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1 INLEDNING
Detta är ett arbete som kommer att handla om barn och kost och då framförallt kost i
förskolan. De främsta anledningarna till att jag som blivande förskollärare har blivit
intresserad av att göra ett arbete om barns kost, är att allt fler barn blir överviktiga, på grund
av dåliga kostvanor och för lite motion. Detta kan sedan leda till en mängd följd sjukdomar
som hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2- diabetes. Dessa är så kallade välfärdssjukdomar, det
vill säga sjukdomar som vi får för att vi har det lite för bra (Brunnberg 2006). Maten har en
central roll i människans liv. Maten finns med oss genom livet ofta för att markera stunder
som har särskild betydelse som t.ex. bröllopsmiddagen, affärslunchen, julmaten och
födelsedagar (Andersson 1994). Därför vill jag undersöka om vi som pedagoger inom
förskolan kan hjälpa barnen till en bättre kost och därmed ett friskare liv.
För att veta hur vi som pedagoger kan påverka barnens kost skulle jag också vilja veta om
barnen äter av maten som serveras på förskolan, för det tycker jag är en viktig del av barns
väg till en bättre kost. Äter inte barnen så är det mycket svårare att hjälpa dem till bättre
kostvanor. Då hjälper det inte att man tillhandahåller bra mat. I den kommun jag har
undersökt blir det allt fler privata förskolor och där för har jag även valt att titta på skillnaden
mellan privata och kommunala förskolor.

1.1 Bakgrund
Enligt Skolverket 1998 ska vi inom förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik,
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin
hälsa och sitt välbefinnande. Här tycker jag att kost verkligen spelar en viktig roll.

1.2 Litteraturgenomgång
Goda matvanor börjar tidigt. Barn kan inte äta vad som helst bara för att de är smala, god
hälsa handlar egentligen inte om hur mycket vi väger utan hur vår kropp mår. Våra kroppar
mår bra när de får i sig mat med de rätta näringsämnena (Porsman och Paulún 2003).
Ett barn som ofta får godis och snabbmat kommer sannolikt att fortsätta så även som vuxen.
Leijonhufvud och Trägårdh-Lunneryd (2005) hävdar att bra måltider ska vara jämt fördelade
över dagen, detta för att ge en ökad mättnadskänsla, jämnare humör och bättre möjlighet till
koncentration. Lär sig barnet från början att tycka om hälsobringande mat är
utgångspunkterna för god hälsa under resten av livet större (Livsmedelsverket 2009).

1.2.1 Hur kan vi som pedagoger få barnen att äta bättre kost?
För att barnen ska få bra kostvanor behöver de vuxna förebilder (Livsmedelsverket 2009).
Som pedagog bör man därför föregå med gott exempel, se till att alltid äta av maten och
framför allt grönsakerna/rotfrukterna. Introducera nya sorters grönsaker tillsammans med
redan välkända. Servera gärna grönsaker som en förrätt med dip. Ha tålamod, det kan ta lång
tid att få barnen att acceptera grönsakerna. Tvinga inte barnen att äta. Detta är några av
förslagen som Leijonhufvud och Trägårdh-Lunneryd (2005) ger i sin bok Ät bättre.
När det gäller grönsaker är det tyvärr så att de vanligaste grönsakerna på vårt middagsbord,
gurka och isbergsallad inte ger särskilt mycket näring (Livsmedelsverket 2009).
Låt barnen vara delaktiga i matlagningen och alla bestyr runt omkring. Barn som hjälper till
med maten får en bättre förståelse för mat. De förstår att mat är någonting som man lagar
själv. Den kommer inte bara från tomma intet till tallriken. Barn som är med och lagar mat
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brukar vara väldigt stolta och vill att alla ska smaka (Bornstein och Svanfeldt 2007). Inom
Montessoripedagogiken strävar man efter att barnen ska vara delaktiga, vissa av dessa
förskolor tillämpar även denna pedagogik i köket. En förskola som Bornstein och Svanfeldt
(2007) beskriver i sin bok har ett system med att två barn hjälper till i köket varje dag. Det är
oftast ett äldre och ett yngre barn. Det yngre barnet får då lära sig av det äldre. Barnen hjälper
till med sådant som de klarar av, det går alltid att hitta på uppgifter som passar barnets
färdigheter. Exempel på uppgifter kan vara duka, skala potatis, tvätta grönsaker, m.m.
Kroppen ställer in sig på mat om man äter på bestämda tider och då fungerar den som bäst,
detta visar flera studier av både Livsmedelsverket (2009) och Eliasson och Gebre (2003).
Om man inte kan skapa måltider där barn och vuxna mår bra, är oftast inte den övriga
pedagogiska verksamheten heller fungerande. Måltiderna är nog basen som anger och
illustrerar tonen, rytmen och klimatet på en förskoleavdelning. Måltiden är värd att få stor
plats i verksamheten (Andersson 1994). Se till att barnen får en rimlig chans att äta maten i
sin egen takt. Man ska inte hota eller muta barn som inte äter. De bidrar inte till någon positiv
matupplevelse, barnet äter oftast om det är tillräckligt hungrigt. Med hot och mutor kan man i
bästa fall få barnet att äta men det leder inte till något positivt i längden (Eliasson & GebreMedhib 2003). Var inte rädd att diskutera frågor som berör måltiderna i personalgruppen, vad
ska gälla här på vår förskola? Ska alla barn tvingas att smaka? Måste barnen äta upp det de
har tagit för sig? Försök att tillsammans komma fram till vad som är viktigt runt själva maten
(Andersson 1994). Måltiderna på förskolan skall vara positiva för alla. Undvik problem- och
konfliktlösning vi matbordet (Porsman och Paulún 2003). Det är viktigt att stanna upp en
stund före måltiderna och varva ner tillsammans med barnen. Detta för att alla ska vara på
plats, både psykiskt och fysiskt, innan man börjar äta. Varje barn behöver sin fasta plats vid
matbordet, försök att se till att måltiderna blir lugna och harmoniska utan störningar från
omvärlden. Undvik att prata vuxet prat mellan borden, tänk på att barnen gör som oss inte
som vi säger (Andersson 1994).

