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Sammanfattning: Den här undersökningens syfte är att granska sockrets varande i 

förskolemåltiderna. Data till undersökningen har samlats in genom enkäter som besvarats av 

65 pedagoger i 10 förskolor i en kommun. Samtliga pedagoger anser att sockerdebatten har 

påverkat förskolemåltidernas innehåll så att frukosten och mellanmålets sockerinnehåll har 

minskat, medan en majoritet ser lunchens som oförändrat.  

 

Resultaten av svaren från pedagoger i centralorten respektive de i småorter skiljer sig åt vad 

gäller vissa enkätfrågor. Denna skillnad är statistiskt säkerställd och innebär att fler pedagoger 

i centralorten än i småorterna anser att alla måltider är bra, mellanmålet innehåller acceptabel 

mängd socker, frukostens sockerinnehåll har minskat och att socker påverkar hälsan negativt.  

 

Socker och dess varande debatteras flitigt i vårt samhälle och nya forskningsrön presenteras 

emellanåt. För att försäkra sig om aktuella kunskaper i ämnet erfordras ett kunskapssökande 

och sovrande bland faktakällorna.   
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1 INLEDNING 
 

Socker och dess varande samt inverkan på hälsan är ett aktuellt ämne vilket har noterats i den 

pågående sockerdebatten i media och bland allmänheten. Livsmedelsverket (2007) anser att 

då barn äter många av sina måltider på förskolan har pedagogerna stora möjligheter till att 

tillgodose barnens behov av närings- och energirika måltider som samtidigt inte innehåller för 

mycket socker. Vid dessa måltider kan personalen föregå med gott exempel genom att ha en 

positiv attityd till maten i allmänhet och till hälsosam mat i synnerhet.    

 

Mitt intresse för kost relaterad till sockerkonsumtion har fått som resultat att jag under mina 

praktikveckor på en förskola under lärarutbildningens gång observerat vad barnen äter och 

reflekterat över sockermängden i måltiderna. Emellertid har jag inte kunnat hitta någon studie 

som visar om innehållet i måltiderna på förskolan har förändrats utifrån sockerdebatten i vårt 

samhälle. Därav mitt val av ämne för examensarbete.   

 

Syftet med denna undersökning är att granska sockrets varande i förskolemåltiderna. Vidare 

önskas ta reda på om pedagogerna har kunskap om sockrets inverkan på hälsan, vilken 

inställning de har till sockerinnehållet i förskolemåltiderna och om sockerdebatten har 

påverkat deras innehåll, samt huruvida pedagogerna uppmuntrar barnen till ett minskat 

sockerintag 

 

1.1 Bakgrund 

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, säger under rubriken Utveckling och lärande ”att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” 

(Skolverket 2009, s 9).  

 

FN:s barnkonvention, artikel 24, deklarerar ”att konventionsstaterna skall tillhandahålla 

näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning” och ”att föräldrar och barn har tillgång till 

undervisning om barnhälsovård och näringslära” (Unicef 1989). 

 

 

1.1.1 Begreppsförklaringar 
 

Pedagog 

I den här undersökningen används ordet pedagog som benämning på de vuxna som arbetar 

med barnen i förskolegruppen. Ordet används oberoende av vilken utbildning personen har 

och kan därmed omfatta förskollärare, barnskötare och andra.   

 

Socker  

I de fall där ordet socker används syftar det till sockerarter/kolhydrater. Däruti ligger en 

upprepad användning av ordet socker 
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Sockerdebatt 

Uppsatsen handlar om huruvida sockerdebatten har påverkat förskolemåltidernas innehåll. I 

de fall där ordet sockerdebatten används avser det debatten om livsmedels sockerinnehåll. I 

kommande litteraturgenomgång presenteras mer ingående de sockerarter som förekommer i 

livsmedel för att läsaren ska få en bättre förståelse för sockerdebatten och dess komplexitet.   

 

Pivottabell 

Pivottabeller används för att analysera data på olika sätt. De kan summera, analysera för ett 

visst syfte, förbereda data för diagram, filtrera och skapa rapporter (Ansell 2007). 

 

t-test 

t-test är en hypotesprövning där det undersöks huruvida skillnad i medelvärde mellan två 

normalfördelade populationer förekommer (Ansell 2007). 

 

p-värde 

Denna undersöknings nollhypotes är att resultatet av enkätsvaren från pedagoger i 

centralorten respektive de i småorter inte skiljer sig åt. Trost (2007) beskriver hur P-värdet 

betecknar sannolikheten för att undersökningens resultat är fel och att nollhypotesen är rätt. P-

värdet är sannolikheten att, om nollhypotesen är sann, fås samma p-värde vid en upprepning 

av försöket i grupper valda slumpmässigt. Ett väldigt lågt p-värde, < 0.05, indikerar väldigt 

låg sannolikhet att nollhypotesen är sann medan ett högt p-värde visar på väldigt låg 

sannolikhet att nollhypotesen är falsk. Därmed är det som testats rätt med 95 % sannolikhet.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Sockerarter i kosten 
 

Kolhydrater är ett gemensamt namn för sockerarter vilka förekommer fritt i maten eller sitter 

ihop i långa kedjor som kallas stärkelse, och är det övervägande energigivande näringsämnet i 

bröd, grönsaker, frukt, pasta, socker, rotfrukter och frukostcerealier. Kolhydrater, förutom fett 

och protein, är kroppens viktigaste näringsämne då de ger bränsle till hjärnan och musklerna. 

(Brunnberg 2006). Kolhydrater finns också i alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin, drinkar 

blandade med fruktjuice samt mejeri- och spannmålsprodukter (DesMaisons 2003).    

 

 

Brunnberg (2006) beskriver hur kolhydrater består av följande sockerarter. 

 

 

1) Monosackarider, enkla sockerarter som består av enskilda sockermolekyler: 

 

 

 Glukos, kallas även för druvsocker och finns naturligt i frukt och de flesta andra 

växter. Glukos är hjärnan och musklernas bränsle, och samtidigt den mycket viktiga 

sockerart som transporteras runt i blodomloppet i form av blodsocker. Glukos 

förekommer även som stärkelse, samt i många kostfibersorter vilka är uppbyggda av 

glukoskedjor.  

 

 Fruktos, ett annat namn för fruktsocker, finns framförallt i frukter men också i 

grönsaker. Fruktos är en mindre bra energikälla för kroppens muskler då den lagras 
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in, eller omvandlas till fett, i levern eller skickas ut i blodet som blodfett. Ett högt 

intag av fruktos i samband med en låg energiförbrukning kan därmed innebära en 

mycket negativ effekt på blodfetterna. 

 

 Galaktos, finns i regel inte fritt i maten utan ingår som beståndsdel i mjölksocker, eller 

förekommer i naturprodukter så som t.ex. gummi och pektin. 

 

 

2)  Disackarider, dubbla sockerarter som består av två sockerenheter: 

 

 Maltos, även kallad maltsocker, består av två glukosenheter och bildas när stärkelsen i 

groende korn bryts ner. När dessa torkats och malts får vi malt, en produkt som 

förekommer i många olika livsmedel och bl.a. används vid tillverkning av öl och 

whisky. Maltos har liknande effekter på människokroppen som glukos, med den 

skillnaden att den inte lika lätt ger magproblem vid höga doser.  

 

 Sackaros, d.v.s. sukros eller vanligt vitt socker, är uppbyggt av en fruktos- och en 

glukosenhet, och utvinns från sockerrör och sockerbetor. Sackaros används inom 

livsmedelsindustrin.  

 

 Laktos, är ett annat namn för mjölksocker och består av en glukos- och en 

galaktosenhet. Laktos finns i däggdjursmjölk och är en sockerart som återfinns i 

mejeriprodukter.     

 

 

3) Polysackarider, sammansatta kolhydrater som består av minst 3 och upp till tusentals 

sockerenheter:  

 

 Amylos, är den mindre beståndsdelen i stärkelse. Stärkelse i sin tur finns i bl.a. potatis, 

pasta, ris och mjöl. 

 

 Amylopektin, är den huvudsakliga beståndsdelen i stärkelse. 

 

 Kostfiber, är en kolhydrat som inte kan brytas ner av tarmens enzymer och därför inte 

ger människokroppen någon energi. Merparten kommer från vegetabiliska cellväggar 

som till en del består av cellulosa, en fibersort uppbyggd av glukoskedjor. Kostfibrer 

ger mättnadskänsla, underlättar tarmverksamheten, minskar risken för förstoppning 

och finns i bl.a. fullkornsbröd, torkade ärter, bönor, linser, grönsaker och rotfrukter.   

