell) kommunikation och lärande i 

resultatets utfallsrum, vilket illustreras i figuren nedan: 

 

Beskrivningskategorier: Analys av utfallsrum, likheter skillnader 

Kulturella aspekter på 

kostvanor 

 

� 

Förhållningssätt och 

(kulturella) värden 

 

� 

(Kulturellt) 

identitetsskapande 

 

� 

(Kulturell) 

kommunikation och 

lärande 

 

� 

 

Figur 2. Studiens beskrivningskategorier i dess utfallsrum. 

Vi har valt att avgränsa analysen av resultatet och kommer att fokusera på identitetsskapande 

samt lärande under varje beskrivningskategori, resterande resultat kommer att bearbetas i 

resultatdiskussionen.  

I kategorins utfallsrum kulturella aspekter på kostvanor framkommer att informanterna visar 

respekt gentemot invandrarbarnen och deras kulturella kostvanor som innebär att de 

exempelvis inte äter gris. Det går att återfinna i Hedin och Ladhenperä (2003) och Sjöwall 

(1994) att skolpersonalen ska visa lika respekt mot alla barn. Det framkommer i studien att 
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det på grund av detta kan behövas mycket stöd för att barnen ska känna sig trygg i sina 

matvanor och inte utsättas för att ”tvingas” äta något som är emot deras traditioner. Kostvanor 

handlar mycket om övertygelser från sin egen hemkultur och vanorna bildas även av tidigare 

erfarenheter (Sandberg, 2006 och Owen Jones, 2005). Informanternas uppfattning är att det är 

en viktig del att lära barnen olika normer och seder som finns vid matbordet. Detta om att 

olika religioner har olika seder inom matkultur, framhåller också Owen Jones (2005).  

Kategorins utfallsrum förhållningssätt och (kulturella) värden tydliggör uppfattningar om att 

informanterna anser att det är viktigt att lära barnen om attityder, acceptans och respekt. Detta 

är enligt Hedin och Ladhenperä (2003), Ladhenperä (2004) och Dewey (2004) en viktig del 

att föra vidare till den kommande generationen eftersom att de inlärda värdegrunderna ska 

finnas med i barnens framtid. Utfallet visar på att informanterna arbetar mycket för att barnen 

ska bli självständiga och bli medvetna om att alla har rätt till lika stor plats, oavsett om man är 

man eller kvinna. Det går att skildra uppfattningar i utfallet om förhållningssätt att förmedling 

av människovärde är en betydelsefull del av deras arbete. De visar barnen att de ska lära sig 

att vara toleranta och vänta på deras tur, vilket är en av de fyra dygder som ingår i den 

svenska skolans läroplan (Hedin & Ladhenperä, 2003).  

I kategorins utfallsrum (kulturellt) identitetsskapande framkommer uppfattningar om att barn 

i en mångkulturell klass får en bred utveckling för att de möter olika kulturer och att detta kan 

bidra till att barnen vågar prova andra saker än vad de är vana vid. Resultatets utfall tyder på 

att barnen blir nyfikna på varandra och lär varandra nya saker. Barnen får då erfarenheter till 

insikter senare i livet om de umgås med barn från andra kulturer och kan utveckla sitt språk 

och beteende, dessa utsagor kan relateras till Sjöwall (1994) och Bandura (1977).  Utfallet 

visar att det anses som en viktig del att uppmana barnen till att lära sig att leka med alla och 

att de ska lära sig vilken rätt man har, så som vad man får och inte får göra. Detta återspeglas i 

det Bandura (1977), Dewey (2004), Vygotskij (2001) och Marton och Booth (2000) skriver, 

de antyder att människor lär sig av andra genom observation, kommunikation och samspel 

med omvärlden. Att umgås med andra barn kan öka den sociala kompetensen som bidrar till 

att de lär sig sociala regler (Dewey, 2004 och Sandberg, 2006). Även Karlsson (2009) menar 
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att barnen utvecklas genom lek och övar de grundläggande värdena. Barnen påverkas av 

varandra genom deras interaktion, de lär sig att förhandla och ta egna initiativ. Detta är en 

pedagogisk process där handlingskunskapen ligger i fokus (Fugelstad, 1999).  