1.2.2 Vilka näringsämnen behöver kroppen för att må bra?
Barn i förskoleåldern behöver näringstät mat. Till exempel rekommenderas barn i
förskoleåldern ett dagsintag av kalcium och järn på 75- 80% av det rekommenderade intaget
för vuxna män. Därför är det viktigt att den mat de äter är näringsrik eftersom de äter en
mindre mängd mat än vuxna (Livsmedelsverket 2009). Servera gärna två till tre mellanmål
om dagen. Frukt på förmiddagen och ett litet stadigare mål på eftermiddagen. Se även till att
frukosten som serveras på förskolan är så bra som möjligt, den ska inte innehålla för mycket
sött, undvik chokladdryck och söt yoghurt (Leijonhufvud och Trägårdh-Lunneryd 2005).
Små barn behöver mycket energi de första levnadsåren eftersom att de växer så snabbt. Lite
extra fett i maten eller på smörgåsen är då bra (Eliasson och Gebre-Medhin 2003).
Energibehovet för barn per kilogram kroppsvikt är mycket högre än för vuxna. Ett barn i
tvåårsåldern förbrukar ungefär hälften så mycket energi som sin pappa, men i förhållande till
kroppsvikten är barnets energibehov mer än dubbelt så stort som pappans (Livsmedelsverket
2009.)
Energi behöver vi för att kunna röra oss och hålla oss varma. Energin vi får i oss från kosten
kommer i huvudsak från tre näringsämnen: protein, kolhydrater och fett, men vi får även i oss
en mindre mängd från frukt och vissa grönsaker (Brunnberg 2006).

Protein
Proteinet används inte bara som energi utan protein kan man enkelt säga är som legobitar som
bygger upp kroppen. Proteinet består i sig av aminosyror som är ungefär som olikfärgade
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legobitar, de bildar olika figurer beroende på hur de byggs ihop (Porsman & Paulún 2003).
Enligt livsmedelsverkets (2004) rekommendationer bör proteinet bidra med 10- 20 % av de
totala energiintaget. Om man tittar på hur människan ätit under de senaste 200 000 åren så
verkar det som att vi har ätit cirka 30 % av energiintaget i form av protein. Barn med diabetes
typ 1 kan må bra av ett ökat proteinintag (Porsman och Paulún 2003). Ett högre protein intag
stabiliserar blodsockret under en längre tid (Brunnberg 2006). Protein finns särskilt i
animaliska livsmedel som kött, fisk, fågel, ägg, ost, mjölk och andra mejeriprodukter samt
baljväxter. (Porsman och Paulún 2003).

Kolhydrater
Kolhydrater kan man säga är kroppens bensin, ska man kunna köra långt och fort behövs det
massor av bensin (kolhydrater). Kolhydraterna delas in i tre olika typer: socker (så kallade
snabba), stärkelse (så kallade medel snabba) och kostfibrer (så kallade långsamma).
Socker gör att vi snabbt får energi, men också att snabbt orkeslösa igen, därför kalls dessa
även snabba kolhydrater. De snabba kolhydraterna finns i godis, vitt bröd, fikabröd.
Denna form av kolhydrater bör vi äta minst av (Porsman & Paulún 2003).
Stärkelser är en bättre form av kolhydrater. Stärkelsen ger oss en mer jämn energinivå.
Stärkelser finns i pasta, potatis och ris. Överflödiga kolhydrater lagras i levern för att sedan
användas när kroppen behöver energi. Kostfibrer finns bland annat i olika grönsaker,
fullkornsprodukter och rotfrukter. Kostfibrer är indelade i två olika grupper: olösliga och
lösliga fibrer. De olösliga kan inte kroppen bryta ner. De olösliga fibrerna är bara för vårt
tarmsystem, man kan säga att de håller våra tarmar i trim, de mot verkar bland annat
förstoppning. De lösliga fibrerna bidrar till en jämnare energinivå, de gör oss även mättare
fortare och längre. Barn under tre år bör inte äta för mycket fibrer efter som de behöver all
den energi de kan få genom sin kost (Brunnberg 2006). Enligt Livsmedelsverkets
rekommendationer (2004) bör 50-60 % av energi intaget komma från kolhydrater. Annan
forskning visar på att människan förmodligen skulle må bättre av att ta runt 40 % av energi
intaget från kolhydrater (Brunnberg 2006, Porsman och Paulún 2003).

Fett
Fett förknippar många av oss med något dåligt och farligt, men i själva verket är fett
livsnödvändigt (Eliasson och Gebre-Medhin 2003). Fett behövs bland annat för cellernas
funktion. Många hormoner behöver fett för att kunna bildas. Fett behövs även för att
transportera vitaminerna A, D, E och K, dessa vitaminer är så kallade fettlösliga och utan fett
kan inte kroppen ta upp dessa (Brunnberg 2006). Fett är ett bra energitillskott för våra
kroppar. Fett ger smak till maten samt värmeisolerar och skyddar våra inre organ från stötar.
Nervtrådarna behöver vara isolerade med fett annars störs överföringen av information –
tanken blir trög (Lindskog 2000). Vilken typ av fett vi äter har en stor betydelse för vår hälsa
nu och i framtiden. Men det man bör känna till om fett är att det finns fyra olika
huvudgrupper, mättat, härdat, enkelomättat och fleromättat fett (Porsman och Paulún 2003).
Mättat fett är den fetttyp som vi lätt kan äta för mycket av och leder då till övervikt och i
värsta fall diabetes typ 2. Mättat fett finns i animaliska produkter som ägg, mjölk och kött
(Eliasson och Gebre-Medhin 2003).
Härdat fett är den sämsta sortens fett, det är ett onaturligt fett som industrin har skapat för att
det är hållbarare och får en hårdare konsistens. Härdat fett kan ge tillväxtrubbningar hos
foster, låg födelse vikt samt för tidig födsel. Högt intag av härdat fett leder även till att
kroppens normala omsättning av fett rubbas. Dessutom ökar risken för cancer och diabetes
typ 2 senare i livet. Härdat fett finns främst i halvfabrikat och helfabrikat, chips och andra feta
snacks samt glass och godis. Läs innehållsförteckningen på förpackningen, det bör inte stå
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härdad olja, härdat vegetabilisk fett eller något liknande, om det gör det försök att hitta andra
alternativ (Porsman och Paulún 2003).
Enkelomättat fett finns främst i olivolja, oliver och avokado. Enkelomättat fett bidrar till att
förebygga hjärt- kärlsjukdomar. Till sist har vi fleromättat fett, detta är den allra nyttigaste fett
gruppen, här finns Omega 3. Omega 3 skyddar hjärtat och bidrar till snabbare läkning av
inflammationer samt bidrar till uppbyggnad av hjärna och centrala nervsystemet. Denna grupp
bör vi äta mer av. Fleromättat fett återfinns i bland annat fisk och skaldjur, linfrön och
linfröolja (Porsman och Paulún 2003). Enligt Livsmedelsverket (2004) bör ca 25-35 % av
energiintaget komma från fett.
Det finns de som förespråkar att upp till 75 % av energiintaget bör komma från fett, då främst
mättat fett i form av animaliska produkter eller möjligen enkelomättat fett. För att få ett stabilt
blodsocker. Att, öka intaget av fett och minska intaget av kolhydrater kan även vara ett bra
sätt att gå ner i vikt på för vissa personer (Dahlqvist 2007).
Försämrad funktion på smaklökarna är en av de första syntomerna på fettbrist. Ökad
mottaglighet för infektioner, torr och flagig hud samt ett försämrat mörkerseende är andra
tecken på fettbrist (Lindskog 2000).

