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Abstract  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för förskolebarns kunskaper, attityder 

och uppfattningar om mat och matvanor. Syftet är även att undersöka barnens 

uppfattningar om påverkan i hemmet och förskolan, och om det uppfattas 

motsägelsefullt eller inte. Metoden som användes var kvalitativ med fenomenologisk 

ansats. Vid insamling av data användes två metoder, fokusgruppsintervju med sex 

förskolebarn samt enkäter för förskolepedagoger och föräldrar vars barn deltog i 

intervjun. Resultat visade att förskola och hemmet är viktiga livsvärldar där barns 

kunskaper och attityder om mat formas. Barnens uppfattningar om mat och matvanor 

påverkades av smak, möjlighet till delaktighet, inflytande och av barnens upplevda 

förväntningar på förskola och hem. Slutsatsen av studien är att pedagoger och föräldrar 

påverkar barns kunskaper och attityder till mat och livsmedel på olika sätt. Olika 

påverkan kan främja hälsosamma matvanor och attityder till mat, men även påverka till 

positiva attityder till onyttiga alternativ respektive negativa till nyttiga.  

 

 

Nyckelord: Förskolebarn, attityder, kunskaper, uppfattningar, mat, matvanor, påverkan 

föräldrar, förskolepedagoger  
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Inledning 

Välfärden i det västerländska samhället har haft stor påverkan på våra matvanor (Belasco, 

2008). Matvanorna har under de senaste decennierna gått från att livsmedel valdes utifrån 

överlevnad samt ekonomiska resurser, till att de idag väljs utifrån smak, lust, tillgänglighet 

och utbud samt tendenser, samhörighet och kulturella uttryck (Jahnsson, 1993).  

Ett uttryck som har kommit fått allt större betydelse är uttrycket “felnärd i välfärd”, vilket 

innebär att ett stort utbud av ohälsosamma livsmedel har lett till att dessa livsmedel 

konsumeras i stora mängder (Isaksson, 1966). Svenskar överkonsumerar utifrån vad de 

individuella behoven är och dessa konsumtionsvanor finns även hos barn (Livsmedelsverket 

[SLV], 2005b). I jämförelse med år 1990 är det nu dubbelt så många barn som drabbats av 

övervikt eller fetma (SLV, 2006). Detta innebär att många är i risk att drabbas av bland annat 

diabetes, cancer och hjärtinfarkt, vilka är några sjukdomar man kan drabbas av om man lider 

av fetma eller övervikt (ibid.). Genom att istället äta hälsosamt kan det minska risken för olika 

cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar samt övervikt med 30-50 % (SLV, 2013). 

 Var femte barn beräknas vara överviktigt och orsaken till detta kan bland annat bero på att 

25 % av barns dagliga energiintag beräknas komma från ohälsosamma livsmedel (ibid.). Det 

är därför viktigt att redan i tidig ålder förebygga ohälsa och främja hälsosamma matvanor. Att 

barn blir medvetna om vad som är ohälsosamt respektive hälsosamt skulle kunna bidra till en 

bättre folkhälsa på längre sikt. För att skapa en god folkhälsa krävs kunskap om hur barn 

uppfattar och förstår mat, matvanor och vilka attityderna till detta är. Detta kan skapa en 

grund att jobba utifrån för hälsofrämjande insatser. I en studie av Gary (2015) undersöktes hur 

unga flickors matval influerades av föräldrar och skola. Studien visade att flickor upplevde att 

skolan och hem sänder olika budskap om vad som är hälsosamma matval och de därför hade 

svårt att översätta kunskapen som meningsfull (ibid.).  

Denna studie undersöker barns kunskaper, attityder och uppfattningar för att skapa 

förståelse för hur man påverka barns matvanor och även vad som påverkar attityderna och 

uppfattningarna kring dessa som positiva och negativa.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vad forskningen säger om barns matvanor, vad som är hälsosamma 

och ohälsosamma matvanor samt hur barn kan påverkas att ha hälsosamma eller ohälsosamma 

vanor.  

Barns matvanor 

Barns lust att äta påverkas precis som vuxnas av olika sinnesstämningar, hur mycket man rör 

på sig och vad man har för hälsosamma vanor (Porsman & Paulún, 2003). I och med detta ser 

matvanorna olika ut från dag till dag (ibid.).  

Rekommendationerna för barn över 2 år är de samma som för vuxna (SLV, 2005a; 2012). 

Måltiderna bör fördelas med 3 timmars mellanrum med 3 huvudmål; frukost, lunch och 

middag, samt 2-3 mellanmål (ibid.). I en undersökning av riksmatens visades att 2500 barn 

som deltog i undersökningen åt frukost lunch och middag enligt rekommendationer, men 

endast hälften av barnen uppfyllde rekommendationen för grönsaker och frukt (SLV, 2006). 

Studien omfattade barn i åldrarna 4, 8 eller 11 år där alla barn skrev ned vad de åt och drack i 

en matdagbok under 4 dagar (ibid.). Barnen i undersökningen visades ha hög konsumtion av 

saft, läsk, godis, snacks, glass, bakverk och salt och åt för lite näringsrik mat som grönsaker, 

frukt, fibrer, fisk och oljor (SLV, 2006; 2013).  

Att äta hälsosamt kan uppnås bland annat genom att utgå från tallriksmodellen (SLV, 

2005a; 2012). Tallriksmodellen innebär att man delar in tallriken i tre delar. En del består av 

kolhydrater och bör motsvara cirka 60 % av innehållet på tallriken. Det kan vara livsmedel 

som pasta, potatis eller ris. Den andra delen bör bestå av cirka 25 % av frukter eller grönsaker. 

Den sista delen som till största del bestå av proteiner från exempelvis kött, baljväxter, fisk 

eller ägg, bör motsvara cirka 15 % (ibid.). Det rekommenderas även att äta mycket frukt och 

grönt, för barn innebär det 400 gram per dag (SLV, 2005a; 2012). Det motsvarar cirka två 

frukter och två nävar med grönsaker. Endast hälften av barnen som deltog i Riksmatens 

undersökning uppfyllde rekommendationerna för frukt och grönt (SLV, 2006). Fisk 

rekommenderas att ätas tre gånger per vecka då detta bidrar till goda hälsoeffekter (SLV, 

2005a; 2012).  

Mat och matvanors påverkan på hälsa 

Utrymmesmat är en benämning för livsmedel och maträtter, bestående av många kalorier men 

med lite näring (Fernholm, 2014). I denna benämning ingår bland annat halvfabrikat, 

snabbmat, skräpmat och söt mat, varav dessa är livsmedel med mycket energi i form av fett 
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och socker, men med lågt näringsinnehåll (ibid.) Detta gör att det är allt för lätt att få i sig för 

mycket energi vid konsumtion av utrymmesmat (SLV, 2006).  

I riksmatens undersökning framkom att barn åt mycket av ohälsosamma livsmedel som fet 

och sockerrik mat, (SLV, 2006; 2005b). Istället för att bara äta snabbmat som hamburgare, 

pizza och Micro-mat ibland har detta blivit en vana i flera svenska hem (Fernholm, 2014). Det 

dolda sockret i dessa måltider kan leda till en överkonsumtion av energi och ett underskott av 

vitaminer och mineraler (ibid.) Fernholm (2014) menar att en stor del av de sjukdomar som 

ökat bland barn har samband med söt- och skräpmat. I snitt var 20 procent av barnen som 

deltog i riksmatens undersökning överviktiga med ett BMI över 25, varav 1 till 4 procent var 

dessa barn hade fetma med BMI över 30 (SLV, 2006). Ju äldre barnen var, desto 

ohälsosammare matvanor hade de i jämförelse med de yngre barnen (ibid.). 

I snitt konsumeras 300 gram godis per person per vecka (SLV, 2005b). Slår man ihop detta 

med det dolda sockret, det vill säga det som finns tillsatt i maten vi äter, uppstiger 

konsumtionen socker till 37 000 gram per person per år (ICA, u.å.). Svenska barn äter i 

genomsnitt minst 150 gram dolt socker i veckan och var tionde barn beräknas äta minst 

dubbelt så mycket. Skulle barnen äta enligt rekommendationerna skulle barn 4-6 år kunna äta 

100 kalorier sötsaker per dag eller 700 kalorier en dag i veckan (SLV, 2005a; 2006). Barn 

som deltog i riksmatens undersökning visade att barn åt godis och drack läsk 1 till 2 gånger i 

veckan, varav de yngre barnen konsumerade minst. (SLV, 2006). Skillnader mellan åldrarna 

var ändå riksmatens slutsats att barnen i undersökningen åt för mycket godis, läsk, glass, 

snacks och bakverk. 

Föräldrars och förskolas inflytande på matvanor och ätbeteenden 

Eliasson & Gebre-Mehdin, (2003) menar att det inte är ovanligt att barnet testar sina föräldrar. 

Måltidssituationen kan utvecklas till en maktkamp, varav barnet ofta vinner tack vare 

föräldrarnas oro. Föräldrarnas oro kan leda till att tillåta barnet att äter det alternativ som 

barnet själva föredrar, med oro över att barnet annars inte kommer att äta över huvud taget 

(ibid.).  

Små barn som själva har svårt att avgöra vad som är bra och hälsosamt menar Fernholm 

(2014) att det är föräldrars ansvar att ge barn rätt verktyg till att i nutid och framtid uppnå 

goda matvanor. Barn är därför till en viss ålder beroende av sina föräldrar, vilket innebär att 

barnen tar efter sina föräldrars matvanor (SLV, 2006). Cervall (2015) beskriver att barn inte 

gör som vuxna säger, utan tar efter de vuxnas beteenden. Det är i vanorna och normerna i 
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familjen som ett barns matvanor har sin grund (Belasco, 2008). Vilka matvanor som finns i 

hemmet har i sig formats av bland annat religion, utbildning, media samt av samhället (ibid.). 

Att leda barn  

Både hemmet och skolan har en viktig roll för barnens matvanor och om man använder rätt 

verktyg kan man främja barnens matvanor positivt (SLV, 2013). När ett barn börjar dagis 

eller förskola äts många av måltiderna där och därför är förskolan är en viktig plats för barns 

framtid (Ljungström, 2000). Enligt SLV (2013) är det föräldrarna som har det största ansvaret 

för sina barns matvanor, men eftersom skolan har en stor plats i barnens liv har även skolan 

ett stort ansvar. Enligt riksmatens undersökning visades att barnens matvanor och 

näringsintag påminde om deras föräldrars (SLV, 2006).  

Det är viktigt med en god miljö och rätt förutsättningar för att kunna tillgodose alla barns 

individuella behov (SLV, 2013). För barn är det viktigt att känna uppskattning och 

bekräftelse, framförallt när barnet gör något bra (Cervall, 2015). För att motivera barn till 

hälsosamma matvanor bör man som vuxen inte berömma barnets prestationer, utan istället 

uppmuntra barn genom att belysa känslor man får av barnets prestationer. Exempelvis kan 

man beskriva att man blir glad av att barnet smakar, istället för att berömma att barnet är 

duktigt som smakar. Detta kan bidra till barnets framtida matvanor i from av att barnet 

utvecklar självkänsla, till skillnad från att barnet skulle kunna utveckla känslor 

prestationskrav och gör som vuxna säger för att känna att det duger. Samtidigt är det även 

viktigt att barn blir medvetna om vad som också är ett dåligt beteende och detta görs först och 

främst genom att föregå med gott exempel. Genom att visa barn vad som är bra och dåligt 

bidrar detta till barnets egna normer och uppfattningar i fråga om bland annat livsmedelsval, 

matvanor och ätbeteenden (ibid.).  

Förskolan och pedagogiska måltiden 

I läroplanen är ett mål att barn ” har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället” (Skolverket, 2011, s. 14). Detta kan bland annat 

uppnås genom den pedagogiska måltiden, vilken innebär att skapa förutsättningar för alla 

barn att finna matglädje (SLV, 2013). Matglädje hos barn kan uppnås genom att integrera 

dem i måltiden till exempel genom en trivsam måltidsmiljö och att skapa möjligheter till 

kunskap om mat och måltiden (ibid.).  

Med pedagogiska måltider ges pedagogerna möjligheter att påverka barnens attityder till 

mat och matvanor och kan även bidra till barns kunskaper om mat och hälsa (SLV, 2013). 
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Under måltiderna kan pedagoger väcka samtalsämnen om olika livsmedels ursprung, vad de 

är bra för och hur de fungerar i kroppen. Pedagogerna kan dessutom uppmuntra barnen till att 

våga smaka och testa olika livsmedel. Genom att väcka frågor om mat får barnen möjlighet att 

reflektera kring sin syn, kunskaper och värderingar på mat och måltidssituationer. Barnen ges 

dessutom möjlighet att känna delaktighet och ansvarstagande. För att åstadkomma detta är det 

viktigt att vuxna i hem och på förskola har en gemensam och delad uppfattning om den 

pedagogiska måltiden, vad den innebär och vilken roll de vuxna själva har. Det är också 

viktigt att barn har möjlighet till önskemål samt inflytande över måltidsval och miljö. Utöver 

kunskapsbildning kan måltiden skapa god stämning och barnen ges möjlighet till samtal, 

vilket även kan skapa goda sociala förutsättningar. Slutligen är det också relevant att vuxna 

har kunskaper om vad som är hälsosamma måltider och att de ska kunna förmedla detta till 

barnen (ibid.).   
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Tidigare forskning 

Det finns både internationell och nationell forskning om barns uppfattningar kring mat. Den 

största delen av forskningen har gjorts på äldre barn och undersöker barns uppfattningar om 

vad som är hälsosamt eller inte. I detta avsnitt redovisas tidigare forskning för att ge förståelse 

för vad som påverkar barns uppfattningar, kunskaper och attityder om mat och matvanor.  

Formande av barns matvanor  

Hälsosamma matvanor och livsmedelskunskap i skolan stöttas från föräldrarna då föräldrar 

uppfattar att detta kan bidra till barns kunskap och entusiasm till matlagning i hemmet 

(Watkins & Jones, 2015). Bra mat är en viktig del i en bra måltid men för bra måltider behövs 

stöd, intresse och kunskap (Berge et al, 2012). Studier har visat att kostvanor som 

förekommer i barndomen kommer att påverka matvanorna i vuxen ålder (Kelder, Perry, 

Klepp & Lytle, 1994; Berenson, Srinivasan, Bao, Newman WD, Tracy & Wattigney, 1998). 

Men det som i slutändan påverkar vad vi väljer att äta är baserat på ett samspel mellan egen 

insikt och faktorer som vi influeras av från vår omgivning (Portella et al., 2012). 

Innan barns matvanor formats av vuxna kan barn själva känna efter hur mycket de behöver 

äta utifrån näringsinnehåll och energitäthet i maten (Watkins & Jones, 2015; Portella et al., 

2012). Ändå försöker vuxna att bestämma när barnet är mätt eller inte, det vill säga att barnet 

uppmuntras äta upp eller mutas till att göra det med andra medel. Detta leder istället till att 

barnets förmåga att känna hunger och mättnad minskar (ibid.). 

