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Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur det pedagogiska upplägget är  i 

förskolan kring frågeställningarna som är  kost och hälsa, kulturella aspekter och samarbete mellan 

personalen i köket och pedagogerna.Intervjuer av pedagoger och kökspersonal har utförts på två olika 

förskolor med barngrupper som har olika bakgrund och dessa har sedan jämförts med varandra utifrån 

de tre frågeställningarna. Resultatet visar sig ofta vara likvärdiga mellan dessa förskolor. Dock 

upplevs vissa skillnader exempelvis om vad som uppfattas av pedagogerna som det viktigaste att 

sträva efter under den pedagogiska måltiden. Skillnaden kring hälsoaspekter och frukostrutiner anser 

personalen beror på vilken ursprungskultur barnen tillhör. 
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1 INLEDNING 

 

Jag har valt att i mitt arbete undersöka om det finns olika pedagogiska arbetssätt kring kosten 

i förskolan och utgått från tre frågeställningar för att göra en jämförande undersökning mellan 

två förskolor. Jag vill få kunskap om på vilket sätt de effektivt arbetar pedagogiskt samt om 

det finns någon skillnad mellan deras arbetssätt och synsätt.  Jag anser att kosten är något som 

det diskuteras väldigt lite kring i förskolorna idag men att det ändå är ett väldigt viktigt ämne 

för att barnen skall få ett balanserat intag av näring varje dag. I min lärarutbildning upplevde 

jag att barn, kost och hälsa är ett ämne som är underskattat och skulle utvecklats mer för att ge 

studenten en djupare kunskap kring kostens betydelse.  

 
1.1 BAKGRUND 

Anledning till valet av denna undersökning, grundar sig från början i att jag själv har drabbats 

av diabetes typ 1 och vet hur viktigt det är med rutiner och bra kost för att kroppen skall må 

bra. Kosten är livets bränsle och nödvändig för att vi människor skall må bra.  

Det diskuteras även om att barnfetma blir allt vanligare idag och börjar bli ett problem i 

världen och med detta ville jag få en djupare insikt i hur effektivt man arbetar i förskolor, 

kring rörelse, bra kost och ett sunt tänkande, för att detta inte skall öka. 

 De flesta av dagens barn är friskare än barn under någon tidigare generation. Många 

allvarliga och till och med livshotande sjukdomar, i synnerhet infektionssjukdomar, går att 

förebygga eller behandla. Dessvärre möter dagens föräldrar andra utmaningar t.ex. barnfetma 

som var relativt ovanligt för bara ett eller ett par decennier sedan som idag håller på att bli ett 

utbrett och svårt problem i många länder i västvärlden. Ett av fem svenska barn är överviktigt 

(Gavin, Dowshen & Izenberg, 2005).  

 

Födoämnesreaktioner exempelvis överkänslighet mot laktos, ägg, fisk och skaldjur är något 

som man kan få uppleva på förskolorna. Eliasson och Gebre-Medhin (2003) menar på att 

allergier har ökat i alla de länder som har övergått till industrisamhällets levnadssätt, men att 

födoämnesreaktioner har däremot inte ökat. Samtidigt så visar en rapport från 

Livsmedelsverket (21:2011) att livsmedelsallergi är relativt vanlig under de första fyra 

levnadsåren. Majoriteten av dessa livsmedel är mjölk, ägg, fisk, skaldjur, jordnötter och andra 

baljväxter, nötter, spannmål och sesamfrön. Under de senaste årtiondena har kunskapen om 

de allergiska sjukdomarna ökat dramatiskt (Astma- och Allergiförbundet, 2006).  

 

Jag har under en period på ungefär tre år arbetat som vikarie i olika förskolor och mina 

erfarenheter kring kosten i förskolorna är att pedagoger talar allmänt med barnen om vad som 

står på menyn för dagen men jag har inte fått tagit del av något mer djupgående och 

kunskapsgivande arbete om kosten än så. I många förskolor idag så finns det barn från 

blandade kulturer. Många av dessa barn kan vara relativt nyinvandrade till Sverige och kan då 

mötas av kulturförändringar som exempelvis kosten vi äter i Sverige. Ibland sägs det att det är 

samma femhundra livsmedel som förekommer över hela jorden, men att vi smaksätter dem på 

olika sätt (Eliasson & Gebre-Medhin, 2003). Många invandrarfamiljer tar till sig den svenska 

matkulturen relativt snabbt genom att deras barn går i svensk förskola eller skola. I dessa hem 

kan man finna en blandning av den matkultur som fanns i det samhället man flyttade ifrån och 

den kost man möter i Sverige (Landstinget Gävleborg, Barnhälsovården, 2009). 

 I läroplanen står det att förskolan skall sträva efter att varje barn får en förståelse för vikten 

av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98, reviderad 2010).  
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Matsituationerna på förskolor är för det mesta positiva men kan ibland upplevas negativ om 

några barn inte vill äta eller har svårt att koncentrera sig, vilket då kan medföra till obekväma 

och stökiga situationer som kan påverka hela barngruppen. I en rapport skriven av Tillämpad 

Näringslära (2006) så menar de att barn upplever att det är roligt att äta med andra barn och 

vuxna och stimuleras då till att prova att smaka nya saker. Man ska i huvudsak servera barnen 

varierande kost och stimulera barn att äta. Vi vuxna bär ansvaret att barn skall få uppleva 

goda vanor och en positiv inställning till mat. 

1.2 SYFTE 

Jag vill med denna studie få en djupare inblick i hur stor del kosten anses innefatta i vardagen 

på förskolan, och hur pass viktigt de anser att barnen är väl medvetna om kost och hälsa samt 

att jämföra detta mellan två förskolor med personal och barn från olika kulturer och om det 

fanns några skillnader mellan deras arbetssätt och synsätt. I min undersökning ville jag få en 

inblick i hur pedagoger och kökspersonalen upplevde födoämnesallergier på förskolan, jag 

ville även med studien få vetskap om det märktes några drastiska skillnader jämfört med 

tidigare i deras arbetslivserfarenhet. Dessa frågor riktades till de som hade arbetat inom 

förskola under en längre tid. Jag har även valt att undersöka hur dessa förskolor arbetar kring 

begreppet hälsa, om huruvida de dagliga programmen innehåller aktiva rörelser och vad som 

anses vara viktiga delar av dagen ur hälsosynpunkt.  

Med min studie ville jag ta del av förskolornas kulturella aspekter och undersöka om det finns 

några skillnader beroende på vilken kultur barnen tillhör.  

Slutligen ville jag få kunskap om det fanns något samarbete och hur det upplevdes mellan 

kökspersonalen och pedagogerna kring kosten och dess situationer för att matsituationerna 

skulle upplevas så positivt som möjligt.  

 

1.3  FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur påverkar kosten förskolebarnens hälsa? 

 Finns det kulturella aspekter kring kosten i förskolan? 

 Hur samarbetar förskolans kökspersonal och pedagoger? 

 

1.4  TIDIGARE FORSKNING 

De näringsämnen som vi människor är beroende av för ett välmående är protein, fett och 

kolhydrater.  

Proteinet kallas för kroppens byggsten och är nödvändig för att bygga muskler, bindväv och 

för att hår och naglar skall växa. Fett finns som både nyttiga och onyttiga fetter och vi 

behöver lite av båda. Forskning visar att människans optimala fettintag för en hel dag ligger 

runt 30 %. Fett behövs för energi i kroppen och för att huden skall må bra, med för lite fett, 

speciellt för barn kan det leda till fjällande hud och uttorkning och det kan även leda till 

försämrad tillväxt. Kolhydrater är kroppens mesta bränsle men är även en stor huvudsak till 

den övervikt som råder. Kolhydrater behövs för att hjärnan och musklerna skall kunna arbeta 

(Brunnberg, 2006). 