Mineraler och vitaminer
När det gäller mineraler och vitaminer så får man oftast i sig tillräkligt om man äter en
varierande kost, det är alltså inte nödvändigt med vitamintillskott av olika slag (Brunnberg
2006).
Överdosering av mineralämnen och fettlösliga vitaminer (A, D, E, K) medför lika stor risk
som underskott. B och C, de vattenlösliga vitaminerna är svårare att överdosera eftersom
överflödet av dessa kissas ut (Lindskog 2000).
I Sverige och övriga världen är järnbrist den vanligaste näringsbristen. Järn finns i alla
kroppens celler. Järn ingår i det röda färgämnet i blodet och vars huvuduppgift är att
transportera syre i kroppen (Eliasson och Gebre-Medhin 2003). Dagsbehovet av järn är
rekommenderat till 9 milligram per dag för män och 15 milligram för kvinnor. Att det är
högre hos kvinnor beror på att depåerna oftast är små och dels för att kvinnor regelbundet
förlorar järn genom menstruationen (Brunnberg 2006). Livsmedel med mycket järn är kött,
blodpudding, lever, bröd, gröna grönsaker och messmör (Eliasson och Gebre-Medhin 2003).
För att kroppen sak kunna ta upp järn från grönsaker på ett effektivt sätt behövs de t Cvitamin, därför är det bra att äta en c-vitaminrik frukt efter maten (Livsmedelsverket 2009).

1.2.3 Dåliga matvanor som barn, kan leda till allvarliga sjukdomar senare i livet.
Dåliga matvanor växer inte bort. Många av våra allvarliga vuxensjukdomar beror på att vi äter
fel. Exempel på sjukdomar som kan bero på dåliga kostvanor är hjärt-kärlsjukdomar, diabetes
och högt blodtryck, dessa kan förebyggas redan under barnaåren med rätt kost (Porsman och
Paulún 2003).
Välfärdssjukdomar, de vill säga sådana sjukdomar som vi får för att vi har det för bra, blir allt
vanligare. Dessa är de mest intressanta sjukdomarna om man tittar ur ett kostperspektiv. Det
finns många olika orsaker till dessa sjukdomar men det man är överens om är att de flesta har
med kosten att göra. Till välfärdsjukdomarna räknas typ 2- diabetes, de flesta följdsjukdomar
till diabetes har med hjärta och blodkärl att göra (Brunnberg 2006).
Hos barn som lider av fetma kan man även se en begynnelse av åderförkalkning
(Leijonhufvud & Trägårdh- Lunneryd 2005).
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1.2.4 Varför blir allt fler barn överviktiga?
Vi blir allt mer överviktiga, detta beror på att det finns mat överallt i vårt vardagsliv. Förut
förknippades godsaker och söta drycker med storhelger som jul och påsk. Idag äter vi mer
eller mindre godsaker, snacks, kakor och läsk när som helst. Det vi kan göra för att minska
övervikten är att minska på maten och röra oss mer (Leijonhufvud och Trägårdh-Lunneryd
2005).
Det finns undersökningar som tyder på att högt proteinintag i småbarnsåldern kan öka risken
för fetma senare i livet (Statens folkhälsoinstitut 2009).
Tidigare har man ansett att barn som har övervikt i förskoleåldern inte är i någon större
farozon för den växer bort. Nya undersökningar visar att så är det inte alltid, detta kan bero på
att livsstilen har förändrats. Idag sitter vi mer stilla på fritiden och äter ändå väldigt energität
mat (Livsmedelsverket 2009). En annan orsak är att vårt naturliga sätt att röra oss har minskat
på grund av uppfinningar som bilar, bussar, hissar och andra bekvämligheter (RolfsdotterJansson och Oddner 2005). Övervikten kommer oftast mellan fem och tio års ålder, övervikt
hos barn fastställs med hjälp av vikt och längdkurvor på BVC. Barn som har överviktiga
föräldrar eller att någon av föräldrarna har typ 2 diabetes, hypertoni eller höga blodfetter bör
övervakas extra noga så de inte själva får problem som vuxna (Livsmedelsverket 2009).
Övervikt hos barn som är under tre års ålder ska inte behandlas annat än i extremfall.
Försök att få barnen att röra sig så mycket som möjligt i vardagen, begränsa tiden för
stillasittande aktiviteter, uppmuntra till en hälsosam kost så tidigt som möjligt, begränsa
energirik snabbmat (Livsmedelsverket 2009).

1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är att se vad pedagogerna inom förskolan kan göra för att förbättra
förskolebarnens kostvanor och få förskolebarnen mer intresserade av och kunniga om kost.
Samt se om det är någon skillnad på kommunala och privata förskolor när det gäller
möjligheten att kunna påverka maten.

1.4 Frågeställningar
1)Hur kan vi som pedagoger påverka barnens kost på förskolan?
2)Äter barnen maten som serveras på förskolan?
3)Är det någon skillnad mellan kommunala förskolor och privata om man ser till de två
tidigare frågorna?
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2 METOD
Tillsammans med en annan lärarstudent har en enkätstudie utformats om barns kost på
förskolan. Enkätens syfte är att att samla in data som kan belysa våra frågeställningar.