 

 

1.2.2 Socker och dess funktion i människokroppen 

Sockerarter ger snabbt energi till kroppen och används som energikällor till hjärnan och 

musklerna, men trots det är inte socker eller någon annan sorts kolhydrat något ämne vi 

absolut behöver inta då våra kroppar själva kan skapa socker av protein. Kolhydraterna bryts 

ner till glukos i magen för att sedan transporteras med blodet till alla celler. När vi äter 

kolhydrater stiger blodsockerhalten, och blir den för hög påverkas blodkärl och celler negativt 

vilket ökar risken för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar. Lyckligtvis har människokroppen 

mekanismer för att hålla blodsockerhalten på en jämn nivå genom att utsöndra hormonet 

insulin vars uppgift är att styra upptaget av socker från blodet till cellerna. Ju mer socker som 
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cellerna tar upp desto lägre blir blodsockerhalten. Samtidigt är det inte bra när halten blir för 

låg eftersom blodsockret är ett mycket viktigt bränsle för hjärnan. En för låg blodsockerhalt 

kan i extremfallet innebära medvetslöshet eller död, men hos friska människor sker inte detta 

eftersom de har ett system vars uppgift är att öka blodsockerhalten. Detta sker med hjälp av 

hormonet glukagon vars uppgift är att hämma upptaget av blodsocker till cellerna samtidigt 

som lagrat socker i levern frisätts till blodet (Brunnberg 2006). 

Franck (2005) däremot anser att ett intag av socker är livsnödvändigt och dessutom kopplat 

till hjärnans dopaminfrisättning i belöningssystemet. Erlanson-Albertson (2004) tillägger att 

dopamin är en signalsubstans som utsöndras när vi äter, har sex eller använder droger. Vad 

gäller maten är det speciellt energirik sådan såsom fett och socker som aktiverar 

belöningssystemet, och anledningen till detta skulle kunna vara att dessa ämnen har haft en 

betydande roll för evolutionen vad gäller människohjärnan och människans särart.   

Livsmedelsverket (2009) berättar att socker är en ren kolhydrat som enbart ger energi och inte 

innehåller några vitaminer, mineralämnen eller kostfibrer. Av den orsaken kallas socker ofta 

för tomma kalorier, men Erlanson-Albertson (2004) menar att då hjärnan behöver ständig 

energitillförsel är socker nödvändigt för att den ska fungera. DesMaisons (2003) anser att 

socker i sig inte är dåligt utan livgivande genom att de kolhydrater vi äter bryts ner till glukos 

som sedan transporteras runt i kroppen för att användas som energi i kroppens celler. Däremot 

menar DesMaisons att det är viktigt vilken form av socker vi äter och Ehdin (2005) tillägger 

att vi av den orsaken ska äta socker i form av långsamma kolhydrater. Dessa innehåller en 

större andel stärkelse och omsätts förhållandevis långsamt då de måste fördelas mer. De 

snabba kolhydraterna däremot omsätts snabbt till monosackarider vilka sprids ut i blodet som 

glukos och har till följd att blodsockret höjs snabbt. Äter vi däremot långsamma kolhydrater 

hålls blodsockret på en jämnare nivå, vi får ett stabilare humör, ökar vår produktion av 

serotonin som är det kroppsegna ämne som skapar känslor av välbefinnande, och ger oss en 

inre frid och bättre sömn som resultat. Erlanson-Albertson (2004) tillfogar att de positiva 

följder som följer en sockerkonsumtion är en känsla av eufori, välbehag och smärtlindring.  

 

 

1.2.3 Socker i livsmedel 
 

Livsmedelsverket (2009) behandlar i sin rapport om vilseledande märkning med produkters 

innehåll av socker, hur 61 produkter hos 15 företag kontrollerades vad gäller vilseledande 

märkning av sockerinnehåll. Socker i livsmedel kan finnas i naturlig form eller/och tillsatt. 

Livsmedelsmärkning av typen utan tillsatt socker betyder att produkten inte innehåller tillsatta 

mono- eller disackarider eller något annat livsmedel som används på grund av sina sötande 

egenskaper såsom fruktkoncentrat, torkad frukt, honung m.fl. Till denna kategori hör även 

påståendet ”osötad/t”. Vidare berättas att kampanjens mål bl.a. var att konsumenter inte ska 

vilseledas när de handlar mat. De livsmedel som undersöktes var läsk, saft, marmelad/sylt, 

müsli/frukostblandningar, mejeriprodukter, bageriprodukter, konfektyr, barnmat m.fl. Dessa 

produkter vänder sig till konsumenter i allmänhet, inklusive barn. Om en produkt är märkt 

utan tillsatt socker kan det ha som resultat att konsumenter tror att den inte innehåller några 

sockerarter alls, vilket den mycket väl kan då många livsmedel innehåller sockerarter på 

naturlig väg. Den borde då vara märkt innehåller naturligt förekommande socker/sockerarter.  

Resultatet av undersökningen visade att i 25 kontrollerade livsmedelsprodukter som var 

märkta med utan tillsatt socker eller osötat förekom naturliga sockerarter i 10 av dem. 
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Ehdin (2005) säger att det kan vara svårt veta hur mycket socker vi äter då ca 80 % av det är 

gömt i vanlig mat. Hon tar som exempel att en tallrik fruktyoghurt innehåller lika mycket 

socker som samma mängd läsk, och att frukostcerealier ofta innehåller mellan 15 och 54 

procent socker. Vidare beskriver hon hur många produkter som saluförs som frukostmat 

innehöll så mycket socker att de egentligen skulle kunna benämnas som dessert. Långkok och 

traditionen att laga mat från grunden har minskat i takt med den ökade användningen av hel- 

och halvfabrikat vilket i sin tur innebär ett ökat sockerintag då många av dessa produkter 

innehåller socker. Erlanson-Albertson (2004) beskriver hur lättprodukter med låg fetthalt 

istället innehåller mycket socker och därmed skapar övervikt då vi konsumerar dem i tron att 

de är nyttiga. Johansson (2005) berättar om det dolda sockret i den industrilagade maten och 

hur livsmedel såsom ketchup och frukostflingor är lika söta eller sötare än glass och istället 

borde kallas godis. DesMaisons (2003) tillägger att det kan vara svårt att veta om livsmedel 

innehåller socker då det i listan över ingredienser kallas för andra saker såsom dextrin, 

fruktos, galaktos, maltos, melass, polydextros, stärkelsesirap mm. Dessutom har många 

halvfabrikat ett sockerinnehåll av 35-40 gram per portion och inte sällan i form av dolt socker. 

  

 

1.2.4 Sockerkonsumtion och följdsjukdomar 
 

Johansson (2005) berättar hur forskarna under 1990-talet var oense huruvida det var socker 

eller fett som var mest hälsovådligt, men 2001 kom sockerlarmet där barnfetman erkändes 

som ett samhällsproblem samtidigt som det upptäcktes att barn hade icke tidigare skådade 

hälsoproblem och symptom på allvarliga sjukdomar som sattes i samband med en ökad 

sockerkonsumtion. DesMaisons (2003) förklarar hur tillsatt socker inte bara höjer blodsockret 

utan heller inte mättar utan t.o.m. ökar aptiten vilket i förlängningen skapar sjukdomar såsom 

fetma. Erlanson-Albertson (2004) beskriver hur insulinet som frisätts vid sockerintag 

stimulerar lagringen av fettväv då nivån av blodfetter stiger när sockret omvandlas till fett i 

levern. Det i sin tur kan leda till åderförkalkning.  

 

Marcus (2004) berättar att mer än ett barn av fem är överviktigt eller lider av fetma. Det 

förklarar Hernell, Flodmark och Perlhagen (2007) med att barnen äter mat som innehåller 

mycket fett och socker samt dricker sockersötade drycker som stimulerar aptiten, triggar 

hjärnans belöningssystem och försvagar aptitregleringen vilket kan skapa övervikt genom att 

barnen äter mer. Den övervikten och fetman kan i sin tur skapa hjärt- och kärlsjukdomar, 

ortopediska problem, insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Marcus (2004) 

berättar dessutom hur det hos ett barn i åttaårsåldern som lider av fetma redan kan påvisas 

förändringar i blodkärlen som är förstadier till åderförkalkning. Dessa kan sedan utvecklas till 

hjärt- och kärlsjukdomar och leda till för tidig död.  