Resultatets utfall klargör att det är värdefullt att barnen skapar sig en identitet, speciellt 

invandrarbarnen eftersom det är mycket nytt för dem. Hedin och Ladhenperä (2003) och 

Sjöwall (1994) menar att skolan ska visa respekt och se till att barnen behåller sin kulturella 

bakgrund, detta uppfattar vi att informanterna gör.  

Informanterna menar att självförtroendet är viktigt och att barnen ska våga stå för sina åsikter, 

denna pedagogiska process kallas för Social Learning Theory och framhäver att det är av stor 

vikt att individen tror på sig själv (Wijk, 2003). Kunskap kan bidra till att skapa trygghet och 

självförtroende för barn (Sjöwall, 1994). Utfallet visar på uppfattningar om att 

invandrarflickorna är tillbakadragna medan invandrarpojkarna är mer framåt och tar stor plats, 

detta återfinns även i Karlssons (2009) studie.  

Kategorins utfallsrum (kulturell) kommunikation och lärande skildrar uppfattningar om att det 

kan finnas svårigheter i kommunikationen med invandrarbarnen på grund av att språket är 

annorlunda. Utfallet visar att det därför används andra metoder än språk vid kommunikation, 

som att istället visa bilder eller arbeta praktiskt. Angel och Hjern (2004) menar också att det 

automatiskt uppstår ett kommunikationsproblem när människor kommer till ett nytt land med 

nytt språk och att kroppsspråk och bilder då istället för tal kan användas. Det är viktigt att det 

finns stöd i språkutvecklingen (Sjöwall, 1994). Utfallet tyder på att kommunikation med 

barnen är betydelsefull för att nå fram med budskap och även för att skapa trygghet. Det 

framgår att informanterna försöker se till att barnen ska kunna leka med varandra. Denna 

samverkan också kan skapa en trygghet i sig själv, för om barnen lär känna alla andra barn i 

klassen kan det bidra till en trygg lärandemiljö. Denna kommunikation och samverkan kan 

kopplas med Cooperative Learning, som är en interaktiv pedagogisk arbetsform (Ladhenperä, 

2004).  
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Sammanfattningsvis tyder utfallsrummets analys på att kategorins utfallsrum kulturella 

aspekter på kostvanor visar att informanternas uppfattningar är att det ska visas lika respekt 

mot alla, och att det kan behövas mycket stöd med maten på grund av olika matkulturer. 

Kategorins utfallsrum förhållningssätt och (kulturella) värden i uppfattningar klargör att 

informanterna anser att det är av stor betydelse att barnen får lära sig om respekt, 

människovärde, attityder och acceptans. Även självständighet framhålls som en betydelsefull 

del. Kategorins utfallsrum (kulturellt) identitetsskapande klargör att informanternas 

uppfattningar sammanfattningsvis är att barn i en mångkulturell klass får en bred utvecklig. 

De utvecklar både språk, beteende, grundläggande värden och sociala regler genom lek. 

Informanterna värdesätter att barnen övar på att skapa sin egen identitet. I kategorins 

utfallsrum (kulturell) kommunikation och lärande tydliggörs att informanterna uppfattar 

svårigheter med den språkliga kommunikationen och att det därför används andra metoder för 

att kommunicera. Kommunikationen är viktig för att nå fram med budskap och skapa trygghet 

hos barnen, detta kan bidra till en trygg lärandemiljö. 
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Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka uppfattningar fritidspedagoger har 

angående barnens matvanor samt hur de förhåller sig till att det finns olika kulturer i barnens 

bakgrund. Det övergripande resultatet som skildrades genererade fyra beskrivningskategorier 

(se figur 2, sid. 35). Det huvudsakliga resultat som framkom är att det finns stora kulturella 

skillnader i barnens kostvanor och att fritidspedagogerna uppfattar att det ibland kan vara 

problematiskt med kommunikationen. Resultatets utfallsrum tydliggör att fritidspedagogerna 

anser att det är viktigt att förmedla grundläggande värderingar som barnen kan bära med sig 

under livets gång. Det har även framkommit att det kan skilja sig i familjesammansättning, 

attityder, människovärde och synen på kvinnor. Nedan diskuterar vi vår valda metod samt 

diskuterar resultatet i relation till bakgrunden och undersökningsområdets tidigare forskning.  

Metoddiskussion 

I studiens genomförande har vi strävat efter att uppnå reliabilitet och validitet. Valet av att 

göra en kvalitativ studie visade sig vara effektiv för att uppnå vårt syfte med undersökningen. 