 

Barn bör få tre måltider och två-tre mellanmål om dagen och dessa mål bör bestå av livsmedel 

med näringsrikt innehåll (Livsmedelsverket, 22:2011).  
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Rapporten visar vidare att barn som äter frukost, lunch och middag äter mer av näringsrika 

livsmedel som innehåller en balans av fett, kolhydrater och proteiner . Barn som är under två 

år behöver lite extra fett för tillväxten då den mesta av energin går åt till att växa. När barnen 

är i två års ålder så minskas energiintaget till tillväxten och då bör inget extra fett tillsättas i 

mat för att inte orsaka övervikt. I en forskningsundersökning som gjorts av Stelacon(2010) i 

uppdrag av Livsmedelsverket, bland småbarnsföräldrar så framkom det att många vuxna tror 

att barn i alla åldrar behöver mer fett än vuxna. Barn behöver äta mer fleromättat fett som 

finns i rapsolja och fet fisk. Fem till tio procent av energin bör vara fleromättat fett varav 

minst en procent bör vara omega-3. Intaget av livsmedel som innehåller mycket av mättat fett 

bör begränsas för barn. Mättat fett finns bl.a. i kött med mycket fett, smör och feta 

mjölkprodukter. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar kan redan börja utvecklas i barndomen. 

I en studie om matvanor och fysisk hälsa, som socialstyrelsen (2009) gjort så menar de att 

dagens barn äter mindre godis och dricker mindre läsk än vad de gjorde under början av 2000- 

talet samtidigt som de äter mer frukt och grönsaker. Studien visar även att flickor äter mer 

frukt och grönsaker än pojkar, men även att barn som kommer från familjer med dålig 

ekonomi så är det fler som bantar, inte äter frukost och är överviktiga. Antalet överviktiga 

barn har ökat i Sverige. Av alla svenska barn anses drygt fem procent ha fetma och dessvärre 

ökar denna siffra både i Sverige och i andra industriländer (Eliasson & Gebre-Medhin, 2003). 

Författarna menar även på att det kan finnas många orsaker till att ett barn blir överviktigt. En 

av orsakerna är det biologiska arvet, ett barn med två överviktiga föräldrar löper dubbelt så 

stor risk att bli överviktigt som vuxen, som ett barn med normalviktiga föräldrar, men det kan 

dock se lite olika ut i en familj. Det kan finnas ett barn som är överviktigt medan de övriga 

kan var normalviktiga i vissa familjer. Vidare menar författarna att det inte bara är våra 

matvanor som har betydelse för vikten, utan att vi rör oss alldeles för lite. Samhället ser ut så 

att vi sitter för mycket framför TV och datorer och när vi människor skall förflytta oss 

använder vi oss för ofta av rulltrappor, hissar, bussar eller bilar och det här blir den livsstil vi 

ger våra barn, vilket vi har ett gemensamt ansvar att ändra på. I en folkhälsorapport (2009) 

som gjorts av Socialstyrelsen så visar det vilka förändringar som skett för invandrare, som har 

bosatt sig i Sverige, kring matvanor och fysisk hälsa. Rapporten visar att de förändrade 

matvanorna och för lite fysisk aktivitet har påverkat vissa invandrargrupper sedan de anlänt 

till Sverige. En målgrupp som har drabbats är gravida kvinnor som har invandrat från forna 

Jugoslavien. Hos dem har andelen personer med fetma ökat från två procent strax efter 

invandringen till närmare tio procent efter åtta års vistelse i Sverige.  

Det är skillnad på överkänslighet och allergi när det gäller kosten. Alla som är överkänsliga 

mot mat är inte allergiska, det menas att det går inte att påvisa antikroppar, men blir sjuka 

ändå. När en person har en sjukligt förhöjd känslighet mot något i maten som de flesta andra 

tål, talar vi om överkänslighet. De som är allergiska är oftast överkänsliga mot andra ämnen 

som de inte är allergiska mot. Matallergi drabbar oftast barn och sker oftast under de första 

levnadsåren. När man har björkpollenallergi så är det väldigt vanligt att man exempelvis är 

överkänslig mot hasselnötter eller vissa grönsaker och frukter. I Sverige har antalet fall av 

matallergier ökat i och med ökad användning av kiwi, nötter och sojaprotein för de som 

kommer från länder som inte är vana vid dessa livsmedel. (Astma- och allergiförbundet, 

2006) . Porsman och Paulún (2003) förklarar att födoämnesallergi innebär att immunförsvaret 

reagerar mot något ämne i maten som att det vore en sjukdom, vilket kan ge kräkningar, 

diarré, utslag eller andningssvårigheter. En icke allergisk överkänslighet mot något visst 

livsmedel, gör att den drabbade reagerar som om han/hon vore allergisk mot livsmedlet, men 

utan att immunförsvaret är inblandat . Intolerans innebär att kroppen har svårt att bryta ner ett 

visst ämne i maten och normal känslighet kallas de reaktioner som kan drabba vissa små barn 

när de provar ett nytt livsmedel för första gången.  
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De kan få prickar och rodnader när de reagerar på dessa och oftast brukar det vara på röda 

grönsaker, frukter och bär. Laktosintoleransen är en av de vanligaste förekommande och 

förekommer hos cirka 70 % av världens vuxna befolkning men förekommer inte i så stor del 

hos barn. Om det förekommer så brukar barn växa från dessa. Det är vanligare att barn 

drabbas av allergi mot mjölkprotein (Livsmedelsverket, 21:2011). Porsman och Paulún(2003) 

menar att den vanligaste formen av födoämnesallergi eller överkänslighet hos barn är nog mot 

mjölkprodukter men att det endast är en till två procent som drabbar svenska barn. Författarna 

menar att de flesta barnen växer ifrån mjölkallergin redan vid tre till fyra års ålder .  

 

 I en rapport gjord av Landstinget Gävleborg (2009) så framkommer det att vissa kulturer 

använder sig av ett traditionellt sätt att servera måltiden då männen, sönerna och eventuella 

gäster tar mat först och kvinnor och småbarn tar mat därefter. Många kulturer fastar under året 

och dessa ser lite olika ut. Jom Kippur och Thisha Béan är en fasta som utförs inom 

judendomen och den innebär att man avstår från mat och dryck i 24 timmar vid två tillfällen 

under året. Inom denna religion får man inte äta fisk utan fenor som exempelvis räkor eller ål. 

De får inte äta gris, kamel eller hästkött samt blodrätter. Exempelvis assyrier, greker och 

etiopier använder sig av fastan ortodoxa där de troende avstår från kött, fet olja och vin varje 

onsdag och fredag, samt under de stora ortodoxa högtiderna i 180 dagar av året. 

 Den Islamiska tron vilket ofta människor från exempelvis Turkiet, Iran, Irak och Kurdistan 

har utför fastan Ramadan som innebär att muslimer undviker mat och dryck mellan 

soluppgång och solnedgång under en månad av året dock fastar inte barn, gravida, ammande 

eller sjuka. I denna tro får de inte äta gris, kamel eller hästkött, äta blodrätter eller dricka 

alkohol. 

 

Barnens förskoleålder är den tid då det skapas attityder till mat och matbeteenden grundläggs 

och det har förmodligen påverkan till vilka vanor de får som vuxen. Forskning visar att 

barnen äter ungefär lika mycket i förskolan som hemma. De flesta barn älskar maträtter som 

smakar sött och fett. När det gäller kött, fisk och grönsaker så måste barnen få prova på att äta 

det flera gånger för det sämsta som vi vuxna kan göra är att sluta att servera i tron om att det i 

alla fall inte skulle äta (Tillämpad Näringslära, 2006). Livsmedelsverket(2007) ger råd till 

förskola och daghem om bra mat i förskolan och de menar på att mätta barn som får bra mat 

lär sig lättare. Bra matvanor och daglig fysisk aktivitet främjar till god hälsa. Vidare menar de 

att barn kan ha neofobi som är en rädsla för något som är nytt vilket medför att de kan bli 

skeptiska till mat de inte smakat förut. Många barn behöver prova nya maträtter minst 15 

gånger för att acceptera den.  

