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I vårt dagliga arbete som pedagoger har vi mött barn som av olika anledningar inte äter så 
mycket. Vi upplevde också att det inte alltid lades så stor vikt vid ett gemensamt förhållningssätt 
vid måltiderna i förskolan. Pedagoger gjorde olika i sitt bemötande mot barnen. Några av dem 
trugade, lade upp mat samt tvingade barnet att äta, vilket gjorde måltiden mindre trevlig. Andra 
pedagoger ville hellre uppmuntra och måltiden blev trevligare och mera avspänd. Vårt syfte med 
undersökningen var att ta reda på pedagogers förhållningssätt och bemötande i förskolan 
gentemot barn i ålder 3-6 år i deras kostvanor. Vi hade även för avsikt att undersöka den 
pedagogiska måltidens betydelse för en trevlig samvaro, där pedagoger avsåg vara goda 
förebilder för barnen. Vi valde att använda oss av en kombination av kvantitativ och kvalitativ 
metod, där vi enbart fokuserade på förskolor i tätort. Undersökningen byggde på enkäter, 
intervjuer och observationer. I vårt resultat framkom det att majoriteten av de medverkande såg 
sig som bra förebilder och därigenom skapades en trevlig samvaro där pedagogerna lade större 
vikt vid uppmuntran än tjat och trug. Flertalet pedagoger ansåg det även viktigt att vara lyhörd 
samt stötta föräldrar i deras oro för sitt barns kostvanor.  
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1. Inledning  
 
Förskolans styrdokument, Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2006) säger att vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter och 
därför är vuxna viktiga som förebilder. 
 
Alla familjer äter på sitt eget sätt, beroende på vanor och personlig smak. Mycket handlar 
därför om att ge barnen vanor som följer med dem hela livet. Det är viktigt att du som vuxen 
är en förebild. Om barnen skall äta med god aptit måste du också äta med god aptit (Gavin, 
Dowshen & Izenberg, 2005).   
 
Denna rapport innehåller en studie av hur ett pedagogiskt förhållningssätt kan påverka barns 
kostvanor i förskolan. Vi har valt att fokusera på barn i åldrarna 3-6 år. Enligt Socialstyrelsen 
(1990) grundläggs barns kostvanor under de tidiga uppväxtåren och vi ser det som angeläget 
att ta reda på vilken betydelse ett pedagogiskt förhållningssätt har vid barnens måltider. 
Vuxna i barns omgivning har ett ansvar genom att vara goda förebilder både i kostvanor och 
hur vi beter oss runt matsituationen. Vårt intresse för detta ämnesområde präglas av att se hur 
pedagogers medvetenhet ser ut kring förhållningssättet och bemötandet gentemot barn och 
föräldrar. Det är därför viktigt att i ett tidigt stadium uppmärksamma hur vuxnas 
förhållningssätt påverkar våra barn. Vår förhoppning är att denna studie skall bidra till detta.  
 
Intresset för detta ämnesområde väcktes under sommaren 2006, då en av oss läste om barns 
hälsa som specialinriktning. Den andra hade redan 2005 ett intresse för barn och kost men det 
tilltänkta ämnet blev ej aktuellt p.g.a. för få deltagare.  
 
I vårt dagliga arbete som pedagoger möter vi barn som av olika anledningar inte äter så 
mycket. Dessa barn är trots det pigga och välmående. Men ändå möts vi av oro från en del 
föräldrar, som vill att deras barn skall äta. Pedagogerna blir ombedda att se till att barnet äter. 
De lägger olika vikt vid hur de bemöter barn som inte vill smaka, utesluter vissa maträtter, 
nekar äta grönsaker o.s.v. De kan ta föräldrarnas oro på allvar och bemötandet blir då att de 
trugar, lägger upp mat till barnet och t.o.m. tvingar barnet att äta. Måltiden blir allt annat än 
en trevlig samvaro, allt för att göra föräldrar tillfreds. Det finns också pedagoger som försöker 
påvisa att barnet mår bra och verkar äta vad det behöver. Följden blir att föräldrar känner sig 
missnöjda med bemötandet, men barnet slipper tjat över maten. Pedagogerna uppmuntrar 
istället barnet till att äta, men trugar inte. Måltiden blir trevligare och mera avspänd. Vi möter 
även föräldrar som ber pedagogerna att deras barn enbart skall ta måttligt med mat. Detta 
handlar om barn som är lite rundare och glada i mat. I detta fall blir dilemmat att pedagogerna 
måste stoppa barnen vid matbordet, när de vill ta mer. Det är viktigt att ha en fungerande 
relation till föräldrarna, därför bör vi lyssna till deras önskemål gällande kosten för sina barn. 
 
Vi upplever också att det inte alltid läggs så stor vikt vid ett gemensamt förhållningssätt vid 
måltiderna i förskolan. Pedagoger gör olika i sitt bemötande mot barnen. De lägger också 
olika vikt vid olika situationer, vilket kan skapa irritation i personalgruppen. Detta skapar 
också en ansträngd måltidssituation. Vi har upplevt pedagoger som tillrättavisar, inte bara 
barn, utan även andra pedagoger, i måltidssituationen. Detta har b.l.a. väckt vår nyfikenhet i 
frågan om förhållningssättet. Vi ser det som naturligt att vara goda förebilder och de flesta 
tror sig nog också vara det. Men det handlar inte bara om det vi säger utan i första hand om 
vad vi gör. Därför kan det säkert skilja en del mellan det vi tror oss göra och vad vi egentligen 
gör. Kost innehållande mycket socker är numera borttaget eller reducerat i många förskolor. 
Vi som pedagoger påverkas också av detta då vi har ett ansvar för barns kostvanor i förskolan. 
Vi har i vår egen verksamhet konfronterats med frågan om att minska på sockret. Alla har 
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dock varit eniga om att reducera, men ändå har vissa produkter smugit sig in, såsom sylt till 
gröt och fil. Vi ser det intressant att veta hur viktig denna fråga egentligen är, ur den 
pedagogiska synvinkeln. Det finns barn som är svaga för sötsaker och detta påverkar 
naturligtvis deras val av kost. Hur vi sedan som personal förhåller oss till det söta har också 
en viktig roll i hur vi bemöter dessa barn vid måltiden.  
 
Livet idag innebär för många föräldrar och barn långa dagar på arbete och i förskola. Flertalet 
barn har också aktiviteter på fritiden. Därför äter vi kost som går snabbt att tillaga men den är 
inte alltid så näringsrik. I väntan på maten kan det också bli en hel del småätande. Detta 
påverkar naturligtvis våra kostvanor och det innebär att vi (även barnen) bär med oss dessa 
vanor utanför hemmet. Av olika orsaker i det samhälle vi lever i idag, är det därför viktigt 
med de pedagogiska måltiderna i förskolan. Den pedagogiska måltiden är en del av en trevlig 
samvaro som vi ger barnen. Här skall ges alla möjlighet att äta i lugn och ro och samtala kring 
måltiden. Barnen behöver denna avkoppling för att fylla på med energi. Vi har erfarenhet av 
att det ändå kan vara hektiskt vid måltiden och att barnen jäktas på med att äta klart för att 
sedan hinna med annat. Detta anser vi kan vara ett problem med tanke på vad syftet med den 
pedagogiska måltiden är.  
 
Vi anser det viktigt utifrån denna bakgrund att undersöka och få mera kunskaper om 
betydelsen av pedagogers förhållningssätt gentemot barn i ålder 3-6 år i deras kostvanor. 
 
 
Begreppsförklaring 
Följande begrepp utgör en del av stommen i vårt arbete kring barn och deras kostvanor. Dessa 
skall ge läsaren en fördjupad kunskap som gör arbetet mera begripligt. Alla begreppen utom 
pedagog och medhavd mat tolkas av olika författare med vilka vår uppfattning helt 
överensstämmer. Begreppet pedagog och medhavd mat är vår egen tolkning. 
 
Aptit – Forskning visar att barn lär sig att bli hungriga vid de tidpunkter då måltiderna brukar 
serveras. Detta är en inlärd hunger eller aptit. Aptit kan också definieras som lust att äta 
överhuvudtaget (Svenska Kommunförbundet. Sjödén, 1996).  
 
Bra kostvanor – Kost, som intas regelbundet, främjar din hälsa frukt, grönsaker o.s.v. Vi 
behöver förse kroppen med näringsrik kost, innehållande protein, kolhydrater, fibrer, fett, 
vitaminer och mineraler. Dessutom behöver vi dricka vatten. Dessa näringsämnen är kroppens 
byggstenar till ett bra välbefinnande (Gavin, Dowshen & Izenberg, 2005). Det är därför 
viktigt att följa kostcirkeln enligt Livsmedelsverkets (2007) rekommendationer. Bra mat ökar 
barnets motståndskraft mot sjukdom (Porsman & Paulún, 2003:9).  
 