2.1 Urval
Innan undersökningen började undersöktes det hur många förskolor som fanns i kommunen.
Därefter valdes 20 förskolor ut och delades upp på två distrikt. 17 av de 20 tillfrågade svarade
ja till att medverka i undersökningen. De förskolor som medverkade låg på olika håll i
kommunen och var både kommunala, föräldrakooperativ och personalkooperativ.

2.2 Datainsamlingsmetoder
Syftet med enkäten var att få en bild av hur det ser ut på förskolorna samt belysa vissa
frågeställningar. Frågorna i enkäten utformades med hjälp av Mat för små barn
(Livsmedelsverket 2009), Bra mat i förskolan (Livsmedelsverket 2007) och Svenska
näringsrekommendationer (Livsmedelsverket 2004). För att underlätta en ordnad analys
delades enkätfrågorna upp i tre huvudgrupper: allmänna matsituationer, livsmedelsverkets
rekommendationer och kostens påverkan på barns utveckling och lärande. Innan enkäten
lämnades ut till förskolorna lämnades den till en pilotgrupp som i detta fall var några blivande
förskollärare. Efter deras kommentarer finslipades enkäten. Se enkäten i bilaga 1.
För att göra grafiska framställningar av resultaten har Excel använts.

2.3 Procedur
För att minimera bortfallet valde vi att först ringa till förskolorna och sedan personligen åka ut
med enkäten. När vi ringde förskolorna förklarade vi vårt ärende och presenterade oss. När vi
kom ut till förskolorna, presenterade vi oss igen och frågade om de kunde fylla i enkäten till
ett visst datum, för då tänkte vi komma tillbaka och hämta upp den ifyllda enkäten. För att
minimera att enkäten blir bort glömd fick de bara några dagar på sig att fylla i den.
Eftersom att vi åkte ut personligen med enkäten så var följdbrevet väldigt enkelt utformat i
början av enkäten (bilaga 1).
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3 RESULTAT
Sammanställningen av enkätundersökningen har gjorts i tabellform. För att det ska bli en så
lätt överskådlig bild av svaren som möjligt.

3.1 Kan pedagogerna påverak barnens kost på förskolan?

Figur 1. Hur pedagogerna i undersökningen ser på sin möjlighet att påveraka vilken mat som
serveras i förskolan.
Pedagogerna upplever det som svårare att påverka maten inom den kommunala
förskoleverksamheten, än om man arbetar inom kooperativverksamheten (fig. 1).
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Figur 2. På alla förskolor i undersökningen äter pedagogerna med barnen, men vissa äter
dock egen mat.
Pedagogerna på föräldrakooperativen äter alltid samma mat som barnen och tillsammans med
dem, medans pedagogerna inom personalkooperativen och kommunala förskolor alltid äter
med barnen men det händer att de har egen mat med sig (fig.2).

Figur 3. Var maten som serveras på förskolorna i undersökningen lagas.
Alla kooperativa förskolor lagar maten på plats, medans det är lite olika på de kommunala
förskolorna (fig. 3).

9

Fig 4. Hur ofta sereras sötsaker på de undersökta förskolorna.
Alla förskolor i undersökningen serverar sötsaker till barnen, en del av föräldrarkooperativen
serveras sötsaker varje vecka lika så en del kommunala (fig. 4). Medans personalkooperativen
nöjer sig att servera sötsaker när någon fyller år eller på stor helger (fig. 4).

Figur 5. I vilken mån känner pedagogerna i undersökningen till livsmedelsverkets
rekommendationer och riktlinjer för den mat som skall serveras på förskolan.
Pedagogerna som jobbar på föräldrarkooperativ verkar vara mer insatta i livsmedelsverkets
rekommendationer och riktlinjer för den mat som bör serveras på förskolan, än de som jobbar
på personalkooperativ och inom de kommunala förskolan (fig. 5).
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Figur 6. I vilken mån upplever personalen i de undersökta förskolorna att Livsmedelsverkets
rekommendationer om kosten efter levs.
De kommunala förskolorna anser sig följa livsmedelsverkets rekommendationer i större
utsträckning än de kooperativa förskolorna (fig.6)

Är det någon skillnad på maten som serveras till barn 1-3 år och maten som serveras till de
andra barnen?
Ingen förskola som var med i undersundersökningen gjorde någon skillnad på 1-3 åringarnas
mat mot de äldre barnens mat.
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Figur 7. En översikt hur stor andel av förskolorna i undersökningen som serverar vissa
mejeriprodukter och bröd dagligen.
Ingen förskola serverade lättmjölk trots att det är de Livsmedelsverket rekommenderar (fig.
7). Lika så serverare de flesta förskolor Bregott istället för Lätta och Milda trots att det är just
ett mattfet med högst en tredjedel mättat fett som livsmedelsverket rekommenderar.
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Figur 8. En översikt över hur stor andel av förskolorna i undersökningen som serverar vissa
grönsaker dagligen.
De flesta skrev i övriga kommentarer att de serverade en mix av olika grönsaker varje dag och
att de inte serverade samma grönsaker varje dag.
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Figur 9. En översikt över hur stor andel av förskolorna i undersökningen som serverar vissa
frukter dagligen.
Här kan man se att det flesta förskolor har ett standardutbud av frukt. Två av
personalkooperativen menade att den frukt de serverar är beroende av säsong. Det verkar som
att personalkooperativen är något bättre på att variera utbudet av frukt (fig.9).

Samtliga pedagoger i undersökningen anser att kosten hänger ihop med barnens utveckling
och lärande.

3.2 Äter barnen maten som serveras på förskolan?