Att mäta det som var avsikten att mäta stärker studiens validitet (Uljens, 1989). Ur det resultat 

som framkom kunde vi urskilja beskrivningskategorier, dessa framhäver informanternas 

uppfattningar om studiens fenomen (Marton & Booth, 2000). Vårt val av fenomenografi som 

forskningsansats var relevant för att på ett bra sätt kunna identifiera informanternas olika sätt 

att erfara fenomenet.  

Intervju som undersökningsmetod gav oss djupa och reflekterade svar på våra intervjufrågor. 

Det upplevs som ett passande val eftersom det genererade mycket information som var 

användbar i resultatanalysen. Vi anser att det var viktigt att ta hänsyn till att utföra intervjun 

på en plats där informanterna kände sig trygga, detta menar även Trost (1997). Valet av att 

enskilt intervjua informanterna kan ha gjort att de kände sig mer bekväm med situationen.  

Efter intervjuerna märke vi hur betydelsefullt det var att vi som intervjuare gick igenom 

frågorna i förväg så vi uppfattade meningen med dem på samma sätt, så vi inte hade ställt 
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dem på olika sätt. Vi var noga med att inte ge informanterna hjälp med svaren, men om det 

var någon fråga de inte förstod så omformulerade vi den och förklarade syftet med den tills de 

förstod. Dessa faktorer stärker studiens reliabilitet (Cohen et. al., 2007, Kvale, 1997 och 

Uljens, 1989) 

Det var lite problematiskt att finna deltagare till vår undersökning eftersom vi hade som krav 

att de skulle vara utbildade fritidspedagoger samt ha erfarenhet av arbete i en mångkulturell 

klass. Eftersom några av deltagarna fick frågorna i förväg kan det ha bidragit till att de 

förberett sig inför intervjun, vilket har kunnat resultera i att de informanterna fokuserat mer på 

att besvara frågorna och inte reflektera något kring dem. Dock upplevde vi vid analysen att 

det inte fanns några olikheter i de svar de angav.  

Resultatdiskussion 

Vid analysen av utfallsrummet framkom att informanternas uppfattningar inte skiljde sig åt 

särskilt mycket, det fanns många likheter i deras utsagor. Nedan diskuteras de svar vi 

uppfattar att vi har fått på våra frågeställningar. Vår första frågeställning handlade om hur 

fritidspedagogernas reflektioner över barnens olika kulturer och matvanor. Den andra 

frågeställningen handlade om fritidspedagogernas förhållningssätt till att skapa likvärdiga 

förutsättningar till goda kostvanor hos barnen. Vi har valt att diskutera dem fråga för fråga 

och avsluta med en övergripande diskussion som gäller den huvudsakliga syftesfrågan ”vilket 

förhållningssätt och vilka uppfattningar fritidspedagoger har kring barn och matvanor ur ett 

mångkulturellt perspektiv?” 

Hur reflekterar fritidspedagogerna över barnens olika kulturer och matvanor? 

Beskrivningskategorin kulturella aspekter på kostvanor framställer i stor utsträckning 

fritidspedagogernas reflektioner kring barnens kulturer och matvanor. 

I studiens utfall framkommer att uppfattningarna om dagens kostvanor skiljer sig åt. Att 

informanterna har olika uppfattningar om barnens kostvanor kan ha att göra med att de har 
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olika uppfattningar om kost överhuvudtaget. Någon kan vara insatt i vad som är hälsosamt 

medan en annan kanske inte bryr sig så mycket. Deras tankesätt kan påverkas om de har egna 

barn för att det kan ha bidragit till egna erfarenheter om barns kostvanor. 

Det klargörs i studien att det kan finnas stora kulturella skillnader i barnens kostvanor och att 

de flesta invandrarbarn inte äter gris. Det är viktigt att låta dessa barn behålla sina 

mattraditioner för att visa respekt för deras hemkultur (Sjöwall, 1994 och Hedin & 

Landheperä, 2003).  Utfallet visar att informanterna upplever det som mer vanligt att äta 

grönsaker hos invandrarbarnen och det kan bidra till att de svenska barnen också lär sig att äta 

mer grönsaker. Detta kan i sin tur leda till hälsosammare kostvanor. Vi framhåller att samtliga 

informanter anser att det är viktigt för barnen att äta frukost och tidigare forskning 

(Danielsson, 2006) tyder på att det är den viktigaste måltiden för att kunna prestera under 

dagen. Det är av stor betydelse att barnen får regelbundna matvanor och förstår vikten av att 

äta frukost och gör det till en rutin.  