Dåliga kostvanor – Riskfaktorer som bidrar till hälsoproblem. Vi bör undvika färdiglagad mat 
som innehåller mycket socker eller fett, särskilt mättade och härdade fetter (Gavin, Dowshen 
& Izenberg, 2005). Skräpmat och matslarv medför uppenbara risker för hälsoproblem av olika 
slag, både på kort och lång sikt. Det kan yttra sig i magont, illamående och huvudvärk 
Skräpmat, såsom snabbmat, godis, chips, läsk o.s.v. ligger under kategorin tomma kalorier, 
vilket betyder mat innehållande mycket energi, men  lite näring (Porsman & Paulún, 2003). 
 
Medhavd mat – Egen mat som medtages hemifrån, vilket inte anses rimligt att äta tillsammans 
med barnen. Det accepteras endast i vissa fall, såsom allergi och religion.  
 
Pedagog – Förskollärare och barnskötare med olika lång utbildning som arbetar i 
förskola/skola. Förskollärare har det övergripande pedagogiska ansvaret i verksamheten, 
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eftersom utbildningen är längre och innehåller pedagogik med inriktning på lärande. 
Barnskötare har en kortare utbildning med bredare inriktning på barnets omsorg. 
 
Pedagogiskt förhållningssätt – Vuxna är viktiga som förebilder för barnen och kan bidra till 
bra kostvanor, genom att förmedla matglädje och äta tillsammans med barnen. Vi skall 
uppmuntra barn att smaka, men aldrig tvinga dem (Livsmedelsverket, 2007). Enligt 
Socialstyrelsen (1990) anser många föräldrar att de måste tjata på barnen för de skall äta. Men 
ett pedagogiskt förhållningssätt innehåller inget tvång och gnäll (Porsman & Paulún, 2003).  
 
Pedagogisk måltid – En pedagogisk måltid ger möjlighet till en trevlig samvaro, en stund att 
ta det lugnt och fylla på med energi. Arbetslaget skall ta tillvara varje barns förmåga och 
vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen (Skolverket, 
2006:11). Både de vuxna som äter tillsammans med barnen och andra barn är viktiga 
förebilder. Måltiden är dessutom ett utmärkt tillfälle att lära känna olika livsmedel och 
matkulturer. Barnen får lära sig att öva självständighet, samspel med andra, vänta på sin tur 
och att ta lagom mycket mat. 
 
 
Arbetsfördelning 
Vi har gjort enkäter och intervjufrågor tillsammans. Däremot har vi utfört observationerna 
enskilt och då gjort samma antal per person. Intervjuerna utfördes genom att en intervjuade 
och den andra skrev ner svaren. Genomförandet av examensarbetet har skett både enskilt, då 
vi delat upp skrivandet, men vi har även skrivit tillsammans. Litteraturen är till stor del lånad 
på kommunbiblioteket i den kommun vi gör vår studie samt av Livsmedelsverket. Vi har 
mestadels besökt biblioteket enskilt. En liten del av litteraturen är även lånad via fjärrlån.    
 
 
2. Syfte och forskningsfrågor 
 
2.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda på pedagogers förhållningssätt och bemötande i 
förskolan gentemot barns kostvanor i åldern 3-6 år. Vi har även för avsikt att undersöka hur 
pedagoger bemöter föräldrar som är oroliga för sitt barns beteende kring måltidssituationen.  
 
2.2 Forskningsfrågor 

• Vilken betydelse har pedagogers förhållningssätt till barns kostvanor i förskolan? 
• Hur kan pedagoger i förskolan medverka till bra kostvanor hos barnen? 
• Vilken respekt visar pedagoger i förskolan föräldrar, när de känner oro för sitt barns 

kostvanor? 
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3. Teoretisk bakgrund 
 
3.1 Historik kring barns kost 
Enligt Hwang och Nilsson (2004) finns det skillnader mellan vardagsteorier och 
vetenskapliga teorier. Vardagsteorier införskaffas genom vardagliga erfarenheter, är ofta 
konkreta och styr det vi gör i vardagsslag. Däremot är vetenskapliga teorier mer abstrakta 
eftersom de har tillkommit under mer kontrollerade betingelser, är öppna för kritik och 
möjliga att pröva.  
 
Hwang och Nilsson (2004) tolkar de olika perspektiv som Mead och Freud företräder. 
Det interaktionistiska perspektivet, vilket George Herbert Mead (1863-1931) blev företrädare 
för handlar om samspel, eftersom interaktion betyder handling mellan (2004:29). Detta 
perspektiv sätter kommunikation och relationer mellan människor i fokus. Det sägs att det 
viktigaste för människor är att aktivt tolka budskap, relationer och situationer där det krävs en 
strävan efter att få budskapen meningsfulla. Han menade att det är genom samspel som den 
sociala och den personliga utvecklingen sker, både hos barn och vuxen. Under barnets första 
levnadsår är det nödvändigt att de vuxna förmedlar positiva attityder för att barn skall kunna 
utveckla en positiv jaguppfattning (a.a.). 
 
Det psykodynamiska perspektivet och psykoanalysens grundare var Sigmund Freud (1856-
1939). Freud menar att familjen är den viktigaste miljön för barnets socialisation, vilket 
innebär förvärvande av normer och beteendemönster som föreskrivs av samhället. Vidare 
menar Freud att upplevelser under barndomen kommer att styra den vuxnes beteende i 
relationer till andra, bland annat vid konflikter (a.a.) 
 
Vårt samhälle har förändrats dramatiskt under de senaste 50 åren. Kostvanorna har successivt 
ändrats då vårt land från att ha varit ett fattigt land, där jordbruk var huvudnäring, idag har 
blivit ett högindustrialiserat samhälle, som vuxit fram med god utbildning och ekonomi hos 
flertalet människor. Enligt Socialstyrelsen (1990) menar Odin 1934 (74) att barns kost 
huvudsakligen bestod av mjölk och mjölmat i 1930 – talets norra delar av Sverige. Basföda 
var välling, gröt, bröd och potatis, vilket medförde att det sällan förekom grönsaker, frukt och 
kött. Kosten var ensidig och fattig på viktiga näringsämnen. Samuelsson redovisar enligt 
Socialstyrelsen (1990), i en studie (1971) att kost och kostvanor hos barn inom samma 
områden i slutet av 1960 - talet även då bestod av mjölk, mjölkprodukter, bröd och potatis. 
Jämfört med tidigare åt emellertid barnen oftare frukt och kött medan grönsaker fortfarande 
förekom sparsamt (a.a.). Däremot var feta och sockerrika produkter med högt energivärde och 
låg näringstäthet vanliga.  
 
Under 1950- och 1960-talet fick barnfamiljerna förbättrade ekonomiska och sociala 
förhållanden vilket har lett till bättre kunskap om kost. Samhället har genomgått ytterligare 
förändringar under det senaste årtiondet. I flertalet familjer arbetar båda föräldrarna utanför 
hemmet. Detta medför att många barn äter ett huvudmål och ett mellanmål i förskola eller på 
annan plats. Avgörandet för matvanorna är familjens vanor (a.a.). Än idag har mjölk och 
mjölkprodukter en central roll i kosten. I en studie från 1981 visar det sig att barnen får 
alltmer av sin energi från mellanmål och småätande mellan måltiderna och mindre från 
måltider som lunch och middag. Många i förskolan har också rötter i andra kulturer. 
Mattraditioner ändras långsamt, särskilt de som gäller högtidsmat (Livsmedelsverket 
2007:14). Det berikar och utvecklar att vi förmedlar kunskap om likheter och olikheter mellan 
kulturer, också inom landet (a.a.).  
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3.2 Barns kostvanor ur föräldrars synvinkel  
Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet (Skolverket, 2006:4). 
 
Gavin, Dowshen och Izenberg (2005) menar att det är vanligt att föräldrar oroar sig för att 
barnen vägrar att smaka något nytt och okänt, men enligt forskning kan det ta upp till tio 
gånger innan ett barn smakar någon ny maträtt. Chanserna ökar att barnet smakar om den nya 
maten ställs fram många gånger. Därför är det oväsentligt att tvinga eller truga barnet, 
eftersom barnet så småningom eventuellt bestämmer sig för att äta en portion och kanske 
tycker den om det (a.a.). Lindeberg (2006) menar att i förskoleåldern behöver ny mat 
presenteras minst tio gånger innan barnen accepterar den, om det inte är en kaka förstås. Barn 
tar efter vuxnas vanor och beteenden (Livsmedelsverket, 2007). Men det är ju inte alltid så 
enkelt att barnen äter morötter bara för att vi vuxna gör det. Men oddsen för att de skall äta 
grönt ökar om vi vuxna dag efter dag, måltid efter måltid äter och serverar fräscha grönsaker 
(Lindeberg, 2006). Flertalet föräldrar upplever att de måste tjata på barnen för att de över 
huvud taget skall få i sig någon mat. Några föräldrar tycker att deras barn äter slarvigt eller 
krånglar med maten, vilket leder till att de reagerar negativt på barnets beteende 
(Socialstyrelsen, 1990). 
 