Figur 10. Andelen av barnen som äter maten som serveras på förskolan.
Alla barn äter eller smakar av maten på förskolorna i denna undersökning (fig 10).
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4 DISKUSSION
4.1 Sammanfattning
Det tycks vara lättare att påverka den mat som serveras på förskolan om man jobbar inom den
kooperativa förskolverksamheten. På alla förskolor som var med i undersökningen äter
pedagogerna med barnen. På de undersökta föräldrakooperativen äter pedagogerna alltid
samma mat som barnen. Pedagogerna som jobbar inom kommunala och personalkooperativen
äter ibland egen medhavd mat. Alla kooperativen lagar maten på plats. Även en del
kommunala förskolor lagar maten på plats. Det tycks även vara så att jobbar man inom den
koopretiva förskolverksamheten tror man sig vara mer insatt i vilka rekommendationer som
gäller för barns kost. Personal och föräldrar kooperativ verkar följa dessa rekommendationer i
mindre utsträckning än de kommunala. Det verkar inte som att någon förskola i den
undersökta kommunen är medveten om att barn 1-3 år behöver få i sig mer fett än de äldre.
När det gäller sötsaker så ser det ut som att det serveras minst sötsaker på
personalkooperativen och mest på föräldrakooperativen.
Utbudet av grönsaker verkar variera mellan olika förskolor, men det man kan se är att de
grönsaker som är sämst näringsmässigt, gurka och isbergssallad serveras oftast.
De vanligaste frukterna på förskolorna är äpple, banan och apelsin.
Trots att livsmedelsverket rekommenderar lättmjölk så är det inte en enda förskola som vi
undersökt som serverar lättmjölk, lika är det med bordsmargarin det är ingen förskola som
serverar bordsmargarin utan alla serverar Bregott.

4.2 Tillförlitlighet
Urval
I urvalet av förskolor till undersökningen har vi inte tänkt så mycket på hur många
föräldrakooperativ, personalkooperativ och kommunala förskolor vi lämnat ut
undersökningen till. Här hade det varit mer önskvärt att fördelningen blivit lite jämnare. Men
egentligen så finns det flest kommunala förskolor i den undersökta kommunen och så blev det
även i vår undersökning 47 % av de undersökta förskolorna är kommunala, 35 % är
personalkooperativ och slutligen 17 % var föräldrakooperativ. Om man tittar på kommunen i
stort så är 56 % av förskolorna kommunala 26 % är personalkooperativ och 16 % är
föräldrakooperativ.

Frågor vi kunde ha formulerat annorlunda
En fråga som vi skulle ha formulerat på annat sätt är: Vilka/vilken av dessa produkter serveras
på er förskola varje dag? Den hade kunnat formuleras så här i stället: Vilka av dessa produkter
serveras regelbundet på er förskola. Ett ännu bättre alternativ hade varit en öppen fråga vilka
produkter serverar ni regelbundet på er förskola? Då hade resultatet blivit bättre, för vissa
förskolor tänkte nog på maten som serverades just den dag de fyllde i enkäten, medan andra
skrev i kommentarerna att de avsåg en hel vecka.
Frågan: Var lagas den mat som serveras på er förskola? Alternativet annat håll känns lite
oklart, vissa förskolor har här skrivit i övriga kommentarer att de får maten från skolköket,
eller närmaste gruppboende. Då blir nästa fråga är dessa kök kommunala eller inte?
Ett tillägg på denna fråga hade gjort denna fråga klarare. Om annat håll vad innebär det?
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Äter pedagogerna med barnen varje dag? Om ja på föregående fråga. Äter pedagogerna
samma mat som barnen? Här hade det varit bra med ett till alternativ. Nej det är några av oss
som är allergiska och därför har egen mat med. Då hade man fått ett mer rättvist svar.

Täcker resultatet mina frågeställningar?
Nej resultatet av enkäterna täcker inte mina frågeställningar på ett önskvärt sätt.
Det skulle ha behövts mer tid för intervjuer, med förskolpedagoger och kostchefen i
kommunen. Med dessa intervjuer hade reliabiliteten blivit säkrare. Och validiteten bättre.
Det fattas även en del frågor i enkäten för att riktigt täcka mina frågeställningar.

Frågor som saknas
Arbetar ni medvetet med kost på er förskola? I så fall hur?
Har ni någon inom personalen som läst någon kurs om barnskost?
Har den som lagar maten på er förskola någon utbildning inom näringslära?
Har barnen möjlighet att vara med och laga mat?
Har barnen bestämda plaster vid mat bordet?
Hur upplever ni klimatet runt mat situationen?