Positiv och negativ påverkan på barnens matvanor 

Vuxna kan påverka barns matvanor samt matpreferenser både positivt och negativt (Russell, 

Worsley & Campbell, 2015). Positiv påverkan, som kan främja hälsosamma matbeteenden 

hos barn, kan exempelvis vara att exponera barnen för nya olika typer av livsmedel och 

maträtter (Gavin, Dowshen & Izenberg, 2005). Det kan även innebära att vuxna i barnets 

omgivning påverkar barnen till att smaka eller välja hälsosamma livsmedel genom att 

uppmuntra till hälsosam mat och samtidigt avhålla barnen från ohälsosam mat (Russell, 

Worsley & Campbell, 2015). Uppmuntran kan även ske genom att prata positivt kring 

hälsosam mat, att äta tillsammans och att man även som förälder testar nytt (ibid.).  

Negativ påverkan på barns matvanor kan exempelvis vara att tvinga barnen till att äta vissa 

livsmedel eller att äta upp samt att förbjuda eller använda mat som muta (Russell et al., 2015). 

Inget av alternativen är önskvärda då de för det första sänder ut felaktiga budskap till barnet 
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och för det andra påverkar barnets framtida matglädje (Gavin et al., 2005; Russell et al., 

2015).  

Genom att muta eller locka med sötsaker eller annat skapar det uppfattningar om att 

sötsaker är något som är önskvärt och är över vardagsmåltiden (Gavin et al., 2005). Hot och 

ultimatum skapar istället uppfattningar om att ätandet inte handlar om hunger eller att äta tills 

man blir mätt, utan istället om att äta tills man uppfyllt utstående krav (ibid.). När man tjatar, 

kritiserar eller begränsar vad barnet skall äta påverkar det barnets ätbeteende negativt och kan 

då kan leda till att barnet istället lär sig att ogilla nyttigt och gilla onyttiga alternativ (Birch & 

Fisher, 1998).  

I en studie där man undersökte föräldrars uppfattningar om sina barns ätbeteenden visade 

resultatet att föräldrar trodde att de kunde få barnen till att gilla mat, men samtidigt trodde de 

inte att deras egna beteenden kunde få barnen att ogilla mat (Russell et al., 2015). Brown och 

Ogden (2004) menar dock att barns matvanor och känslomässiga motivationer till att äta kan 

vara de samma och ha samband mellan förälderns motivationer.  

Kunskaper och uppfattningar om hälsosamt och ohälsosamt 

Watkins och Jones (2015) menar att barn mellan åldrarna 10 och 11 år, har tydliga 

uppfattningar om vad som var hälsosamt och vad som inte är det. Ett exempel som barnen 

uppfattade som hälsosam mat var om det innehöll tomater och om det gjorde det var det bra 

för en (ibid.). En annan studie av Hesketh et al. (2005) visade liknande resultat, vilket var att 

barn från 7 års ålder hade generella kunskaper om vad som var hälsosam respektive 

ohälsosam mat. Yngre barn gjorde ofta jämförelser med hälsosam mat i förhållande till var 

den kommer ifrån, exempelvis att mjölk var bra för att det kom från kor eller frukt eftersom 

det kom från träden (ibid.). Det samma gjorde barnen i studien av Watkins och Jones (2015) 

där barn uppfattade att mat som innehöll grönsaker var hälsosamt. Bland annat beskrevs wok 

som nyttig för att den innehöll svamp (ibid.).  

Barn använder även dessa jämförelser för att avgöra vad som är ohälsosamt eller inte 

(Hesketh et al., 2005). Med de kunskaper barnen har kan detta skapa oklarheter hos barnen. 

Bland annat uppfattades chips som hälsosamt eftersom det var en grönsak, men att det var 

ohälsosamt eftersom det innehåller mycket fett samt salt (ibid.). Livsmedel som innehöll 

socker uppfattades även som ohälsosamma livsmedel (Watkins & Jones, 2015). Barnen hade 

kunskaper om att äta balanserat var nyttigt samt att det fanns viss mat som var onyttig för att 

maten kunde göra en fet (ibid.). 
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Barns smakpreferenser  

Swanson et al. (2013) menar att faktorer som smakpreferenser, kostnad, bekvämlighet och 

den sociala omgivningen påverkar barns matval. Vad man gillar och tycker om att äta 

påverkas även av olika beståndsdelar kring livsmedlet som hur det ser ut, vad det doftar, 

smakar och dess konsistens (ibid.). Utöver detta är det vanligt att barn vill uttrycka sin 

självständighet kring måltiden och det är inte ovanligt att nya livsmedel förkastas utan att 

testas (Gavin et al., 2005). Det finns även studier som tyder på att man redan från födseln 

föredrar söta och salta livsmedel, till motsats från sura och bittra (ibid.). 

Swanson, Schoenberg, Davis, Wright och Dollarhide (2013) menar att det framförallt är 

smaken som styr vad barn gillar och vill äta. Det har visats att barn menar att hälsosam mat 

inte är god (ibid.). Till skillnad uppfattades ohälsosam mat som något gott och något som man 

hade begär efter (Hesketh et al., 2005). Barn beskrev att de kunde drömma om en 

hamburgare, att om man såg någon annan äta det eller kände doften av det ville man bara ha 

det (ibid.). Barn beskrev även i en studie av Hesketh et al. (2005) att de föredrog ohälsosam 

mat, bland annat föredrog de att äta på snabbmatskedjor och önskade att exempelvis broccoli 

skulle smaka choklad. 

Barns motivationer till att äta 

Bezbaruah och Brunt (2012) menar att barn först och främst äter frukt och grönsaker för att 

det smakar gott. Barnen angav även att om det var näringsrikt, hur frukten eller grönsaken såg 

ut och att den smakade gott hade betydelse för om de ville äta frukten eller grönsaken eller 

inte (ibid.).  

Det beskrivs även att det sociala har påverkan på om man valde hälsosam eller ohälsosam 

mat, då barnen menade att om alla andra satt och åt något gott ville man själv inte sitta ensam 

med en frukt (Swanson et al., 2013). Barnen menade även att det inte var kul att äta hälsosamt 

och det sågs därför som en faktor till att istället äta ohälsosamt (ibid.). En annan studie av 

Salvy, Elmo, Nitecki, Kluczynski  & Roemmich (u.å.) undersökte hurvida barn influeras att 

äta hälsosamt eller inte beroende på föräldrars eller vänners närvaro. Studien visade att barnen 

valde ohälsosamma mellanmål oftare i närvaro av vänner än i närvaro av förälder (ibid.).   

Motivera barn till hälsosamma matvanor  

För att främja just hälsosamma ätbeteenden är det personliga intresset en motivationsfaktor 

(Berge et al, 2012). Att involvera barnen i inköp, matlagning etcetera kan främja barnens 

attityder till goda matvanor och familjer som dessutom ser måltiden som en gemenskap kan 
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främja hälsosamma ätbeteenden (ibid.). Genom att lära barn om olika livsmedels innehåll och 

funktion kan detta skapa bredare preferensramar och utökar kunskaper om vad som är bättre 

eller sämre livsmedelsalternativ och måltidssammansättningar (Gavin et al., 2005). 

Brown och Ogden (2004) menar att olika sätt att kontrollera sitt barns snacksintag kan ha 

olika påverkan på barnets attityder. Föräldrar som försökte kontrollera barnens snacksintag till 

hälsosamma resulterade i att barnen hade högt intag av hälsosamma snacks. Studien visade att 

föräldrar som hade hög kontroll av sina barns matvanor hade stor påverkan av sina barns 

matvanor, oavsett om det handlade om ohälsosamma eller hälsosamma matvanor (ibid.). 

Hos föräldrar finns ofta kunskapen att om man involverar barn i matlagning och inhandling 

av livsmedel kan det öka barnet kunskaper samt bidra till goda matvanor (Watkins och Jones, 

2015). Samtidigt nekas barn att involveras i matlagning i hemmet på grund av föräldrars 

behov av kontroll och upplevda tidsbrist, trots vetskapen om att barnen har kunskaper och 

förmågan till att delta. Dock uppmuntras barnen att involveras i matlagning och 

livsmedelskunskap i skolan av föräldrar (ibid.). Föräldrar beskriver även svårigheter att 

uppmuntra sina barn till att äta hälsosamt och menade att barnen hade svårt att inte låta sig 

påverkas av budskap (Hesketh et al., 2005). Hesketh et al. (2005) menar att medvetenhet om 

hälsosamma livsmedel hos barn är hög, men att motsättningarna i meddelanden barn får kan 

vara hinder för en hälsosam livsstil. Föräldrar upplever även att de tror att deras barn visste 

vad som var hälsosamt, men hade svårare att skilja på vad som var ohälsosamt på grund av 

olika budskap (Berge et al, 2012). Watkins och Jones (2015) menar dessutom att föräldrar kan 

uppleva svårigheter i att översätta kunskap till handling gällande goda matvanor. Föräldrar 

kan uppleva press från hälsobudskap och hur de skall översätta dessa rätt samt till sin egen 

och barnet livsstil (ibid.).  
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Problemformulering 

Som barn kan det tänkas vara svårt att själv bestämma vilken mat man skall äta och när den 

skall ätas, i både hemmet och på förskolan. De normer och regler som råder i barnens sociala 

omgivning har stor påverkan på barnen och kan därför tänkas lägga grunden för barnens 

matvanor och attityder till mat (SLV, 2005b). Små barn är lättmottagliga för ny information 

från sin omgivning, men har svårt att sålla mellan viktig och oviktig sådan (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2012). Barns tidiga matvanor är därför en viktig förutsättning för 

barnens nutida och framtida hälsa (SLV, 2005b). Idag finns kunskap om att den sociala 

omgivningen är betydande och har inflytande för vanor och beteenden (Gustavsson, Larsson 

& Ellström, 1996). Det är därför viktigt att ta redan på vad små barn lär sig om mat, vilka 

attityder och uppfattningar barnen har kring mat och matvanor. Av denna anledning ville jag 

undersöka hur förskolebarn uppfattar olika budskap från förskola och hem och vilka 

kunskaper samt attityder de har kring matvanorna och ätbeteenden.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka sex förskolebarns kunskaper, uppfattningar och attityder 

om mat och matvanor. Syftet är även att undersöka hur barnens uppfattningar påverkas i 

förskola och hem, och om olika påverkan kan uppfattas som motsägelsefull. 

Forskningsfrågor 

I) Vilka kunskaper om nyttiga respektive onyttiga livsmedelsval har barnen?  

II) Vilka attityder till mat och matvanor finns hos barnen? 

III) Hur uppfattar barnen matvanor och livsmedelsval i förskolan och hemmet? 

IV) Vilket inflytande har förskola och pedagoger respektive hem och förälder på barns 

uppfattningar om kunskaper och attityder till mat och matvanor?   
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Metod 
Studiens syfte är att undersöka barnens kunskaper, attityder och uppfattningar om mat och 

matvanor ur barnens perspektiv. Därför är studien kvalitativ utformad med fenomenologiskt 

ansats för att ge förståelse för barnen i förhållande mellan föräldrar och skola. I följande 

avsnitt presenteras; Metodologin, datainsamlingsmetoder; Målgrupp, urval och bortfall; 

Etiska överväganden samt Tillvägagångssätt av studie och Analysmetod och avlutas med 

beskrivande av Validitet samt Reliabilitet i studien.  

 

Metodologi 

Vilken metodologi som lämpar bäst för undersökningen styrs av vilken typ av data eller 

information som behövs för att uppfylla syftet (Bell & Waters, 2016). I mitt fall ansåg jag att 

den bästa metoden för min studie var av kvalitativ metod, då mitt syfte var att undersöka 

förskolebarns uppfattningar, attityder och kunskaper. Till skillnad från kvantitativ metod som 

lägger fokus på fakta och numeriska data, har den kvalitativa metoden avsikt att undersöka 

hur människor upplever sin omvärld (Bell & Waters, 2016). Med kvalitativ forskningsmetod 

ligger fokus på betydelser och uppfattningar vilka formats av individers sociala verklighet 

(ibid.). För att få en bild av barnens upplevelser behövde jag närma mig deras levda livsvärld 

(Bjurwill, 1995). Livsvärlds-begreppet innebär att en individs livsvärld är den verklighet som 

personen dagligen lever i och tar för given. Livsvärlden är allt man talar om, ser och erfaras. 

Människans sätt att vara och reagera formas av hur hon uppfattar olika händelser och 

situationer och värderas utifrån de handlingar och normer som skapats av och finns i vår 

omvärld (ibid.). Därför har jag använt mig av ett induktivt förhållningssätt där barnens 

upplevelser av deras livsvärld tillsammans formar en helhetsbild (Thurén, 2007). Induktivt 

förhållningssätt innebär att kunskap växer fram genom analysprocessen och det är genom 

empiriska erfarenheter man kan dra slutsatser. Hade jag istället haft deduktivt förhållningsätt i 

studien hade detta inte kunna uppfylla svar om barnens uppfattningar, då deduktivt 

förhållningssätt innebär att en färdig hypotes falsifieras eller verifieras med hjälp av empiri 

(ibid.).  

För att skapa mening i studien används fenomenologiska ansatsen för att urskilja vad som 

är betydelsefullt, identifiera detta samt olika mönster för att finna relationerna mellan dessa 

fenomen (Bjurwill, 1995). Detta skapar en ögonblicksbild vilket skapar mening genom att 

man kan lära och få förståelse utifrån barnens uppfattningar (ibid.). Därmed blir data 

meningsfull på så sätt att man kan närma sig barnens livsvärld. 
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Datainsamlingsmetoder 

Studien är indelad i två olika datainsamlingsmetoder, båda av kvalitativ utgångspunkt med 

fenomenologisk ansats. Den ena datainsamlingen skedde genom fokusgruppsintervju med 

barnen. Den andra insamlingsmetoden skedde genom enkät till förälder samt pedagogerna på 

förskolan där barnen som deltog i studien gick. I detta avsnitt presenteras val av metod för att 

samla in material samt tillvägagångssättet för att utforma datainsamlingsverktyg. 

Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun användes för att få förståelse för den intervjuades 

livsvärld och hennes relation till livsvärlden (Kvale, 1997; Bjurwill 1995). Intervjun var 

central för att förstå barnens uppfattningar och hur barnen förhåller sig till dessa. Det bästa 

sättet att förstå hur ett barn tänker, tolkar och förstår sin livsvärld är genom kommunikation 

och att ställa frågor (Johvartansson, 2003; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). För att 

genomföra undersökningen valde jag därför att använda mig av intervju som 

undersökningsmetod. Intervjumetoden är mycket flexibel på så sätt att man kan anpassa den 

allt utifrån studiens syfte till hur intervjun skall gå till väga och vilka som skall delta i 

intervjun (Bell & Waters, 2016). En annan fördel med intervju är att man kan gå in på känslor 

och motiv på ett helt annat sätt än med enkät. Med intervju kan man få information i form av 

hur den intervjuade personen svarar och agerar och på så sätt kan man få information man inte 

kan få genom skriftliga svar i form av enkät (ibid.).  

Intervjun utformades i form av en fokusgrupp i och med att jag ville undersöka en 

gemensam uppfattning kring mina frågeställningar (Bell & Waters, 2016). 