 

2 METOD 

2.1 URVAL 

Jag valde att göra intervjuer på två olika förskolor som jag har arbetat som vikarie på. Dessa 

ligger i två olika områden. Anledningen till mitt val var att på dessa två förskolor finns det en 

del olikheter mellan varandra med avseende på olika kulturer, arbetslivserfarenhet och 

pedagogiskt upplägg. En av förskolorna har en kökspersonal från Irak med pedagoger från 

blandade kulturer och olika lång arbetslivserfarenhet och förskolan innehåller invandrarbarn. 

Den andra förskolan har en svensk kökspersonal med pedagoger från olika kulturer med olika 

lång arbetslivserfarenhet och innehåller barn från både Sverige och andra kulturer. På varje 

förskola intervjuades tre pedagoger som arbetade på olika avdelningar med olika åldrar 

mellan ett till fem år, och en kökspersonal, så sammanlagt gjordes det åtta intervjuer. 
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 På den första förskolan jag besökte som innehåller fem avdelningar med två 

småbarnsavdelningar med ett- till tvååringar, en treårsavdelning, en fyraårsavdelning och en 

femårsavdelning. Alla avdelningar innehåller ett barnantal av högst tjugofem barn. Jag 

kommer att namnge den som förskola nummer 1. Personalen som arbetar i köket namnges 

som kökspersonal 1 och som har ursprung från Irak, utbildning som köksbiträde och har 

arbetat med detta i Sverige i fem år. Tre pedagoger intervjuades och namnges pedagog 1, 2 

och 3. Pedagog 1 är utbildad som förskollärare och har arbetat som det i tio år. Pedagog 2 har 

arbetat i skolan tidigare och arbetar nu som barnskötare men har ingen utbildning för det och 

har nu arbetat med detta i sex år. Pedagog 3 är utbildad som fritidsledare men har haft en 

förskollärartjänst i tjugofem år. 

På andra förskolan som inkluderade i undersökningen finns det tre avdelningar, en med ett 

barnantal över fyrtio stycken barn och två med högst tjugofem barn vardera. Alla avdelningar 

är blandade mellan ett- till femåringar.  Jag har jag valt att namnge den som förskola 2, med 

kökspersonal 2, pedagog 4, 5 och 6. Kökspersonal 2 har utbildning som köksbiträde och har 

arbetat som det i tjugo år. Pedagog 4 har från början utbildning som undersköterska men 

skolade om sig till förskollärare och har nu arbetat med detta i tjugotre år. Pedagog 5 har 

utbildning som förskollärare och har arbetat som det i tjugotre år. Pedagog 6 har gått 

utbildningen som förskollärare och anses ha titel som det, trots att c-uppsatsen inte är 

färdigställd. Pedagogen började arbeta i skolan för tretton år sedan och har de senaste sju åren 

arbetat i förskola.  

 

2.2 DATAINSAMLINGSMETODER 

Intervjufrågorna utformades med underfrågor utifrån mina tre frågeställningar. Den första 

frågeställning kring kost och hälsa valdes fokus kring frågor om allergier, trötthet och över- 

och undervikt och vad de ansåg var viktigt med kosten och vilka pedagogiska synsätt som 

rådde. Den andra frågeställningen handlade om kulturella aspekter och dess underfrågor var 

skillnader, kunskap för barnen kring kosten och möjligheten till att få ta del av olika kulturella 

maträtter. Den sista frågeställningen handlade om samarbete och fokus i underfrågorna var 

hur kökspersonal och pedagoger samarbetade, vilka mål de har och tillvägagångssätt för 

varierande veckomenyer. 

 

2.3 PROCEDUR 

Denna tilltänkta forskningsanalys och dess metod har nämnts för kökspersonal och pedagoger 

tidigare under år 2012 på dessa förskolor, så att de var medvetna om den kommande studien. 

Innan intervjuerna genomfördes besöktes förskolorna för att presentera mig och vad mitt syfte 

var med min studie. De tillfrågade fick skriva under ett godkännande med information om hur 

intervjuerna skulle utföras och de etiska förhållningssätt som råder (se Bilaga 2). Vi bokade 

tider och plats för intervjuerna och var och en skulle intervjuas enskilt med samma 

frågeinnehåll (se Bilaga 1) till varje intervjuperson. De tillfrågade fick inte ta del av 

intervjufrågorna på förhand för att de svar som skulle ges skulle bli så naturliga som möjligt. 

Intervjuerna utfördes under en period på en vecka och dessa ljudinspelades för att få tillgång 

till en djupare analys av resultatet. Intervjufrågorna fanns i pappersform så intervjupersonerna 

kunde ta del av dem skriftligt under intervjutillfället. Om det var någon eller några frågor som 

var svåra att uppfatta så förklarades dessa muntligt och mer ingående om vad som menades 

med dem under intervjutillfället.  
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Intervjuerna utfördes i så kallade samtalsrum med stängd dörr på respektive förskola. Varje 

intervju tog cirka trettio minuter att utföra. Inför varje intervju fanns papper och penna 

tillgängligt för fältanteckningar för att underlätta om tillägg behövde göras under intervjun 

eller efteråt. Det skrevs några stödord under vissa av intervjuerna till hjälp för nästa intervju, 

om det var några frågor som behövde utvecklas eller att någon av intervjupersonerna 

berättade något som kunde anknytas till de övriga intervjuerna. 
 

2.4 DATABEARBETNING 

 

De intervjuer som gjordes analyserades djupgående och transkriberades var och en för sig. 

Transkriberingen påbörjades en kort tid efter att intervjuerna utförts.  

 Därefter gjordes en sammanfattning av varje enskild intervju och dess svar på de frågor som 

angetts. Ett sammanställande kring likheter/olikheter av svaren på frågorna gjordes sedan av 

de intervjuer som gjorts på de två förskolorna. Dessa sammanställningar jämfördes sedan med 

varandra och med relevant forskning och kurslitteratur har resultatet jämförts utifrån de 

frågeställningar som råder. 

 

 

3 RESULTAT 

 

Här nedan visas resultatet av intervjuerna utförda med åtta olika personer, varav sex 

pedagoger och två kökspersonal, om deras åsikter, tankar och synsätt kring kosten i förskolan. 

Resultatet delas upp i tre delar med utgångspunkt från frågeställningarna (se Bilaga 1). Dessa 

svar jämförs mellan de olika pedagogerna på förskolan och en sammanfattning av svaren 

anges uppdelade som förskola 1 och förskola 2. Pedagogerna och förskolorna har namngetts 

med en siffra för att säkra deras anonymitet. Vidare har under varje frågeställning en 

sammanställning mellan dessa förskolor utförts. 