4.3 Teoretisk tolkning
Finns viljan och kunskapen hos pedagogerna så kan de ge barnen en bättre förutsättning för en
bra kosthållning genom livet. Barn behöver vuxna förebilder för att få bra kostvanor. Lär sig
barnen från början att tycka om hälsobringande mat är utgångspunkten för god hälsa under
resten av livet större (Livsmedelsverket 2009). För att uppnå detta krävs det att vi pedagoger
äter med baren varje dag och helst samma mat. I denna undersökning äter alla pedagoger med
barnen varje dag, sedan händer det att vissa har egen mat med. Om vi som pedagoger föregår
med gott exempel och alltid äter av maten och framför allt grönsaker/rotfrukter, så är det
lättare att få barnen att äta också (Leijonhuvud och Trägårdh- Lunneryd 2005). Om vi som
pedagoger har egen mat med så tycker jag att det är viktigt att vi talar om varför vi har egen
mat med oss. Annars tror jag att barnen funderar, är det för fel på den mat jag äter eftersom att
fröken inte vill äta den.
Det är även viktigt att maten lagas på plats för att barnen ska få en god uppfattning om var
ifrån maten kommer. I enkätundersökningen kan man se att alla kooperativen lagar maten på
plats. Medans det bara är 37,5% av de kommunala förskolorna som lagar maten på plats. När
maten lagas på förskolan kan man lättare föra in matlagningen och alla bestyr runt omkring in
i den pedagogiska verksamheten (Bornstein och Svanfeldt 2007). Barn som själva får vara
med och laga mat brukar vara väldigt stolta och vill att alla ska smaka och äter oftast själva
med god aptit av maten. (Rolfsdotter-Jansson och Oddner 2005)
Det verkar också vara lättare att påverka vilken mat som serveras inom den kooperativa
verksamheten än den kommunala, detta tror jag beror på att det är kortare väg till dem som
bestämmer. Det är inte lika krångligt att föra fram sin åsikt.
Varför får vissa kommunala förskolor laga maten på plats och andra inte? Är det en kostnads
fråga? Är det dyrare att laga maten på plats? Personligen tror jag inte att det är dyrare att laga
maten på plats.
Sötsaker serveras på alla förskolor i kommunen detta trots att vi vet att socker ger snabb
energi, men också gör oss snabbt orkeslösa igen. Socker är den form av kolhydrater som vi
bör äta minst av (Porsman och Paulún 2003). Många sötsaker som tillexempel glass, godis
och kex innehåller härdat fett, som kan rubba kroppens normala omsättning av fett (Porsman
och Paulún 2003). Jag har personligen väldigt svårt att förstå varför förskolorna envisas med
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att servera sötsaker till barnen. Kan det handla om att man vill vara snälla med barnen och
tycker lite synd om de barn som alltid är på förskolan när det är fredag. Sedan kan det handla
om att sötsaker är så starkt förknippade med storhelger och firande av olika slag (Andersson,
1994). Ett barn i tvåårs ålder bör inte äta mer än 3 matskedar socker per dag, eftersom energin
från socker inte bör överskrida 10 % av den energi vi behöver per dag. Detta kan låt mycket
men om man tänker på att 200 gram smågodis innehåller över 40 sockerbitar och 5 dl CocaCola innehåller 17 sockerbitar inser man att det egentligen inte är så mycket (Eliasson och
Gebre-Medhin 2003). Jag tycker att föräldrarna till barnen själva ska få avgöra hur mycket
socker och sötsaker deras barn stoppar i sig. En del föräldrar kanske inte vill vänja sin 1-2
åring vid sötsaker och undviker det hemma, ska vi då verkligen förstöra detta med att servera
sötsaker på förskolan? Livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller sötsaker på
förskolan är följande”Rådet till förskolor är att inte alls- eller högst en gång i månaden och då
i måttliga mängder- servera sötsaker” (Livsmedelsverket 2007 sid 17).
I undersökningen ovan kan man se att alla föräldrakooperativ anser sig känna till
livsmedelsverkets rekommendationer för den mat som skall servers på förskolan.
De flesta personalkooperativ känner också till dessa rekommendationer, medans det är 12 %
av de kommunala förskolorna som inte känner till dem.
När det gäller att följa livsmedelsverkets rekommendationer och riktlinjer för den mat som
ska serveras på förskolorna, så anser sig de kommunala förskolorna följa dem i större
utsträckning. Detta trots att kommunala förskolor känner till Livsmedelsverkets
rekommendationer i mindre utsträckning. En av de kommunala förskolorna skrev i
kommentarerna att de förutsatte att kostchefen för kommunen följde Livsmedelsverkets
rekommendationer så det kan vara en möjlig förklaring på detta resultat.
Ingen förskola som var med i undersundersökningen gjorde någon skillnad på 1-3 åringarnas
mat mot de äldre barnens mat. Detta trots att livsmedelsverket rekommenderar lite mer fett i
barns mat ända upptill treårsålder. Detta förutsätter att maten i övrigt är relativt fettsnål
(Livsmedelsverket 2007). Om man tittar på vilka mejeriprodukter förskolorna serverar varje
dag så kan man här se att, ingen förskola serverade lättmjölk trots att det är vad
Livsmedelsverket (2007) rekommenderar. Lika så serverar de flesta förskolor Bregott istället
för Lätta och Milda trots att det är just ett mattfet med högst en tredjedel mättat fett som
livsmedelsverket (2007) rekommenderar. En förskola skrev i kommentarerna att de medvetet
valde bort margariner och lättprodukter, för man vill att barnen ska få i sig så lite tillsatser och
konstgjorda ämnen som möjligt. Om man istället för lättprodukter använder äkta varor så får
man automatiskt mer fett i maten och då kan vi få förklaringen till att de inte gör någon
skillnad på maten till 1-3 åringar.
En viktig del av en bra kost är frukt och grönsaker, gurka och isbergssallad är bland de
vanligaste grönsakerna om man tittar på undersökningen ovan. Dessa grönsaker innehåller
tyvärr inte så mycket näring (Livsmedelsverket 2009). Det positiva är att många förskolor
serverar broccoli, blomkål och bönor. Broccoli innehåller bland annat järn Men för att
kroppen ska kunna ta tillvara järnet bättre i broccolin behövs det C- vitamin
(Livsmedelsverket 2009). C- vitamin finns i frukt och då framföra allt citrusfrukter. En stor
apelsin fyller dagsbehovet av C- vitamin (Rasmusson 2006). Apelsin, banan och äpple tillhör
de vanligaste frukterna på förskolorna i undersökningen. Äpple innehåller inte så mycket
vitaminer men är rik på fibrer vilket är bra för våra tarmar. Bananen är lättsmält och
innehåller ungefär dubbelt så mycket energi som apelsin och äpple (Rasmusson 2006).
För att förskolepedagogerna ska kunna hjälpa barnen till en bättre kost krävs att de vet vad
som är bra kost och inte.
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning
Vi förskolepedagoger har en viktig uppgift när det gäller att hjälpa barnen till bättre och
nyttigare kostvanor. Det gäller att vi inom förskolan arbetar aktivt med dessa frågor.
Ett förslag på hur vi aktivt kan arbeta med kost i form av ett tema arbete kan ni läsa om i
bilaga 2.
Det vore intressant att forska vidare på barns kost. Hur ser barns kostvanor ut i hemmen?
En kokbok för bra mat på förskolan är ett annat intressant område. I bilaga 3 får ni några bra
recept på just bra mat till förskolebarn och vuxna. I bilaga 4 finns det förslag på litteratur

4.5 Slutsats
Med ett aktivt arbete med kost på förskolan kan man påverka barnen till en mer medveten
kost och på så sätt hjälpa dem lägre fram i livet. Det tycks finnas en viss skillnad på
pedagogernas intresse och kunskap när det gäller kost, de som jobbar inom den kommunala
förskolan verkar vara mindre insatta i livsmedelsverkets näringsrekommendationer än de som
arbetar inom de privata förskolorna.
Kost borde bli en självklar del av förskolans pedagogik, eftersom den påverkar en genom hela
livet.
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BILAGOR
Bilaga 1: Enkätundersökning

ENKÄTUNDERSÖKNING
Barns kost i förskolan
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Maria Persson och Anneli Arvidsson

Enkätundersökning angående barns kost
Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på högskolan i Gävle. Vi har valt att
göra ett examensarbete om barns kost. Därför behöver vi er hjälp med denna undersökning.