 

Livsmedelsverket (2007) menar att då barn i allmänhet äter för mycket godis, glass, läsk, saft, 

snacks och bakverk får det en konsekvens av för stort intag av mättat fett, socker och salt. 

Dessa barns matvanor ökar risken för karies, övervikt, fetma, diabetes samt hjärt- och 

kärlsjukdomar. Samtidigt poängterar Livsmedelsverket att ett mindre intag av socker kan gå 

för sig, speciellt om matvanorna samtidigt är goda, men att vi ska tänka på att socker saknar 

näringsämnen, söta livsmedel innehåller mycket energi, och att drycker sötade med socker 

inte mättar men däremot ger många kalorier. Brunnberg (2006) menar att ett högt intag av 

snabba kolhydrater i form av rent socker kan leda till övervikt eller förhöjda blodfetter, och en 

hög konsumtion av tillsatt fruktsocker kan öka risken för typ 2-diabetes. Tillsatt fruktsocker är 

ett vanligt sötningsmedel i läsk, saft, juice, yoghurt, glass, kakor, lightprodukter, godis och är 

dubbelt så sött som vanligt socker och omvandlas mycket snabbt till kroppsfett. Tillsatt socker 
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i andra former så som glukos, d.v.s. druvsocker, och sackaros, vanligt vitt socker, är också 

hälsovådligt och ska undvikas. I och med det menar författaren att vi kan fortsätta äta frukt 

som förutom naturligt fruktsocker dessutom innehåller fibrer som mättar och vitaminer som 

våra kroppar behöver. 

 

 

1.2.5 Socker och barn 

 
Hernell, Flodmark och Perlhagen (2007) refererar till en rikstäckande kostundersökning som 

gjordes 2003 på barn i åldrarna 4, 8 och 11 år. Resultaten visar att knappt 25 procent av 

barnens kaloriintag kom från godis, läsk, glass, snacks och bakverk, d.v.s. livsmedel som 

innehåller mycket socker.  

 

Livsmedelsverket (2006) berättar hur ovan nämnda undersökning visar att barnens intag av 

tillsatt socker överskrider det rekommenderade med 30-50 procent. De produkter med tillsatt 

socker som barnen åt var mestadels läsk, saft, godis, smaksatta mejeriprodukter, bullar, kakor 

och kex. Sockerintaget skulle kunna minskas drastiskt om det istället för läsk och saft 

serverades vatten, och om barnen skulle minska rejält på sitt godisintag. Intaget av juice bör 

begränsas till högst 1 dl per dag då den innehåller mycket socker i naturlig form men lite 

fibrer. Livsmedelsverket (2007) rekommenderar förskolan att helt utesluta, eller endast vid 

enstaka särskilda tillfällen, servera sötsaker såsom söta drycker, bullar, kakor, kex, glass, 

snacks och godis, och att fira barnens födelsedagar på ett sätt som inte innebär att de serveras 

något att äta. Barnen kan ändå få känna sig speciella och utvalda om personalen planerar 

någon rolig aktivitet istället.  

 

Johansson (2005) har studerat relationen mellan barn och socker och berättar i sin 

forskningsrapport om godis som tidigare legat i färdiga påsar i affärerna började säljas i 

lösvikt under 1980-talet. Samtidigt placerades allt godis på ett synligare sätt och 

förpackningarna blev större. Diskussioner har förts på förskolor vad gäller söta mellanmål och 

många har bytt ut söta krämer e.d. till smörgås eller/och filmjölk. Frågan om det ska serveras 

glass eller tårta vid barnens födelsedagar är inte enbart en sockerfråga utan också en social 

sådan då dessa festligheter är kopplade till social samvaro och kan därmed vara en tradition 

som det inte är okomplicerat att upphöra med. 

 

Erlanson-Albertson (2004) anser att barn behöver mer energi än vuxna p.g.a. de växer, och i 

och med det attraheras barnen i högre grad av söta smaker. Vuxna kan via sina känsliga 

smakreceptorer reglera sitt sockerintag men den möjligheten tycks enligt undersökningar 

saknas hos barn, vilket enligt författaren ger vuxna den uppgiften att hjälpa barnen med det. 

Socker, särskilt i dryck, leder till fetma och bör intas vid ett begränsat antal tillfällen. Där 

ingår läsk, saft och juice.  

  

Marcus (2004) menar att numera är godis, glass, läsk och bullar inget ovanligt utan barn äter 

det till vardag så väl som till fest. Han beskriver hur personal i förskolan kan tycka synd om 

barnen om de inte ska få äta glass e.d. medan Marcus anser att det är synd om de barn som 

inte får hjälp med att avhålla sig från sötsaker och därmed undvika övervikt. Vidare berättar 

han hur förskolepersonal är av den åsikten att det inte gör något om barnen äter sådant vid 

enstaka tillfällen, men Marcus menar att det med det synsättet alltid finns ursäkter för att 

regelbundet äta sötsaker då året är fullt med olika slags helg/bemärkelsedagar av alla de slag. 

Dessutom händer det att barnen belönas med socker eller får sötsaker bara för att det är dåligt 

väder ute. Hernell, Flodmark och Perlhagen (2007) berättar också hur barn belönas eller 
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tröstas med något att äta vilket ökar risken för att utveckla övervikt. Marcus (2004) säger 

vidare att det naturligtvis är viktigt vad barnen äter i hemmet men samtidigt äter barnen 

många av sina måltider på förskolan vilket gör att de har stor betydelse. Om inte pedagogerna 

kan sätta gränser vad gäller sockerkonsumtion i samband med födelsedagar o.s.v. kan det 

innebära svårigheter för föräldrarna att göra det då de kan uppleva ett grupptryck att ta med 

godsaker när alla andra gör det. Marcus menar också att de proffsiga pedagogerna i förskolan 

kan skapa andra sätt att fira barnen än att äta tillsammans. 

 

Matz (2004) beskriver hur en förskola i Malmö radikalt har ändrat sin policy vad gäller glass 

och andra sötsaker. Förut firades ofta de barn som fyllde år med medhavd glass eller tårta och 

mellanmålen kunde bestå av söta krämer o.s.v. men inte nu längre. Idag firas barnen med sång 

och annan uppmärksamhet, och barnen har fått lära sig att det går att fira sin födelsedag utan 

att äta sötsaker. Anledningen till förändringen var larmen om övervikt och åldersdiabetes hos 

barn, och numera serveras aldrig tomma kalorier förutom på månadens festdag. Förskolan 

införde månadens festdag som ett medel att fira månadens födelsedagsbarn med utsmyckning 

av hela förskolan, uppträdande, vackert dukade bord med näringsrik mat men med muffins, 

marängsviss eller glass till mellanmål. Detta gör att barnen verkligen upplever att det är en 

speciell dag och ett undantag. Förskolan har gått så långt att det inte serveras fikabröd i 

personalrummet så som det gjordes tidigare, för även på det området vill personalen föregå 

med gott exempel. 

 
 

1.2.6 Socker – en drog? 

 
DesMaisons (2003) ser socker som en beroendeframkallande drog som skulle förbjudas om 

den marknadsfördes för första gången idag. Ehdin (2005) menar dessutom att socker är en 

mycket negativ drog som gör män trötta, irriterade och aggressiva medan kvinnor blir 

nedstämda, deppiga och olustiga. Barn i sin tur blir inte sällan ”höga” på socker vilket 

resulterar i hyperaktivitet, oro och retligt humör.  

 

Brunnberg (2006) beskriver hur han från att inte alls ha trott att sockerberoende existerar har 

ändrat ställning genom att ha träffat människor som han är övertygad har varit 

sockerberoende. Han hänvisar dessutom till aktuell forskning som visar att droger och socker 

stimulerar samma områden i hjärnan. Erlanson-Albertson (2004) refererar till experiment i 

form av djurförsök vars resultat visar att sockerberoende, åtminstone hos råttor, existerar. Vad 

gäller människor kan inte samma försök utföras p.g.a. etiska orsaker, men författaren menar 

att biologiska skäl såsom det faktum att människans hjärna är stor jämfört med djurvärldens 

p.g.a. att vi i evolutionens vagga åt mycket frukt gör att vi idag genom att äta socker aktiverar 

belöningssystemet i hjärnan och lockar till fortsatt konsumtion. Författaren menar vidare att 

sockerberoende existerar och då vi är skapta till att bejaka god mat samt söta livsmedel, och 

har ständig tillgång till det, är det inte heller konstigt om vi blir beroende.   