Enligt Socialstyrelsen (a.a.) är matproblem inte alltid matproblem. Mat är inte bara näring 
utan också närhet, fest och familjesammanhållning. Lyckas vi etablera en sund syn på mat och 
näring hos barnen har vi därmed gjort en stor insats för deras hälsa och välbefinnande 
(Porsman & Paulún, 2003). Detta innebär att föräldrar lätt blir oroliga om barn inte äter som 
förväntat. Det är inte trevligt för den som lagar maten om barnet inte vill äta, enligt 
Socialstyrelsen (1990). 
 
Allmänt sett bör var och en försöka undvika att betrakta barns krångel med maten som ett 
problem som behöver åtgärdas, eftersom i flertalet fall rättar svårigheterna till sig bara barnet 
ges tid och möjligheter att lära sig reglera sitt ätande (a.a). Älsklingsrätterna skall inte vara 
standardmeny, men det är inte fel att servera sådan mat, som du vet att ditt barn tycker om 
(Gavin, Dowshen & Izenberg, 2005). De barn i familjen som inte fått tillfälle att vänja sig vid 
en varierad kost kan förväntas ha större svårigheter när det gäller att lära sig tycka om nya och 
främmande maträtter, när de börjar äta utanför hemmet, enligt Socialstyrelsen (1990). Därför 
bör en strävan efter att redan tidigt ge barn erfarenhet av en så varierad kost som möjligt. Bli 
inte slav under ett litet barns begränsade urval, utan servera olika typer av mat (Gavin, 
Dowshen & Izenberg, 2005). Det innebär att förutsättningarna ökar för att de skall tycka om 
en allsidig kost senare i livet. Föräldrar och andra vuxna påverkar barn i deras matvanor 
genom att äta det som de vill att barnet skall pröva genom att säga att maten är god. Att själv 
smaka är mer betydelsefullt än att endast säga det, enligt Socialstyrelsen (1990). Föräldrarnas 
egna preferenser och aversioner bestäms också i hög grad av tillgång på olika livsmedel. 
Detta innebär att det i sin tur påverkar barnets möjligheter att få erfarenhet av olika maträtter 
(Socialstyrelsen, 1990). Att barnet inte vill äta är ibland inte orsak till vilken inställning barnet 
har till maten. Hur var och en bör bete sig finns det också mer eller mindre regler för. Genom 
att vägra smaka eller att säga ofördelaktiga saker om maten, försöker barn därför ofta 
undersöka hur fasta dessa regler är. Men kräv inget perfekt bordsskick utan lär barnet att 
använda bestick, att sitta rakt på stolen och att det är bättre med ett nej tack än blä (Gavin, 
Dowshen & Izenberg, 2005). Måltiden kan lätt bli skådeplatsen för andra svårigheter i 
förhållandet mellan barn och föräldrar (Socialstyrelsen, 1990). Spara problem – och 
konfliktlösning till ett annat tillfälle på dagen (Porsman & Paulún, 2003). I övrigt bör varje 
förälder acceptera växlingarna i barnets matlust samt lita på att aptitregleringen fungerar 
tillfredsställande. Alla svårigheter som rör barn och mat bör därför inte ses som matproblem 
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(Socialstyrelsen, 1990). Finns det svårigheter i relationen mellan barnet och föräldrarna, kan 
detta återspeglas i barnets beteende vid måltider (a.a.). I den här åldern har många barn 
redan utvecklat en förkärlek för viss mat, men föräldrarna har fortfarande mycket att säga till 
om och det är en perfekt period att lära barnet smaka på nya rätter (Gavin, Dowshen & 
Izenberg, 2005:112). Hem och familj har likväl det grundläggande ansvaret för barnens 
kostvanor (Livsmedelsverket, 2007). 
 
3.3 Lust och aptit hos barn 
När det gäller lust att äta samt aptit finns det många faktorer som påverkar barns villighet att 
äta. Barns aptit växlar mycket, eftersom åldern har ett stort inflytande. Barnets lust att äta ökar 
också om maten smakar bra och ser aptitlig ut när den sätts fram och det är rent och snyggt 
kring matplatsen (Socialstyrelsen, 1990). Att barn överskattar sin aptit och därför begär en för 
stor portion som de sedan inte orkar äta upp är vanligt. Därför är det inte möjligt att fordra av 
ett barn att det skall äta upp. Barnet bör över huvud taget serveras små och flera portioner vid 
en måltid än en enda stor portion. Barnet lär sig genom sina erfarenheter hur stora portioner 
det bör ta. Med anledning av detta är det lämpligt att låta barnet få tillfälle att bestämma 
storleken på sin portion redan i treårsåldern (a.a.). 
 
Även olämpliga matvanor kan påverka aptiten. Vid huvudmåltiderna minskar aptiten hos en 
del barn, medan andra äter mer. Barn i tre till sex års ålder äter i genomsnitt tre ordentliga mål 
om dagen och dessutom två eller tre mellanmål. Om de bara fick skulle många av dem även 
småäta hela dagen. Ett barn som har tendens att småäta är möjligen aldrig riktigt hungrig. Ett 
barn som är hungrigt vid måltiderna har större vilja att pröva på nya saker och äta den sunda 
mat som serveras (Gavin, Dowshen & Izenberg, 2005). En bekväm sittställning främjar 
dessutom barnets trivsel och matlust, vilket innebär att även miljön vid matbordet har 
betydelse (Socialstyrelsen, 1990). Detta leder till att undvika störande aktivitet eller föremål 
som kan fånga barnets uppmärksamhet i närheten av matplatsen. Uppmuntran och beröm till 
barnet för att det äter bra har en positiv inverkan på dess inställning till maten (a.a.). 
 
Socialstyrelsen (1990) menar att det finns en önskan om att barnen skall tycka om maten och 
då kan den med fördel serveras i festliga sammanhang, vilket innebär att den positiva 
känslomässiga stämningen färgar av sig på maten. Barn som vill försöka äta självt skall inte 
hindras, men däremot bör den vuxne vara beredd på att hjälpa till när barnet inte klarar 
ätandet (a.a). Om inte barn hade förmågan att bestämma vad och hur mycket de ska äta och 
den kompletterande förmågan att lära sig de saker som fattas i den medfödda utrustningen, så 
skulle människan som art knappast ha överlevt på jorden (Svenska Kommunförbundet. 
Sjödén, 1996:18) Att kunna äta själv är en viktig erfarenhet som säkerligen också påverkar 
barnets villighet att pröva de rätter som serveras. Detta innebär att barnet måste få chansen att 
göra sina egna erfarenheter när det gäller att klara av att äta. Erfarenheterna vid matbordet kan 
på detta sätt också bidra till barnets utveckling till en självständig individ (Socialstyrelsen, 
1990). Vi vuxna bör alltså visa barnen respekt för deras förmågor, i dessa avseenden. 
(Svenska Kommunförbundet. Sjödén, 1996). De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2006:10). 
 
När det gäller lust att äta vissa maträtter, preferenser och aversioner finns det stora skillnader 
mellan barn i fråga om vilken mat de tycker om. Eftersom varje barn har gjort sina egna 
erfarenheter är de inte samma som något annat barns (Socialstyrelsen, 1990). Det är 
orealistiskt att tro att det är möjligt i praktiken att alla barn skulle lära sig att äta allting, även 
om det vore önskvärt (a.a.). Faktorer som påverkar barns vilja att äta är att maten smakar bra, 
ser aptitlig ut och att det är rent och snyggt kring matplatsen (Svenska Kommunförbundet. 
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Sjödén, 1996). Vuxna kan göra många saker för att måltiden skall bli en trevlig stund. Men 
det finns också en del saker som kan bidra till att barn tappar aptiten. Att tvinga barnet att äta 
upp eller sitta kvar tills maten är uppäten, om det så tar timmar, bidrar inte till en positiv 
matupplevelse (Eliasson & Gebre–Medhin, 2003). Att friska små barn sällan eller aldrig äter 
så lite att de tar skada, är viktigt att komma ihåg. De kan under några dagar eller en hel vecka 
äta en kost som i längden skulle vara ohälsosam utan att ta skada. De lär sig allt bättre under 
barndomstiden att reglera sitt ätande, vilket betyder att de lär sig vara hungriga på bestämda 
tider, hur mycket de skall äta av en viss maträtt för att bli mätta och vad som smakar gott och 
illa. Barns ätande över längre perioder blir välbalanserat genom denna aptitreglering då den 
oftast fungerar väl (Socialstyrelsen, 1990).  
 