Fokusgruppsintervjuer är även fördelaktigt av den anledning att barnen kan ha liknande 

erfarenheter från sina livsvärldar och datainsamlingsmetoden passar för att studera barnens 

uppfattningar och attityder som kan ha uppstått i sociala kontexter. Fokusgruppsintervjuer 

innebär även att intervjutillfället skall inbjuda intervjupersonerna till en öppen dialog och ge 

möjlighet till diskussion med varandra så att de fritt kan uttrycka sina åsikter med stöd från 

varandra (ibid.). 

Intervjuer kan därför vara mer eller mindre strukturerade eller ostrukturerade (Bell & 

Waters, 2016). Desto mer ostrukturerad en intervju är desto mer utrymme lämnas åt 

respondenterna att prata kring det som är viktigt för dem. Men som en oerfaren intervjuare 

ville jag ha någon form av struktur i min intervju och valde därför att använda mig av 

semistrukturerad intervju (ibid.). Jag valde även semistrukturerad intervju av anledning att jag 

ville att intervjusituationen skulle vara avslappnad och så likt ett vardagssamtal som möjligt 
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samt att jag skulle intervjua barn och att det då krävs viss struktur (Bell & Waters, 2016; 

Johansson, 2003; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012).  

Val av frågor skedde med utgångspunkt i att de skulle täcka in barnens kunskaper kring 

mat, vad som var nyttig och onyttig mat, barnens måltidssituationer samt hur matvanorna och 

måltidssituationen kunde se ut i förskolan samt i hemmet. Teman för intervjun konstruerades 

utifrån mina tidigare kunskaper och frågeställningar (Bell & Waters, 2016). De fyra teman 

intervjuguiden bestod av var; inledande frågor om matvanor generellt; frågor om matvanor i 

hemmet samt i förskolan; frågor om attityder till mat, vad man gillade och ogillade; 

kunskapsfrågor om nyttig samt onyttig mat. 

Intervjuguiden består av totalt 25 enkla frågor för att hålla en så vardaglig konversation 

som möjligt med barnen (Kvale, 1997). Eftersom både föräldrar och skola har stort inflytande 

i barnens liv är många av frågorna kopplat till dessa ämnen (Johansson, 2003; Doverborg & 

Pramling Samulesson, 2012). Frågorna utformades för att besvara hur föräldrar och förskola 

kan ha påverkan på barnens uppfattningar, kunskaper och attityder om mat och matvanor. 

Kvalitativ enkät 

Genom att samla data från föräldrar och pedagoger kan detta bidra med förståelse för barnens 

uppfattningar, attityder och kunskaper, då detta kan bidra till kunskap om vad och hur barnen 

påverkas och påverkan skapar konflikter för barnens kunskaper och uppfattningar. För att 

samla in information från förälder samt pedagoger valde jag enkät som undersökningsmetod. 

Enkät som undersökningsmetod ger mycket information inom kort tidsram som är lätt att 

analysera (Ejlertsson, 2005). En annan fördel med enkät är att alla respondenter ges samma 

frågor samt svarsalternativ och enkät ger dessutom föräldrarna och pedagogerna möjlighet att 

besvara enkäten i lugn och ro, när de har tid (ibid.).  

I frågorna i enkäterna ville jag hålla ett enkelt språk samt konkreta svarsalternativ så att de 

inte skulle kunna tolkas på felaktigt sätt (Bell & Waters, 2016).  

Enkäten till förskolepedagogerna består av totalt 14 frågor, varav 7 även har följdfrågor 

och den sista frågan är frågan om de har något att tillägga (Se bilaga 3). Frågorna handlar om 

barnens matvanor på förskolan, hur utbudet ser ut samt förskolepedagogernas attityder kring 

måltidssituationen. De sex första frågorna behandlar måltidsutbudet på förskolan, fråga 7 

handlar om barnens möjlighet till inflytande över matsedeln och utöver den sista frågan 

handlar de resterande frågorna om förskolepedagogernas inflytande över barnens matvanor 

samt måltidssituation. 
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Enkäten till föräldrarna består av totalt 14 frågor, varav de tre första frågorna består av 

bakgrundsfrågor och den sista frågan en tilläggsfråga med utrymme för kommentarer (Se 

bilaga 5). Frågorna tar upp teman som föräldrarnas livsmedelsval; barnets frukt- och 

grönsakskonsumtion; föräldrarnas åsikter om barnets matvanor; en fråga om 

måltidssituationen; frågor om föräldrarnas påverkan på barnets matvanor. Enkäten utformades 

på en webbsida (http://www.webbenkater.com) och laddades sedan ned på datorn som pdf för 

att skrivas ut. Jag valde att utforma enkäten på denna sida för att jag ville ha en tilltalande 

layout för respondenterna vilket kan ge ett positivt intryck och öka möjligheten att 

respondenterna svarar.  

Enkäterna till både förälder samt förskolepedagogerna avslutas med en fråga om det var 

något de ville tilläga som inte har tagits upp i enkäten. Den avslutande frågan finns för att ge 

respondenterna möjlighet att kommentera om de har åsikter eller vill tillägga något.  

 

  

http://www.webbenkater.com/
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Målgrupp, urval och bortfall 

Målgruppen för min studie var barn mellan 4 och 6 år som gick på förkola. Jag valde denna 

åldersgrupp för att det finns tidigare forskning inom mitt valda område på barn i äldre åldrar, 

men få eller inga studier om barns uppfattningar och attityder till mat och matvanor. Som 

beskrivs i bakgrunden påverkas attityder, kunskaper och uppfattningar redan i tidig ålder.  

 Val av förskola var det första steget och jag började med att kontakta flera kommunala 

skolor via mejl. Ett mejl skickades ut till sex förskolor i en mellanstor stad i Sverige, där jag 

beskrev studiens syfte, målgrupp samt en kort presentation om vem jag var. Två av dessa 

förskolor svarade inom kort att de var intresserade men skulle återkomma. Efter avvaktande 

mejlade jag ytterligare tio förskolor i samma stad samt kontaktade de två som var intresserade 

via telefon. Den ena förskolan jag kontaktade ville återkomma, men den andra var intresserad 

av studien och vi bestämde ett möte. Valet av förskola skedde till slut genom 

bekvämlighetsurval, genom att jag valde den förskola som först tackade ja till att delta på 

grund av tidsramen jag hade. De två pedagoger jag fick kontakt med, godkände att besvara 

enkäten som var avsedd till pedagoger, därför skedde även detta urval av bekvämlighet. Båda 

pedagogerna besvarade enkäten, varav inget bortfall skedde. 

Till min studie ville jag att 5-6 barn deltog i gruppintervjun för att det i kvalitativa studier 

är viktigare vad som sägs och hur många som säger vad (Kvale, 1997). Kvale (1997) menar 

dessutom att deltagare i fokusgruppsintervjuer bör vara tre till sex i antal för att kunna urskilja 

mönster och fenomen inom en målgrupp. Jag ville ge möjlighet till diskussion under 

intervjutillfället för att få fram barnens attityder men inte ha en för stor grupp barn då det 

istället kunde bli rörigt och fokus hamna på annat än temat för intervjun. 

För att barnen skulle kunna medverka i studien krävdes deras och föräldrarnas medgivande 

eftersom barnen inte var myndiga. Totalt var det 23 barn som gick på förskolan varav alla 

barns föräldrar tilldelades ett missiv (Se bilaga 4), med hjälp av förskolepersonalen. Utifrån 

alla 23 förskolebarn var det 6 barns föräldrar som lämnade in skriftligt godkännande att deras 

barn fick delta i studien, resterande föräldrar besvarade inte förfrågan. Utifrån urvalet på 6 

barn valde jag automatiskt dessa 6 barn att delta i fokusgruppintervju eftersom mitt kriterier 

för intervjun var 5 till 6 barn. De föräldrar som godkände deras barns deltagande blev även 

urvalet av föräldrar. Totalt var det sex föräldrar som tillät sina barn att delta i studien, varav 

fyra föräldrar själva deltog genom att besvara enkäten inom deadline. Detta resulterade i ett 

bortfall på två föräldrar.  
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Forskningsetiska överväganden  

I min studie tog jag hänsyn till etiska forskningsprinciper från vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet [VR], 2002). Vid första mejlkontakt informerades rektorn på förskolan om 

vem jag var samt studiens syfte. De pedagoger som jag hade som kontaktpersoner 

informerades vid första möte om syftet med studien samt tillvägagångssätt. När missiv 

tilldelades i samband med utskick av enkät informerades både pedagoger och föräldrar om 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Se bilaga 2 & 4).  I båda bilagor 

beskrevs studiens syfte och vad det insamlade materialet skulle användas till, att deltagandet 

var frivilligt för alla involverade, att allt insamlat material skulle behandlas okritiskt samt 

anonymt och att insamlad data endast skulle vara tillgängligt för mig samt min handledare. I 

samband med att enkäterna delades ut beskrevs även att enkäterna skulle lämnas in i de 

bifogade tomma kuvertet för att bevara anonymiteten. Eftersom det endast var fyra föräldrar 

som besvarade enkäten kan detta dock utläsas av förskolepersonalen vilka förälder som 

deltagit, men eftersom resultatet inte redovisar individuella svar utan generella blir det svårare 

att utläsa vem som svarat vad. Dock används citat från föräldrarna till resultatet, men för att 

samtliga deltagares konfidentialitet används inga namn.   

Följebrevet utformades för att informera pedagogerna och föräldrarna om deras rättigheter, 

skyldigheter samt kontaktinformation. I missivet till föräldrarna beskrevs också att om barnet 

skulle vilja avbryta eller lämna intervjun fanns möjlighet till detta när som helst under 

intervjun. I missivet fanns även en skriftlig del som föräldrarna fyllde i och lämnade in där det 

fanns alternativet att tillåta samt inte tillåta att deras barn fick delta i studien. Föräldrarna fick 

ta med missivet hem och gavs en deadline på 5 arbetsdagar att avgöra om de tillät sitt barns 

deltagande eller inte. Bell och Waters (2016) menar att en respondent eller målsman aldrig 

ska förväntas att signera eller besvara ett dokument som personen inte fått tid att läsa igenom 

noggrant och tänka över.  

 Även barnen informerades vid intervjutillfället om vem jag var, studiens syfte samt hur 

intervjun skulle gå till. Barnen informerades även om att intervjun var frivillig, anonym samt 

att de när som helst under intervjun kunde avbryta sitt deltagande. Under intervjutillfället var 

det två av barnen som inte ville bli filmade men som tyckte att det var okej att bli 

röstinspelade. Då jag hade två olika verktyg, en filmkamera och en röstinspelnings-app, 

frågade jag barnen om det var okej att jag ställde kameran framför dem och riktade den bort 

från dem. Eftersom barnen lämnade medgivande till detta och inte hade problem med att få 

sina röster inspelade anses inte detta som något etiskt dilemma. De andra barnen hade inga 
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problem med att bli inspelade med video och ljudupptagnings-app, och på så sätt uppfylls 

etiken gällande inspelning av datamaterial.   

Eftersom jag gjorde intervju med barn kan detta vara ett etiskt dilemma då barnen kanske 

inte vågade tacka nej när deras föräldrar redan lämnat medgivande. Dock verkade alla barnen 

tycka att det var intressant och spännande att medverka genom att de ställde frågor och var 

allmänt glada och engagerade under hela intervjun. Ingen av barnen visade något tecken på att 

de inte ville medverka på annat sätt än att de behövde gå på toa och tröttnade mot slutet. 

Självklart fick barnen gå om och när de själva ville, vilket även förklarades innan intervjun 

påbörjades.  

Enkäterna som utformades till föräldrarna innehöll delvis känsliga frågor, vilket kan ha 

påverkat föräldrarnas svarsresultat. Frågorna, om att bedöma och kommentera sitt eget barns 

matvanor, kan dessa ha uppfattats som känsliga för föräldrarna. Jag utformade dock flera 

svarsalternativ samt lade till svarsalternativet ”annat” där de själva fick fylla i om de färdiga 

alternativen inte skulle stämma in på dem eller hur de uppfattade sitt barns matvanor.  

Bell och Waters (2016) beskriver att alla som deltar i en intervju bör få godkänna en 

utskrift av intervjun innan resultatet publiceras. Dessutom bör alla deltagare tilldelas ett 

exemplar av den slutgiltiga rapporten. Detta var inte möjligt av den anledning att studien 

gjordes på mindre barn, vilka inte hade förmågan att läsa och bedöma om detta var korrekt 

återbeskrivet eller inte. Av samma anledning valde jag därför att först beskriva resultatet som 

det var, med citat och de frågor som diskuterades med barnen. Jag valde dessutom att samla 

information från pedagoger och föräldrar för att skapa större kunskapsgrund, vilket kunde 

bidra med data till resultatet samt min förförståelse för barnens uppfattningar.  
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Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet under datainsamlingen med barn, föräldrar och 

pedagogerna. I avsnittet presenteras också en pilotstudie.  

Pilotstudie 

Enligt Ejlertsson (2005) bör en pilotstudie alltid genomföras innan den egentliga studien för 

att konstatera om frågorna är begripliga och relevanta för respondenterna. Innan studien 

påbörjades genomfördes därför en pilotstudie av enkät till förälder samt intervju med ett barn, 

med hjälp av en bekant och hens barn. Enkäten tog under pilottestet cirka 7 minuter att 

besvara och intervjun tog totalt 13 minuter och besvarades av ett barn. 

Det jag upptäckte med pilotintervjun med barnet var att vissa av frågorna blev 

upprepningar då en del frågor blev besvarade när andra frågor ställdes. Jag valde ändå att 

behålla sådana "dubbelfrågor" för att försäkra mig om att de besvaras. Då intervjuguiden 

bestod av många öppna frågor var det vissa som verkade otydliga och svåra att förstå för 

barnet. Detta ledde till att jag gjorde vissa ändringar. Frågor som var otydliga gjorde jag om 

till mer direkta exempel. Frågan "Vad brukar du äta" gjorde jag om till "vad brukar du äta till 

exempelvis till frukost" för att det skulle bli mer tydligt. I enkäten till föräldrarna gjordes små 

justeringar för att förtydliga vissa frågor som vara osäkra. I första frågan efter 

bakgrundsfrågorna förtydligade jag vad jag menade med livsmedlen mjölk, smör och 

margarin, vilka byttes ut till mjölk (ett glas), smör (till smörgås) och margarin (till 

matlagning). I nästa fråga som handlade om vilka livsmedel man föredrog valde jag att ta bort 

mittenalternativet eftersom jag ville att föräldrarna skulle ta ställning till frågan, vilket kanske 

inte görs om det finns ett mittenalternativ. I denna fråga bytte jag även ut alternativet vanliga 

alternativ till ett tydligare alternativ. I frågor som innehöll svarsalternativet dagligen bytte jag 

ut detta svarsalternativ till en gång per dag, eftersom dagligen kan innebära flera gånger per 

dag.  