 

Lindroos (2005) motsätter sig Erlanson-Albersons påståenden ovan om att sockerberoende 

hos människor existerar. Hon menar att trots att övervikt p.g.a. högt sockerintag förekommer 

ska det inte förväxlas med de mycket svaga bevisen för att sockerberoende finns hos 

människor. Lindroos kritiserar Erlanson-Albertsons brist på belägg för vissa påståenden, och 

är skeptisk till de djurförsök denne refererar till i sin bok då Lindroos menar att djurs 

beteenden och val av mat inte går att jämföra direkt med människors. Vidare är hon kritisk till 

en enkätundersökning i Erlanson-Albertsons bok gällande sötsaksberoende, som enligt 

Lindroos var för snäv och begränsad för att kunna påvisa sockerberoendets existens. 
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Johan Franck (2005) tillägger att i västvärlden är det höga sockerintaget ett problem och han 

tillstår dessutom att fetman, och ett högt intag av kolhydrater, har spridit sig globalt utan 

undantag för fattiga länder. I samband med det har frågan om sockerberoende existerar 

uttalats, men Franck menar att vi ska skilja på ätstörning och beroende då sockerintag inte 

uppvisar samma abstinenssymptom eller ”ger samma förändringar i genuttrycket i hjärnans 

belöningssystem som beroendeframkallande medel”(s 1633). Han utesluter dock inte att 

forskare jämför de olika tillstånden för att se om det finns gemensamma riskfaktorer eller 

neurobiologiska sådana. Vidare menar Franck att onormalt högt sockerintag istället bör kallas 

ätstörning och i många fall hetsätningsstörning eller ätstörning UNS, d.v.s. ätstörning utan 

närmare specifikation. Att använda termen sockerberoende är olyckligt då det enligt honom 

skulle betyda att socker, alkohol och narkotika är likvärdiga.  Franck tvivlar dock inte på att 

ett högt intag av kolhydrater kan ge liknande symptom som dem vi får av 

beroendeframkallande medel, men att de är av en annan grad.  Han ifrågasätter dessutom om 

det är möjligt att vara s.k. sockerberoende utan att vara överviktig eller lida av ätstörning, och 

menar att det enda svaret på den frågan är nej. 

 

Författarna ovan må vara oense om huruvida socker är en drog eller inte, men de är alla 

överens om att ett högt sockerintag påverkar hälsan negativt och att vi därför bör begränsa 

konsumtionen.   

 

1.3 Frågeställningar 

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1) Hur ser pedagogernas inställning till sockerinnehållet i måltiderna på förskolan ut?  

 

2) Har pedagogerna kunskap om sockrets inverkan på hälsan? 

 

3) Arbetar pedagogerna medvetet med att sporra barnen till en god hälsa genom minskat 

sockerintag? 

 

4) Har sockerdebatten påverkat förskolemåltidernas innehåll? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

 

I kommunen där undersökningen utfördes finns ett fyrtiotal förskolor och ett representativt 

urval gjordes enligt Trosts (2007) anvisningar genom att välja ut 5 förskolor i kommunens 

centralort och ytterligare 5 i mindre orter vilket betyder att sammanlagt 111 pedagoger blev 

erbjudna att deltaga, och 65 stycken valde att så göra. Förskolorna är kommunala och har 

mellan två till fyra avdelningar vardera. 

       

Undersökningen följer de forskningsetiska krav Johansson & Svedner (2006) föreskriver 

genom att informationsbrevet tydligt informerar om undersökningsmetoderna och själva 

undersökningens syfte, deltagarna upplyses om att medverkan är frivillig, svaren kommer att 

behandlas konfidentiellt och förvaras på ett betryggande sätt samt endast användas för mitt 

forskningsändamål för att sedan förvaras inlåsta på Högskolan i Gävle innan de senare 

förstörs. Vidare informeras de medverkande om att förskolans eller deras egna personliga 

identiteter inte kommer att avslöjas i uppsatsen. Skulle frågor hos deltagarna uppstå finns 

telefonnummer till mig och min handledare i brevet.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Den undersökningsmetod som valts är kvantitativ i form av enkäter, då det ska granskas hur 

många eller hur stor del av förskolepedagogerna som besvarar enkätfrågorna med liknande 

eller skilda svar. I enlighet med Trosts (2007) råd har enkätfrågorna utformats med 

utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar och syfte.  

 

2.3 Procedur  

 

Varje enkät består av 7 sidor och då min avsikt var att informationsbrevet (se bilaga 1) skulle 

vara en del av frågeformuläret (se bilaga 2) fick det utgöra dess första sida, vilket i sin tur 

innebar att Trosts (2007) anvisningar följdes så att alla deltagare fick ett eget exemplar med 

lättåtkomlig information om undersökningen, mina och handledarens kontaktuppgifter och 

datum för insamlandet av enkäterna. Informationsbrevets innehåll bestod dessutom av en kort 

presentation av mig själv och inriktningen på min utbildning, undersökningens syfte och en 

poängtering av hur viktigt besvarandet av frågorna skulle vara för min kommande roll som 

lärare i förskolan. Vidare presenterades vad de etiska forskningskraven innebar för varje 

deltagare i undersökningen. 

 

Ursprunget till enkätfrågornas formuleringar är den litteratur i referenslistan som innefattar 

socker och hälsa, samt ett examensarbete vid namn Goda matvanor i förskolan skrivet av en 

student på lärarutbildningen vid Växjö universitet (Malm och Ljung 2007). Ett antal frågor 

skapades på eget bevåg medan andra är från ovan nämnda uppsats i sin originalform eller 

omarbetade. Johansson & Svedner (2006) anser att genom nyttjandet av en tidigare enkät ökas 

möjligheten till att konstruera bra frågor i sin egen. De menar dessutom att det har den 

fördelen att uppsatsskrivaren kan relatera sina egna resultat till den tidigare undersökningens.  

Enligt anvisningarna ifrån Trost (2007) lades en betydande del tid och arbete ned på 

enkätfrågornas formulering så att det klart och tydligt skulle finnas en förbindelse mellan 
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frågorna och uppsatsens frågeställningar. Vidare delades en provenkät ut till en bekant med 

goda kunskaper inom svenska språket för att få synpunkter, goda råd och en försäkran om att 

enkätfrågornas innehåll var begripligt och adekvat. Utifrån Johansson och Svedners (2006) 

råd formgavs enkätfrågorna med så få och lättförståeliga ord som möjligt och därtill fasta 

svarsalternativ där endast en sak tas upp i varje fråga samt med plats att skriva kommentarer 

under.  Enkätsvaren består till största del av en 4-gradig skala där 1 står för nej, inte alls eller 

nej, absolut inte, och 4 står för ja, mycket eller ja, absolut. Anledningen till att några frågor 

däremot endast har tre svarsalternativ är p.g.a. hur frågorna är ställda. Den fråga som 

behandlar kön är av naturliga skäl utformad med endast två svarsalternativ medan den som 

omfattar antal år i yrket har en tom rad där deltagaren själv fyller i svaret.  

 

Johansson och Svedners (2006) direktiv för att säkra en hög svarsprocent fick konsekvensen 

att inför distributionen av enkäten kontaktades varje förskola per telefon för att få en 

presentation av mig och mitt val av examensarbete så det gick att utröna om intresse fanns för 

att deltaga i undersökningen. Vidare skickades inte enkäterna per post utan lämnades över 

personligen. Detsamma gällde för insamlandet av svaren vilket egenhändigt utfördes en vecka 

senare.    

 

2.4 Analysmetoder 

 

Samtliga pedagogers svar fördes in i ett kalkylblad i Excel och de svar som berör uppsatsens 

fyra frågeställningar presenteras i tabellform i resultatredovisningens avsnitt insamlad data. 

För att kunna filtrera fram uppgifter som är intressanta för tillfället samt göra beräkningar och 

jämförelser mellan svaren på alla frågor skapades en pivottabell. Däri har jag sökt både 

samstämmigheter och avvikelser i uppfattningar mellan pedagoger i centralorten och 

småorterna och dessa presenteras i löpande text i avsnittet statistiskt säkerställda skillnader.  
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3 RESULTAT 

3.1 Insamlad data 

 

Nedan redovisas insamlad data som använts för att besvara de fyra frågeställningarna. 