3.1  HUR PÅVERKAR KOSTEN FÖRSKOLEBARNENS HÄLSA? 

På förskola 1, gällande hälsofrågor så anses det att många barn har laktosintolerans på denna 

förskola och att den har ökat relativt mycket bara på några år, men att andra 

födoämnesallergier inte förekommer så mycket. Kökspersonal 1 berättar att i hemlandet så är 

det inte vanligt att prover tas så att laktosintolerans upptäcks, utan att många har haft ont i 

magen länge, utan att veta varför, men när invandrare kommer till Sverige får de reda på att 

det är laktosintolerans de har genom den sjukvård vi har. De intervjuade anser att antalet 

överviktiga barn är väldigt få på denna förskola, men pedagog 1 menar att undervikt 

förekommer en del. Pedagog 2 anser att trötthet är ett problem och att barnen inte har riktigt 

samma frukostrutiner som vi svenskar och att de inte upplever frukosten som lika viktig som 

vi svenskar gör. Samtidigt menar pedagog 3 att tröttheten har mer med sömnbrist att göra än 

kosten. De tre intervjuade pedagogerna var eniga om att onödigt socker inte skulle serveras på 

förskolan samt att det skulle finnas rätt sorts fetter i maten. Pedagog 2 ansåg vikten av att tala 

med barnen om hur onyttigt godis är för kroppen och att man måste äta bra mat för att orka 

med dagen. Pedagogen brukar jämföra maten med en bil. Bilen behöver bensin för att kunna 

köras, likaså som att vi människor behöver mat för att orka med. Kökspersonal 1 ansåg att det 

var viktigt med att maten inte fick stå och koka på spisen för länge, för då kokades alla nyttiga 

näringsämnen och vitaminer bort. Pedagogerna var eniga och ansåg att man alltid har 

pedagogiska tankar kring matsituationerna, men de hade delade meningar om vad de ansåg 

var de viktiga med matsituationerna ur pedagogiskt perspektiv. Pedagog 2 ansåg att barnen 

ska sitta kvar och vänta på sin kamrat, äta med kniv och gaffel och att man smakar på allt. De 

övriga pedagogerna ansåg att vi pedagoger ska föregå med gott exempel och alltid äta med 

barnen, även om man inte har för avsikt att äta så kan man äta lite med dem.  
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Kökspersonal 1 ansåg att det var viktigt att lära barnen att äta olika saker och inte ta bort 

något recept från matsedeln efter första gången det serverades för att barnen inte uppskattade 

det så mycket, utan servera det fler gånger. Kökspersonal 1 menar att barnen lär sig att äta det 

efter ett tag.  När det gäller effektiviteten kring fasta tider, vila och rörelse så var de 

intervjuade inte riktigt eniga i sina svar. Pedagog 1 anser att det måste skapas en bättre 

struktur för att tidsvinn inte skall uppstå på den här förskolan. Pedagog 2 menar att rutiner är 

bland det viktigaste på en förskola och att de följer det, såsom mattider och vilotider och att 

det fungerar bra. Rörelse får barnen på den här förskolan genom att de besöker olika lekparker 

eller tar promenader till skogen ofta. Produkterna som används på den här förskolan för att 

maten ska bli näringsrik och vitaminrik, visste inte pedagogerna så mycket om, men att deras 

svar på det var att de litade helt på kökspersonalen när det gällde det. Kökspersonal 1 

berättade att de använde sig av ekologiska produkter och inga halvfabrikat, utan allt skulle 

tillagas från grunden. Den senaste mätning av antalet ekologiska livsmedel som används på 

förskolan exempelvis mjölkprodukter, grönsaker och köttprodukter, visade sig hade ökat upp 

till 47 % de senaste åren, vilket kökspersonal 1 var stolt över. Det berättades av samtliga 

intervjuade, att denna förskola är ”Grön Flagg” certifierad och värnade om miljön genom att 

sopsortera mat, plast, glas och kartonger. Pedagog 1 avslöjade att i den här kommunen hade 

det diskuterats ur miljösynpunkt, om att minska köttintaget på förskolorna och tillsätta 

ytterligare en vegetarisk rätt på matsedeln. 

Pedagogerna på förskola 2 hade lite olika tankar kring, när det gällde hälsofrågor såsom 

allergier, över/undervikt och trötthet. De flesta ansåg att det var mer allergier nu jämfört med 

några år sedan, speciellt laktosintolerans var vanligt förekommande på denna förskola, även 

inom personalen men att några ansåg att det var ovanligt lite just för tillfället. Pedagog 4 

delgav att det inte var något barn som hade allergier på hennes avdelning under den period 

som råder nu, men att det var relativt ovanligt och att det brukar var mycket vanligare andra 

perioder.  Två av pedagogerna ansåg att det var relativt lite över- och underviktiga barn på 

den här förskolan men att om det fanns något barn som var överviktigt så ansågs det inte vara 

från förskolan då den innehar så pass nyttig och bra mat. Kökspersonal 1 ansåg däremot att 

det förekom barn med övervikt och att barn rör på sig för lite och är ofta trötta. De intervjuade 

var väldigt eniga om vad de ansåg var viktigt med kosten för hälsans del och det var att den 

ska vara näringsrik, allsidig och innehålla mycket vitaminer . De menade att ekologiska och 

närodlade produkter var det bästa, och att inga halvfabrikat används. Pedagog 5 säger att 

magen blir uppblåst av färdiga produkter och är inte hälsosamt för barnen heller. Pedagog 4 

berättade att på denna förskola hade allt tillsatt socker även tagits bort. De använder sig av 

frukt istället för tårta och glass när någon fyller år. De använder sig inte av socker till gröten 

längre som det gjordes förr utan det serveras endast kanel eller lingonsylt som tillbehör. Kring 

de pedagogiska tankarna runt matsituationen var pedagogerna helt eniga och ansåg att de 

tyckte att sådant var självklart. De ansåg att pedagoger ska äta med barnen, vare sig man hade 

tänkt äta eller inte för att föregå med ett gott exempel. De anser att det är viktigt hur man beter 

sig tillsammans med barnen vid matsituationerna. Något de tyckte var viktigt var att barnen 

inte ska känna sig stressade utan de ska få möjlighet att äta i lugn och ro. De var även eniga 

om att matstunderna ska upplevas som något glatt och positivt. Pedagog 6 anser att det är 

viktigt att man pratar med barnen och om de ämnen som dyker upp naturligt för stunden. 

Denna förskola upplever att de är noga med rutiner gällande tider, vila och rörelse. De äter 

under samma tider varje dag, och om det fattas personal eller något annat sker så försöker 

pedagogerna tillsammans med kökspersonalen, så gott det går, att inte skjuta på mattiderna så 

mycket. Vilan infaller ungefär samma tid varje dag och planeras ihop så att raster för 

pedagogerna är möjliga. Många avdelningar har haft tillgång till att utföra gymnastik vid en 

närliggande gymnastiksal och utför olika rörelseaktiviteter under dessa stunder.  
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Pedagogerna anser att barnen får någon form av rörelse varje dag, endera av att gå på 

promenader eller gå till skogen. När barnen är på utegården så klättrar de eller spelar fotboll 

och i stort sett rör sig på ett eller annat sätt varje dag anser pedagogerna. När det gäller 

vetskapen om vilka produkter som används för att maten ska bli näringsrik så säger 

pedagogerna att det är kökspersonalen som sköter det och att de litar fullt ut på att det sköts 

från köket. Några säger att dem vet att det används relativt mycket ekologiska produkter på 

denna förskola och att de tror att kökspersonalen har riktlinjer att följa. Kökspersonal 2 

besvarar genom att det inte näringsberäknas men att man följer livsmedelsverkets 

rekommendationer på förskolan. Bara man ser till att barnen får i sig proteiner, kolhydrater 

och fetter menar kökspersonal 2. Denna förskola är ”Grön Flagg” certifierad, men har haft det 

så länge så att det inte tänks så mycket kring det. De sopsorterar såsom mat, plast, glas, 

kartonger etc. och att de framförallt använder sig av miljöprodukter i maten. Användningen 

av ekologiska produkter har ökat från 20 % till över 40 % på bara några år, vilket anses bara 

vara positivt på denna förskola. 