Föräldrar och pedagoger 

Efter första mötet med förskolepersonalen kom vi tillsammans överens om datum för 

deadlines som innefattade deadline för föräldrars medtycke, datum för genomförande av 

intervju samt deadline för enkät till förskolepersonal och föräldrar vars barn skulle delta i 

studien. I samband med detta tilldelades de två förskolepedagogerna var sitt missiv och enkät 

att fylla i, med en deadline på två veckor (Se bilaga 3). Samma dag fick jag sätta upp en kort 

presentation och information om studien på en anslagstavla vid ingången till förskolan för 



 

19 

 

föräldrarna att se (Se bilaga 1). Förskolepersonalen erbjöd sig att påminna om och dela ut 

missiv till föräldrarna när de hämtade och lämnade sina barn. I missivet framgick datum för 

deadline att lämna godkännande eller avstå, deadlinen var 5 arbetsdagar (Se bilaga 4). Det 

beskrevs även att en enkät skulle tilldelas föräldrarna som godkände att deras barn fick delta i 

studien. Efter att första deadlinen löpt ut besökte jag förskolan igen för att samla in de 

skriftliga medgivanden och nekande från föräldrarna till att deras barn kunde delta i studien. I 

samband med insamling av föräldrars medgivande tilldelades föräldrarna en enkät att besvara 

inom en ny deadline på 5 arbetsdagar. Insamling av enkäterna skedde vid två tillfällen och av 

sex föräldrar svarade fyra på enkäten. Två enkäter fick jag i samband med intervjun med 

barnen och resterande två enkäter samlades in vid sista deadline.  

Fokusgruppsintervju 

Jag genomförde intervjun på förskolan barnen gick i av den enkla anledning att barnen skulle 

känna sig trygga i en miljö de kände igen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). 

Intervjun ägde rum i ett samlingsrum med stängda dörrar där vi kunde vara ostörda. 

Uppsamling för intervjun påbörjades klockan 09.00, 45 minuter avsattes för intervjun för att 

ge möjlighet att lära känna varandra, så att barnen kunde ställa frågor och för att inte behöva 

stressa dem under intervjun. Klockslaget valdes med hjälp av förskolepersonalen och runt 

klockan 09.00 var en tid då alla barnen på förskolan kommit på plats, men ännu inte riktigt 

kommit igång med lek eller andra aktiviteter. De sex barnen samlades med hjälp av 

förskolepersonalen kring ett ovalt bord. Innan intervjun med barnen påbörjades informerade 

jag barnen om de etiska grundprinciperna. Jag berättade vem jag var och försökte ge barnen 

en förståelig bild av studien samt lät dem ställa frågor de hade kring studien. Mobilen med 

ljudupptagnings-appen placerades på mitten av bordet och kameran placerades på ena 

kortsidan av bordet. Då två barn inte ville bli filmade placerades videokamera därför framför 

dessa barn och riktades bort från dem, men de tyckte dock att det var okej att jag spelade in 

deras röster.  

Vi presenterade oss på ett lekfullt sätt och därefter pratade vi om vad som var roligt med 

att gå på förskolan. Jag ville inleda intervjun med att vi skulle lära känna varandra lite för att 

skapa en avslappnad miljö, avdramatisera intervjun samt för att de skulle kunna känna 

förtroende för mig (Bell & Waters, 2016). Intervjun skedde utifrån intervjuguiden och tog 

totalt 23 minuter från det att jag slog på kameran och ljudinspelnings-appen. När intervjun var 

avslutad berömde jag och tackade barnen för deras deltagande.  
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Databearbetning 

I detta avsnitt beskriv tillvägagångssättet från att data samlats in till hur jag gjorde för att 

skapa ett råmaterial redo att analyseras.  

Intervju 

Direkt efter intervjun laddades filerna från mobil samt kamera upp på dator och jag påbörjade 

datorbearbetningen genom att transkribera intervjun. Jag började med att först skriva ned vad 

som sades utifrån endast ljudfilen. På så sätt kunde jag först fokusera på vad som sades och 

hur det sades. Därefter utgick jag från videofilmen (som även hade ljud) för att tillägga gester 

och miner som kunde vara av betydelse till ett textdokument. Även om jag skrev ned 

händelser, gester och hur barnen sade saker fick jag vid ett fåtal tillfällen gå tillbaks till det 

insamlade materialet (videon eller ljudfilen) för att finna mer information som jag kunde ha 

missat. Jag valde att återge intervjun ordagrant för att ge god överblick av innehållet i det 

insamlade materialet och tog även med betoningar och emotionella uttryck i texten eftersom 

dessa kan bidra med mer information utöver vad som sägs (Bell & Waters, 2016). Dock 

utelämnade jag händelser som inte hade med intervjun eller studien att göra, som att återfå 

fokus från barnen eller att de behövde gå på toa etcetera.  

Enkät 

Allt eftersom enkäterna samlades in påbörjade jag databearbetningen. Då jag fick tillbaka data 

från pedagogerna snabbt började jag bearbeta den enkäten först. Enkäten besvarades 

gemensamt av de två pedagoger som tilldelades enkäterna. Jag gick igenom alla svar ett och 

ett och skrev sedan ner svaren i textform.  

Databearbetning av enkäterna från föräldrarna gjordes på liknande sätt, men större vikt 

lades vid gemensamma teman eftersom dessa enkäter hade fler respondenter. Då enkäterna 

bestod av få frågor och inte besvarades av ett större urval gjorde jag datorbearbetningen 

manuellt. Först gick jag igenom fråga för fråga för att jämföra föräldrarnas olika svar. 

Därefter fann jag teman och likheter vilket jag skrev ned i textform. Fokus i denna studie var 

barnens upplevelser, men jag ville ändå jämföra dessa med föräldrarnas åsikter kring deras 

barns matvanor och ätbeteenden. Därför generaliserades svaren från enkäterna, men med 

undantag som jag ansåg vara av mening och betydelse utifrån barnens uppfattningar valdes 

dessa delar att beskrivas tydligare.  
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Analysmetod 

För att analysera materialet använde jag mig av den fenomenologiska ansatsen för att 

undersöka barnens hur barnen uppfattade och förstod sina livsvärldar. Efter transkriberingen 

skrev jag ut intervjun, läste igenom den och började analysera. I analysarbetet använde jag 

mig av ett fenomenologiskt arbetssätt, kallat ”Den fenomenologiska trappan” som består av 

sju steg (Bjurwill, 1995). Det första steget, Upplevelsen av fenomen, handlar om min egen 

förförståelse för fenomenet. Detta sker redan innan analysen påbörjas och därför redovisas 

inte detta steg i analysen (ibid.). 

Det andra steget, Ideaktionen av fenomenet, innebär att man söker insikt om fenomenets 

väsen, det vill säga fenomenets ide eller dess karaktär (Bjurwill, 1995). Detta skapas genom 

upplevelsen och handlar om att arbeta sig inåt genom att koppla samman likheter i 

beståndsdelar till likheter i helheten och på så sätt finner man det centrala i fenomenet (ibid.). 

Detta gjorde jag genom att läsa igenom det transkriberade materialet, markerade och kopplade 

samman citat, ord och meningar för att finna det centrala i fenomenet. Exempelvis kunde 

barnens attityder till bland annat godis tolkas som positiv för barnen, genom hur de pratade 

om det, nyckelord de använda när de pratade om det och även vad de sa när de pratade om 

godis. Genom ideaktionen av fenomenet kunde jag utläsa barnens attityder och uppfattningar 

till olika centrala teman i resultatet 

Därefter kunde jag påbörja det tredje steget, generalisering, vilket innebär att man söker 

samband mellan beståndsdelarna för att kunna uppfatta ett övergripande helhetsfenomen 

(Bjurwill, 1995). Jag försökte finna meningsbärande delar som kunde urskiljas, dessa kodades 

och underkategoriserades. De meningsbärande delarna jag fann var: Barns kunskaper om 

onyttig mat, Ohälsosamma vanor, Barns kunskaper om nyttig mat, Utseende och smak, 

Matval, Måltidsrutiner samt Om man fick bestämma själv. Utifrån dessa visades tre tydliga 

huvudkategorier: Barnens kunskaper och uppfattningar om onyttig och nyttig mat, Barnens 

attityder till livsmedel och maträtter samt Barnens uppfattningar om måltidsrutiner och 

ätbeteenden.  

Sedan påbörjade jag det fjärde steget: nyanseringen av fenomenet, vilket innebär att vrida 

och vända på fenomenet för att undersöka olika aspekter av det och på så sätt försöka se 

fenomenet ur så många infallsvinklar som möjligt för att kunna dra några slutsatser kring det 

(Bjurwill, 1995). Detta gjorde jag genom att analysera data från intervjun med data från 

föräldrar samt pedagoger för att kunna dra relevanta slutsatser.   
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Efter detta skedde automatiskt det femte steget, konstutionen av fenomenet som handlar 

om att komma till insikt över sitt egna tänkande (Bjurwill, 1995). Detta handlar om ett 

reflekterande om hur fenomenet skapas och framställs av mig som forskare i mitt egna 

tänkande.  

I sjätte steget: reduktionen av fenomenet är där jag prövar rimligheten av mina takar om 

fenomenet (Bjurwill, 1995). Det handlar om att begränsa och pröva trovärdigheten i mina 

slutsatser om fenomenet för att bli medveten om hur föreställningen av mina slutsatser skapas 

(ibid.).  

Det sista steget, tolkning av fenomenet, är närmare hermeneutiken, vilket jag därför valt att 

exkludera. 
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Validitet 

Studiens validitet beskrivs som studiens kvalitet, vilket innebär att man mäter det man faktiskt 

vill mäta (Thurén, 2007). I och med att det vara barnens uppfattningar jag vill undersöka 

använde mig av den fenomenologiska ansatsen. Med denna ansats i studien kunde jag närma 

mig barnens livsvärld och på så sätt få förståelse för barnens upplevda verkligheter (Bjurwill, 

1995). Med kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod kunde jag samla in empiri som 

bestod av både uttalanden och information i form av gester, känslomotiv och därför kunde 

syftet uppfyllas (Bell & Waters, 2016). Analysen av resultatet är dessutom gjord med 

fenomenologisk analysmodell där jag har följt sju steg och underlaget är baserat på empiriskt 

material som granskats och beskrivits i avseenden att undersöka de fenomen som avsetts att 

undersökas (Bjurwill, 1995).  

Validiteten i en undersökning handlar även om att de frågor som ställs uppfattas korrekt av 

respondenterna (Thurén, 2007). Därför gjordes ett pilottest på intervjuguide och enkät till 

förälder och utifrån detta gjordes korrigeringar, vilket bidrar till att validiteten uppfylls i detta 

avseende.  

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie handlar om hur pålitlig samt väl genomförd studien är och bedöms 

delvis genom hur metoden är tillämpningsbar för andra personer, och om de kan komma fram 

till samma resultat (Thurén, 2007). I metodavsnittet beskrivs noggrant urval, 

datainsamlingsmetod och analysmetod för att uppfylla så hög reliabilitet som möjligt. Utifrån 

tydlighet i tillvägagångsättet av studien kan reliabilitet på så sätt öka genom att beskriva 

studien väl (ibid.). Vid förberedande samt genomförande av denna studie har jag gjort mitt 

bästa för att hålla hög reliabilitet i studien genom att noggrant samlat data samt i beskrivning 

av tillvägagångssätten. Vid analysarbetet utgick jag från den fenomenologiska trappan, som 

består av sju steg, för att hålla hög reliabilitet. Med denna analysmetod som utgångspunkt kan 

detta bidra till att om någon annan skulle tolka samma data, enligt samma metod som jag 

använt mig av i denna studie, bör liknande resultat uppnås (Thurén, 2007). 

Thurén (2007) menar dessutom att undersökningen skall bygga på ett representant urval 

och detta har uppnåtts genom att det var några förskolebarns uppfattningar jag ville undersöka 

och även undersökte. För att uppfylla reliabilitet ytterligare har jag använt mig av ett stort 

underlag, det vill säga data från barnen själva samt pedagoger och föräldrar till barnen. 
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Resultat och analys 

Resultatet har analyserats med fenomenologisk ansats för att skapa mening och förståelse i 

barnens uppfattningar. Då det är barnens uppfattningar som uppfyller syftet presenteras 

resultatanalysen utifrån de gemensamma fenomen jag fann centrala.  

För att beskriva empirin utifrån dess meningsbärande delar och för att ge förståelse för 

mina tolkningar redovisas även data från föräldrar och pedagoger. Eftersom det är barnens 

uppfattningar samt upplevelser som undersöks beskrivs dessa med citat.  

Kunskaper och uppfattningar om nyttig och onyttigt  

Barnens uppfattningar om vad som var nyttigt och onyttigt skiljdes i hur djupa kunskaperna 

var om nyttigt respektive onyttigt. Barnen hade viss kunskap om vad som var onyttig mat, 

men kunskapen var ytlig. När barnen blev tillfrågade om vad som var nyttig mat var 

påbörjades en diskussion om vad som istället var gott och onyttigt. De beskrev att makaroner 

och potatis inte var nyttigt då det inte var en maträtt. Pommesfritts var inte heller nyttigt då 

det inte var bra för kroppen och för att det var salt. Barnens diskuterade med varandra: 

Korv är riktig mat.., Men makaroner och potatis är inte det för att det är ingen 

maträtt, Och inte pommesfritts heller, För att det är inte så mycket och inte så bra 

för kroppen för att det är så salt. 

I barnens resonemang visades att barnens kunskaper om vad som var onyttig mat uppfattades 

som specifika livsmedel. Barnens generella uppfattningar om onyttig mat var även att det som 

inte var en fullständig måltid, var inte heller nyttigt. De beskrev att pommesfritts var ”inte så 

mycket”, vilket kan utifrån barnens resonemang tolkas till att det uppfattade det som en 

ofullständig maträtt och därför enbart som ett tillbehör.  

Barnen hade även kunskaper om vilken påverkan ohälsosamma livsmedel hade på 

kroppen. De beskrev att läsk innehöll socker och att man kunde få hål i tänderna av at dricka 

läsk. Deras favoritdrycker var apelsinläsk, Fanta exotic och Coca-Cola. Barnen beskrev att 

läsk innehöll socker, sött, mer socker och kolsyra. Barnens kunskaper om vad som händer 

med kroppen när man äter eller dricker sött var att det kunde bland annat ge magont och hål i 

tänderna. Barnen hade även kunskaper om att man inte borde äta godis eller läsk varje dag 

eftersom det uppfattades som dåligt för kroppen. Barnen beskrev och visade med gester och 

ljud att om man åt godis varje dag skulle man spy. Deras beskrivningar av hur det påverkade 

kroppen var att:  
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Man mår inte bra, Man mår dåligt, Man spyr, Man får hål, Man måste bajsa, Man 

får ont i magen, Man blir hård i magen. 

Deras kunskaper om hur söta livsmedel påverkade kroppen var kopplade till smärtor, 

framförallt i magen. Detta skulle kunna innebära att barnen eventuellt upplevt sina 

beskrivningar. Eventuellt kan barnen även fått höra från vuxna i deras omgivning att detta kan 

bli följderna av att äta för stora mängder sött, då föräldrarna uppgett att olika typer av onyttiga 

livsmedel var begränsade i hemmen. 

Barnen hade också kunskaper om vad nyttig mat var, men hade svårare att utrycka sina 

kunskaper om nyttig mat. Deras slutsatser kom de fram till genom att resonera med varandra. 