Enligt Gavin, Dowshen och Izenberg (2005) menar kostrådgivare att vuxna bestämmer vilken 
mat som finns till hands och barnet bestämmer vad och hur mycket det skall ätas liksom om 
det skall ätas överhuvudtaget. Det betyder att barnet kan gå från bordet utan att ha ätit. Men 
eftersom den vuxne har kontroll över tillgången på mat, betyder det att barnet inte kan äta 
något annat. Att ge barnet denna typ av kontroll kan tyckas gå emot den principiella frågan 
gällande barns kostvanor. Vi vill att måltiderna skall ätas snyggt och prydligt och att maten på 
tallriken skall ätas upp. Men så fungerar inte barn och det är bara bra. Barn reagerar på 
hungerssignalerna. Om vi kan acceptera de signalerna är det lättare för barnet att bygga upp 
en sund och positiv relation till mat (a.a.). Det som kan verka som kinkighet kan helt enkelt 
handla om tycke och smak. Erbjud, men tvinga inte (Gavin, Dowshen & Izenberg, 2005: 44). 
Barnet gör det möjligt att till slut tycka att det smakar gott. Eftersom barn har sin egen smak 
går det inte att göra något åt det (a.a.). Barnets lust att äta ökar om maten smakar bra och ser 
aptitlig ut när den sätts fram och för barnen är det även viktigt med en ren och fräsch matplats 
(Socialstyrelsen, 1990).  
 
Enligt Sjödén (Svenska Kommunförbundet, 1996) visar forskning att om vi räknar ihop den 
energi dessa barn får i sig under längre perioder, så ligger intaget på en stabil nivå. Barnen 
reglerar alltså sitt energiintag över längre perioder, även om det ser oregelbundet ut då vi ser 
på enstaka måltider. Barn lär sig att vara hungriga på bestämda tider, hur mycket det skall ätas 
av en bestämd maträtt för att man ska bli mätt och vad som smakar gott och inte lika gott. Det 
är viktigt att vuxna respekterar att barnet behöver lära sig dessa saker och att sådan inlärning 
tar tid – och måste få ta tid - som vuxen har vi ofta för lite tålamod med att ge barnet den tid 
det behöver samt att de måste få göra de misstag som behövs. Om vuxna bestämmer 
portionen, hur skall då barnet lära sig att ta lagom mycket? Sjödén skriver vidare att vuxna 
och barn skall sträva efter att så lite som möjligt lägga sig i varandras ansvarsområden. Att 
inte lägga sig i varandras ansvarsområden får inte uppfattas som att vuxna skall sluta 
intressera sig för om, vad och hur barnet äter. Tvärtom skall vi intressera oss, men inte lägga 
oss i på fel sätt. Om vi är för aktiva och intresserade illustrerar vi för barnet att förhållandet 
till maten är viktigt på gränsen till problematiskt, och då finns risk att större svårigheter kan 
utvecklas.  
 
Sjödén menar att vi skall göra sådan mat tillgänglig, som vi vill att barnet skall lära sig äta, 
men göra det på rätt sätt. Vi kan också introducera ny mat genom s.k. maskering, d.v.s. när 
det nya födoämnet blandas i små portioner med något redan välkänt och omtyckt. Då ökar 
chansen att barnet accepterar det nya.  
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3.4 Förskolans ansvar gällande barns kostvanor 
Förskolan bör betrakta arbetet med mat, både den serverade och vad som händer vid 
måltiderna, som naturliga delar i det pedagogiska arbetet. Låt visionerna styra även arbetet 
med maten. Arbetsgruppen bör diskutera detta så en gemensam syn uppkommer på vilka 
vanor, beteenden, kunskaper och attityder som skall förmedlas till barnen (Svenska 
Kommunförbundet. Lindeskog, 1996). Under förskoleåldern sker mer eller mindre 
automatiskt en anpassning till familjens matvanor och måltidsordning och ur näringssynpunkt 
är perioden betydelsefull på många sätt (Socialstyrelsen, 1990). Under småbarnsåren överförs 
kosttraditioner, vilket innebär att samhället har ett ansvar för att måltidsordning och 
livsmedelsval är bästa möjliga för barn som vistas i förskolan. Vill vi påverka och förbättra 
matvanorna är det viktigt att börja med barnen. Det gemensamma ansvaret för att goda 
kostvanor grundläggs hos barnen, anses vara hos föräldrar och personal i barnomsorg. Det är 
därför viktigt med fortbildning i kostfrågor för personalen. När det gäller fråga om 
matpreferenser kan barn påverka varandra. Det kan speciellt ske i måltidssammanhang 
utanför familjen, såsom i förskolan. Att låta ett barn få äta tillsammans med andra barn med 
goda matvanor, kan få det att ändra sina matvanor. Dock utan att framställa de andra som 
föredömen (a.a.). En positiv och sund inställning till mat kan vara en gåva som räcker hela 
livet, menar Gavin, Dowshen & Izenberg (2005:26). Enligt Livsmedelsverket (2007) är 
måltider med god mat centrala i våra liv, då de ses som njutning, källa till glädje, som 
mötesplats och kulturbärare. Enligt styrdokumenten för förskolan (Skolverket, 2006), har vi 
pedagoger som arbetar i denna verksamhet ett ansvar för barns hälsa och välbefinnande. 
Förskolans uppdrag är att lägga en grund för barns livslånga lärande. Detta innebär att 
förskolan skall sträva efter att varje barn får en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 
och sitt välbefinnande (Skolverket, 2006:9). Ett barn som är mätt har lättare att lära, medan ett 
barn som är hungrig har svårt med koncentrationen (Livsmedelsverket, 2007). 
 
Enligt Livsmedelsverket (2007) betyder bra mat i förskolan att all mat som serveras smakar 
gott, är näringsriktig och kan ätas i en trevlig miljö. Förskolan har då enastående möjligheter 
att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra kostvanor hos våra 
barn (a.a.). Även Lindeskog (Svenska Kommunförbundet, 1996) menar att personal i 
barnomsorg inte bara har en möjlighet utan även en skyldighet att förmedla sunda vanor och 
en sund inställning till mat. Förebilder och tillgång är viktiga faktorer som präglar våra 
vanor (Lindeberg 2006:26). Måltider är också mer än bara mat. Att sätta sig till bords och äta 
är inte bara ett sätt att tillföra kroppen näring och energi. Det ger också en paus och är ett sätt 
att stanna upp och koppla av (Livsmedelsverket, 2007). Det vi skall tänka på vid planering av 
måltiden är barngruppens sammansättning, vilken tid barnen skall äta, hur barnen skall 
grupperas vid borden, hur serveringen skall genomföras, vilken kulturbakgrund barnen har 
o.s.v. En vanlig iakttagelse är att en del förskolebarn äter olika mycket, mat vid olika 
måltider, under dagen eller veckan. Detta kan ibland skapa oro hos de vuxna, som ansvarar 
för barnens mat. Mat och måltider är också laddat med starka krafter. Barnets sätt att bete sig 
går ibland under skinnet på de vuxna. Måltiden utgör livet genom en viktig mötesplats för 
utbyte av tankar och känslor. Det bör arbetas systematiskt med att bygga upp en bra 
verksamhet och en bra arbetsmiljö. Allt hänger ihop med allt annat och måltiderna kan inte 
isoleras från annat (Svenska Kommunförbundet. Andersson, 1996:26).   
 
Kökspersonalens miljö är också viktig att satsa på. Köket är hjärtat i en institution där man 
arbetar med människor. Det behöver finnas personal i köket som har det så bra att de kan laga 
mat kärleksfullt. Den känsla som de förmedlar via maten kommer att påverka stämningen på 
avdelningen och hur barnen mår och beter sig. Måltiderna vinner på att konflikter blir lösta 
vid andra tillfällen än vid måltiden. När det arbetas med att utveckla måltiden är det nyttigt att 
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se över reglerna. Kan vi skapa måltider med glädje och lust behöver vi inte vara oroliga över 
att barnen inte får i sig det de behöver (a.a.).  
 
3.5 Pedagogiska måltider och pedagogiskt förhållningssätt 
Barn påverkar varandra ifråga om matpreferenser. I måltidssammanhang utanför familjen 
tycks barn påverkas starkt av andra barns villighet att pröva och äta olika maträtter. Det finns 
alltså goda möjligheter inom barnomsorgen genom att planera vilka barn som sitter 
tillsammans under måltiderna. Barns kostvanor påverkas också i viss utsträckning av vad 
vuxna tycker om och tycker illa om. Vuxna är även förebilder för barns ätande genom att de 
påverkar barns villighet att pröva nya rätter. Ur denna aspekt är det självklart att personal som 
äter tillsammans med barnen, ska äta samma mat som serveras (Svenska Kommunförbundet. 
Sjödén, 1996). 
 