Ett svar ska ringas in på varje fråga för att besvara den.
Är er förskola
KOMMUNAL

FÖRÄLDRARKOOPERATIV

PERSONALKOOPERATIV
Var lagas den mat som serveras på er förskola?
KOMMUNENS KÖK

VI LAGAR DEN SJÄLVA PÅ PLATS

FRÅN ANNAT HÅLL
Kommentar:

Äter pedagogerna med barnen varje dag
JA

NEJ

Kommentar:

Om ja på föregående fråga.
Äter pedagogerna samma mat som barnen?

JA, ALLTID

FÖR DET MESTA

NEJ, DE HAR EGEN MAT MED

Kommentar:

Har ni som pedagoger möjlighet att påverka maten som serveras på förskolan?

JA
Kommentar:

IBLAND

NEJ
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Äter barnen den mat som serveras på förskolan?
JA, ALLA BARN ÄTER AV MATEN
DE FLESTA ÄTER/SMAKAR
NEJ, DET ÄR INTE SÅ MÅNGA SOM ÄTER
Kommentar:

Tycker ni som pedagoger att maten är en viktig del i förskolan?
JA

VET INTE

NEJ

Kommentar:

Serveras det sötsaker på er förskola t.ex. tårta, glass, godis?

JA

NEJ

Kommentar:

Om ja på föregående fråga.
Hur ofta serveras det sötsaker?

EN GÅNG I VECKAN

FLERA GÅNGER I VECKAN

EN GÅNG I MÅNADEN

FLERA GÅNGER I MÅNADEN

VID STORHELGER SOM JUL OCH PÅSK
Kommentar:
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Känner ni till livsmedelverkets rekommendationer och riktlinjer för den mat som skall
serveras på förskolor?
JA

NEJ

I VISS MÅN

Kommentar:

Anser ni att den mat som serveras på er förskola följer livsmedelsverkets
rekommendationer och riktlinjer?
JA

NEJ

I VISS MÅN

Kommentar:

Anser ni att kosten påverkar barns utveckling och lärande?
JA

NEJ

I VISS MÅN

Kommentar:

Anser ni att barn med väl utvecklad motorik har lättare för inlärning än barn med
mindre utvecklad motorik?
JA

NEJ

I VISS MÅN

Kommentar:

Är det någon skillnad på maten som serveras till barn 1-3 år och maten som serveras till
barn 4-5 år?
JA
Kommentar:

NEJ
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Frågorna nedan besvaras genom att ringa in alla alternativ som stämmer på er förskola.
Vilka/vilken av dessa produkter serveras på er förskola varje dag?
LÄTTMJÖLK

TOMAT

MELLANMJÖLK

GURKA

STANDARDMJÖLK

ISBERGSSALLAD

FILMJÖLK

PAPRIKA

YOUGHART

BLOMKÅL

KRÄM

BROCCOLI

GRÖT

MORÖTTER

GROVT BRÖD

BÖNOR

HÅRT BRÖD

BREGOTT

VITT BRÖD

LÄTTA
MILDA

Kommentar:

Vilka/vilken av dessa frukter serveras regelbundet på er förskola?
ÄPPLE

MANGO

BANAN

MELON

VINDRUVOR

PÄRON

APELSIN
CLEMENTIN
Kommentar:

Tack för hjälpen!
Anneli Arvidsson och Maria Persson
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Bilaga 2: Ett förslag till hur man kan arbeta med kost i förskolan.

Vad händer egentligen med den mat som vi stoppar i munnen?

Jo när du stoppar något i munnen bildas det spott eller saliv. Saliven, tungan och tänderna
hjälper till att göra maten mjuk så att vi kan svälja den. Man tuggar igenomsnitt 5- 30
sekunder. (Här kan det vara roligt att vissa hur långtid 30 sek är genom att tugga i 30 sek.)

Sedan åker den tuggade maten ner genom matstrupen, vilket tar 1-8 sekunder.
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Efter matstrupen kommer den ner till magsäcken,

I magsäcken blandas maten med en syra som heter magsaft.
Magsäcken får plats med 1,5 l mat och vätska. (vissa hur mycket det är)
I magsäcken stannar maten 3-6 timmar.
Magsaften hjälper till att sortera maten i olika nyttiga näringsämnen som är bra för kroppen.
Bland annat vitamin: De gör att du mårbra och är pigg. Vitaminer finns det gott om i frukt och
grönsaker.

Kolhydrater är ett annat näringsämne: De kan man säga är kroppens bensin, ska man kunna
köra långt och fort behövs det massor av bensin (Kolhydrater) I pasta, ris och potatis finns det
gott om kolhydrater (Porman och Paulun 2003)

Det finns också ett näringsämne som heter fett: Det ger smak till maten samt hjälper oss hålla
värmen och skyddar våra inre organ så som hjärta, lever m.m. från stöttar när vi tillexempel
ramlar och slår oss. Fett finns det gott om i ägg, mjölk och kött, olivolja, avokado, fisk m.m.
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Sen finns det ett näringsämne som heter protein.
Protein kan man enkelt säga är som legobitar som bygger upp kroppen och gör att vi växer
och blir stora och starka. Protein finns främst i kött, fågel, fisk, ost, mjölk, ärtor och bönor.

När maten har blivit en finn gegga åker den ner i tunntarmen.

Tunntarmen. Den är 6m lång hos en vuxen (mamma, Pappa). (Här kan man visa
ett snöre som är 6 m långt. )
Till sin hjälp har tunntarmen en säck som kallas bukspottkörtel i den finns det enzymer, dessa
små hjälpredor mosar maten ännu mer så den blir ännu geggigare.
Det finns även en gallblåsa som innehåller en saft som heter galla, denna saft åker ut i
tunntarmen och löser upp fettet i maten.
I tunntarmen finns det en massa små fingrar. De kallas för tarmludd, under tarmluddet finns
det blodkärl. Via dessa blodkärl åker alla näringsämnen till levern. Från levern delas sedan
näringsämnena upp till de ställen som behöver näring.

Den mat som inte åkte vidare till levern stannar i tunntarmen 3-4 timmar sedan åka den vidare
till tjocktarmen. Här kramar tjocktramen ut allt vatten från mat geggan.
Efter 12- 24 timmar kommer resten av maten ut ur kroppen i form av bajs.
(Alla bilder är tagna från ClipArt.)
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Bilaga 3 Förslag på några recept.