 

 

3.1.1 Hur ser pedagogernas inställning till sockerinnehållet i måltiderna på 

förskolan ut?  
 

För att besvara denna frågeställning har jag tittat på resultaten av frågorna 10, 13 och 16 som 

handlar om huruvida deltagarna anser att frukosten/lunchen/mellanmålet innehåller acceptabel 

mängd socker. Majoriteten av pedagogerna anser att dessa måltider absolut gör det medan de 

som inte håller med har angivit ”söt, hemsk sylt”, ”socker och kanel”, ”kaviar och messmör 

innehåller socker” som skäl till detta.  En förskola uppger att de alltid äter smörgås och mjölk 

till mellanmål numera, och detta på egen begäran. Det är inte alla deltagare som kommenterat 

sina svar, men de som har gjort det påpekar att sedan krämer, nyponsoppor, glass, juice och 

andra söta livsmedel plockades bort har de ersatts med smörgås och mjölk vilket gjort 

måltiden enformig och någon önskar variation i form av fruktsallad eller naturell yoghurt med 

banan. Vad gäller lunchen finns flera deltagares kommentarer att ”jag saknar kunskap om 

lunchens sockerinnehåll”.  

 

 

 

 
Figur 1. Pedagogernas syn på huruvida förskolemåltidernas sockerinnehåll är acceptabelt. 
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3.1.2 Har pedagogerna kunskap om sockrets inverkan på hälsan? 

 
För att få svar på det ställdes två frågor i enkäten, nummer 5 och 6. Fråga 5 i enkäten 

behandlar huruvida pedagogen anser sig ha kunskap om sockrets påverkan. Majoriteten anser 

att de har en hel del eller mycket kunskap om det, några menar att de saknar viss kunskap i 

ämnet medan inte en enda deltagare säger att de helt saknar det.  

 

 
Figur 2. Pedagogernas syn på omfattningen av sina kunskaper om sockrets påverkan av hälsan. 

 

 

 

 

 

Vidare i fråga 6 undras om deltagaren anser att socker påverkar hälsan negativt. Här anser en 

stor majoritet att det gör så en hel del eller mycket, medan några anser att det gör det till viss 

del. Ingen menar att socker inte påverkar hälsan negativt. 

 

 
Figur 3. Pedagogernas syn på i vilken omfattning socker påverkar hälsan negativt. 
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3.1.3 Arbetar pedagogerna medvetet med att sporra barnen till en god hälsa 

genom minskat sockerintag? 

 
Det ställdes 3 enkätfrågor som relaterar till frågeställningen: fråga 19, 20 och 21. I fråga 19 

(se bilaga 3) undrar jag om personalen, som ett resultat av sockerdebatten, fått några andra 

riktlinjer från rektor eller förvaltning vad gäller barnens sockerintag. Resultatet visar att de 

flesta fått en hel del nya direktiv, några få har mottagit många, och några enstaka har mottagit 

många nya riktlinjer. Antalet som inte fått några riktlinjer överhuvudtaget är knappt en 

fjärdedel. De som skrivit ner kommentarer anger att ”en dietist kom till ett föräldramöte”, 

”färre kalas” och ”direktiv från kostenheten”.  

 

I fråga 20 undrar jag om personalen medvetet arbetar med att uppmuntra barnen till goda 

kostvanor genom minskat sockerintag. Ca två tredjedelar menar att de gör det en hel del 

medan några få gör det mycket. En fjärdedel gör det ibland medan några stycken aldrig gör 

det. Den enda kommentarerna som gjordes var ”uppmuntrar barnen till att ta mindre”.  

 

 
Figur 4. Pedagogernas syn på i vilken omfattning de medvetet arbetar med att uppmuntra barnen till 

goda kostvanor genom minskat sockerintag.  

 

 

 

Vidare behandlar fråga 21 (se bilaga 3) huruvida personalen anser att aktiviteter på förskolan 

som innebär användning av socker, såsom bakning och födelsedagsfirande, ska tas bort. En 

knapp fjärdedel menar att de helt och hållet ska tas bort medan en tredjedel anser att de inte 

alls ska göra det. En dryg fjärdedel menar att de ska plockas bort till en del medan några 

stycken anser att det mesta ska vara kvar. Det här är den enda fråga där summan av de som 

svarat nekande är ungefär lika stor som de som svarat jakande. Frågan fick flest kommentarer 

av alla och består av svar såsom ”vi bakar ej”, ”har födelsedagsfirande 1g/månad”, ”bakning 

är matematik och därmed en meningsfull aktivitet”, ”vi bakar ibland”, ”vi har annorlunda 

födelsedagsfirande”, ”lukten stimulerar sinnen”, ”pepparkakor är tradition”, 

”födelsedagsfirande behöver inte innehålla socker”, ”det har vi redan tagit bort”, ”sunda 

förnuftet får råda”, ”firar med uppmärksamhet”.  
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3.1.4 Har sockerdebatten påverkat förskolemåltidernas innehåll? 

 
För att besvara denna frågeställning har jag tittat på svaren från frågorna 9, 12 och 15 som 

behandlar huruvida pedagogerna anser att frukosten/lunchen/mellanmålets sockerinnehåll ser 

ut idag jämfört med före sockerdebatten. Vad gäller frukosten menar ca två tredjedelar av 

personalen att sockerinnehållet har minskat, men beträffande lunchen dominerar de som 

tycker att sockerinnehållet är oförändrat. Mellanmålet däremot anser så gott som alla har 

minskat i sockerinnehåll.  

 

 

 

 
Figur 5. Pedagogernas syn på hur förskolemåltidernas sockerinnehåll ser ut idag jämfört med före 

sockerdebatten.   

 

3.2 Statistiskt säkerställda skillnader 

 

Denna undersöknings nollhypotes är att resultatet av enkätsvaren från pedagoger i 

centralorten respektive de i småorter inte skiljer sig åt och med hjälp av t-test undersöktes 

detta vilket visar att svaren på enkätfrågorna 6, 8, 9, 11, 14 och 16 skiljer sig åt mellan de två 

grupperna. P-värdet är < 0,05 vilket visar att skillnaderna är statistiskt säkerställda (Trost 

2007).  

 

 

Fråga 6. Anser du att socker påverkar hälsan negativt? 

 

Fler pedagoger i centralorten än de i mindre orter anser att socker påverkar hälsan negativt. 

 

 

 

Fråga 8. Vad anser du om frukosten som serveras på förskolan? 

 

Fler pedagoger i centralorten än de i mindre orter tycker att frukosten är bra. 
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Fråga 9. Vad anser du om förskolefrukostens sockerinnehåll idag jämfört med före 

sockerdebatten? 

 

Fler pedagoger i centralorten än de i mindre orter menar att förskolefrukostens sockerinnehåll 

har minskat som ett resultat av sockerdebatten. 

 

 

Fråga 11. Vad anser du om lunchen som serveras på förskolan? 

 

Fler pedagoger i centralorten än de i mindre orter tycker att lunchen är bra.  

 

 

Fråga 14. Vad anser du om mellanmålet som serveras på förskolan? 

 

Fler pedagoger i centralorten än de i mindre orter menar att mellanmålet är bra.  

 

 

Fråga 16. Tycker du att mellanmålet på förskolan innehåller acceptabel mängd socker? 

 

Fler pedagoger i centralorten än de i mindre orter anser att mellanmålet innehåller acceptabel 

mängd socker. 

 

3.3 Sammanfattande slutsatser  

 

Resultatet visar att  

 

 de flesta pedagoger anser att förskolemåltiderna absolut, eller till stor del, innehåller 

acceptabel mängd socker. 

 

 alla pedagoger anser att de har någon form av kunskap om sockrets påverkan av 

hälsan och att de tycker att socker i mer eller mindre omfattning påverkar hälsan 

negativt.  

 

 drygt tre fjärdedelar av pedagogerna har fått nya riktlinjer vad gäller barnens 

sockerintag. Den resterande delen har inte mottagit några nya anvisningar 

överhuvudtaget.  

 

 ca två tredjedelar av pedagogerna i stor eller ganska stor utsträckning arbetar medvetet 

med att uppmuntra barnen till goda kostvanor genom att minska sitt sockerintag, en 

fjärdedel gör det i viss mån medan några enstaka aldrig gör det. 

 

 drygt hälften av pedagogerna anser att aktiviteter på förskolan som innebär 

användning av socker ska plockas bort helt eller till stor del, medan resterande del 

menar att de ska vara kvar till stor del eller helt och hållet.  