Sammanfattningsvis kring frågeställningen kost och hälsa så var de intervjuade på båda 

förskolorna eniga om att de ansåg att laktosintoleransen bland barnen hade ökat de senaste 

åren och förekom relativt ofta på dessa förskolor. Ingen av förskolorna hade något stort antal 

av över- eller underviktiga barn utan det kunde förekomma något barn ibland som hade dessa 

problem. Skillnaden mellan dessa förskolor var att på förskola 1 så upplevdes det av några 

pedagoger att barnen var ofta trötta under dagarna på förskolan och några andra ansåg att det 

var sovrutinerna som var orsaken till det och inte kosten. På förskola 2 kring samma ämne så 

nämndes inget från pedagogerna av att det förekom, men kökspersonalen ansåg att det var 

vanligt med trötthet och övervikt på denna förskola. På båda förskolorna så ansåg de 

intervjuade att det var väldigt viktigt med näringsrik mat så att barnen får i sig alla vitaminer 

för att må bra. Ämnet socker nämndes av flera på båda förskolorna, om att de numera får 

direktiv om att inget tillsatt socker i kosten får förekomma. Detta ansåg de flesta bara vara 

positivt. Att det finns pedagogiska tankar kring måltidssituationerna var något som samtliga 

personer var eniga om som intervjuades på båda förskolorna. Det som skilde sig åt var att 

varje individ belyste just vad de tyckte var viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv och dessa 

åsikter var olika. De flesta av var eniga om att det var väldigt viktigt att äta med barnen för att 

föregå med ett gott exempel. Båda förskolorna följer de rutiner som råder om frukost- lunch 

och mellanmålstiderna i stort sett samma varje dag, likaså gäller vilotiderna. Ingen av 

förskolorna har speciellt uppsatta aktivitetstider där rörelsen blir den styrda aktiviteten som 

återkommer varje vecka, utan några från båda förskolorna berättade att promenader, besöka 

lekparker eller leka på gården, var på ett naturligt sätt den rörelsen som barnen fick varje dag. 

Pedagogerna från båda förskolorna ansågs ha väldigt lite vetskap kring vilka produkter som 

användes i kosten, för att den skulle vara näringsrik, och samtliga svarade att de lämnade 

tryggt över det ansvaret i kökspersonalens händer. De två köksbiträdena besvarade att de 

använde mycket ekologiska produkter, närodlat och nästan inget halvfabrikat. Båda belyste i 

procent hur mycket användningen av de ekologiska livsmedlen hade ökat den senaste tiden. 

Båda förskolorna är ”Grön Flagg” certifierad och har haft den benämningen länge.  

 3.2  FINNS DET KULTURELLA ASPEKTER KRING KOSTEN I FÖRSKOLAN? 

Några av pedagogerna på förskola 1 ansåg att diskutera med barnen om kosten rent allmänt 

kom ofta spontant när barnen hade med sig tuggummin, bullar eller godis till förskolan, för då 

kunde de på ett naturligt sätt förklara att för mycket av det söta inte är bra. Pedagog 1 ansåg 

att de ser vissa skillnader, just uppfattning från föräldrar och barn på den här förskolan om 

vad som är nyttigt och onyttigt jämfört med den svenska kulturen. I övrigt brukar 

pedagogerna diskutera med barnen om vad de har ätit under helgen som vart, eller rent 

allmänt om att matsituationerna ska vara positiva.  
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Kökspersonal 1 brukar diskutera med pedagogerna om hur maten den dagen upplevdes av 

dem och barnen, speciellt om det serverats nya maträtter.  Gällande om det finns några 

skillnader kring hälsosyn, tilltalande kost och rutiner kring kosten beroende på kulturell 

bakgrund, så hade de intervjuade lite olika synpunkter kring detta. Pedagog 1 berättar att på 

deras förskola är det mestadels en och samma kultur och måltiden uppfattas ofta av dessa som 

den viktigaste delen av dagen. Pedagog 3 upplever att barnen på den här förskolan, med en 

annan kulturell bakgrund än den svenska inte upplever frukosten som lika viktig, och 

dessutom äter de ofta annorlunda frukost jämfört med den svenska kulturen. Kökspersonal 1 

menar att på den här förskolan serverar man exempelvis inte blodpudding, men har vetskap 

om att det serveras på andra förskolor där det finns fler barn med svensk bakgrund. På den här 

förskolan serveras det ändå både svensk mat och arabiskt mat dock inte blodpudding. För att 

barnen skall få uppleva mat från olika kulturer så brukar det anordnas vårfester, picknick eller 

knytkalas, där föräldrarna får ta med sig mat som de har lagat, från sin egen kultur. Detta 

medför att både barnen och personalen får möjligheten att prova många olika smaker. Dessa 

tillställningar är väldigt uppskattade av både barnen, föräldrarna och personalen. Pedagogerna 

anser även att det är bara positivt att ha kökspersonal som ursprungligen kommer från Irak, då 

de ofta blir serverade mat från den arabiska kulturen som även fördelas med den svenska 

husmanskosten. Att utveckla barnens kunskap kring kosten från deras ursprungskultur anser 

pedagogerna att de är väldigt dåliga på att utföra på denna förskola och att det ibland kan 

diskuteras rent spontant, men det finns inga speciella lärotillfällen utsatta för det. 

 Att samtala med barnen rent allmänt om kost anser de intervjuade på förskola 2 kommer rent 

spontant och ofta just vid matsituationerna. De kan prata om olika maträtter från olika länder, 

om vad som inte är nyttigt och vad som är nyttigt. De anknyter livsmedlen till olika saker 

såsom exempelvis, om man dricker mjölk blir man stark eller äter man för mycket socker blir 

man tjock . Det pratas mycket med barnen om att man måste äta för att orka med dagarna på 

förskolan. Pedagog 4 berättar att de brukar förklara för barnen om ett barn har muslimsk tro 

så får de inte äta gris, eller att om ett barn är vegetarian så äter de kanske bönor istället för 

kött och sådana diskussioner uppstår ofta vid matsituationerna och upplevs som naturliga.  På 

den här förskolan var de eniga om att det inte finns någon märkbar kulturell skillnad när det 

gäller tilltalande kost, rutiner kring kost och synpunkter kring vad som är hälsosamt mellan 

barnen utan att det har nog att göra med från familj till familj oavsett kultur. Barn är ju 

nyfikna och vill prova självmant säger de. Pedagog 6 menar att många föräldrar kan tycka att 

det är äckligt att servera deras barn blodpudding, och det är inte bara familjer som inte får äta 

blod eller är från andra länder som tycker det, utan det kan vara från familj till familj.  Den 

enda skillnad som kökspersonal 2 anser är att vi från Sverige är mer upplysta av vad som är 

nyttigt och onyttigt för vår hälsa. När det gäller att barnen på den här förskolan ska få 

möjligheten att uppleva mat från olika kulturer så har kökspersonalen i samarbete med 

pedagogerna, haft såkallade FN veckor, vilket innebar att det lagades mat från olika länder 

varje dag i en hel vecka. Det anordnas vårfester varje år på den här förskolan. Barnens 

föräldrar får då möjligheten att ta med sig mat från olika kulturer och det dukas upp långbord 

med bufféer. Barnen och pedagogerna får då möjligheten att smaka olika rätter från olika 

kulturer då det finns barn på den här förskolan från relativt många olika kulturer. Pedagog 4 

berättar att de har en pedagog som kommer från Serbien på deras avdelning och tillsammans 

med barnen har dem provat att lagat någon maträtt från det landet. Några berättade att 

kökspersonalen brukade ha olika kulturella inslag i maträtterna såsom tzatziki och texmex 

exempelvis och på så vis fick barnen ta del av det. Pedagog 4 menar att barnen får på så sätt 

naturligt möta andra kulturer och dess kost. De intervjuade var eniga och menar att de 

använder sig inte av något speciellt sätt att förstärka kunskapen kring kost för de barn som 

kommer från andra kulturer, utan att de rent allmänt informerar och diskuterar kring vad som 

är hälsosamt.  
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Pedagog 6 säger att de kan sitta och diskutera kring allergier eller olika matvanor, exempelvis 

ur religiöst synsätt men att det inte är rent kulturellt sett, utan bara rent allmänt med dessa 

diskussioner som görs med barnen. Kökspersonal 2 menar att om man strävar efter något på 

den här förskolan så är det att uppleva den svenska husmanskosten. 