När jag frågade barnen om de visste var nyttig mat var påbörjades en diskussion om vad som 

istället var gott tills diskussionen avbröts av ett barn: 

Nu pratar vi inte om vad vi tycker om eller så, nu pratar vi om vad som är riktig mat. 

Barnen hjälpte varandra att beskriva vad nyttig mat var genom att resonera fram och tillbaka 

med varandra. Barnen beskrev att en fulländad maträtt var något som var nyttigt, medan 

specifika enskilda livsmedel i en maträtt också kunde vara nyttigt. Barnen kunde konstatera 

att alla former av grönsaker var nyttigt och beskrev även korv som nyttigt. Den mat som 

barnen uppfattade man borde äta mest av var grönsaker, broccoli och åter igen grönsaker. 

Grönsaker som uppfattades nyttiga var framförallt morötter och broccoli. De förklarade 

självsäkert att morötter gjorde att man såg bättre i mörker, men hade svårt att förklara varför.  

När jag frågade barnen vad dom uppfattade att man borde äta mest av och vad som var 

nyttigt svarade barnen mat i kör. Utifrån barnens resonemang om både nyttig och onyttig mat, 

kan man tolka att mat för barnen uppfattades som en fullständig måltid. Utifrån min fråga 

beskrev även barnen att det alltid fanns en tallrik på lunchen i förskolan där de kunde se vad 

det skulle bli för mat och hur de kunde lägga upp maten. Visningstallriken kan ha bidragit till 

barnens uppfattningar om att en fulländad måltid var nyttigt till skillnad från att enbart äta 

enskilda livsmedel.  

Barnens uppfattningar om nyttig och onyttig mat kan ha skapats av att barnen fått höra från 

vuxna i sin omgivning dels att specifika livsmedel är onyttiga eller nyttiga och dels att barnen 

fått kunskaper om att bara äta enskilda onyttiga livsmedel inte är hälsosamt till skillnad från 

att äta en fulländad maträtt, då data från föräldrarna visade att matvanorna bestod av en 

varierad kost. Dessutom beskrevs i enkäten från pedagogerna att pedagogerna åt tillsammans 

med barnen och att i samband med måltiderna på förskolan brukade de diskutera mat med 
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barnen. De brukade då diskutera vad som var nyttigt och vad som var onyttigt med barnen, 

vilket kan bidragit till barnens kunskaper om vilken påverkan nyttig och onyttig mat hade på 

kroppen.    

I och med barnens uppfattningar om enskilda livsmedel och ofulländade samt fulländade 

måltider kan barnen även fått höra oftare att det är onyttigt då det är vad de gillar och vill äta, 

till skillnad mot att de troligen inte nekats nyttig mat. Föräldrarna uppgav dessutom att 

utrymmesmat som bakelser, godis, glass, snacks och saft eller läsk vanligtvis konsumerandes 

en gång i veckan till mer sällan. Ett undantag var dock bakelser (exempelvis bullar och kakor) 

som kunde ätas 3 gånger i veckan eller mindre. Föräldrarna föredrog dessutom nyttigare 

snacks som alternativ framför onyttigt. Föräldrarna uppgav överlag att de valde nötter, 

framför godis och grönsaker med dipp framför chips med dipp, vilket kan bidragit till barnens 

kunskaper om nyttiga livsmedelsalternativ som grönsaker. Utifrån föräldrarnas hälsosamma 

vanor hade kanske ohälsosamma livsmedel dessutom blivit ett mer omdiskuterat ämne i 

barnens vardag vilket bidragit till att frågor väckts och barnen fått kunskaper.  

Barnens attityder till livsmedel och maträtter 

Barnens attityder till mat och livsmedel visades ha stor betydelse för barnen, då ett tydligt 

fenomen som visades var vikten av att det som barnen föredrog att äta skulle smaka gott. 

Barnen menade att om något inte smakade gott, ville de inte äta det för att det enligt dem var 

”äckligt”. Det visade sig att det barnen uppfattade som gott och ville äta var söt och salt mat. 

Detta inkluderade bland annat snabbmat, godis, bakverk, läsk och frukt. Det var tydligt att 

barnen tyckte godis var gott och något som barnen gillade oavsett de kunskaper barnen hade 

om hur det kunde påverka kroppen. Ett barn utbrast bestämt att ”Jag gillar socker!”, när jag 

frågade om barnens kunskaper om godis läsk och socker. 

Barnen hade en positiv inställning till att äta godis och beskrev det som något de såg fram 

emot genom att entusiastiskt berätta att de hade en speciell dag de fick äta godis på, vilket var 

antingen fredagar eller lördagar och vid högtidsdagar. Barnens positiva attityder till godis 

visade barnen genom barnens sätt att prata om godis på ett glädjefullt och entusiastisk sätt.  

Godis och maträtter som barnen tyckte om var något barnen såg fram emot. Detta i form av 

något som de längtade efter, då det endast förekom vid speciella tillfällen, som helgdagar eller 

när man handlade på affären. Barnen beskrev vid fler tillfällen att det fanns en ”mys-faktor” i 

relation att äta godis eller annat barnen gillade. Det som barnen uppfattade som mysigt kunde 

exempelvis vara att mamman gjorde mackor och man fick sitta i soffan och äta dem eller att 

de fick något extra. Barnen beskrev: 
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När min mamma gör rostade mackor, då får jag sitta i soffan och kolla på film. 

När jag frågade barnet om hen tyckte det var mysigt svarade barnet med ett stort leende på 

läpparna ”Jaaaaa..” Ett annat barskrev följande:  

När det var mysigt fick man äta i soffan och ibland kolla på tv eller Ipad.  

Att sitta i soffa var mysigt och barnen beskrev det även som positivt att de fick kolla på tv 

eller Ipad samtidigt som man åt. Detta skulle kunna betyda att barnens kopplingar till onyttig 

mat var att det var något som var kul, som de själva fick vara med och bestämma över och att 

barnen såg fram emot dessa tillfällen. I och med barnens uppfattningar om mysfaktorn och de 

speciella efterlängtade tillfällena kan detta ha påverkat barnens attityder till onyttiga 

livsmedelsalternativ. Eftersom tillfällena dessutom var begränsade kan situationen ha blivit 

något speciellt för barnen, vilket kan bidragit till att barnen hade positiva attityder till onyttig 

mat.  

Barnen beskrev även att läsk var något man drack för att det var gott, men förtydligade att 

man bara fick dricka det bara ibland. Ett barn menade i diskussionen att ”Man får faktiskt inte 

dricka läsk jämt”. Dock var meningarna kring detta delade. Ett barn menade att man fick det, 

några var osäkra och andra sa nej. Barnen beskrev att de fick dricka sin favoritdryck på 

McDonalds, när man var på ICA och andra barn beskrev att de drack på helgmyset. När 

barnen pratade om när de fick dricka sin favoritdryck och var detta förekom var barnen 

entusiastiska och visade med sina utryck att detta var något speciellt, som de längtade efter 

och beskrev att ”Det är gott!”, när barnen fick berätta vilken deras favoritdricka var. Dock 

ansåg majoriteten av barnen att läsk generellt skulle drickas under helgmyset, vilket kan ha 

bidragit ytterligare till att det var något som var efterlängtat. Detta fenomen visades även i 

frågan om vilken som var barnens favoriträtter. 

Barnens favoriträtter beskrevs vara korvstroganoff, korv, potatis och ketchup, hamburgare 

och nudlar, pannkakor och plättar med sylt, cheeseburgare eller pannkakor samt sushi. Barnen 

beskrev sina favoriträtter med glädje och berättade att de tyckte det var gott. Favoriträtter på 

förskolan var delvis likande barnens favoriträtter över lag. Barnens favoriträtter på förskolan 

var korvstroganoff, potatis makaroner, och korv, pasta och ketchup, pannkaka och plättar med 

sylt, lasagne samt potatis- och purjosoppa med smörgås och även dessa beskrevs med glädje 

likt när jag frågade barnen om deras favoriträtter över lag. Utöver att barnen blev glada av att 

prata om dessa typer av mat och hade också även positiva kopplingar till maträtterna. Det 
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kunde bland annat vara att de fick välja maten själva och att de fick välja något som de själva 

tyckte om. Barnen beskrev:  

När jag bestämmer hemma får jag köttbullar och pommesfritts.. och sen får vi 

pannkakor,  Om det kommer sushi hem är det gott. 

När jag frågade barnen om de fick vara med och bestämma hemma över maten och om barnen 

tyckte att maten hemma var god, var meningarna delade. Barnen hade viss möjlighet att 

påverka måltidssituationen samt livsmedelsval i hemmet. Tre föräldrar uppgav i enkäterna att 

var och en i familjen åt den mängd mat de ville samt att var och en åt det de ville av vad som 

serverades. Barnens uppfattningar var att om de själva fick bestämma vilken mat som skulle 

serveras, var maten god. Ett barn beskrev: 

Maten hemma är äcklig, men om jag får bestämma är den god. 

Barnen hade olika åsikter om de fick vara med på att bestämma över vad som skulle ätas 

hemma. Ett barn uppgav att det inte fick bestämma någonting, medan ett annat barn beskrev 

att hen brukade få vara med och bestämma, men inte allt. Tre av föräldrarna uppgav att alla i 

familjen åt samma mat och utifrån enkäten med föräldrarna visades att matvanorna i hemmet 

överlag bestod av goda livsmedelsalternativ. Att bestämma själv upplevdes av barnen som 

något positivt i och med att barnen fick vara med och bestämma. Barnens kunskaper om 

nyttig och onyttig mat verkade inte spela någon roll i och med övervägande var hur maten 

smakade och vad barnen tyckte om. Ett barn beskrev att hen inte gillade någonting och ett 

annat att maten hemma var äcklig. Ett annat barn beskrev att det fick lax hemma och det var 

tvungen att smaka vilket resulterade i att barnets svar när jag frågade om maten hemma var 

god var: 

Maten hemma är god, men inte ibland för då fick jag lax. 

En annan gemensam uppfattning barnen hade var att nyttig mat ofta beskrev som något 

barnen ogillade. För det första hade barnen en allvarligare ton inte lika glädjefylld ton när de 

diskuterade vad som var nyttigt till skillnad från vad de gillade, vilket istället samtalades om 

med entusiasm och glädje. När de dessutom beskrev olika livsmedel de uppfattade som 

nyttiga, beskrev de vissa av dessa med avsmak och visade med grimaser och gester att det var 

äckligt. Detta gällde framförallt enskilda livsmedel som lax, kyckling, broccoli, vitlök samt 

osötad sylt, vilket enligt mig skulle kunna vara goda livsmedelsval.  
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Anledningarna till varför man ogillade dessa livsmedel var olika, men framförallt var det 

lax som ogillades av flertalet av barnen. Orsaken menade barnen var att lax inte smakade gott 

och inte heller såg gott ut. Barnen beskrev att de hade smakat lax och tyckte det var ”äcklig”. 

En annan orsak till varför lax ogillades var för att det fanns en brun del på laxen som gjorde 

att den ”såg äcklig ut”. Barnens attityder till nyttig och onyttig mat visade sig genom att 

barnen kunde ogilla specifika, nyttiga livsmedel. De livsmedel som barnen gillade, tycktes om 

överlag av alla barnen och helst föredrog barnen självklart att äta mat och livsmedel de 

gillade. Deras attityder visades sig i form av att barnen var tydliga med vad de gillade och 

ogillade.  

Barnen beskrev även att de ibland hade vart tvungna att smaka på vissa av dessa livsmedel 

vilket de ogillade att göra, vilket kan bidragit ytterligare till de negativa attityderna mot vissa 

livsmedel. 

En gång var maten hemma äcklig för då fick jag lax och var tvungen att smaka. 

En av föräldrarna uppgav att var och en åt vad de ville av vad som serverades och två uppgav 

att barnen fick äta hur mycket de själva ville av vad som serverades. Andra föräldrar menade 

att de fick tjata på barnet att äta mer och att de på något sätt försökte få barnen att smaka av 

maten som serverades. En av föräldrarna uppgav att de fick tjata på att barnet skulle äta mer 

och uppgav även att barnet inte fick gå från bordet förrän det smakat på maten. Hälften av 

föräldrarna upplevde inga hinder till att deras barn åt nyttigt, medan resterande föräldrar 

upplevde hinder i form av tidsbrist, bristande ork till att förändra matvanorna eller att barnet 

inte åt denna mat. En förälder kommenterade att de hade ”Svårt att kombinera stressigt 

schema med att förändra vanor och göra blandad mat t.ex. vegetariskt”. En annan beskrev att 

”Vi äter ofta olika mat eftersom vi föräldrar äter vegetariskt. Vi har varit för lata och dåliga på 

att introducera det vegetariska för barnet”. Förväntningar från föräldrarna kunde uppfattas 

som negativ av barnen bland annat för att om de inte gillade något, men var tvungna att smaka 

gjorde detta att barnen ogillade maten ytterligare. Alla föräldrar ansåg dock att deras barn åt 

lagom mängd mat och även lagom ofta.  

Att smaka på maten uppfattades dock inte enbart som negativt av barnen. Ett livsmedel 

barnen diskuterade var sylt som gjordes på förskolan och serverades tillsammans med plättar 

samt pannkakor. Barnen beskrev att första gångerna de smakade sylten var den sur och 

förklarade att kokerskan gjorde sylten själv och inte hade i så mycket socker för att det skulle 

vara nyttigt. Men efter att ätit den några gånger tyckte de nu om den hemgjorda sylten. Detta 

beskrev barnen stolt och glatt att de hade lärt sig att gilla sylten. Sylten som serverades som 
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ett tillbehör och det var frivilligt att ta av sylten om man ville. Pedagogerna på förskolan 

menade dessutom att de uppmuntrade och erbjöd barnen att smaka och prova nya livsmedel, 

men att de inte gick i konflikter gällande barnens matvanor. 

Något tvång eller konstiga meningslösa regler finns inte. 

De tillfällen barnen hade möjligheter att välja själva kan detta bidragit till nyfikenhet för 

livsmedlet hos barnen och att tillslut fått positiva attityder till sylten i och med att barnen 

själva hade bestämt om och när de ville smaka eller inte.  Barnen beskrev även 

visningstallriken på lunchen i förskolan som något positivt. I och med att var ett förslag på hur 

de skulle äta, uppfattade barnen inte detta som ett krav. Barnen berättade att de alltid tog 

grönsaker på lunchen i förskolan, men inte helt som på tallriken jämnt eftersom de från 

salladsbuffén kunde välja utifrån vad de själva gillade. I och med att barnen själva fick välja 

kan detta bidragit till att barnen fick känna sig självständiga i och med att de gjorde egna val, 

dels att de kunde välja vad de själva gillade. När jag frågade om barnen gillade äta grönsaker 

svarade de entusiastiskt ”ja”. Deras favoritgrönsaker var ärtor, gurka och tomat, morötter samt 

äpple, vilket de beskrev med ett leende. Både morötter och ärtor var grönsaker som var 

återkommande bland barnens favoritgrönsaker Ett barn kommenterade att ”Jag äter inte 

grönsaker, förutom tomater och gurka som är skräda i kors”. Barnen beskrev: 

Jag är en mästare på att äta morotar, Jag älskar broccoli, Min bästa grönsak är 

gurka och tomat. 