 

 i stort sett alla pedagoger anser att det framförallt är sockerinnehållet i mellanmålet 

som minskats p.g.a. sockerdebatten, och en majoritet, d.v.s. ca två tredjedelar av 
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pedagogerna, anser att även frukostens sockerinnehåll har minskats. Vad gäller 

lunchen dominerar däremot antalet pedagoger som menar att dess sockerinnehåll är 

oförändrat. 

 

 svaren från deltagarna i centralorten jämfört med dem i mindre orter skiljer sig åt i 

frågorna 6, 8, 9, 11, 14, 16. De har alla ett pivotvärde under 0,05 som i sin tur visar att 

differenserna är statistiskt säkerställda. Skillnaderna innebär att fler pedagoger i 

centralorten än i småorterna anser att alla måltider är bra, mellanmålet innehåller 

acceptabel mängd socker, frukostens sockerinnehåll har minskat och att socker 

påverkar hälsan negativt.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning är att granska sockrets varande i förskolemåltiderna. Det har 

genomförts genom att efterfråga pedagogernas inställning till sockerinnehållet i 

förskolemåltiderna, huruvida de har kunskap om sockrets inverkan på hälsan och om de 

medvetet arbetar med att sporra barnen till en god hälsa genom minskat sockerintag.  

 

Enkätundersökningen visar att en betydande majoritet av pedagogerna anser sig ha goda 

kunskaper om socker och dess negativa inverkan på hälsan. Vidare säger sig de flesta av dem 

medvetet arbeta med att uppmuntra barnen till goda kostvanor genom minskat sockerintag 

samtidigt som de menar att förskolemåltiderna innehåller acceptabel mängd socker. Alla anser 

dessutom att sockerdebatten har gjort att frukosten och mellanmålets sockerinnehåll minskat 

medan en majoritet tycker att lunchens är oförändrat. 

 

Resultaten från den upprättade pivottabellen visar dessutom att resultaten från enkätfrågorna 

6, 8, 9, 11, 14, 16, skiljer sig åt mellan pedagogerna i centralorten och småorten.  Den 

skillnaden är dessutom statistiskt säkerställd. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

4.2.1 Generaliserbarhet 

 
Resultaten från denna undersökning kan inte generaliseras att gälla för alla förskolor i Sverige 

eller den kommun där den genomfördes, men jag menar ändock att 65 pedagoger från 

sammanlagt 10 förskolor i centralorten samt småorter är en jämförelsevis stor andel och 

relativt representativ. Trots det inser jag nu att om råden från Trost (2007) följts vad gäller ett 

större urval hade sannolikheten för generaliserbarheten ökat.  

 

Enligt råd från Johansson och Svedner (2006) har inga enkäter delats ut till den förskola där 

jag praktiserat eller till någon förskola vars personal jag känner personligen.  

 

 

4.2.2 Reliabilitet 

 
Inför undersökningen delades 111 enkäter ut och antalet besvarade uppgick till 65stycken, 

vilket utgör drygt 58 % av den totala summan. Det är naturligtvis inte möjligt att bortse från 

ett bortfall där 42 % av pedagogerna valde att inte medverka och hur det eventuellt har 

påverkat resultaten. Jag menar ändå att urvalet är representativt då 10 förskolor av 40 blev 

tillfrågade att deltaga och alla valde att göra så. 

 

De två förskolor som hade förhållandevis få deltagare var också de som uppvisade ett 

ointresse hos de personer som emottog och sedan distribuerade enkäterna till övrig personal. 

Vid insamlandet påstod pedagoger vid den ena förskolan att de inte ens fått information om 

att någon undersökning pågick. Den andra förskolan angav tidsbrist p.g.a. sjukledig personal 

och internutbildning. Trost (2007) ger anvisningar vad gäller förvarningar och påminnelser. 

Han menar att ett telefonsamtal eller brev som förvarnar om en kommande enkätundersökning 
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samt påminnelser inför insamlandet av enkäterna höjer svarsfrekvensen. I efterhand uppstår 

insikten att bortfallet kanske minskats om båda råden istället för endast det första hade följts.   

 

Enligt anvisningar från Johansson och Svedner (2006) har allt material delats ut och samlats 

in med samma förfaringssätt, och alla deltagare har haft lika lång tid på sig att besvara 

frågorna. Enkätfrågorna är välformulerade, har en tydlig förbindelse med frågeställningarna 

och inga skriftliga eller muntliga kommentarer har gjorts av deltagarna vad gäller förståelsen 

av enkätens innehåll. Detta kan anses gynnsamt för resultatets reliabilitet. Trost (2007) 

berättar om vikten av kongruens vid enkätundersökningar. Då ställs ett antal frågor om 

ungefär samma företeelse, alla nyanser fås med och sedan görs en jämförelse mellan de 

likartade frågorna. Så gjordes också i denna undersökning och dessutom besvarades var och 

en av uppsatsens fyra frågeställningar genom vardera två eller tre enkätfrågor vilket kan anses 

öka reliabiliteten.  

  

 

4.2.3 Validitet 
 

Vid användning av enkätfrågor ges en bred men ytlig information (Johansson & Svedner 

2006). Dock anser jag validiteten vara god då resultatet täcker det område som 

undersökningens syfte och frågeställningar innefattar. Enligt Trost (2007) ska enkätfrågorna 

mäta det de är avsedda att mäta vilket i denna undersökning innebär att i de frågor som 

efterfrågar vad pedagogerna anser om förskolemåltiderna finns svarsalternativen mycket 

dålig, dålig, bra, mycket bra. I de frågor som söker deltagarnas uppfattningar om 

förskolemåltidernas sockerinnehåll idag jämfört med före sockerdebatten passar inte de nyss 

nämnda svarsalternativen då jag inte är intresserad av vad de tycker om den utan om den har 

förändrats och i så fall hur. Därav valet av svarsalternativen minskat sockerinnehåll, 

oförändrat sockerinnehåll, ökat sockerinnehåll.  Då jag formulerat frågorna och angett 

svarsalternativen har inte pedagogerna haft någon möjlighet att svara på sitt eget sätt eller 

svara på följdfrågor som skulle kunna tänkas dyka upp. Detta har den fördelen att det är 

enklare att sammanställa alla svaren men den nackdelen att det inte går att utläsa nyanser i 

dem. Däremot har det under varje fråga funnits plats för kommentarer men många deltagare 

har valt att inte kommentera någon fråga alls medan några har kommenterat många. I 

efterhand anser jag att jag skulle följt Johansson och Svedners (2006) råd vad gäller den 

vanskliga användningen av enkätundersökning som enda metod, och antingen kombinerat 

kvantitativ samt kvalitativ dito, eller konstruerat enkätfrågor med både slutna och öppna 

svarsalternativ. 

 

 

4.2.4 Begreppsvaliditet 
 

Johansson och Svedner (2006) beskriver hur vanskligt det kan vara att utgå ifrån att alla 

människor åsyftar samma sak när de använder ett och samma ord. Därmed är det värdefullt att 

titta på om detta påverkat begreppsvaliditeten. I denna uppsats förekommer ordet socker flitigt 

och då i betydelsen sockerarter/kolhydrater om inte annat framgår. Detta framgår också i 

avsnitten begreppsförklaringar och litteraturgenomgång. Däremot när termen socker används i 

enkätfrågorna är det kanske inte uppenbart för pedagogerna exakt vad jag åsyftar. Därmed vet 

jag inte om de ser socker som enbart sackaros eller om de inkluderar alla 

sockerarter/kolhydrater. Detta skulle kunna påverka begreppsvaliditeten, och hade kunnat 

undvikas med en skriftlig förklaring i anslutning till enkätfrågorna. När Livsmedelsverket 

(2009) berättar hur socker är en ren kolhydrat som enbart ger energi och inte innehåller några 
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vitaminer, mineralämnen eller kostfibrer åsyftar de sackaros och inte sockerarter i allmänhet. 

Sammanfattningsvis menar jag att denna varierande betydelse av ordet socker kan skapa 

förvirring och risk för misstolkningar.     