Det är viktigt att måltider och andra tillfällen kännetecknas av en positiv känslomässig 
stämning, som kan uppskattas av såväl barn som vuxna. På grund av att barn ofta krånglar i 
sådana sammanhang, har inte vuxna alltid möjlighet att se till att måltiderna blir positiva 
upplevelser (Socialstyrelsen, 1990). Kritisera, och tjata vid måltid samt prata om problem bör 
var och en försöka undvika. Det viktigaste när vi äter med barn är trivseln. Det näst viktigaste 
är om barnet äter också, menar Sjödén (Svenska Kommunförbundet, 1996). Om vi vuxna 
lägger oss för mycket i barnens ätande och på fel sätt, blir det svårt att samtidigt sträva efter 
att ha trevligt tillsammans. Men om vi prioriterar den känslomässiga stämningen högt, måste 
vi ägna oss åt att visa barnet ett positivt intresse och uppmärksamhet samt att hitta trivsamma 
saker att samtala om och intressera sig för under måltiden. Om vi strävar efter att åstadkomma 
trevliga måltider, ökar chansen påtagligt att barnen äter det som serveras. Trevligheten färgar 
av sig på det som serveras och barnet tycker bättre om det nästa gång (Svenska 
Kommunförbundet. Sjödén, 1996:18). Måltiderna är också perfekta tillfällen för barnen att 
lära sig om smaker, dofter och andra smakupplevelser. Det är vanligt att vuxna oroar sig för 
barnens kost, d.v.s. att de äter för lite eller tycker om fel maträtter. De irriterar sig också på att 
barn krånglar vid matbordet. Många vuxna reagerar med att tjata och reaktioner av detta slag 
är oftast obefogade och skapar inte någon trevlig måltidsstämning. Den vuxnes roll är att 
avgöra vad som är tillgängligt för barnen gällande mat och dryck ( a.a.).  
 
Om vi på olika sätt tvingar barn att äta är risken stor att de utvecklar en avsmak mot den mat 
det tvingas att äta. Tvång hör överhuvudtaget inte ihop med barn och mat (Svenska 
Kommunförbundet. Sjödén, 1996:19). Det finns en hel del faktorer som påverkar barns 
villighet att äta. Det kan vara om maten smakar bra, ser aptitlig ut när den sätts fram och om 
det är rent och snyggt kring matplatsen. Det är ganska vanligt att barn överskattar sin aptit, 
när de tar mat och därför skall de vuxna inte fordra att barnet skall äta upp. Sjödén (a.a.) 
menar att det är av vikt att vi serverar barn måltider vid samma tidpunkt varje dag och helst i 
samma situation eftersom tidigare forskning visar att barn har inlärd hunger eller aptit. Barnen 
förknippar olika tidpunkter, situationer och händelser med mat. Vi vuxna bör alltså undvika 
varierande mattider och matplatser. Sjödén (a.a.) frågar sig också varför alla barn skall lära sig 
äta allt eftersom alla vuxna inte äter allting? Men vi bör ge alla barn en chans att lära sig tycka 
om allting eller nästan allting. Vuxnas förhållningssätt till barn och mat sätter de yttre 
gränserna för barnets inställning till maten. Om barn erbjuds rätter och födoämnen i samband 
med att någon vuxen visar barnet positivt intresse och uppmärksamhet, så ökar barnets 
preferens för dessa rätter (Svenska kommunförbundet. Sjödén, 1996:21). 
 
Alla svårigheter som rör barn och mat bör inte alltid ses som matproblem. Om det finns 
svårigheter mellan den vuxne och barnet kan detta återspeglas i barnets beteende vid 
måltiderna. I måltidssituationerna finns mer eller mindre uttalade regler för hur man skall bete 
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sig. Barnen försöker därför ofta undersöka hur fasta dessa regler är genom att inte smaka eller 
säga ofördelaktiga saker om maten. Måltiden kan därför lätt bli en arena för andra svårigheter 
(a.a.). Andersson (Svenska Kommunförbundet, 1996) menar att mat och barn är två lustfyllda 
företeelser och den kombinationen borde väcka härliga associationer. Har personalen 
ansträngda relationer och många olösta konflikter, så påverkar detta miljön vid måltiden. 
 
3.6 Kommunikation mellan pedagoger och föräldrar  
Ansvaret för barns vanor och attityder till mat vilar till en början enbart på familjen (Svenska 
Kommunförbundet. Lindeskog, Marmur & Callmer, 1996). Det är den kultur och familj som 
barnet tillhör som i hög grad bestämmer vad och hur var och en skall äta, hur maten skall 
tillagas och kryddas och vilka livsmedel som kan kombineras. Det innebär en 
inskolningsprocess för barnet att lära sig den egna kulturens/familjens sedvänjor 
(Socialstyrelsen, 1990). Vidare menar Socialstyrelsen är det inte förvånande att problem 
uppstår i förhållandet barn och mat. Inskolningsprocesser som förlöper helt utan problem är 
inte många.  
 
När barnet börjar inom barnomsorgverksamheten delas familjens ansvar med förskolan 
(Svenska Kommunförbundet. Lindeskog, Marmur & Callmer, 1996). Föräldrar och personal 
samtalar regelbundet så att föräldrarna blir delaktiga i arbete kring maten. Lindeskog, Marmur 
och Callmer menar att en viktig förutsättning för att ta detta gemensamma ansvar är att hem 
och förskola regelbundet utbyter information och diskuterar barnets mat. Barnens mat är ett 
gemensamt ansvar och föräldrar och förskolans personal har s.k. delad vårdnad (Svenska 
Kommunförbundet. Lindeskog, 1996). Barnomsorgen har ett flertal gånger bättre 
förutsättningar än hemmet att locka barnen till att smaka på och äta olika livsmedel och 
maträtter (Svenska Kommunförbundet. Lindeskog, Marmur & Callmer, 1996). 
Undersökningar utförda på senare år visar att barn äter lika mycket i förskolan som i hemmet 
(a.a.).  
 
Enligt Livsmedelsverket (2007) bör alla aspekter av maten i förskolan diskuteras i samtalen 
med föräldrar, både enskilt och i grupp. Att personal från alla arbetsområden i förskolan deltar 
i föräldrasamtalen, åtminstone någon gång är bra. Grunden i barnets liv har från början lagts 
av familjen och hemmet. Barnet bestämmer efter hand alltmer om sin mat sedan ansvaret för 
mat och måltider delats mellan hemmet och förskolan. Missförstånd och konflikter kan 
förebyggas om ett öppet samtal förs kring vem som har ansvaret för vad (a.a.). Hemmet måste 
ta ansvar för kvällsmål/middag, därför är det viktigt att låta föräldrarna ta del av matsedeln, 
för en bättre planering av kvällsmålet (Wesslén, 1991).  
 
Om det krånglar för ett barn vid måltiderna och personalen börjar bli bekymrad, är det viktigt 
att arbeta sig fram på två sätt samtidigt. Dels kan själva måltiden ses över och behöva ändras 
till det bättre och dels behöver hela barnets situation tänkas igenom, för att se om beteendet 
vid måltiderna har samband med annat i barnets liv. Barns beteende innehåller mängder av 
meddelanden om hur de mår och vad de behöver. Ett barn presenterar sig snabbt genom sitt 
sätt att vara vid bordet. När personalen har formulerat ett förhållningssätt behöver detta 
diskuteras med föräldrarna. Det är av vikt att göra tydliga avtal om vad man kan ställa upp på, 
så att föräldrarna får realistiska förväntningar på personalen. Det går inte att lova att barnen 
äter varje dag, däremot kan man lova att erbjuda barnen positiva måltider, där det finns 
tillgång till bra mat (Svenska Kommunförbundet. Andersson, 1996). 
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4. Metod 
 