En sammanfattning kring frågeställningen kulturella aspekter på de två förskolorna visar att 

det förekommer samtal med barnen rent spontant kring kosten. Skillnaden mellan förskolorna 

var att på förskola 1 uppkom många sådana samtal med barnen då de ofta åt eller hade med 

sig godis av något slag. På förskola 2 samtalade man spontant vid matsituationerna om 

maträtter, produkter och dess påverkan. De intervjuade på förskola 1 menade ur kulturell 

synpunkt att de vet om att familjerna, vars barn som gick på den här förskolan uppfattade 

måltiden som den viktigaste delen av dagen, samtidigt som att frukosten inte upplevdes lika 

viktig för dessa familjer som den upplevs av den svenska kulturen. På förskola 2 med dess 

blandade kulturer, så ansåg de att det inte fanns just någon speciell skillnad mellan kulturerna 

där, kring kosten. På båda förskolorna uppfattade några att vi svenskar har bättre vetskap om 

vad som är onyttigt och nyttigt ur kost och hälsosynpunkt, för att vi är mer upplysta om det i 

Sverige. Båda dessa förskolor brukar anordna vårfester där personalen och barnen får 

möjligheten att uppleva kost från olika kulturer och uppfattas av samtliga som väldigt trevliga 

tillställningar. Det visade sig att kökspersonalen på båda förskolorna brukar blanda sina 

matmenyer med svensk husmanskost och mat från andra kulturer. Ingen av de två förskolorna 

arbetar på något speciellt sätt för att förstärka barnens kunskap om kost från deras 

ursprungskultur, utan de var eniga om att de rent allmänt diskuterar med barnen om kosten. 

3.3  HUR SAMARBETAR FÖRSKOLANS KÖKSPERSONAL OCH PEDAGOGER? 

Av de intervjuade på förskola 1, så var de flesta överens om att samarbetet mellan 

kökspersonalen och pedagogerna fungerade väldigt bra. Pedagog 1 ansåg att samarbetet 

fungerar bra, men att det ändå kunde bli ännu bättre, speciellt kommunikation från pedagoger 

kunde förbättras för kökspersonalens skull, så att det blir ett lättare arbete kring maten, antal 

portioner etc. Det skulle behövas ge mer raka besked till köket, då det är svårt för 

kökspersonalen att ta beslut om vad det är som ska följas regelmässigt menade pedagogen. De 

övriga pedagogerna och kökspersonalen berättade att för en tid sedan anordnades matmöten 

på denna förskola där olika åsikter, tankar och önskemål diskuterades, men att samarbetet nu 

fungerar så bra så att dessa möten inte behövs anordnas längre. Pedagog 6 menar att det är 

viktigt att ge kökspersonalen bra feedback ofta för det arbete som utförs. Alla tre pedagogerna 

var eniga om att kökspersonalen var noga med att ofta fråga pedagogerna om allt var i sin 

belåtenhet gällande kosten.  Pedagogerna var eniga och menar att det uppstår väldigt sällan 

konflikter mellan kökspersonalen och pedagogerna men att om det har skett någon gång att de 

har olika åsikter så diskuterar de med varandra för att lösa det. Pedagog 2 ger exempel på en 

situation där kökspersonalen ofta blandade olika grönsaker till en sallad och pedagogerna 

ansåg att de ville ha grönsakerna uppdelade för sig, då löstes det genom att de diskuterade att 

några dagar serveras blandade sallader och några dagar serveras olika grönsaker var för sig 

och detta fungerar numera utmärkt! Om det skulle uppstå konflikter med barnen kring 

matsituationerna, exempelvis matvägran eller rädsla för matsituationer, vilket pedagogerna 

var eniga om att sådant sällan händer på denna förskola, så diskuterar pedagogerna kring det 

med varandra och anser att kökspersonalen inte behöver vara med i dessa diskussioner. 

Pedagog 2 säger att om sådant skulle ske så diskuterar man det med varandra i arbetslaget och 

den berördes förälder. Pedagog 3 menar att de strävar efter att barnen skall ha mat på tallriken 

och att de hjälper föräldrarna med att barnen provar nya smaker på förskolan. Utförandet av 

de olika matsedlarna för varje vecka är pedagogerna eniga om att de har väldigt lite vetskap 

kring, men att de litar på sin kökspersonal att det utförs på att bra sätt. Alla tre pedagoger ger 

svaret att den påverkan de har kring dessa är när de får lämna in såkallade önskemenyer för en  
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vecka, som sker en gång per termin för varje avdelning. Dessa önskemenyer på vilken kost de 

vill ha utförs i samtal med barnens önskemål. Kökspersonal 1 berättar att menyerna skall 

innehålla fisk en gång per vecka, potatis minst en gång per vecka och vegetarisk en gång varje 

vecka och att utgångspunkten blir därifrån när matmenyerna framställs. Det gemensamma 

målet som tycks vara självklara bland samtliga intervjuade är att ha näringsrik mat, inget 

onödigt socker, många ekologiska produkter, varierad kost och framförallt att den ska vara 

god att äta och att matsituationerna upplevs av alla som trevliga. 

På förskola 2 så gav samtliga intervjuade samma svar gällande samarbetet mellan pedagoger 

och kökspersonal att det fungerade alldeles utmärkt. Pedagog 5 anser att deras kökspersonal 

är väldigt lyhörd för pedagogernas önskemål och uppfattas aldrig som omöjlig när det gäller 

olika nya förslag såsom exempelvis mat till utflykter eller att grilla ute på gården. Pedagog 6 

säger att alla på den här förskolan är stolta över den kökspersonal de har. Kökspersonal 2 

berättar att de ofta har öppna konversationer mellan varandra så att samarbetet blir fungerande 

och upplever sällan några problem i samarbetet. För att åsikter och tankar ska få sin plats så 

deltar kökspersonalen i vissa personalkonferenser som pedagogerna har, vilket ger då tillfället 

till att ta upp saker om kosten och dess situationer, om missnöje har uppstått eller om nya 

direktiv kommit eller bara rent allmänt, vilket medför att konflikter inte uppstår mellan dem 

menar samtliga pedagoger. När det gäller barnen och konflikter som kan uppstå under 

matsituationerna så anser pedagogerna att det inte händer så ofta att det uppstår konflikter 

med barnen, men om det skulle ske någon obekväm situation eller konflikt med dem kring 

matsituationerna så är pedagogerna eniga om att sådant diskuteras med sina arbetskamrater på 

avdelningen och med barnens föräldrar, och att man inte behöver blanda in kökspersonalen i 

dessa situationer. Kökspersonal 2 anser att det är synd att de inte diskuterar sådana problem 

med varandra. Vetskapen om hur matmenyerna utförs varje vecka var bristfälliga från dem, 

svarade samtliga pedagoger, men att de samtidigt litade fullt på att deras kökspersonal hade 

kunskap kring det. Pedagog 6 berättade att ibland så fick de spontant frågor om vad som 

skulle serveras exempelvis torsdagen den veckan som rådde från kökspersonalen, och att det 

då kunde ges förslag på kost. Pedagog 5 menar att matlistorna är väl utförda och de får ta del 

av allt såsom fisk, soppa, vegetariskt etc. Kökspersonal 2 berättar att inspirationen till 

matmenyerna hämtas mycket från internet, vänner och hemifrån och att bestämmelser över 

hur de ska utformas är självvalda. Den här förskolan har inte diskuterat kring några uppsatta 

mål mellan köket och pedagogerna, när det gäller kosten, utan att det anses av alla intervjuade 

att rent spontant vet de vad de strävar efter och det är att maten ska vara näringsrik, nyttig och 

god. De anser även att det ska vara rofyllt kring matsituationerna så gott det går för att dessa 

ska upplevas som trevliga och positiva. Pedagog 5 menar att man måste ge barnen tid. 

Kökspersonal 2 anser att de vill att barnen ska vara mätta och glada, och att de inte ska gå från 

matbordet hungriga.  