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 
Frågeställningarna har besvarats och uppsatsens syfte är uppnått. Alla pedagoger anser att 

sockerdebatten har gjort att frukosten och mellanmålets sockerinnehåll minskat medan en 

majoritet tycker att lunchens är oförändrat. Vidare säger sig de flesta av dem medvetet arbeta 

med att uppmuntra barnen till goda kostvanor genom minskat sockerintag samtidigt som de 

menar att förskolemåltiderna innehåller acceptabel mängd socker. Vidare anser de sig ha goda 

kunskaper om socker och dess inverkan på hälsan. Däremot är det osäkert varifrån 

pedagogernas kunskaper om socker härstammar. Detta framgår inte i undersökningen, och 

vidare undrar jag vad pedagogerna menar då de säger att frukosten och mellanmålets 

sockerinnehåll har minskat. Menar de att måltiderna numera innehåller mindre del sackaros, 

eller att andelen sockerarter har reducerats? En intressant fråga som uppstår är om 

pedagogerna blivit vilseledda såsom Livsmedelsverket (2008) beskriver vad gäller 

livsmedelsmärkning av typen utan tillsatt socker eller om de besitter de kunskaper som visar 

att den märkningen inte är detsamma som sockerfri. Pedagogerna ger som exempel att söta 

livsmedel såsom krämer, nyponsoppa, fruktyoghurt har bytts ut till smörgås, naturell yoghurt 

med sylt och flingor och fruktsallad. Frågan väcks hos mig hur mycket bättre de alternativen 

är än de tidigare och därför använder jag mig nu av nya referenser och teorier tillsammans 

med de tidigare. Arla (2009) berättar att 100 g mellanmjölk innehåller 5 g 

kolhydrater/sockerarter. Brödinstitutet (2009) beskriver hur samma mängd bröd består av 60-

70 g kolhydrater och att allt bröd oavsett om det tillsatts socker eller inte vid bakningen 

innehåller 2-12 g sockerarter per 100g. Vidare berättar de att sötat bröd inte ger fler kalorier 

per skiva än osötat och det beror på att när socker eller sirap tillsätts i brödet minskas 

samtidigt mjölmängden. Mjöl innehåller till största del stärkelse som ger samma energi per 

gram såsom tillsatt socker. Brunnberg (2006) sammanfattar det resonemanget då han berättar 

att den sockerfria smörgås vi tror oss äta innehåller kostfibrer som är uppbyggda av 

glukoskedjor och är därmed inte sockerfri. Jag menar att detta är värt att ta i beaktning så vi 

blir medvetna om livsmedels sockerinnehåll vare sig det är i naturlig eller tillsatt form.         

 

Christer Enkvist (2009) hänvisar till medicintidskriften Journal of Clinical Investigation och 

däri studien Consuming fructose-sweetened, not glucose-sweetened, beverages increases 

visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans 

(Ai, Berglund, Havel, Hellerstein, Bremer, Beysen, Chiu, Cox, Dyachenko, Graham, Griffen, 

Hatcher, Keim, Krauss, McGahan, Nakajima, Nakano, Otokozawa, Schaefer, Schwarz, 

Seibert, Stanhope, Zhang 2009) vars resultat visar att fruktos och fetma har ett samband. 

Enkvist refererar till studien och menar att då fruktos, som det finns massor av i frukt, skapar 

bukfetma och ger insulinresistens, är det inte så självklart att frukt är så nyttigt som vi ges 

intryck av ifrån Livsmedelsverket m.fl. I studien gavs försökspersonerna lika mycket kalorier 

men i olika form. Den ena gruppen fick dem i form av glukos medan den andra fick fruktos. 

Bukfetman ökade mer i fruktosgruppen. Här anser jag att mer forskning är nödvändig för att 

se om sambanden mellan fetma och fruktos innefattar fruktos i naturlig form såväl som 

tillsatt. Den här undersökningen visar att en del förskolor bytt ut den tidigare juicen till vatten 

vilket också Livsmedelsverket (2007) rekommenderar. Vad gäller födelsedagsfiranden 

berättar många pedagoger att de firar barnen gemensamt en gång i månaden men då med glass 
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eller tårta. Detta stämmer delvis överens med Livsmedelsverkets (2007) rekommendationer 

men delen som innefattar förslaget att födelsedagar kan firas med roliga aktiviteter istället för 

att äta har inte slagit igenom.  

 

Alla, med undantag för några enstaka, pedagoger menar att de medvetet arbetar med att 

uppmuntra barnen till en god hälsa genom minskat sockerintag. Den enda kommentaren som 

gjordes var att den pedagogen uppmuntrar barnen genom att säga åt dem att ta mindre socker. 

Det som är anmärkningsvärt är att de som anser sig ha goda kunskaper om socker och 

uppmuntrar barnen till minskat sockerintag samtidigt äter socker i form av fikabröd i 

personalrummet. Även om inte barnen är med där så torde pedagogerna föregå med gott 

exempel och leva som de lär såsom Matz (2004) berättar att de gör på en förskola i Malmö. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

En majoritet av pedagogerna anser att förskolemåltiderna innehåller acceptabel mängd socker. 

De invändningar som ändå uppkommer handlar om söta tillbehör såsom sylt, socker, messmör 

och kaviar. Min undran är varför de inte helt enkelt tar bort dessa om de nu anses vara så 

onyttiga? Råder oenighet i arbetslaget huruvida detta ska göras, handlar det om gamla vanor 

som är svåra att bryta eller något annat?  Våra attityder till förändringar påverkar vårt sätt att 

handla. Att våga diskutera vilka inställningar och förhållningssätt vi har när det gäller socker 

kan få som resultat att dold kunskap lyfts till ytan och sprids i gruppen. Jag menar att 

pedagogerna ska våga diskutera, ifrågasätta och ta beslut vad gäller kosten. Kosten, som en 

del av hälsa, ingår ju i Lpfö-98 och därmed i vårt uppdrag.  

 

Alla pedagoger tycker att de har någon form av kunskap om sockrets påverkan av hälsan. Då 

en hel del kommentarer i svaren handlar om hur de tidigare söta mellanmålen bytts ut till 

mjölk och smörgås, naturell yoghurt med sylt på sidan om och fruktsallad vill jag gärna hur 

valet av dem gick till. Jag menar att borttagandet av söta mellanmål inte automatiskt betyder 

att alternativen blev bättre, utan att de kan ses över vad gäller näringsinnehåll och variation. 

Vad gäller naturell yoghurt med sylt på sidan anser pedagogerna det vara mycket nyttigare än 

t.ex. nyponsoppa. Det jag undrar över är varför sylten överhuvudtaget serveras som tillbehör? 

Att utesluta den och alla övriga livsmedel som innehåller en stor del socker torde vara en 

naturlig del av en framgångsrik sockerdebatt. Om konsumtionen av bröd har ett samband med 

fetma menar jag att det är viktigt att veta att alla brödsorter innehåller socker men att det 

skiljer sig ganska mycket mellan olika sorter. Där är det viktigt med valet av brödsort.   

 

 Pedagogerna besitter kunskap om socker, delvis från sockerdebatten, men frågan är om den 

är heltäckande och om så behövs? Vems uppgift är det att se till att förskolemåltidernas 

innehåll är tillfredställande vad gäller sockerhalten? Ingår det i det pedagogiska uppdraget? 

Jag menar att det stora ansvaret ligger på kommunens kostenhet men att pedagogerna ändå 

ska engagera sig i frågan, söka kunskap och inte tysta acceptera den mat som bjuds. Många 

livsmedelsprodukter anger inte hur mycket kolhydrater som utgörs av socker vilket gör att vi 

inte vet hur mycket dolt socker vi får i oss. Uppgifter vad gällande produkters halt av tillsatt 

socker respektive huruvida sackarosen bytts ut mot fruktos saknas också ibland. Pedagoger i 

förskolan skulle kunna utöva påtryckning gentemot de som levererar mat till förskolan och 

efterfråga en sådan märkning.  

 

Enkätfråga 21 (se bilaga 3) innefattar huruvida pedagogerna anser att aktiviteter på förskolan 

som innebär användning av socker, såsom bakning och födelsedagsfirande, ska tas bort. Där 
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delades åsikterna upp i ett nej- respektive ja-läger och är den enda fråga där summan av de 

som svarat nekande var ungefär lika stor som de som svarat jakande. Frågan fick flest 

kommentarer av alla och de bestod av svar såsom ”vi bakar ej”, ”har födelsedagsfirande 

1g/månad”, ”bakning är matematik och därmed en meningsfull aktivitet”, ”vi bakar ibland”, 

”vi har annorlunda födelsedagsfirande”, ”lukten stimulerar sinnen”, ”pepparkakor är 

tradition”, ”födelsedagsfirande behöver inte innehålla socker”, ”det har vi redan tagit bort”, 

”sunda förnuftet får råda”, ”firar med uppmärksamhet”. Jag menar att som pedagog är det 

viktigt, i allt som görs, att ställa sig frågan vilket syfte och mål har denna aktivitet. Aktiviteter 

som innehåller socker kan mycket väl vara motiverade och kan t.ex. hänvisas till målen i 

Lpfö-98 vad gäller naturvetenskap.   