Invandrarbarnen kommer till Sverige med egna etniska värden så som sanning, rättvisa och 

godhet (Hedin & Ladhenperä, 2003). Mötet med det nya samhället kan skapa en kulturkrock 

(Sandberg, 2006 och Sjöwall, 1994) och detta har vi fått en ökad förståelse för när vi tagit del 

av informanternas uppfattningar. Vi har förstått att det är många faktorer att ta hänsyn till när 

man arbetar med invandrarbarn eftersom det kan skilja sig mycket, i allt från uppfostran och 

värderingar till kostvanor. När dessutom språket skiljer sig åt kan det medföra att det tar lite 

längre tid att förmedla budskap till invandrarbarn än svenska barn. Hedin och Ladhenperä 

(2003) beskriver att skolpersonalen inte ska göra skillnad på språk, vi menar att det ändå 

kommer att bli en skillnad om man inte förstår varandra språkligt. Därför är det av stor 

betydelse att fritidspedagogerna använder andra metoder för att kommunicera.  

I en förändringsprocess är miljö, beteende och individ viktiga faktorer (Wijk, 2003). Därför är 

det avgörande att fritidspedagogerna skapar förutsättningar för att barnen ska känna sig 

bekväma i miljön och få hjälp att utvecklas som individ i det nya samhället. Om barnen 

känner sig bekväma och trygga med situationen kan de ha lättare att ta till sig budskap om 
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mat, detta återspeglas även i Ma´s (2007) forskning. Det handlar inte bara om 

invandrarbarnen, utan de svenska barnen kan också behöva stöd. De kanske inte är vana att 

möta nya kulturer och kan ha många funderingar kring det om de inte riktigt vet hur de ska 

bete sig och kommunicera med invandrarbarnen. Lärande handlar om att få förståelse för 

saker och senare förändras som människa och få nytt synsätt (Marton & Booth, 2000). Detta 

kan ses som att barnen kan få nya synsätt om mat när fritidspedagogerna förklarar kring 

maten de äter, varför det är viktigt att äta och så vidare.  

Vad har fritidspedagogerna för förhållningssätt till att skapa likvärdiga förutsättningar till 

goda kostvanor hos barnen? 

Beskrivningskategorierna förhållningssätt och (kulturella) värden, (kulturellt) 

identitetsskapande samt (kulturell) kommunikation och lärande skildrar fritidspedagogernas 

förhållningssätt. 

Utifrån resultatets utfall tolkar vi att det är individers kulturella bakgrund och rutiner som 

påverkar de flesta beteenden. Rutiner skapas under livet och kan förändras, repetition 

förvandlar en handling till en vana (Ehn & Löfgren, 2007). Detta gäller även kostvanor. 

Utifrån fritidspedagogernas uppfattningar går det också att tyda att många invandrarbarn 

anpassar sig och tar seden dit de kommer när de gäller mat. För att stödja barnen att anpassa 

sig försöker fritidspedagogerna att se till att barnen tar och provar all mat som de får äta. 

Detta kan vara en effektiv metod för att introducera hälsosam mat till barnen. 

Något som genomsyrar studiens resultat är att pojkar och flickor tar olika mycket plats. 

Pojkarna är mer framåt och behöver lära sig att ge flickorna en chans att ta plats, detta 

återfinns även i Karlssons (2009) forskning. Fritidspedagogernas uppfattningar visar att det 

inte visas speciellt stor respekt för kvinnor bland invandrarpojkarna. Det kan lätt bli 

kulturkrockar i mötet med ett nytt samhälle för barnen har olika kulturell bakgrund, så som 

skillnader i familjestrukturer, levnadssätt och uppfostran och får därför leva i två kulturer 

(Sandberg, 2006 och Sjöwall, 1994). I studiens utfall framkommer att det är betydelsefullt att 

föra vidare budskap om det svenska samhället och skolans värdegrund. Eftersom barnen 
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kommer från olika kulturer kan de ha olika uppfattningar om vad som är rätt och fel i 

samhället (Sandberg, 2006 och Hedin & Landhenperä 2003). Därför är det av stor vikt att alla 

barn lär sig regler och förhållningssätt som gäller i samhället så att alla får samma 

förutsättningar. I resultatet går det att se att informanterna värnar om kontakten med barnens 

föräldrar för att öka förståelsen för skolans verksamhet. Även Skolverket (2006) och Hedin 

och Ladhenperä (2003) menar att denna kontakt är betydelsefull så att invandrarbarnens 

föräldrar får vara delaktiga i sina barns skolgång samt att man genom detta kan öka barnens 

integration och deltagande i samhället.  