Pasta med kycklingsås
8 portioner
500 g pasta
4 kycklingfiléer
1 gul lök
½ orange paprika
1 msk hackad bladpersilja
2 msk rapsolja till stekning
1 msk vetemjöl
5 dl mjölk
3dl matlagningsgrädde
1 msk kycklingfond
2 tsk grillkrydda
1 ½ tsk salt
2 krm grovmalen peppar
Parmesan
Koka upp rikligt med pastavatten i en stor kastrull.
Samtidigt som pastan kokar kan du grovhacka lök, paprika och persilja. Fräs hacket i olja utan
att de får färg. Pudra om mjöl och rör om. Häll på mjölk, grädde och kycklingfond – låt koka
ihop i några minuter. Strimla kycklingfiléerna och stek dem i rapsolja, krydda med
krillkrydda.
Mixa lök – och paprikasåsen med handmixer till en slät sås. Tillsätt den stekta kycklingen i
såsen och låt den koka i ytterligare 5 min på svag värme. Smaka av med salt och peppar.
Lägg upp den nykokta pastan och häll på såsen. Riv lite parmesan på toppen.
Om man vill kan man även toppa med lite ugnsrostade grönsaker. Ta tillexempel rödlök,
paprika, aubergine, zucchini, fänkål, morot. Klyfta löken och skär de övriga grönsakerna i
bitar. Lägg grönsakerna i en smord ugnsfast form och salta och peppra lätt. Rosta i ugnen på
200 grader i ca 25 min.
Receptet är taget ur Matglada barn Anna Maria Bornstein och Anna Svanfeldt 2007
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Laxrulle med pesto
8 portioner
16 laxskivor
½ paket bacon
1 dl hackad purjolök
½ dl hackad gräslök
200 g färskost (Creme bonjour naturell eller Philadelphiaost)
1 krm citronpeppar
pressad citron
salt
1 dl pesto
olivolja

Sätt ugnen på 200 grader.
Ta en halvsida laxfilé, skär ca 3mm tunna skivor på snedden, ungefär lika stora som en
handflata. (Det som blir kvar av laxfilen går utmärkt att tärna och frysa för att sedan använda
till fisksoppa).
Strimla bacon och fräs den knaprig.
Strimla och finhacka purjolöken och gräslöken.
Blanda färskosten med bacon, purjolök och gräslök, smaksätt med lite salt, citronpeppar och
några droppar pressad citron.
Lägg 1 msk av ostblandningen på varje laxskiva. Vik in kanterna på sidorna och rulla ihop till
en rulle. Smörj en ugnsfast form med olivolja och lägg i rullarna med skarven nedåt. Salta och
peppra lätt.
Toppa varje rulle med 1 tsk pesto. Stek i ugn i 6- 8 min. Servera med bulgur, ris eller kokt
potatis.
Receptet är taget ur Matglada barn Anna Maria Bornstein och Anna Svanfeldt 2007
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Gröna pannkakor
4 portioner
2 ½ dl fryst, hackad spenat
2 dl vetemjöl
2 tsk salt
4 ägg
saft från en ½ citron
Olivolja eller smör att steka i
Tina spenaten i mikron eller spisen.
Blanda mjöl och salt med hälften av mjölken.
Tillsätt äggen, spenaten, resten av mjölken och citronsaften.
Hetta upp olja eller smör i en stekpanna och häll i 1 dl smet.
(Smeten behöver inte täcka hela stekpannan, pannkan ska vara lite tjockare än vanliga).
Vänd efter några minuter.
Servera med lingonsylt.
Receptet kommer ifrån pang på rödbetan Catarina Rolfsdotter-Jansson och Karin Oddner
2005

Grön kalkonfilé med broccolipasta
4 portioner
2 Kalkonfiléer
1dl finhackad kryddgrönt
salt
peppar
200 g broccoli, i små buketter
2 dl matlagningsgrädde
1dl mjölk
12 nystan tagliatelle
olivolja till stekning
Sätt ugnen på 175 grader
Rulla kalkonfiléerna i kryddgrönt.
Krydda med salt och peppar.
Stek i stekpanna så att de får fin färg runt om. Efterstek i ugn ca 15 min.
Koka broccolin i matlagningsgrädde och mjöl, mixa samman till en slät sås.
Vänd ner kokt tagliatelle. Servera pastan med kalkonfiléerna skurna i skivor.
Receptet är hämtat ur Mat för ditt barn Camilla Porsman och Fredrik Paulún 2003
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Tacofisk
4 portioner
600 g fiskfilé t.ex. torsk
1 tsk salt
2 ½ dl matlagningsgrädde
½dl tacosås, medium eller hot.
2 dl texmexost
Sätt ugnen på 225 grader.
Salta och vik ihop filéerna om de är tunna.
Lägg dem i en smord ugnssäker form.
Blanda matlagningsgrädde, tacosås och ost.
Häll blandningen över fisken
Gratinera i mitten av ugnen cirka 25 min.
Servera med kokt potatis eller ris.
Receptet är hämtat ur Mat för ditt barn Camilla Porsman och Fredrik Paulún 2003

Nyttiga biffar
4 portioner
400g nötfärs
1-2 vitlöksklyftor
1 morot
1 bit rotselleri, ca 100 g
1 dl hackad persilja
1 ägg
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
2½ dl matlagningsgrädde
smör
1 msk soja
1 dl solrosskott
Skala och finhacka vitlöken. Skala och grovriv morot och rotselleri.
Blanda färsen med vitlök, morot, rotselleri, persilja, ägg, salt och 1 dl grädde till en jämn färs.
Forma till 8 biffar. Stek dem i smör i en stekpanna 3-4 min på varje sida. Häll i resten av
grädden i pannan. Krydda med soja och låt koka några min. Strö över solrosskotten.
Servera biffarna med lättstekta grönsaker och kokt potatis.
Receptet är hämtat ur Mat för ditt barn Camilla Porsman och Fredrik Paulún 2003
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Bilaga 4: Förslag på litteratur som handlar om kost och kroppen.
Förslag på rolig litteratur som handlar om kost och kroppen:
Från glass till bajs Alton S; Sharrat 2007 (Bok)

” En cell – sam historia” Albert Barillé 1986 (DVD- Film) Ansvarig utgivare Niko Scheiman
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