Att vara mästare på att- eller att älska en grönsak beskrevs av båda barnen med stolthet. Alla 

dessa faktorer kan gemensamt bidragit barnens fick positiva attityder till att äta grönsaker.  I 

och med att barnen på luncherna på förskolan hade möjlighet att välja vilka grönsaker de vill 

äta, kan detta bidragit till att barnen kände ett ansvarstagande och kände sig duktiga när de åt 

grönsaker, vilket man enligt visningstallriken borde varje dag.  Även föräldrarna uppgav att 

både dem själva och barnen åt grönsaker minst en gång per dag. Även detta kunde bidra till 

barnens uppfattningar av förväntningar på dem. 

Barnen hade även positiva attityder till frukt. Alla barn beskrev att de gillade frukt och 

dessutom beskrev att de brukade äta frukt dagligen. När jag frågade barnen om de gillade 

frukt svarade de mycket entusiastiskt att de gjorde det. Genast började barnen ropade ut sina 

favoritfrukter, men när jag bad dem berätta en och en började barnen visa detta med 

teckenspråk. Teckenspråket hade de lärt sig på förskolan och de visade en och en vilken eller 
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vilka som var deras favoritfrukter. Barnen beskrev att de på förskolan hade möjlighet att välja 

frukt och förklarade att de fick välja mellan äpple, päron, clementin och apelsin samt annans, 

men förklarade fundersamt och glatt att ananas inte fanns så ofta att välja. Barnens 

favoritfrukter var päron och banan, clementin och äpple, banan, päron och banan, banan och 

päron samt äpple. I och med att barnen kunde välja sin favoritfrukt på förskolan och dessutom 

känna sig duktiga när de använde teckenspråk kan detta dels vara en bidragande faktor till 

barnens attityder till frukt. Föräldrarna uppgav dessutom att deras barn åt frukt minst en gång 

per dag till några gånger per dag. Föräldrarna uppgav även att de själva åt frukt minst en gång 

per dag till flera gånger per dag, vilket innebär att barnen dagligen gavs möjlighet att äta frukt 

och kunde dessutom välja den frukt de gillade bäst. Flera av barnen hade dessutom mer än en 

frukt som sina favoriter vilket kan tolkas som att barnen överlag tycker om frukt, vilket 

förstärker deras positiva attityder till frukt ytterligare. 

Barnens uppfattningar om matvanor och måltidssituationen 

Ett fenomen som visade sig skilja mellan barnens två livsvärldar, hemmet och förskolan, var 

att barnen hade olika förväntningar på måltidssituationen och matvanor i hemmet respektive 

förskolan. Barnen hade olika uppfattningar om föräldrar och pedagoger och uppfattade regler 

och vanor på olika sätt i förskola och i hemmen.  

Barnen hade bland annat förväntningar om att de skulle få godis på helgen hemma, men 

hade inga förväntningar om sötsaker i förskolan. Barnen beskrev att man bara åt godis under 

helgdagar, på fredagar eller lördagar. Barnens rutiner gällande vilken dag det var man skulle 

eller fick äta godis på var olika. Ett barn beskrev att hen åt godis på lördagar, ett annat bara på 

fredagar, ett barn sa att hen åt godis varje dag, men skrattade sedan och avfärdade sin lögn. 

Diskussionen fortsatte och barnen beskrev att godisätandet var begränsat till helger. När 

barnen berättade när de brukade äta godis, beskrev barnen inte detta som någon form av regel, 

utan som om att det var deras egna förväntningar på att det skulle vara så. Barnen beskrev 

upprymt och glatt:  

Jag äter bara på fredag, Jag äter bara på lördag. Ett annat barn kontrade med att 

Egentligen ska man bara äta godis på lördag!. Vilket ett annat barn beskrev att 

hens godisdag var en fredag Men jag tar inte lördag och bara fredag. 

I en fråga om godis förekom på förskolan svarade barnen gemensamt och fundersamt att 

”Njaaa..”, det gjorde det inte. Barnen uppfattade att godis och snack åt man hemma och detta 

förekom inte på förskolan. Förutom ett undantag, vilket framkom när jag frågade om de fick 
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godis äta godis på förskolan ”Ja, fast bara på påsk!”, vilket ganska nyligen hade infallit när 

studien ägde rum. Barnen utryckte varken glädje eller sorg över att godis endast förekom på 

förskolan under speciella tillfällen, utan pratade kring detta utan att lägga känslor i 

resonemangen.  

Barnens uppfattningar om när och var man fick och skulle äta godis kan ha formats av de 

normer som förekom på förskolan och i hemmet. Från enkäten med föräldrarna visades att 

föräldrarna åt godis och snacks endast en dag i veckan eller mer sällan, vilket kan ha bidragit 

till barnens bestämda åsikter om när man skulle äta godis. Att barnen uppfattade att man bara 

åt godis på helger kan även ha bidragit till barnens uppfattningar om att man inte åt godis på 

förskolan, eftersom förskolan ägde rum på vardagar, och den gång de hade fått godis på 

förskolan var just en helgdag. 

Även måltidssituationen verkade barnen ha föreställningar om då det i hemmet skulle ske 

och vara på ett visst sätt och barnens uppfattningar till detta skiljde sig åt mellan hemmet och 

förskolan. Barnen beskrev att de brukade äta på förskolan, men deras måltidsrutiner var olika. 

Ibland åt de frukost, mellanmål, lunch och mellanmål igen på förskolan, men ofta varierade 

detta. Hälften av föräldrarna uppgav att de åt på fasta tider. Data från föräldrarna visade att 

måltiderna i hemmet bestod av en varierad kost med hälsosamma livsmedelsval som innehöll 

beståndsdelar av kolhydrater, protein och fett. En förälder uppgav att barnet åt annan mat än 

föräldrarna, men resterande föräldrar uppgav att barnet äter samma mat som föräldrarna. 

Eftersom barnen överlag åt samma mat som föräldrarna skulle det kunna översättas till att 

deras matvanor var det samma som deras föräldrar och bidragit till barnens uppfattningar om 

att måltid skall vara fullständig är viktigt för barnen. Föräldrarna beskrev även att maten 

skulle ätas vid matbordet, alla i familjen åt måltiderna tillsammans, vilket även barnen 

uppfattade om måltiden i hemmet  

Mamma brukar sitta mitt emot pappa och mamma i soffan. Och (lilla syskonet) 

emellan mamma och pappa och jag bara bredvid pappa och bredvid fönstret.   

Ett barn berättade oberört att det kunde se olika ut beroende på vilken förälder hen åt med och 

berättade att ”Jag har två hus och brukar sitta på soffan eller på stol”. Ett annat barn beskrev 

att hen tyckte att det skulle vara inte äta vid bordet och ett annat beskrev att det alltid åt med 

mamma, pappa och syskon, då alla hade sin egen plats. Barnen beskrev deras måltidsrutiner 

hemma som tydliga och att samtliga i familjen åt middag vid köksbordet med sina föräldrar. 

Måltidssituationen uppfattades som positivt av barnen i och med att barnen vara beslutsamma 

över att det skulle vara på ett visst sätt. Ett barn berättade hur hen tyckte det var mysigt att 
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sitta runt bordet och äta middag ”och berättat vad man gjort”. När barnen svarade på var de 

brukade sitta och äta när de åt hemma svarade alla barn positivt att de satt i köket vid ett 

köksbord på en stol eller kökssoffa och åt med mamma och/eller pappa.  

På förskolan hade inte barnen möjligheter att själva bestämma var de skulle sitta och äta. 

Från data av pedagogerna beskrevs att pedagogerna ibland kunde behöva säga till barnen att 

sitta stilla vid måltiderna. Under måltiderna kunde det dessutom vara högljutt och 

pedagogerna kunde behöva be barnen vara tysta. Hälften av föräldrarna uppgav dock att det 

var lugnt när de åt och en av dessa föräldrar uppgav att barnet brukade sitta stilla till under 

måltiden. Men resterande två föräldrar uppgav att det brukade vara mycket ljud när de åt. 

Barnen visade inga känslor kring detta, utan beskrev måltiderna på förskolan som något 

positivt, då de fick gå i kö till matsalen och ta på maten själva.  

Barnen beskrev med betoning att man alltid åt mellanmål och lunch i matsalen på 

förskolan, men att de kunde äta frukt inne i ett rum på förskolan. Resultatet från enkäten med 

pedagogerna visade att barnen vanligtvis brukade äta frukost, lunch samt två mellanmål på 

förskolan, dock var inte alla måltider obligatoriska. På förskolan hade däremot barnen ingen 

möjlighet att påverka matsedeln, men kunde däremot bestämma vad de ville lägga på från det 

som erbjöds. Till alla måltider fanns dryckesalternativen vatten eller mjölk, vilket gör att 

sötade drycker kunde uteslutas från förskolans utbud och fanns inte som ett val för barnen i 

förskolan. Frukost samt mellanmål på förskolan kunde bestå av fil, smörgås, gröt, mjölk och 

vatten. En lunch kunde bestå av exempelvis pasta, potatis eller ris, kyckling eller annan form 

av kött samt vegetariskt alternativ och det erbjöds alltid en salladsbuffé under lunchen.  

Även om reglerna som fanns kring måltidssituationerna i förskola och hem var det något 

barnen uppfattade positivt. Detta skulle kunna vara att barnen inte uppfattade detta som regler, 

utan som något som bara var och alltid hade vart med tanke på att både pedagoger och 

föräldrar hade reflekterat över barnens beteende, men inte barnen själva.  

Barnens föreställningar om att det skulle vara på ett visst sätt i hemmet var tydliga, men 

förväntningar på hur måltidssituationen skulle ske på förskolan utöver att man skulle gå på ett 

led till matsalen verkade inte existera hos barnen. Pedagogerna beskrev att de bestämde var 

barnen skulle sitta, men barnen hade inga egna förväntningar kring detta då de inte uttryckte 

några uppfattningar till varför det var som det var. Detta kan innebära att barnen uppfattade 

att regler minskade förväntningar till motsats att kunna ha eget inflytande skapade istället 

förväntningar kring hur något skulle vara på ett visst sätt.  

Det centrala var att barnen uppfattade det positivt att kunna välja själva. Delvis på grund av 

deras möjligheter att själva välja vad de ville äta och delvis genom att de kanske kände ett 
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ansvarstagande till att äta enligt vad som förväntades av dem utifrån föräldrars och 

pedagogers beskrivningar om måltidssituationerna.  

Sammanfattning 

Barnen hade lättare att förklara vad som var onyttigt, till skillnad från vad som var nyttigt. De 

hade dessutom mer kunskaper om vilken påverkan onyttig mat hade på kroppen i jämförelse 

mot nyttig mat. Barnen kunde ge tydliga exempel på livsmedel som var onyttiga, att de var 

onyttiga för att de innehöll salt eller socker och de kunde även förklara vad som kunde ske i 

kroppen om man åt onyttig mat i större mängder och ofta. Deras kunskaper kunde de bland 

annat fått genom föräldrarnas matval och att samtala om mat och livsmedel i förskolan.  

Barnens attityder till olika livsmedel kunde skilja sig åt, men gemensamt var att alla barn 

gillade och hade positiva attityder till godis i form av att det var något eftertraktat. Delvis på 

grund av att barnen hade smak för sött och gillade socker och delvis då barnen kopplade godis 

till något positivt i from av att det blivit en mysfaktor över det. Barnens attityder till mat och 

olika livsmedel påverkades även av barnens möjligheter till delaktighet och att välja själva. 

När barnen själva fick bestämma var attityderna positiva, till skillnad från när de var tvungna 

att smaka eller att utbudet som serverades inte tilltalade barnen.  

Även om attityderna formades i både förskola och hemmen, hade barnen tydliga 

uppfattningar om att förskolan och hemmet var två helt skilda världar för barnen. Hemmet 

uppfattades som en plats där barnen hade möjlighet att påverka och hade egna förväntningar 

på. På förskolan fanns dock inga förväntningar från barnen, istället infann sig barnen i de 

regler och vanor som fanns, utan reflekterande över deras egna möjligheter att påverka.   
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Metoddiskussion 

Metoden för denna studie var kvalitativ vilket innebär att undersöka hur människor upplever 

sin livsvärld (Bjurwill, 1995). Den kvalitativa metoden fokusgruppsintervju valdes för att jag 

ville förstå barnens upplevelser och det är genom samtal som man kan komma nära ett barns 

perspektiv och få kunskaper (Bell & Waters, 2016). Jag valde dessutom fokusgruppsintervju 

som metod för att jag ville ge möjlighet till diskussion med varandra och så de fritt kunde 

uttrycka sina åsikter med stöd från varandra.  

I fokusgruppen diskuterades barns uppfattningar kring mat, matvanor och ätbeteenden och 

hur förskolan och föräldrarnas har inflytande på barnen. Barnen som deltog i intervjun 

uppfattades vara intresserade och positiva till ämnet, men barnen var olika benägna att föra 

fram sin talan, andra mer dominerande och vissa mer aktsamma. Hade jag istället genomfört 

datainsamling individuellt med barnen hade alla barn kanske haft större möjlighet att föra 

fram sin talan. Dock hade individuella intervjuer inte gett samma möjligheter till diskussioner 

mellan barnen och det hade dessutom kanske blivit svårt för barnen att samtala med mig 

individuellt eftersom de inte kände mig gott nog att våga diskutera själva. 

Mot slutet av intervjun märktes att barnen började tappa intresse och fokus. Doverborg och 

Pramling Samulesson (2012) menar att små barn i åldrarna har svårt att utrycka sig verbalt 

samt att koncentrera sig på ett samtal under längre tid. Jag försökte lekfullt ställa de sista 

frågorna som handlade om vad man brukade äta och vad man gillade ogillade, samt kunskaper 

om frukt och grönsaker. Kanske påverkades detta av upplägget av intervjun och av att barnen 

inte orkade sitta stilla så länge som intervjun pågick. Bell och Waters (2016) menar att det är 

viktigt att var påläst inom sitt ämne innan man utformar frågor. Det var även viktigt att inte 

ställa svåra frågor eller göra intervjun svårbegriplig för barnen. Jag valde därför att göra korta 

och enkla frågor för att de skulle vara lätta för barnen att besvara och för att jag skulle kunna 

följa upp frågorna om jag ville (Kvale, 1997). Om jag dessutom läst på ytterligare om tidigare 

studier som gjorts med barn hade detta kanske hjälpt mig att utforma frågorna på ett 

intressantare sätt för barnen. Jag hade dessutom kunna genomfört ytterligare ett pilottest med 

en grupp barn för att kunna utforma intervjuguiden anpassat till en fokusgruppsintervju där 

diskussioner skall väckas.  

När jag använde mig av intervju som datainsamlingsmetod förlitade jag mig på att det 

informanterna säger är ärligt.  Jag hade dock under intervjuns gång reliabiliteten i åtanke då 

upprepningar av vad som redan sagts av en annan informant förekom och därför ställde jag 

vissa frågor flera gånger om på olika sätt. Hade jag istället valt en annan datainsamlingsmetod 
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hade jag dels inte kommit barnen nära och dels inte haft möjlighet att ställa följdfrågor för att 

få detaljer kring barnens uppfattningar, och därför hade syftet inte kunnat uppfyllas.  