 

Fortbildning i kostkunskap för förskolepedagoger vore önskvärd då nya forskningsrön 

presenteras kontinuerligt, men stundtals skiljer sig olika forskares resultat åt och som lekman 

kan det vara svårt att sovra bland dessa. Jag anser att måltiderna är en lika viktig del av den 

pedagogiska verksamheten som någon annan, och Utbildningsdepartementet (1998) anvisar i 

Lpfö-98 att ”förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande”. Det menar jag inbegriper 

kostlära och i förlängningen kunskap om sockrets inverkan på hälsan  

 

Undersökningen visar en skillnad i vad pedagoger i centralorten och småorter svarat på 

frågorna 6, 8, 9, 11, 14 och 16, och det väcker en nyfikenhet hos mig. Det vore intressant att 

undersöka detta och kanske kan det här examensarbetet inspirera någon att göra just det.  

 

Slutligen önskar jag påminna om vårt uppdrag vad gäller hälsa såsom det beskrivs i Lpfö-98 

(Skolverket 2009, s 9).   

 

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” 

 

För att kunna leva upp till detta menar jag att pedagogerna ska börja hos sig själva och 

utveckla sina kunskaper inom detta område, för att sedan kunna förmedla det vidare till 

barnen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Mitt namn är Christina Larsson och jag studerar på lärarprogrammet, inriktning 

Naturvetenskap Teknik och Matematik mot förskola, vid Högskolan i Gävle. Jag 

ska skriva ett examensarbete på C-nivå, vars syfte är att undersöka huruvida 

sockerdebatten i samhället har påverkat förskolemåltidernas innehåll.  

 

Våra kostvanor grundläggs i tidig ålder och därmed spelar förskolemåltidernas 

innehåll en stor roll. Den kunskap du kan bidra med vad gäller dessa är ytterst 

värdefull i min kommande roll som lärare i förskola, så därför vore jag mycket 

tacksam om du tog dig tid att besvara mina frågor. Din medverkan är frivillig. 

 

Undersökningen kommer att genomföras med enkäter och dessa ska lämnas ut 

till 10 förskolor i Hudiksvalls Kommun. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt, förvaras på ett betryggande sätt, och endast användas för mitt 

forskningsändamål. Förskolans eller din personliga identitet kommer inte att 

avslöjas i uppsatsen. När mitt examensarbete är avslutat kommer all insamlad 

data förvaras inlåst på Högskolan i Gävle för att sedan förstöras.  

 

Du är genom detta informationsbrev tillfrågad att medverka i studien, och jag 

ser mycket fram emot att få samarbeta med dig. Om du har några frågor, 

vänligen kontakta mig eller min handledare.  

 

Jag vore tacksam om du kunde fylla i enkäterna senast måndag 19/10 2009, så 

kommer jag personligen och hämtar dem tisdag 20/10 2009. 

 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Christina Larsson  

 

 

Christina Larsson  

Telefon: xxxxxxxxxx  

E-post: xxxxxxxxxxx 

 

Geir Loe, handledare, Naturvetenskap/N-inst. Högskolan i Gävle.    

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Enkät  

 
Ringa in ditt svar under respektive fråga. 

 

 
1) Kön 

 

Kvinna  Man 

    

 

 

 

 

2) Vilken utbildning har du? 

 

Förskollärare  Barnskötare          Barn och fritid Annan: .............................

   

Kommentar: 

 

 

 

 

 

3) Antal år i yrket: ................. 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

4) Äter du pedagogiska måltider när du arbetar? 

 

1  2 3  4 

Nej, aldrig     Ja, alltid 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

5) Har du kunskap om sockrets påverkan av hälsan? 

 

1  2 3  4 

Nej, inte alls     Ja, mycket 

 

Kommentar: 
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6) Anser du att socker påverkar hälsan negativt? 

 

1  2 3  4 

Nej, inte alls     Ja, mycket 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

7) Har ni personal sinsemellan diskuterat förskolemåltidernas sockerinnehåll? 

 

1  2 3  4 

Nej, inte alls     Ja, mycket  

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

8) Vad anser du om frukosten som serveras på förskolan? 

 

1  2 3  4 

Mycket dålig     Mycket bra 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

9) Vad anser du om förskolefrukostens sockerinnehåll idag jämfört med före sockerdebatten? 

 

Minskat sockerinnehåll Oförändrat sockerinnehåll  Ökat sockerinnehåll 

 

Kommentar:  

 

 

 

 

 

10) Anser du att frukosten på förskolan innehåller acceptabel mängd socker? 

 

1  2 3  4 

Nej, absolut inte    Ja, absolut 

 

Kommentar: 
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11) Vad anser du om lunchen som serveras på förskolan? 

 

1  2 3  4 

Mycket dålig     Mycket bra 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

12) Vad anser du om förskolelunchens sockerinnehåll idag jämfört med före sockerdebatten? 

 

Minskat sockerinnehåll Oförändrat sockerinnehåll  Ökat sockerinnehåll 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

13) Tycker du att lunchen på förskolan innehåller acceptabel mängd socker? 

 

1  2 3  4 

Nej, absolut inte    Ja, absolut 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

14) Vad anser du om mellanmålet som serveras på förskolan? 

 

1  2 3  4 

Mycket dåligt    Mycket bra 

 

Kommentar: 
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15) Vad anser du om förskolemellanmålets sockerinnehåll idag jämfört med före 

sockerdebatten?  

 

Minskat sockerinnehåll Oförändrat sockerinnehåll  Ökat sockerinnehåll 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

16) Tycker du att mellanmålet på förskolan innehåller acceptabel mängd socker? 

 

1  2 3  4 

Nej, absolut inte    Ja, absolut 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

17) Anser du att du kan påverka förskolemåltidernas innehåll vad gäller sockerinnehåll? 

 

1  2 3  4 

Nej, absolut inte    Ja, absolut 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

18) Har ni personal, som ett resultat av sockerdebatten, diskuterat om ni ska minska på 

sockerintaget på förskolan? 

 

1  2 3  4 

Nej, inte alls     Ja, mycket 

 

Kommentar: 
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19) Har ni personal, som ett resultat av sockerdebatten, fått några andra riktlinjer från rektor 

eller förvaltning vad gäller barnens sockerintag? 

 

1  2 3  4 

Nej, inte alls     Ja, mycket 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

20) Arbetar ni medvetet med att uppmuntra barnen till goda kostvanor genom minskat 

sockerintag? 

 

1  2 3  4 

Nej, inte alls     Ja, mycket 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

21) Anser du att aktiviteter på förskolan, som innebär användning av socker, ska tas bort? 

(såsom bakning, födelsedagsfirande o.s.v.) 

 

1  2 3  4 

Nej, absolut inte    Ja, absolut 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

22) Konsumerar du socker eller livsmedel som innehåller socker i personalrummet? 

 

1  2 3  4 

Nej, inte alls     Ja, mycket 

 

Kommentar: 
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23) Känner du till målen i Lpfö-98 som omfattar hälsa? 

 

1  2 3  4 

Nej, inte alls     Ja, mycket 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!   
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Bilaga 3 

 

Nedan presenteras de tabeller som använts för att besvara frågeställningarna men som inte 

finns presenterade i tabellform i resultatdelen 

 

Fråga 19) Har ni personal, som ett resultat av sockerdebatten, fått några andra riktlinjer från 

rektor eller förvaltning vad gäller barnens sockerintag?  

 

 
Figur 6. Pedagogernas syn på huruvida de fått några andra riktlinjer från rektor eller förvaltning 

 

 

 

 

 

 

Fråga 21) Anser du att aktiviteter på förskolan, som innebär användning av socker, ska tas 

bort? (såsom bakning, födelsedagsfirande o.s.v.)  

 

 
Figur 7. Pedagogernas syn på huruvida aktiviteter som innebär användning av socker ska tas bort 

0

5

10

15

20

25

30

35

1. Nej, inte alls 2 3 4. Ja, mycket

0

5

10

15

20

25

1.Nej, absolut inte 2 3 4. Ja, absolut



 32 
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