4.1 Val av metod 
Våra forskningsfrågor handlar om individens syn på sitt arbetssätt och de värderingar som 
präglar förhållandena mellan anställda och föräldrar. Det var därför naturligt att vi i huvudsak 
valde en kvalitativ forskningsinriktning som skulle ge oss en djupare kunskap och förståelse 
av ett fenomen (Patel & Davidsson, 2003). Ett kvalitativt perspektiv innebär enligt Bryman 
(2006) att forskaren söker efter att förstå och tolka den sociala verkligheten för att kunna 
beskriva människors samspel. Bryman (2006) säger också att det är svårt att skapa tydliga 
gränser mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvantitativa inriktningen är enligt 
Patel och Davidsson (2003) en mätning och kvantifiering med hjälp av statistik. Forskaren 
förhåller sig sakligt objektiv. Redovisningen av studiens enkäter sker i diagramform och är 
alltså kvantitativ. Eftersom enkäten var utformad med fasta svarsalternativ visade detta sig 
vara en tydlig och neutral redovisningsform. Undersökningens datainsamling sker med hjälp 
av enkäter, intervjuer och observationer. Enkäten är utformad som ett kryssformulär med 
utrymme för eventuell kommentar i anslutning till varje fråga. Denna är i form av ett mindre 
kompendium även innehållande ett följebrev och ett fiktivt fall och finns som bilaga 2. Vi 
menade att fördelen med detta formulär var att det skulle ge större svarsfrekvens med 
kryssfrågor blandat med utrymme för eventuell kommentar efter varje fråga. Nackdelen var 
att berättarfrågor kräver mer uttömmande svar och det kan kännas tidskrävande för många. 
Om det enbart varit kryssformulär, kunde nackdelen möjligen ha varit att de medverkande 
skulle blivit tveksamma i sina svar. Kanske fanns det inte något alternativ som överensstämde 
med egna åsikter. Intervjuerna tänkte vi skulle ge oss en inblick i hur tankegångarna kring 
barns kostvanor ser ut hos rektorer, ekonomibiträden/kokerska och kostchef. Fördelen med 
intervjuer var att den medverkande hade möjlighet att förtydliga sig om det behövdes. 
Bryman (2006) skriver att intervjuer är den mest använda metoden inom den kvalitativa 
forskningen. Det är för att intervjudelen är så flexibel den blir attraktiv. Vi såg en nackdel 
med att anonymiteten skulle minska vid en intervju. Kanske ville inte den medverkande alltid 
uttrycka hela sin åsikt. Vi valde observationer som komplement för att själva se och få en 
liten inblick i hur den pedagogiska måltiden yttrar sig. Observationer av barn kunde ses som 
positivt då de inte såg det obehagligt på samma sätt som vuxna. De agerade därför mer 
naturligt. Nackdelen med så få observationer var att de inte gav så stort underlag till 
undersökningen. Men observationerna var i detta fall enbart till för att ge en inblick i hur det 
kunde se ut.  
   
4.2 Urval  
Enkäten var till pedagoger i åldern 20 – 65 år, då vi ansåg att enkäter gav störst resultat och 
bästa anonymitet. Det finns inte många manliga pedagoger inom förskolan i den kommun vi 
valt att genomföra vår studie. Med tanke på sekretessen skall det inte gå att urskilja någon 
enskild individ. Vi har också valt att enbart göra dessa undersökningar i förskolor i tätorten, 
med anledning av att det sällan förekommer förskolor med flera avdelningar på landsbygden. 
Vi ville använda oss av få förskolor, men som ändå rymmer 3-4 avdelningar. För att förenkla 
vår distrubition av enkäterna samt av praktiska skäl, valde vi att endast undersöka förskolor i 
tätorten.  
 
Vi ville lägga vårt fokus på pedagogers förhållningssätt och bemötande och då valde vi att 
inte fokusera på så många medverkande inom varje intervjukategori. Valet av rektorer blev 
naturligt då de tillhörde berörda enheter för vår enkät.  En rektor tillkom när vi lämnade ut 
nya enkäter, men vi ansåg oss redan ha mycket material från rektorer. Därför avstod vi från att 
intervjua denna rektor. Vi valde ekonomibiträde/kokerska utifrån att vi hade en viss personlig 
kännedom om dessa personer och de hade en naturlig koppling med berörda pedagogers 
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arbetssätt. De medverkande tillhörde dock berörda rektorer. Eftersom rektorerna ansvarar för 
flera förskolor var, skulle underlaget ha blivit för stort om vi valt flertalet kökspersonal.  
 
Vid valet av observationerna kändes det naturligt att välja några av de förskolor som låg 
under medverkande rektorer och pedagoger. Observationerna var tänkt att bara ge en liten 
inblick i hur det kan se ut under måltiden. Därför gjordes denna begränsning och vi valde 
medvetet ut vissa förskolor som vi tidigare inte hade någon personlig kännedom om. 
 
4.3 Genomförande 
Under åren som verksamma barnskötare har vi upplevt olika förhållningssätt och situationer 
kring måltiden. Detta gav oss ett bra underlag till att skapa ett fiktivt fall, där vi påvisar hur 
pedagogers olika beteende och bemötande yttrar sig gentemot barn och andra vuxna. Vi 
kontaktade först rektorer som ansvarade för berörda förskolor för att få ett godkännande av de 
tekniker, som vi ville använda oss av i undersökningen (se bilaga 1). Därefter tog vi via 
telefon kontakt med två förskolor var och presenterade oss och vårt syfte med studien. 
Utlämningen av enkäter samt en presentation av dessa gjorde vi tillsammans. Vid detta 
tillfälle klargjorde vi att enkäterna skulle samlas in i bifogat kuvert vid utsatt datum och med 
personlig insamling. Insamlingen krävde till en viss del påminnelse, antingen via telefon eller 
personligt besök. Vi ansvarade därefter var och en för sig när vi samlade in enkäterna. 
Enkäten var frivillig och vi hoppades på många svar, då vi delade ut 52 enkäter i fyra 
förskolor, fördelade på 13 avdelningar. Men vi har ändå fått dela ut ytterligare 16 enkäter i två 
förskolor, fördelat på 4 avdelningar, då vi inte fick in tillräckligt många svar vid det första 
tillfället för att få ett bra underlag till vår studie. Vid den första omgången lämnade vi ut 52 
enkäter i fyra förskolor och fick in sammanlagt summan 46. Andra omgången delade vi ut 16 
enkäter i två förskolor och fick in summan 10. Sammanlagt blev bortfallet summan 12 
enkäter. 
 
Intervjuer, (se bilaga 3-5), har genomförts med tre rektorer, två ekonomibiträden, en kokerska 
och en kostchef. Vi såg det som viktigt med intervju av rektorer eftersom de har ett 
övergripande ansvar för budget i verksamheten. Vi ville också ta reda på vilken påverkan 
budgeten har på inköpen av fördelaktiga livsmedel till förskolan. Det kändes också 
betydelsefullt att få veta hur rektor ser på fortbildning, kring förhållningssättet kring 
pedagogiska måltider, av övrig personal i förskolan. Vi valde att begränsa oss till förskolan 
eftersom vi ville lägga vårt fokus på åldrarna 3-6 år. Anledningen till att vi valde 
ekonomibiträden/kokerska och kostchefen är b.l.a. att vi ville undersöka hur 
ekonomibiträden/kokerskan ser på designen kring uppläggning av maten i förskolan och hur 
de tänker kring inköp. Vi såg det som väsentligt att ta reda på om det finns något 
miljötänkande (rättvisemärkt och ekologiskt) i deras val av varor. Det kändes också angeläget 
att ta reda på var kostchefen lägger vikten vid barns mat när hon planerar matsedeln, hur hon 
introducerar ny mat samt ser på värdet av en hälsofrämjande kost hos barnen.  
 
För att få en inblick i hur det pedagogiska förhållningssättet tar sig uttryck under en 
pedagogisk måltid, valde vi som komplement till andra data, att observera tre lunchmåltider 
samt ett mellanmål under cirka 15 minuter vardera. Vi ansåg det nödvändigt att alla 
observationerna varade under lika lång tid, för att få ett likvärdigt utgångsläge. Informationen 
till pedagogerna har skett både via separata telefonsamtal samt vid utlämning av enkäter. 
Därefter har vi besökt de berörda förskolorna och satt upp information till föräldrarna (se 
bilaga 6), angående vårt syfte. När vi sedan kom för att göra observationerna informerade vi 
pedagogerna om att vi enbart skulle studera måltiden och inte någon enskild individ. 
Observationerna och enkätundersökningen ägde inte rum samtidigt. Vi valde därför att inleda 
med enkätundersökningen och cirka två veckor senare utföra observationerna.  
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4.4 Databearbetningsmetod 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är orden symboler som representerar händelsen. Vi skall 
alltså översätta verkligheten till en form som vi kan bearbeta och analysera. Efter insamlingen 
av vårt undersökningsmaterial valde vi först att summera antal svar under varje frågeställning 
i enkäten. Detta beroende på att vi skulle redovisa varje fråga i ett stapeldiagram. Under varje 
fråga fanns möjlighet för de deltagande att kommentera sina svar. Alternativen vi gett dem 
var snarlika varandra vilket innebär att flera av dessa kunde vara tänkbara. Detta var dock 
frivilligt, men många pedagoger valde att skriva någon kommentar. Med tanke på denna 
studies omfattning var vi tvungna att begränsa oss när det gäller alla kommentarer vi fått. 
Därför valde vi att endast redovisa de mest relevanta kommentarerna till respektive fråga i 
enkäten. Vi öppnade därefter ett exelprogram i Windows. Exelprogrammet är ett hjälpmedel 
för resultatredovisningar som skall redovisas i form av diagram. Vidare kopierade vi över de 
färdiga stapeldiagrammen i ett worddokument och senare in i arbetet. Detta för att 
stapeldiagram inte går att tillverka i word. Varje stapel är försedd med beteckningen figur och 
en siffra och under varje diagram finns vår egen tolkning av pedagogernas svar samt en 
sammanfattning av pedagogers kommentarer. Själva figuren med siffra, vår tolkning samt 
sammanfattningen gjordes i efterhand på plats i arbetet.   
 