Under mitt tolkningsarbete följde jag den fenomenologiska trappan, vilket innebar att jag 

prövade och ifrågasatte mina egna tolkningar (ibid.). Det var just detta förhållningssätt som 

gjorde att jag fann mycket glädje i att skriva denna studie, men det bör utifrån ett 

validitetsperspektiv framgå att jag har utgått från min egen förförståelse, vilket innebär att om 

någon annan forskare genomfört samma studie hade förmodligen data blivit tolkat på ett annat 

sätt (Bjurwill, 1995). Jag försökte även tolka barnens uppfattningar på ett så korrekt sätt som 

möjligt genom att försöka se ur så många perspektiv som möjligt innan jag drog några 

slutsatser, vilket kunde bidra till ökad reliabilitet av analysen.  

En av nackdelarna med denna studie var dock urvalet och svarsfrekvensen från enkäterna 

till föräldrarna, då fyra av sex besvarade enkäten, vilket dels kan tänkas bero på bristande tid 

och dels antalet frågor i enkäten (Ejlertsson, 2005). Jag försökte att utforma enkäten 

tilltalande och med frågor som var lätta att besvara.  

Hade jag istället dessutom utformat andra frågor hade detta kunna bidragit med ytterligare 

förståelse för barnens uppfattningar. Genom att fråga om vad och hur föräldrarnas vanor såg 

ut, ställa fler och andra frågor om onyttiga vanor än vad jag frågade om nyttiga, hade detta 

kanske kunna bidragit med djupare förståelse för barnens hälsosamma respektive 

ohälsosamma vanor. Å ena sidan var det svårt att använda all information från både enkäterna 

från föräldrarna och även den som besvarades av pedagogerna och därför hade enkäterna 

behövts utvecklats för att tillgodose med den information jag kunde tänkas behöva för att 

hjälpa mig tolka barnens upplevelser. Men å andra sidan går det inte att förutse vilka fenomen 

som skulle komma att bli betydande innan att analyserat material från intervjuerna med 

barnen (Bjurwill, 1995). Därför hade detta varit svårt att åtgärda utan längre tidsspann för 

studien.  

Avslutningsvis var det barnens upplevelser i fokus och den fenomenologiska ansatsen 

handlar om att förmedla upplevelser av fenomen genom att tolka, förstå och sedan förmedla 

detta vidare (Bjurwill, 1995). Det handlar därför inte om att fastställa vad som sägs utan att 

göra en tolkning och skapa förståelse och ge kunskap från det som sägs, vilket gör att syftet 

med studien uppfylls. Fokus i denna studie är barnens upplevelser och hur de uppfattar sin 

livsvärld genom en ögonblicksbild vilket jag hoppas jag kunnat förmedla. Kvalitativ metod 

innebär dessutom att belysa upplevelser vilka är föränderliga och enligt fenomenologin är 

upplevelserna dessutom beroende av en bestämd kontext och tid (Bjurwill, 1995; Bell & 

Waters, 2016).  
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka några förskolebarns uppfattningar om mat och matvanor, för 

att få kännedom om vilka kunskaper barnen hade kring livsmedel och vilka attityder till mat 

och matvanor var. Syftet var även att ge inblick i barnens uppfattningar om påverkan från 

föräldrar och pedagoger och om barnen uppfattade inflytandet från förskola och hem som 

motsägelsefullt. Utifrån resultat och analysen framträder några centrala uppfattningar barnen 

hade om mat och matvanor.  

Ett fenomen gällde barnens kunskaper om onyttig respektive nyttig mat. Barnen kunde 

någorlunda ingående förklara vad som sker med kroppen när man äter ohälsosamma 

livsmedelsval i stora mängder för ofta, men hade svårare att beskriva vad som skedde med 

kroppen om man åt nyttigt. Även i andra studier visades att barn hade lättare att förklara 

onyttiga alternativ lättare än nyttiga, då barn har förståelse för att livsmedel som innehåller 

socker och fett är onyttigt (Hesketh et al., 2005; Watkins & Jones, 2015) Hesketh et al. (2005) 

samt Watkins och Jones (2015) menar att barns kunskaper om vad som är nyttigt ofta beskrivs 

med jämförelser om det innehåller grönsaker eller inte och var ifrån livsmedlen härstammar. 

Barnens kunskaper om nyttigt respektive onyttigt kan dels komma från föräldrarnas 

ätbeteenden och attityder till olika livsmedel, då barn tar efter beteenden från vuxna i deras 

omgivning och förstår de vuxnas beteenden som de rätta (Cervall, 2015). Det är dock oklart 

varför barnen hade djupare kunskaper om onyttigt än om nyttigt. En anledning kan vara att 

onyttiga livsmedel, vilket barnen hade smak för, kan ha varit ett omdiskuterat ämne i barnens 

vardag. Att föräldrarna dessutom begränsade barnens möjligheter till att äta bland annat godis 

till vissa dagar, kan ha bidragit till barnens kunskaper om att onyttigt inte bör ätas för ofta 

(Brown & Ogden, 2004).  

Barnens kunskaper om nyttig mat kan även påverkats av föräldrarna vilka föredrog 

nyttigare alternativ framför onyttiga och även av anledning att barnen uppgav att äta samma 

mat som föräldrarna. Watkins och Jones (2015) menar att barn lär sig genom delaktighet och 

genom att ta efter beteenden. Kunskaperna barnen hade kan även kommit från att vuxna pratat 

om livsmedel och mat med barnen (SLV, 2013). Pedagogerna uppgav att de brukade samtala 

om mat och olika livsmedel, vilket kan ha bidragit till kunskaper och förståelse för livsmedel 

hos barnen. Enligt SLV (2013) är den pedagogiska måltiden ett viktigt verktyg till att främja 

barns matvanor, då den bidrar till att väcka frågor om och samtala om mat med barnen. Detta i 

sig skapar möjligheter för barnen att reflektera och diskutera, vilket formar barnens kunskaper 

och värderingar om mat och matvanor (ibid.). I och med att föräldrarna uppgav att dem själva 
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och barnen åt grönsaker varje dag kan detta bidragit till barnens uppfattningar om att 

grönsaker är nyttigt och bör ingå i alla måltider, då Cervall (2015) menar att barn gör som 

vuxna gör. Visningstallriken som fanns på förskolan under luncherna kan även ha bidragit till 

barnens kunskaper om att äta grönsaker är viktigt. I och med att tallriken varje dag visade 

barnen hur man kunde portionera maten och att grönsaker bör ingå i måltiden, kan detta 

påverkat barnens uppfattningar om att man bland annat bör äta grönsaker varje dag, vilket 

även barnen uppgav att de gjorde.  

På förskolan erbjöds även en salladsbuffé, vilket gjorde att barnen själva kunde välja 

alternativ som de själva gillade. Att låta barnen välja själva utifrån ett utbud av sallad kan ha 

haft positiva effekter på matvanorna bland barnen, då det fanns ett utbud som tilltalade alla 

barnen och dessutom gav barnen möjligheter att välja. Detta kan ha bidragit till att barnen 

gjorde hälsosamma val, som att ta sallad till varje lunch. Russel et al. (2015) och Gavin et al. 

(2005) menar att erbjuda barn valmöjligheter, att exponera barn för nya livsmedel eller 

maträtter och att uppmuntra dem till att testa nytt, har positiv påverkan på barns matvanor. 

Uppmuntran har positiva effekter på barnens attityder och matval (Cervall, 2015). I studien 

uppgav pedagogerna att de aldrig tvingade barnen till att smaka eller äta något. Istället erbjöds 

och uppmuntrades barnen att smaka om de ville. SLV (2013) menar att exponera mat för olika 

typer av livsmedel och maträtter samt att prata positivt kring nyttiga alternativ har positiv 

påverkan på barnens attityder till mat. Ett tydligt exempel på detta var sylten som barnen till 

en början ogillade, men allt eftersom lärde sig barnen att gilla sylten. Brown och Ogden 

(2004) beskriver hur barns känslomässiga motivationer till att äta har påverkan på barnets 

uppfattningar om livsmedlet eller maträtten. Barnens självständighet verkade därför vara av 

stor betydelse för barnens attityder till livsmedel och maträtter. Precis som alla människor 

påverkas barns lust att äta av olika sinnesstämningar och det som i slutändan avgör vad man 

faktiskt äter är det personliga intresset och den egna viljan (Porsman & Paulún, 2003; Portella 

et al., 2012; Berge et al., 2012).  

När barnen istället tvingades att smaka något genererade detta i att barnens attityder till 

maten blev negativa (Russell et al., 2015). Russell et al (2015) menar att föräldrar uppfattar att 

de kan påverka barnen till att göra hälsosamma val, men inte påverka barnen till ohälsosamma 

ätbeteenden. Denna studie visade dock att barnen fick negativa attityder till exempelvis lax, 

genom att barn tvingades att smaka. Lax är enligt min mening ett hälsosamt livsmedel och 

fisk rekommenderas dessutom att ätas minst 3 gånger i veckan (SLV, 2005a: 2012). Att 

tvinga, muta eller hota resulterar i att barnen lär sig att ogilla livsmedlet, då de kan koppla 

ihop händelse och känslor för livsmedlet med smaken av det (Russell et al., 2015; Gavin et 
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al., 2005; Birch & Fisher, 1998). Barnen i denna studie hade just dessa negativa känslor för 

lax som de hade tvingats smaka och uppfattade därför lax som något negativt. Dock var det 

inte enbart smaken som gjorde att barnen i denna studie ogillade livsmedel, utan även 

utseendet hade betydelse, vilket barnen beskrev då de uppfattade att lax såg äckligt ut. 

Swanson et al. (2013) samt Bezbaruah och Brunt (2012) menar att barn väljer mat och 

livsmedel utifrån bland annat utseende och smak, men att det som i slutändan är övervägande 

är smaken. 

Smaken av livsmedel var av stor betydelse för barnens attityder till livsmedel. Denna 

studie visar att barnen visste vad som var hälsosamma livsmedel och hur man bör äta men om 

de själva fick bestämma föredrog de ändå ohälsosamma livsmedel samt maträtter för att det 

smakade gott. Livsmedel och maträtter som uppfattades som goda var ofta var söta och salta 

livsmedel och överlag gillade och föredrog barnen samma typer av livsmedel och maträtter. 

Gavin et al., (2005) samt Eliasson och Gebre-Mehdin (2003) menar att som vuxen i ett barns 

omgivning kan man påverka barnet att ogilla respektive gilla mat eller livsmedel beroende på 

hur man bland annat agerar som vuxen i måltidssituationen. Detta kan innebära att barnens 

attityder till mat inte enbart påverkas av kunskap, vilket Fernholm (2014) menar är ett viktigt 

verktygen för hälsosamma matvanor. Barnen hade viss kunskap om vad som var goda 

matvanor, tillräcklig med kunskap för att välja hälsosamt, men om de fick välja samt 

bestämma själva föredrog de ändå till stor del utrymmesmat. Detta stämmer överens med 

tidigare studier som dels visade att barnen hade kunskaper, men vad barnen föredrog skiljde 

sig från hälsosamma vanor (Hesketh et al., 2005; Watkins & Jones, 2015). När barnen istället 

gavs val att bestämma om de ville smaka på något påverkades istället barnens attityder till 

livsmedlet som positiva. SLV (2013) menar att en av de viktigaste förutsättningarna för goda 

matvanor är matglädje. 

Barnens föreställningar var att onyttig mat var gott och hade positiva attityder till dessa 

typer av livsmedel. Deras emotionella relation till denna typ av livsmedel kan ha påverkats av 

framförallt föräldrarna som format positiva attityder till sötsaker och snabbmat, men även 

sallad och frukt. Föräldrarna uppgav att äta sallad och frukt var en vana för både föräldrarna 

själva och för barnen. Dagligen åt både föräldrar och barnen frukt och grönsaker vilket 

innebär att barnen exponerades för detta varje dag. Russel et al. (2015) och Gavin et al. (2005) 

menar att exponerade av hälsosamma livsmedelsalternativ har positiv påverkan på matvanor. 

Till motsats kan dessutom att begränsa ohälsosamma alternativ främja matvanorna ytterligare.  

Resultatet från denna studie visade att barnens möjligheter att äta godis var begränsade till 

helgdagar och barnen hade förväntningar om att de skulle få godis varje helg. Barnen 
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uppfattade ett samband mellan att äta godis och specifika tillfällen. När barnen dessutom fick 

äta sittandes i soffan uppfattades detta som ytterligare något positivt och speciellt. I och med 

att barnen kopplade vissa tillfällen och dagar till olika livsmedel kan detta påverkat barnens 

positiva attityder till dessa typer av livsmedel (Gavin et al., 2005). Detta visades även vid 

fruktstunderna på förskolan, som av barnen beskrevs som något positivt. Alla positiva 

uppfattningar barnen hade till olika livsmedel, oavsett vilka, uttrycktes som mysigt. Utöver att 

smak för sött och salt är medfött, är det även något som är situationsbaserat och formas 

genom känslomässiga relationer (Gavin et al., 2005; Brown & Ogden, 2004).  

Barnens förväntningar visades även i barnens föreställningar om förskolan och hemmet.  

Barnens uppfattningar kring måltidssituationen och matvanorna skiljde sig åt i hem och 

förskola, då barnen uppfattade att i hemmet gavs mindre möjligheter att välja men fler 

möjligheter för barnen att vara med och påverka. På förskolan gavs möjligheter att välja, men 

mindre möjligheter att påverka. Livsvärldarna uppfattades som positiva på olika sätt. Enligt 

SLV (2013) är det viktigt som vuxna i barnets omgivning att ha en delad blid kring 

måltidsrutiner för att på ett positivt sätt kunna förmedel detta till barnen. Förmodligen hade 

pedagoger och föräldrar en delad bild om barnens matvanor i och med att barnen hade så 

starka uppfattningar om att det skulle vara på ett visst sätt i förskolan och på ett annat i 

hemmet. Berge et al. (2012) samt Watkins och Jones (2015) menar att barn kan bli förvirrade 

över hälsobudskap som är olika och därför får svårt att översätta dessa till kunskaper och 

tillämpa dessa kunskaper. Men barnen i denna studie uppfattade reglerna och normerna som 

tydliga, även om de skiljde sig åt och därför upplevde barnen ingen förvirring av 

hälsobudskap. Barnens uppfattningar var istället att det skulle vara på ett visst sätt även om 

reglerna skiljde sig åt i hemmet och på förskolan. Birch och Fisher (1998) menar att vuxna 

försöker påverka barn för mycket och istället borde fokusera på att skapa en god 

måltidsituation. I och med att barnen själva får välja om de vill smaka eller inte kan detta 

bidra till ett intresse och nyfikenhet att smaka nya och olika livsmedel. Flera faktorer spelar 

för att påverka barns matvanor positivt och ge barnen rätt verktyg för att göra hälsosamma 

val, då det i slutändan är genom barnens egen insikt som valen görs (Livsmedelsverket, 2013; 

Portella et al., 2012).  
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Slutsatser  

Syftet med min studie var att undersöka barns kunskaper, attityder och uppfattningar om mat 

och matvanor, samt om barnen upplevde olika påverkan från hem och förskola och om denna 

påverkan uppfattades som motsägelsefull av barnen. Förskolebarnen hade djupare kunskaper 

om vad som var onyttigt till skillnad från nyttigt. Barnens uppfattningar om nyttigt och 

onyttigt kan ha påverkats av faktorer som att vuxnas vanor kring matval, att prata om mat med 

barnen och kan även påverkats av att begränsa onyttiga livsmedel och att uppmuntra till eller 

erbjuda nyttiga alternativ.  