Sammanfattningsvis så visar undersökningen kring frågeställningen kring samarbetet mellan 

kökspersonalen och pedagogerna som väl fungerande.  Några var mer nöjda och några ansåg 

att allt kan bli ännu bättre. De intervjuade pedagogerna från båda förskolorna var eniga om att 

de ansåg att deras kökspersonal hade bra dialoger med dem och frågade ofta saker kring 

kosten och upplevdes aldrig som negativa till något. Båda förskolorna har haft eller brukar 

fortfarande ha möten där kökspersonalen och pedagogerna samtalar kring oklarheter eller 

önskemål eller andra saker som behöver diskuteras och på så sätt uppstår sällan konflikter 

mellan dem på förskolorna. Samtliga pedagoger var eniga över om konflikter uppstår med 

barn under matsituationer så samtalar de mellan varandra i arbetslaget eller med 

vederbörandes förälder, inte med kökspersonalen. Utförandet av matmenyerna var alla 

pedagogerna på båda förskolorna eniga om att de hade väldigt lite kunskap kring. Skillnaden 

mellan förskolorna var att förskola 1 kunde påverka mer än förskola 2, då de får möjligheten 

till att lämna in sina önskemål på mat under en veckas tid. 
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 Ingen av förskolorna har några speciellt dokumenterade mål mellan kökspersonal och 

pedagoger. De flesta anser dock att det de alltid strävar efter, är att barnen ska få uppleva 

matsituationerna som glädjestunder som är rofyllda och trevliga. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 SAMMANFATTNING  

Kring begreppet kost och hälsa visar denna studie att de undersökta förskolorna ofta upplever 

att de har en stor andel barn som innehar överkänslighet för mjölk, laktosintolerans, och 

uppfattar det som att en ökning har skett de senaste åren. Undersökningen visar att 

upplevelsen kring vilka barn som är drabbade av dessa symtom inte kommer från någon 

speciell kultur, utan det förekommer hos barn från olika kulturer. Det anses vara lättare att få 

en diagnos på det i Sverige jämfört med vissa andra länder. Forskning gjord av Astma- och 

allergiförbundet (2006) visar att cirka två till tre procent av alla barn drabbas av någon form 

av symtomgivande överkänslighet. För de som är överkänsliga mot mjölk och ägg visar 

forskningen vidare att ungefär 80 % av dessa barn kan vid tre års ålder åter igen dricka mjölk 

och äta äggrätter. Studien visar även på att de intervjuade gav likvärdiga svar av vad de ansåg 

var viktigt med kosten för att barnen ska må bra och näringsinnehållet var det som belystes 

mest. En stor andel av de intervjuade diskuterade om produkten socker, att användandet av 

onödigt socker har i stort sett tagits bort i förskolorna i den här kommunen och det uppfattade 

de flesta som bara positivt ur hälsosynpunkt. En sammanställning kring om det fanns 

pedagogiska tankar kring måltidssituationerna visar att samtliga gav självklara svar på att 

sådant förekommer hela tiden. Det pedagogiska upplägget skilde sig mellan de intervjuade, 

men majoriteten visar att det viktigaste var att pedagogerna alltid ska äta med barnen. Det 

viktigaste vuxna runt barnet kan göra är att så långt som möjligt vara goda förebilder och äta 

själva och visa att man tycker maten är god (Tillämpad Näringslära, 2006).  Studien visar att 

dessa förskolor var noga med att ha samma rutiner varje dag när det gällde mattider och vila. 

Dock visas att rörelsen som barnen fick under dagen kommer naturligt under lekens gång. I 

läroplanen står det att förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och 

vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra 

aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt (Lpfö98, reviderad 2010). 

 Majoriteten visar att det är kökspersonalen som har kunskapen om näringsinnehållet i maten 

och ansvaret i samband med utförandet av matmenyerna. Det fanns dock en skillnad mellan 

förskolorna där en av dessa hade en större möjlighet till påverkan av matmenyerna. 

Pedagogerna var ändå noga med att belysa att de gärna lämnade över det i trygga händer i 

kökspersonalens ansvar. Det visas även i studien att de båda förskolorna är “Grön Flagg” 

certifierade och följer dess riktlinjer på samma sätt. Jämförelsen ur kulturella aspekter mellan 

dessa förskolor visar att barn från andra kulturer uppfattas äta mer godis oftare och att 

föräldrarna har mindre kunskap om vad som är nyttigt och onyttigt ur hälsosynpunkt, jämfört 

med svenska familjer. Forskning visar att barn rent allmänt får i sig för mycket fett, socker 

och salt för att de äter för mycket godis, glass, läsk, bakverk och snacks och äter för lite av 

frukter, grönsaker och fisk (Livsmedelsverket, 2007). Studien visar att dessa förskolor arbetar 

relativt lika för att barnen skall få ta del av olika kulturella maträtter under förskoletiden och 

använder sig av vårfester med knytkalas. De flesta i studien var nöjda med det samarbete som 

råder mellan kökspersonal och pedagoger då dialoger mellan varandra fördes ofta och båda 

förskolorna hade tillgång till möten om så behövdes. När det gäller konflikter mellan 

pedagoger och barn kring kosten så visar undersökningen att samtliga pedagoger för dialoger 

med barnen alternativt föräldrar.  
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Ingen av dessa förskolor har några mål som är speciellt dokumenterade av kökspersonal och 

pedagoger kring kosten, men majoriteten visar att det är viktigt att barnen upplever den som 

en positiv del av dagen. Eliasson och Gebre-Medhin (2003) menar att man ska ge barnet en 

rimlig chans att i egen takt äta sin mat. Genom att hota, locka och muta kan för stunden få 

barnet att äta, men det lägger knappast grunden till livslång matglädje. 

4.2 TILLFÖRLITLIGHET 
 

Jag anser att valet av att utföra intervjuer skulle bli den metod som var mest representativt för 

min undersökning. Johansson och Svedner (2010) menar på att intervjun ger, rätt använd, 

kunskap som är direkt användbar i läraryrket.  

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt (Johansson & Svedner, 2010)  

Valet av förskolorna syftade till att se om det fanns några skillnader, då barngrupperna var 

helt olika sammansatta jämfört med varandra. Dock hade fler förskolor kunnat användas i 

undersökningen om tidsramen var längre för arbetet. Med utgångspunkt från att frågorna inte 

fick bli för komplicerade och missuppfattas för intervjupersonerna var det en relativ svår 

uppgift att formulera intervjufrågorna. Att dessutom intervjua personer som inte har svenska 

som modersmål var ytterligare en utmaning. En av frågorna som användes, som handlade om 

konflikter mellan kökspersonal och pedagoger eller om konflikter som kunde uppstå kring 

barnen gällande kosten, hade kunnat formuleras annorlunda. Samtliga upplevde den frågan 

som svårförstådd och jag fick vid varje intervju utveckla den på ett mer lättförståeligt sätt. 

Några av frågorna förklarades med lättare ord för kökspersonalen som inte hade svenska som 

modersmål, och intervjun anser jag gick över förväntan väldigt bra. Att ha med sig 

intervjufrågorna i pappersform upplevde de intervjuade som ett bra stöd då det under 

intervjuns gång kunde se tillbaka till dem om de glömde bort vad som hade frågats.   

Transkriberingen av samtliga intervjuer kräver mycket tid och tålamod och det ansåg jag var 

det svåraste avsnittet under arbetets gång. Många av de intervjuade gav långa svar och hade 

många åsikter och tankar kring det som det frågades om, vilket medförde att transkriberingen 

av varje individ krävde relativt mycket tid. Dock blev svaren till övervägande del väldigt 

tydliga och lättolkade. Då stödanteckningar gjorts blev svaren på frågorna lättare att höra och 

tolka på inspelningen, och transkriberingen påbörjades direkt efter den sista intervjun var 

utförd för att minnesbilden från intervjuerna skulle vara så färsk som möjligt. 