Som fritidspedagog har man makt över att kunna bestämma hur barnen ska behandlas 

(Johansson & Johansson, 2003), det är av stor vikt att den används rätt så det inte skapas 

orättvisa eller otrygghet bland barnen.  Bokedal et. al. (2005) menar att trygga och goda 

uppväxtvillkor påvekar hälsan under hela livet och det går även att se i dokumentet Ottawa 

Charter for Health Promotion (WHO, 1986) där de grundläggande villkoren för att uppnå 

hälsa beskrivs. Där ingår skydd, mat och social rättvisa som hälsofaktorer. Även att kunna ta 

beslut och ha kontroll över sitt liv påverkar hälsan (ibid.). I Barnkonventionen (Unicef.se, 

2009) nämns skydd mot diskriminering som en grundläggande princip, det går att tolka att 

fritidspedagogerna minskar risken för diskriminering när de pratar om allas lika värde och 

rättigheter i samhället med barnen. Det går att jämföras med den svenska skollagen 

(Skolverket, 2006) som innefattar att personalen ska förmedla grundläggande värderingar om 

människans okränkbarhet, jämställdhet, frihet, integritet och solidaritet samt att ingen ska 

utsättas för diskriminering på grund av kön.  

För att skapa en trygg identitet är det viktigt att man är medveten om både det egna och 

gemensamma kulturarvet och kunna förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar 

(Skolverket, 2006). Enligt Dewey (2004) är en av pedagogikens uppgifter att förmedla 

värdegrund och att fokusera på problemlösning och reflektion över handlingar. Utfallet visar 

att det arbetas mycket med dessa frågor eftersom samtliga informanter berättar om att de 

pratar mycket med barnen om värden, respekt, acceptans och även tar upp konflikthantering.  
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Trygghet, rättvisa och acceptans är något som informanterna diskuterar om och detta är en 

viktig del för att barnen ska kunna utvecklas i en trygg miljö och genom detta kunna utveckla 

goda kostvanor. Vi kan koppla detta till vår kunskap vi har fått genom vår utbildning på 

Hälsopedagogiska programmet, där vi fått insikt i hur viktigt det är att vara trygg med både 

tillvaron och sig själv för att kunna lägga fokus på att vara hälsosam. Nu kanske inte barn 

själva tänker så mycket på vad de äter, men det kan hända att det är svårt för dem att ta till sig 

budskap om de befinner sig i en otrygg miljö som ett miljöombyte kan innebära.  

Avslutande ord och förslag på fortsatta undersökningar 

När vi har analyserat vår studies utfallsrum och beskrivningskategorier har vår förståelse ökat 

för hur skapandet av kostvanor kan ske. I detta fall handlar det ofta om religioner och dess 

matrutiner. Exempelvis att vissa inte äter gris, detta kan vara svårt att förstå för de som inte 

delar samma religion och dessutom kan det vara svårt för dem som inte äter detta kött att ha 

förståelse för att andra äter det utan problem. Ehn och Löfgren (2007) förklarar att en rutin 

kan vara oreflekterad och osynlig och att det därför finns anledning att uppmärksamma dessa. 

Det är på grund av detta av stor betydelse att det undervisas och diskuteras om de olika 

religionerna och dess matkultur så att alla kan förstå varandras kostvanor.  

Av vad vi kan tyda ur de uppfattningar som framkommit bland fritidspedagogerna så pratar de 

mycket om kost och seder både vid och utanför matbordet. Detta kan underlätta för 

exempelvis de barn som har en kulturell bakgrund att inte äta gris att kunna lita på att det inte 

finns detta kött i den mat som serveras till dem. Det kan vara svårt att lita på människor man 

aldrig har träffat då man är nyinflyttat, speciellt till ett nytt land med en annan kultur (Ehn & 

Löfgren, 2007).  