I bearbetningen av våra intervjuer fick vi noggrant läsa igenom de svar vi fått. Vi valde att 
inte använda oss av bandspelare beroende på tidigare erfarenheter av intervjuer av teknisk 
karaktär samt vår egen okunskap i ämnet. Därför föll valet på att en av oss intervjuade och en 
skrev ner svaren. Det var av den orsaken extra viktigt att inte lägga egna värderingar när vi 
bearbetade svaren, då det är nödvändigt att vara helt objektiv i sammanställningen. Vi kunde 
inte heller här redovisa allt intervjupersonerna sa, utan det som var mest relevant valdes ut. I 
vårt resultat valde vi att kategorisera och numrera de medverkande fortlöpande och alla svar 
skrevs i kursiv stil. Detta för att läsaren skulle finna det hela lättläst. Under varje kategori av 
medverkande gjorde vi en sammanställning av svaren.  
 
När det gäller våra observationer fick vi gallra i våra anteckningar. Eftersom vi arbetar i 
samma verksamhet hade vi antecknat en del som ansågs vara egna reflektioner. Därefter valde 
vi att utgå från måltidens början och beskriva alla företeelser som förekom i tur och ordning 
under måltiden. Observationerna är det observatören ser och hör och skall inte omarbetas. 
Men det är viktigt att vara objektiv och saklig. Inga egna värderingar har förekommit vid 
bearbetningen av materialet.  
 
4.5 Etiska principer 
Vi har i denna undersökning varit medvetna om vikten av varje individs integritet och därmed 
informerat noggrant efter Brymans (2006) principer. Enligt Bryman (2006) är det emellertid 
av stor vikt att som individ vara medveten om de etiska principer som är aktuella och vilken 
roll etiska överväganden spelar i samhällsvetenskapliga undersökningar. Etiska principer kan 
delas in i fyra områden: 
 
Informationskravet 
Här ska forskaren informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. 
Försökspersonerna skall veta att deras deltagande är frivilligt och att de dessutom skall få veta 
vilka moment som ingår i undersökningen. De har även rätt att avbryta, om de så önskar. 
 
Samtyckeskravet 
De som deltar i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Det är 
frivilligt. 
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Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om de som deltar i undersökningen ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. För att obehöriga inte skall kunna komma åt personuppgifter, måste 
materialet förvaras på ett säkert sätt. Fiktiva namn har därför valts ut på barn och pedagoger i 
fallbeskrivning. 
 
Nyttjandekravet 
Uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  
 
4.6 Tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är enligt Patel och Davidsson (2003) tätt förknippade med varandra. 
Det går inte att utesluta det ena eller det andra. Validitetsbegreppet i en kvalitativ 
undersökning betecknar hela forskningsprocessens olika delar och inte endast själva 
datainsamlingen. En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika 
delar kan relateras till en meningsfull helhet (Patel & Davidsson 2003:105). Det är viktigt i 
en kvalitativ undersökning att de som läser rapporten får en inblick i allt som författaren tagit 
beslut i. Det kan gälla val av forskningsproblemet, förförståelsen hos författaren, hur 
informationen samlades in och hur resultatet redovisas. Om en undersökning som är 
kvalitativt inriktad innehåller detta stärks validiteten i undersökningen. Reliabiliteten, vilket 
innebär att det som vi gör sker på ett sätt som är säkert och tillförlitligt, har i stort samma 
relevans som validiteten i kvalitativa undersökningar. De här begreppen är ofta 
sammansvetsade men det ena utesluter inte det andra. Vi tror att det vi vill ha svar på i vår 
undersökning ges i svaren av de medverkande, då vi förväntade oss ärliga svar. När vi själva 
konstruerar de datainsamlingsinstrument vi använder i vår kvantitativa undersökning uppstår 
problemet att vi inte på samma självklara sätt vet att vi får information om just det vi vill. Inte 
heller vet vi hur pass säker informationen är. Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser 
att undersöka, d.v.s. vi måste veta att vi har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på 
ett tillförlitligt sätt, d.v.s. vi måste veta att vi har god reliabilitet (a.a.). I samband med 
utlämning av enkäter och vid varje intervjutillfälle informerades de berörda om 
undersökningen. Berörda deltagande valde själva om de ville medverka i vår undersökning, 
därav några bortfall (se samtyckeskravet). Det kändes viktigt att understryka att den data vi 
samlade in inte kommer att läsas av obehöriga. Vi har valt instrument som vi ansåg skulle ge 
den största tillförlitligheten. Det har också framkommit vissa funderingar kring vår enkät. 
Speciellt vår sista fråga, som handlade om att nämna kriterier för god barnsyn, försvårade lite 
för de deltagande. De ville veta om det bara berörde själva måltiden eller om den pedagogiska 
verksamheten i sin helhet. Troligtvis hade vi inte varit tillräckligt tydliga och då kan denna 
fråga ha tolkats mycket olika, och svaren kanske inte sågs som tillförlitliga i undersökningen. 
Vi har i vår studie även valt att dela ut enkäter där det arbetar män. De manliga pedagogerna 
är få i denna kommun, så vi har varit noga med att de inte skall kunna identifieras genom att 
inte tydliggöra deras svar. Med tanke på att största anonymitet skulle föreligga vid 
observationerna, kändes det angeläget att understryka detta. Denna anonymitet omfattade 
samtliga berörda individer. 
 
4.7 Kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 
Då vi valt en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod, kan reliabiliteten, d.v.s. 
tillförlitligheten förändras vid ytterligare undersökning. Det innebär följaktligen att detta rör 
frågan om resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på 
nytt eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga premisser. Denna undersökning är 
möjlig att replikera, d.v.s. upprepa, men med tanke på anonymiteten bör det ske med andra 
deltagande. Vi har utsett en större grupp tillhörande samma yrkeskategori, Men det är därmed 
inte säkert att dessa individer ger likartade svar. Vi såg det som angeläget att få en högre 
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svarsfrekvens genom att välja ett större antal individer. Vår studie är mestadels av kvalitativ 
karaktär och därför har inte validiteten samma aktualitet. 
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5. Resultat/Analys 
 
Vår undersökning redovisas enligt följande: 
– Enkätundersökningen presenteras i form av ett stapeldiagram, under varje figur finns också 
en förklarande text. Vi har även skrivit ner en kort sammanfattning av pedagogers 
kommentarer i anslutning till respektive fråga, vilket innebär att vissa kommentarer är 
citerade med kursiv stil. En sammanfattning av kriterier av vad som anses vara en god 
barnsyn finns att tillgå efter sista stapeldiagrammet. 
– Redovisning av intervju av rektor. 
– Redovisning av intervju av ekonomibiträde/kokerska.  
– Redovisning av intervju av kostchef. 
Samtliga intervjusvar är skrivna i kursiv stil, vilket innebär kommentarer. Efter varje 
intervjukategori finns en sammanfattning av samtligas intervjusvar. 
– Observationer redovisas som en sammanfattande berättelse av måltidernas olika karaktärer.  
– Slutligen redovisas en kort analys av resultatet. 
 
 
5.1 Enkäten 
  
  Figur 1                                                                                     Figur 2 
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 Majoriteten medverkande är kvinnor.                      Flertalet är i ålder 36-50 år. 
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 Figur 3 
Hur ser du på dig själv som en bra förebild 

för barn?
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 De medverkande ser sig själva som goda förebilder. 
 
Kommentarer från pedagoger: 
Att vara en bra förebild innebär att ha en sund inställning där du är positiv och uppmuntrande. 
Detta är väl en målsättning i vårt dagliga arbete med barn?  
 
 
  Figur 4 

Vilken vikt lägger du vid att tillmötesgå Lisas 
föräldrar i deras oro för sitt barn?
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 Flertalet pedagoger lägger stor vikt vid föräldrars oro. 
 