Ahrne och Svensson (2011) menar att sådant som är svårt att höra kan lättare förstås av den 

som gjort intervjun, när stödanteckningar finns att tillgå och med detta som grund kan uttolka 

vad som sägs. 

 

4.3 TEORETISK TOLKNING  

 

Forskning som gjorts av Livsmedelsverket (21:2011) visar att laktosintoleransen är allt 

vanligare bland vuxna människor än barn i världen idag. Dock så utvisar resultatet i min 

undersökning om kost och hälsa att personalen på förskolorna anser att det har skett en 

markant ökning av detta bland barnen på bara några år. Enligt Porsman och Paulún (2003) är 

det väldigt få barn från Sverige som drabbas av någon form av allergi eller överkänslighet 

mot födoämnet mjölk, medan min undersökning visade att samtliga ansåg att det inte fanns 

någon skillnad mellan vilka kulturer som drabbas mer eller mindre av det.  Enligt 

Livsmedelverket (22:2011) bör barn mellan ett till fem år få mat med näringsrika livsmedel 

vilket kan jämföras med min undersökning att samtliga intervjuade anser är väldigt viktigt 

och strävar för att det alltid ska vara bra sammansatta livsmedel i förskolans mat. Resultatet 

av undersökningen visar att det som anses vara det viktigaste ur pedagogiskt syfte kring 

måltiderna på dessa förskolor är att personalen alltid ska vara en god förebild och äta med  
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barnen . Detta överensstämmer med de rekommendationer som ges i Tillämpad Näringslära 

(2006).  I den tidigare forskning hur ett barns allmänna hälsotillstånd ser ut idag, så har man 

vetskapen om att det är fler antal överviktiga barn och att de generellt rör sig mindre idag 

(Eliasson & Gebre-Medhin, 2003). Med utgångspunkt från denna undersökning så menar de 

flesta att det inte förekommer så mycket övervikt och att rörelsen är ingen uppsatt styrd 

aktivitet utan den förekommer mer på ett naturligt sätt i leken. Ur kulturella aspekter kring 

kosten visar det att uppfattningarna var lite olika. I sin helhet ansågs konsumtionen av 

onyttiga livsmedel mer förekomma hos familjer med en annan ursprungskultur än den 

svenska och att Sveriges befolkning har mer kunskap om hälsonyttiga livsmedel. Enligt en 

studie som Livsmedelsverket (2004) har utfört så visar det att barn som växer upp i en miljö 

där det var dag inbjuds till snabbmat och godis och inga hinder eller motstånd görs i 

hemmamiljön emot detta kan det antas att förmågan till att utveckla ett medvetet 

förhållningssätt till mat, motion och hälsa kraftigt försämras.   

Det samarbete som rådde mellan kökspersonalen och pedagogerna ansågs av de flesta fungera 

jättebra. Det visade sig att båda förskolorna inte hade några dokumenterade mål mellan 

kökspersonal och pedagoger som de strävar efter utan samtliga ansåg att maten skulle vara 

nyttig och god rentutav. I en idéhandbok utförd i Örebro läns landsting(2004) i samarbete 

mellan Kostavdelningen, Mjölkfrämjandet och Samhällsmedicinska enheten i Karlskoga 

kommun så anses det vara väldigt viktigt med ett väl fungerande samarbete mellan personal i 

köket och pedagogerna så där använder man sig av ett kostombud i förskolorna som utses 

bland pedagogerna och anordnar kontinuerligt möten med de ansvariga i köket. Kostombuds 

ansvar står för förmedlingen av barnens behov och önskemål av mat till kökspersonalen och i 

sin tur är det kökspersonalens ansvar att producera måltider efter dessa behov samt att 

allmänna måltidsfrågor diskuteras. Genom kostombudsmötena så kan val av maträtter blir 

varierade och bra utvecklade. På så vis motsvarar planeringen och produceringen av mat 

barnens önskemål och behov.  Detta har lett till att ett större utbud av livsmedel används och 

individanpassningen har därmed blivit bättre.  

På förskolorna i denna undersökning ansågs det i enighet att den viktigaste biten var att 

barnen skulle få uppleva kostsituationerna som allmänt positiva inslag av dagen så att de 

vågar prova att smaka av det som serverades. Tidigare forskning visar att rekommendationer 

om just detta ges i ett tidigare avsnitt ur arbetet (Tillämpad Näringslära, 2006).  
 

4.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 

Då resultatet i undersökningen bara har baserats på verkligheten ur den vuxnes perspektiv så 

hade det varit intressant att mer djupgående göra en analys med barnen också genom att 

observera eller samtala med dem kring hur de upplever kost och hälsa. Forskningen kunde 

utvecklas genom att barnen på något sätt fick möjligheten att förklara hur deras vardag kring 

kosten och hälsan ser ut i deras familj under de dagar de inte befinner sig på förskolan. Vidare 

vore det intressant att välja ut ett antal barn från olika kulturer och jämföra dessa om det finns 

skillnader kring betydelsen av kosten. 
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BILAGA 1 

 
Bakgrund: 

 

Vilket är ditt yrke och hur länge har du arbetat med detta? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Frågeställning 1: Hur påverkar kosten förskolebarnens hälsa? 

1. Hur upplever du barns allmänna hälsotillstånd exempelvis allergier, över/undervikt, 

trötthet etc. som råder idag? 

2. Vad anser du är viktigt med förskolans kost för hälsan del? 

3. Finns det några pedagogiska tankar kring måltidsituationerna? 

4. Hur effektivt arbetar ni i arbetslaget med rutiner kring de dagliga intagen, när det 

gäller tider, rutiner, vila och rörelse? 

5. Vilka produkter används för att kravet på näringsinnehållet uppfylls? 

6. Hur arbetas det kring kosten ur miljösynpunkt på denna förskola? 

 

Frågeställning 2: Finns det kulturella aspekter kring kosten i förskolan? 

1. Hur samtalar du med barnen kring kost och hälsa? 

2. Upplever du att det finns någon skillnad kring rutiner, tilltalande kost och 

hälsosynpunkt mellan barnen, beroende på vilken kultur de tillhör?  

3. På vilket sätt arbetar ni för att barnen ska få möjligheten till att uppleva kost från olika 

kulturer? 

4. Hur strävar ni för att utveckla barnens kunskap kring begreppet kost, utifrån deras 

kulturella bakgrund? 

 

 

Frågeställning 3: Hur samarbetar förskolans kökspersonal och pedagoger? 

1. Hur anser du att samarbetet mellan kökspersonalen och pedagogerna fungerar? 

2. Finns det något gemensamt arbetssätt kring kosten för att det inte skall ske obekväma 

situationer och konflikter?   

3. Hur utförs planeringen kring matmenyerna för varje vecka? 

4. Vilka mål har ni i kökspersonalen och pedagoger, som ni tillsammans strävar efter? 
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BILAGA 2 

 

Jag heter Jennie Wimark och läser till förskollärare med inriktning 

naturvetenskap, matematik och teknik vid högskolan i Gävle och 

håller på att undersöka hur kosten och pedagogiken kring denna 

påverkar förskolebarnens hälsa.  

Jag har i syfte att med denna studie, få en djupare inblick av hur 

mycket tid som effektivt läggs ner kring kosten för att barnen skall få 

uppleva en välbalanserad vardag på förskolan. 

Jag kommer att ljudinspela i denna studie för att senare transkribera 

materialet till text i min forskningsuppsats.   

 

Härmed godkänner jag denna undersökning som skall användas i 

forskningsändamål. Denna undersökning kommer att avlyssnas och 

analyseras endast av mig, som utför denna studie. Allt som sägs 

kommer att vara behandlas konfidentiellt under studien och i det 

färdigställda arbetet.  

 

 

 

Datum:__________________________________________ 

 

Namnunderskrift:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