Vi har förstått att det handlar mycket om genusperspektiv och hur detta påverkar faktorer så 

som värden, respekt och demokrati. Det har givit oss en ökad förståelse i hur betydelsefullt 

det kan vara att arbeta med genusfrågor när man arbetar i en mångkulturell klass, även i 

klasser utan invandrarbarn.  
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En fortsatt undersökning inom detta ämne skulle kunna behandla ett genusperspektiv eftersom 

det har visat sig i vår studie att fritidspedagogerna uppfattar att pojkarna tar mer plats än 

flickorna och att det kan vara svårt att hantera detta.  
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  XXXXX 7 april 2009 

 

 

 
 

 
 

Du som fritidspedagog inbjuds att delta i en studie där syftet är att undersöka 
fritidspedagogers förhållningssätt och uppfattningar kring barn och kost ur ett mångkulturellt 
perspektiv. Materialet kommer att användas till vår C - uppsats i pedagogik på Högskolan i 
Gävle.  
 
Intervjuer kommer att genomföras i samtalsform där så utförlig svar som möjligt önskas. 
Samtalet kommer att spelas in på band och beräknas att ta ungefär 1 timme. 
 
Det är frivilligt att svara på frågorna, men det är av värde för undersökningen att just Du 
besvarar dessa. Det går när som helst att avbryta intervjun om så önskas. 
 
Dina yttranden samt dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt både under 
studiens genomförande samt i det färdigställda materialet. 
 
Undersökningens resultat kommer Du sedan att få ta del av om så önskas. 
 
Tid och plats för intervjun sker enligt överenskommelse, Din arbetsgivare tillåter att det sker 
under arbetstid. 
 
 
Har du några frågor, kontakta oss eller vår handledare Lisbeth Claeson via telefon eller mail. 
 
 
 
Med vänliga Hälsningar 

 
 
_____________________________  _______________________________ 
Emma Ferm,    Maria Fältsbacka,  
Tfn; XXX-XXX XX XX   Tfn; XXX-XXX XX XX 
Hälsopedagogiska programmet, Gävle  Hälsopedagogiska programmet, Gävle 
 
 
 
Lisbeth Claeson 
XXX@XXX.XX 
Universitetsadjunkt 
Vetenskaplig handläggare, Högskolan I Gävle 
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Intervjufrågor 
 

Bakgrund 

Vilket är ditt yrke och hur länge har du arbetat med detta? 
 
Vad har du för utbildning? 

 
Vilka är dina erfarenheter kring barns kostvanor?  

 
Vilka är dina erfarenheter när det gäller kulturella skillnader i kostvanorna? 

 

Lärandemiljö 

Kan du berätta om hur du upplever behovet av stöd hos barnen när det gäller 
matvanor? 

 
Kan du berätta hur du upplever att barnen utvecklas i sitt lärande och beteende i en 

mångkulturell klass jämfört med en klass utan invandrare? 
 

Kommunikation och pedagogiska processer 

Kan du berätta om hur du uppmuntrar barnen till personlig utveckling i ett 
mångkulturellt samhälle? 

 
Hur samtalar du med barnen om deras kostvanor? 

 
Vill du berätta om dina erfarenheter kring arbetssätt och metoder som du anser är 

viktiga i arbetet med barn i en mångkulturell klass? 
 

Hur upplever du att du når fram med ditt budskap om matvanor till barnen?  
 

Identitetsskapande  

Kan du berätta om någon skillnad mellan svenska barn och invandrarbarns matvanor 
och rutiner?  

 
Hur låter du barnens hemlands matkultur påverka skolans verksamhet? 
 
Vill du berätta om något konkret tillfälle när det har blivit en kulturkrock i samband 

med måltid eller liknande? 
 

Kan du berätta hur du upplever ett barns måltidsutveckling i en ny klass med 
eventuella kulturskillnader? 
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Värdegrund 

Vill du berätta hur du arbetar för att skapa en god attityd hos barnen? 
 

Vill du berätta hur du arbetar för att föra vidare grundläggande värderingar som är 
lämpliga för barnens framtid och kulturarv? 

Avslutande frågor 

Upplever du att utbildning inom området (kost och kultur) skulle kunna påverka dina 
förutsättningar i arbetet?  

 
Upplever du att det finns behov av reflektion angående barns matvanor och deras 

kulturella bakgrund? 
 

Övriga tillägg och funderingar. 
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