Barnens attityder till onyttiga alternativ uppfattades som något positivt för barnen då de 

associerade godis, läsk och mat de själva föredrog med specifika dagar, tillfällen och hade 

även känslomässiga motivationer till dessa livsmedel och maträtter.  Barnens attityder till 

nyttig mat var inte lika positiva som till onyttiga livsmedel, om ändå positiva. Barnen 

uppfattade att äta nyttig mat var bra för en och uppfattade att de var duktiga när de åt bland 

annat grönsaker. Barnens positiva attityder påverkades främst av om det fanns ett urval och 

barnen gavs möjlighet att bestämma själva. Smaken var en viktig faktor för barnens attityder 

till olika livsmedel. Om barnen tjatades på -eller tvingades att smaka bidrog detta till att 

barnens attityder till livsmedlet blev negativa.  

Barnen hade bestämda föreställningar om hur måltidssituationen skulle gå till i hem och på 

förskola. Barnen uppfattade att det fanns olika regler i hemmet och på förskolan men även om 

reglerna skiljde sig åt, uppfattades de inte som motsägelsefulla. Reglerna uppfattades istället 

som mycket tydliga av barnen. De uppfattade sina möjligheter att påverka i hemmet, mer än i 

förskolan. I förskolan uppfattades att det fanns större möjligheter till bredare valmöjlighet. 

Både möjligheter att kunna påverka och valmöjligheter uppfattades som positivt av barnen då 

det ökade deras självständighet. Självständigheten kunde bidra till att barnen gjorde 

hälsosamma matval.   
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Vidare forskning 

Studien visade att barn har kunskaper att göra goda matval om barnen uppmuntras och ges 

möjlighet att själva välja, kunna påverka och influera i måltiden. Det vore därför viktigt att 

undersöka om barnens möjligheter till delaktighet kunde bidra till positiva attityder till olika 

livsmedel och maträtter. Det skulle även vara intressant att undersöka om barnens attityder till 

livsmedel som barnen hade positiva associationer till skulle bli de samma om de onyttiga 

livsmedlen ersattes av nyttiga alternativ. Det behövs även mer kunskap om hur föräldrar och 

pedagoger uppfattar att de själva påverkar barnen och om de uppfattar metoderna som 

liknande eller inte. Detta skulle kunna bidra med en god grund för att främja barnens framtida 

livsstil mot en sund och hälsosam sådan. 
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Nedan presenteras följande bilagor i systematisk ordning: 

 

 Bilaga 1 – Informationsbrev föräldrar 

 Bilaga 2 – Missiv förskolepedagoger 

 Bilaga 3 – Enkät förskolepedagoger 

 Bilaga 4 – Missiv föräldrar 

 Bilaga 5 – Enkät föräldrar (Denna bilaga är en screenshot från www.webenkäter.se där 

enkäten skapades). 

 Bilaga 6 – Intervjuguide barn 
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Bilaga 1 – Informationsbrev föräldrar 

 

Hej alla föräldrar! 

 

Mitt namn är Tove Spånberg och jag läser på Hälsopedagogiska programmet på 

Gävles Högskola. Jag läser min sista termin och håller på med mitt 

examensarbete som handlar om barns kunskaper och attityder kring mat och 

matvanor. 

 

Jag har valt att utgå från barns perspektiv i mitt examensarbete och vill därför 

samtala med några förskolebarn för att ta reda på vilka attityder och kunskaper 

de har om olika matval och matvanor. 

 

Jag hoppas att få ert samtycke att intervjua er dotter/son för att få underlag till 

min studie. Jag vill bjuda in ert barn att delta i en intervju. 

 

I plastfickan märkt missiv hittar ni mer information samt 

blankett med medgivande/avböjande till att delta.  

 

 

 

Tack på förhand!  

Vänlig hälsning  

/Tove Spånberg 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 – Missiv förskolepedagoger 

 

Till personal på förskolan (namn på förskolan) 

.  

 

Hej!    

Mitt namn är Tove Spånberg och jag läser på Hälsopedagogiska programmet på Gävles 

Högskola. Jag läser min sista termin och håller på med mitt examensarbete som handlar om 

barns kunskaper och attityder kring mat och matvanor.  

 

Jag har valt att utgå från barns perspektiv i mitt examensarbete då deras framtida matvanor 

formas redan i tidig ålder och vill därför samtala med några förskolebarn för att ta reda på 

vilka attityder och kunskaper de har om olika matval och matvanor. Jag hoppas att få ert samt 

föräldrars samtycke att intervjua några av barnen på förskolan för att få underlag till min 

studie.  

 

I studien ingår även att tillägna mig information från förskolepersonal samt föräldrar och 

därför jag ber er att besvara en enkät med frågor om matvanor på förskolan. Enkäten lämnas 

åter senast (datum för deadline) i kuvertet som ni finner tillsammans med enkäten. Enkäten 

består av 14 frågor vilket beräknas ta cirka 5-10 minuter.  

 

Deltagandet är helt frivillig och all information kommer att behandlas anonymt. 

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning 

Tove Spånberg 

 

 

Har ni några frågor, tveka inte på att kontakta mig  

 

Jag nås på:                 

ofk13tsg@student.hig.se               Min handledare är:  

tove.spanberg@live.se                  Namn 

Mobil: 070-48 08 156                   Mejladress 

 

 

mailto:3tsg@student.hig.se


Bilaga 3 – Enkät förskolepedagoger 

 

Om förskolebarnens matvanor och ätbeteenden  

 

1. Vad brukar barnen generellt äta för måltider på förskolan?  

(Ringa in ett eller fler alternativ). 

 

Frukost       Mellanmål       Lunch      Mellanmål              Middag 

 

2. Kan du ge ett eller fler exempel på vad som brukar serveras till följande 

måltider. 

 

 

Frukost:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Mellis:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Lunch:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Mellis:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Middag:______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

3. Är alla måltider som serveras obligatoriska? 

 

Ja    Nej 

 

Om ja, vilka? 

Frukost    Mellanmål       Lunch      Mellanmål              Middag 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 – Enkät förskolepedagoger 

 

4. Finns det alternativa maträtter till huvudmåltiderna? 

Ja      Nej 

 

Om ja, ge ett eller fler exempel 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Serveras frukt och grönsaker till huvudmåltiderna? 

Ja      Nej 

 

Om ja, ge ett eller fler exempel 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Vilken dryck erbjuds till måltiderna?  

(Ringa in ett eller fler alternativ). 

Mjölk 

Juice 

Vatten 

Saft 

Annat:___________________________________________ 

 

Vilken av dryckerna är generellt vanligast att barnen väljer? 

(Ringa in ett eller fler alternativ). 

Mjölk 

Juice 

Vatten 

Saft 

Annat:___________________________________________ 



Bilaga 3 – Enkät förskolepedagoger 

 

 

 

7. Brukar barnen kunna vara med och bestämma över matsedeln? 

Ja       Nej 

Om ja, beskriv kort på vilket sätt: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     

8. Brukar ni förskolepedagoger äta tillsammans med barnen? 

Ja      Nej 

 

9. Brukar ni diskutera mat med barnen? 

Ja      Nej 

Om ja, beskriv kort på vilket sätt: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Brukar ni diskutera vad som är nyttig/onyttig mat med barnen? 

Ja      Nej 

 

 



Bilaga 3 – Enkät förskolepedagoger 

 

11. Vid måltiderna, brukar barnen… 

… lägga på mat själva? 

Ja    Nej 

… behöva äta upp det de lägger på tallriken? 

Ja   Nej 

12.  Vid måltiderna, brukar barnen… 

… bestämma vart de ska sitta själva? 

Ja   Nej 

… sitta stilla? 

Ja    Nej 

… behövas sägas till att sitta stilla? 

Ja    Nej 

13. Vid måltiderna, brukar … 

… ni be barnen att vara tysta? 

Ja    Nej 

… barnen vara tysta, prata i normal ton eller vara högljudda? 

(Ringa in ett alternativ) 

Tysta   Pratar i normal Är högljudda 

 



Bilaga 3 – Enkät förskolepedagoger 

 

14.  Är det något du vill tillägga som jag inte tagit upp i ovanstående frågor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande!   



Bilaga 4 – Missiv föräldrar 

 

Till Målsman 

 

Hej!   

Mitt namn är Tove Spånberg och jag läser på Hälsopedagogiska programmet på Gävles 

Högskola. Jag läser min sista termin och håller på med mitt examensarbete som handlar om 

barns kunskaper och attityder kring mat och matvanor.  

Jag har valt att utgå från barns perspektiv i mitt examensarbete då deras framtida matvanor 

formas redan i tidig ålder och vill därför samtala med några förskolebarn för att ta reda på 

vilka attityder och kunskaper de har om olika matval och matvanor. Jag hoppas att få ert 

samtycke att intervjua er dotter/son för att få underlag till min studie. Jag vill bjuda in ert barn 

att delta i en intervju. 

Intervjun kommer att ske i form av gruppintervju med totalt 5-6 barn och beräknas ta 

mellan 15-45 minuter.  Den kommer äga rum (dag och datum för intervju) under förskole-tid 

på förskolan. Utifrån intresse kommer jag slumpvis välja ut vilka barn som deltar i studien. 

Jag kommer att ställa enkla frågor till barnen som lägger fokus på att lyfta barnens tankar och 

uppfattningar. Om barnet skulle vilja avbryta eller lämna intervjun finns möjlighet till det när 

som helst under intervjun. Intervjun kommer att spelas in med videokamera och 

ljudupptagning för att underlätta analysen samt ge möjlighet att förstå barnet med hjälp av 

dess uttryck och gester.  

I studien ingår även att tillägna mig kunskaper från föräldrarna. De föräldrar vars barn 

deltar i studien ombeds att besvara en enkät. Enkäten kommer att finnas tillgängligt i entrén 

på informationstavlan på förskolan fr.o.m. (dag och datum). Enkäten kan besvaras i samband 

med intervjun eller vid annat tillfälle, men lämnas åter senast (dag och datum) i kuvertet som 

ni finner tillsammans med enkäten. Enkäten besvaras av en förälder och kommer att bestå av 

10 frågor samt beräknas ta cirka 10 minuter.  

Allt material från intervjun med ert barn samt enkäten ni besvarar kommer att behandlas 

okritiskt, deltagandet är helt frivillig och all information kommer att behandlas anonymt. 

Det insamlade materialitet från intervjuer samt enkäter kommer endast vara tillgänglig för 

mig och min handledare.  

 

Tack på förhand! Med vänlig hälsning /  Tove Spånberg  

Har ni några frågor, tveka inte på att kontakta mig: 

Klipp ut, skriv på och lämna lappen till förskoleläraren senast (dag och datum).   
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_______________________________________________________________________  

 

 

 

Jag/vi tillåter _________ /tillåter ej __________ att   

Elevens namn ___________________________________________ deltar i intervjun 

  

Målsmans namn _________________________________________    

Målsmans underskrift______________________________________    

Datum____________    
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1 

 

 



Bilaga 5 – Enkät föräldrar 

2 
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3 

 

 
 

 

 

 



Bilaga 5 – Enkät föräldrar 

4 

 



Bilaga 6 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide med förskolebarn 

 Presentera mig, förklara vem jag är och vad vi ska göra 

 “Lära känna prat” 

 Namn-lek  

 

Inledning 

 Vad tycker du är mat?  

 Vilka måltider tror ni man brukar äta under en dag? Brukar 

du äta frukost, lunch, middag eller mellanmål varje 

dag?  Varför/Varför inte? 

 Vilken måltid av frukost, lunch, middag eller mellanmål tror 

du är viktigast? Varför är den måltiden viktigast? Vilken är 

godast/tycker ni bäst om? 

 Kostcirkeln/Tallriksmodellen: Vad brukar ni ha för olika mat 

på er tallrik? Vet ni vad kostcirkeln/tallriksmodellen är? 

Brukar ni äta som kostcirkeln/tallriksmodellen?  

Vad man gillar och ogillar 

 Vilken mat tycker du är god? Varför/varför inte? 

 Vad tycker du är bra mat? Varför är maten bra? 

 Vilken mat tycker du inte är god? Varför/varför inte? 

 Vad tycker du är dålig mat? Varför är maten dålig? 

 

Matvanor i skola och hem 

Hemmet 

 Vad tänker du om maten som du får på hemma? Vilka mål 

äter du hemma? Vad du brukar äta hemma? 

 Brukar du vara med och bestämma vilken mat ni ska äta 

hemma? Brukar du vara med och laga mat hemma? Vad 

brukar ni laga för mat? 

 Vilken mat är din favoritmat hemma? Varför tycker du så? 

 Brukar du äta med dina föräldrar?  Hur tycker du att det 

känns (Bra/Dåligt)? Gör ni något annat när ni äter? Vad? 

Förskolan 

 Vad tänker du om maten som du får på förskolan? Vilka mål 

äter du? Vad du brukar äta på förskolan?  

 Vilken mat är bäst på förskolan? Varför tycker du att den 

maten är bäst? 

 Får du vara med och bestämma vad man ska äta på 

förskolan? 

 Brukar du äta med någon lärare? Hur tycker du att det känns 

(Bra/Dåligt)? Är det lugnt när du äter på förskolan? 

Varför/inte? 

 

 



Bilaga 6 - Intervjuguide 

 

Kunskaper om mat 

Nyttig mat 

 Vad äter du till (specifik måltid: ex frukost)? Tror du att det 

är en nyttig frukost? Varför/ varför inte? 

 Vad dricker du till (specifik måltid: ex frukost)? Tror du att 

det är nyttig dricka? Varför/ varför inte? Vad tror du att är 

nyttigt att dricka? 

 Vilken mat tror du att man mår bra av? Tycker du om sådan 

mat?/ Äter du sådan mat? Varför tror du att maten är bra? 

 Hur har du lärt dig vad som är nyttigt och bra att äta? Vem 

har lärt dig det? 

 Tycker du om grönsaker och frukt? Vilka frukter och 

grönsaker tycker du om? Varför/Varför inte? Tror du att det 

är bra att äta frukt och grönsaker? Varför/Varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onyttig mat  

 Vad tänker du på om jag säger sötsaker? Vad är den godaste 

sötsaken? Äter du ofta sötsaker? Hur ofta? När burkar du 

äta det? Tycker du att det lagom eller inte?   

 Tycker du om godis? Brukar du äta godis? När brukar du 

äta godis? 

 Tycker du om chips? Brukar du äta chips? När brukar du äta 

chips? 

 Vad är det godaste du brukar dricka? Tror du att det är 

nyttigt eller onyttigt? Brukar du dricka det vid speciella 

tillfällen? Vad tror du att är onyttigt att dricka?



 

 

 