Kommentarer från pedagoger: 
Det är viktigt att informera föräldrar om att söka hjälp vid behov. Inom vården kan de få hjälp 
och stöd för hur de bör förhålla sig till dottern. Man skall alltid ta föräldrars oro på allvar 
och samtala, stötta och försöka flytta fokus. Vi har ett serviceyrke vilket innebär att vi är här 
för barnens skull och att alla i familjen skall må bra.   
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  Figur 5 

Hur viktigt anser du det är att barn tillåts ta mat 
och därigenom får en uppfattning av hur mycket 

de orkar äta?
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 Det anses viktigt att barn tillåts ta mat själva vid måltiden.  
 
Kommentarer från pedagoger: 
Det viktiga är inte att barnet äter upp, utan att barnen får känna ansvar och att de skall 
känna/veta att det inte alltid är vi vuxna som styr. Större barn lär sig beräkna hur mycket de 
orkar äta, då vi kan hjälpa och uppmuntra att de tar fler, men mindre portioner. Det är också 
betydelsefullt att visa ödmjukhet inför barnet. Pedagogens roll är grundläggande och vi bör 
utgå från olika barns behov. 
   
 
  Figur 6 

Hur accepterande är du när det gäller barn som 
kladdar, pratar mycket och har svårt att sitta stilla 
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 Acceptansen gällande barns beteende är olika stor. 
 
Kommentarer från pedagoger: 
Pedagoger bör rätta barnet och tala om hur det skall göra istället. Det är accepterat att prata 
under måltiden, men inte att leka med maten. Vi bör sätta lagom gränser i förhållande till 
barnets ålder där vi bemöter dem direkt och visa vad som är accepterat vid bordet. Det är bra 
att ha regler och rutiner vid måltiden. Vi bör också vara klar och tydlig mot barnet, men 
samtidigt vänlig.   
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  Figur 7 

Vilken är din attityd till att barn skall smaka på 
all mat?
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 Det ses som viktigt att barn smakar på all mat. 
 
Kommentarer från pedagoger: 
Vi skall inte tvinga barn att smaka, däremot uppmuntra. Det är bra att locka barn till att smaka 
på olika sorters mat. Därför är det viktigt att vi pedagoger också smakar på all mat. Barnet 
äter det de behöver, tvingas de att smaka kan detta ge motsatt effekt och har man smakat en 
gång räcker det. Det skall vara en positiv upplevelse i matsituationen.    
 
 
  Figur 8 

Anser du det rimligt att truga i barnen mat?
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 Det ses som mindre rimligt att truga i barn mat, men det finns undantag.  
 
Kommentarer från pedagoger: 
Vi kan försöka locka istället för att tvinga, därför att vissa barn är osäkra inför nya rätter och 
behöver lockas att smaka. Man skall ej ge barnen en negativ bild av mat och matsituationen. 
Det finns också barn som söker uppmärksamhet genom att vilja bli trugade.  
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  Figur 9 

Vilken vikt lägger du vid att uppmuntra barn till 
att äta?
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 Det anses viktigt att uppmuntra barn till att äta.  
 
Kommentarer från pedagoger: 
Det är viktigt att äta för att orka. Vi bör förklara för barnen hur man mår om man inte äter. 
Inte göra för stor affär av matsituationen, då äter de flesta barn. Vi skall göra måltiden till en 
trevlig stund på dagen. Det är stor skillnad på att truga eller tvinga och att uppmuntra. Då vi 
sitter och väntar på varandra under måltiden, kanske någon äter lite till istället för att vänta. 
 
 
  Figur 10 

Hur viktig anser du den pedagogiska måltiden 
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 Den pedagogiska måltiden ses som mycket viktig av de medverkande.  
 
Kommentarer från pedagoger: 
Det kommer så mycket från barnen under den stunden man sitter samlade och det är vid 
måltiderna vi pratar med barnen och då skall det vara trevligt. Vi kan i lugn och ro sitta och 
samtala om vad barnen har gjort under fm. Barnen måste se att mat är viktigt för oss vuxna 
med.   
 
 
 
 
 
   



 
 

23

  Figur 11 

Hur stor påverkan har medhavd mat på 
barns aptit under den pedagogiska 

måltiden?
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 Pedagoger anser att medhavd matsäck har stor påverkan på barn. 
 
Kommentarer från pedagoger: 
Barn är vana vid att en del får annan mat. Om det gäller allergi är det okej med annan mat, 
men detta bör vi förklara för barnen. Men vi kan inte säga till barnen att äta en maträtt när vi 
inte gör det själva. Det är svårt att motivera annan kanske godare mat. Vi vuxna är barnens 
förebilder och därför tycker jag att medhavd mat skall ätas i personalrummet.  
 
 
  Figur 12 

Hur betydelsefullt är ett positivt klimat kring 
matbordet?
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 Flertalet pedagoger ser ett positivt klimat som mycket betydelsefullt. 
 
Kommentarer från pedagoger: 
Det skall vara en positiv stund. Lite småprat om allt möjligt kan göra att man äter utav bara 
farten. Är det en bra stämning mår alla bättre och äter bättre vilket gör att barnen blir mer 
lugna och trygga.  
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  Figur 13 

Hur viktigt anser du det är med ett minskat 
sockerintag på förskolan?
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  Det anses viktigt med ett minskat sockerintag i förskolan.  
 
Kommentarer från pedagoger: 
Det är ett sunt tänkande men det får inte gå till överdrift. Vi är redan medvetna om det. 
Sockret är reducerat vid mellanmålet men inte vid högtider och födelsedagar. Viktigt att vi är 
förebilder, svårare att hålla hemma.  
 
 
  Figur 14 

Hur väsentligt tycker du det borde vara att servera 
en salladsbuffé på förskolan?
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 Flertalet pedagoger ser det som väsentligt med en salladsbuffé. 
 
Kommentarer från pedagoger: 
Det är bra som det är, det blir stökigt om alla skall gå och ta sallad. Det är viktigt med olika 
alternativ, men buffé behövs ej. Jag vet av erfarenhet att en salladsbuffé ökar barnets intag av 
grönsaker markant. Vi får alltid in en massa grönsaker och då finns det oftast något som alla 
tycker om. Sallad är gott och nyttigt – det tycker även de flesta barn.  
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Sammanfattning av kriterier för en god barnsyn: 
En god barnsyn anses vara trygghet, tolerans, tålamod och tydlighet. Detta innefattar även 
ödmjukhet, beröm, hänsyn och lyhördhet. Vi bör se det kompetenta barnet och möta det med 
respekt genom att se till varje barns behov. Barnen skall känna att vi tycker om dem som de är 
och vi skall inte kränka/särbehandla någon individ. Det är viktigt att vara en god förebild där 
du lär barn ömsesidig respekt, empati och glädje.  
 
 
Sammanfattning: 
Flertalet pedagoger i de förskolor där vi genomfört vår undersökning består av kvinnor. De 
flesta ser sig som bra förebilder för barn. Måhända kan det vara en målsättning i vårt dagliga 
arbete. Pedagogerna anser det viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas åsikter. Deras roll är 
också att utgå från barns olika behov och försöka sätta lagom gränser i förhållande till barns 
ålder. Vi skall inte tvinga barn att smaka, men däremot uppmuntra till det, genom att leka, 
menar en del av de som medverkat i vår undersökning. Pedagogerna anser det viktigt att 
förklara för barnen vikten av att äta. De ser även den pedagogiska måltiden som mycket viktig 
då den skall spegla en trevlig samvaro. Flertalet anser också att medhavd kost påverkar barns 
aptit och att den bör ätas i personalrummet. Att ha ett positivt klimat runt matbordet ses också 
som mycket betydelsefullt. Med tanke på det minskade sockerintaget menar en del pedagoger 
att det inte får gå till överdrift, utan det handlar mer om ett sunt tänkande. Flertalet av 
pedagogerna tror också att en salladsbuffé skulle vara nödvändigt på förskolan. En god 
barnsyn kännetecknas enligt många av trygghet, lyhördhet samt att vara en god förebild för 
barnen.   
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5.2 Intervjuerna  
Alla intervjusvar kommer att redovisas under respektive fråga där de medverkande fortlöper 
med samma numrering, rektor 1, ekonomibiträde 2 är detsamma under samtliga frågor. 
Kokerska och kostchef benämns däremot enskilt.  
 
Rektorer 
Hur stor del av budgeten är reserverad för inköp av livsmedel och hur påverkar du 
den? 
Rektor 1: 1/3, ca 1.5 miljoner.  
Rektor 2: Budget för måltiderna är 164.000 kronor av en budget på 3.567.000 kronor på en 
av de större förskolorna. Det blir ca 2.700 kronor/barn och år. Jag påverkar inte 
lunchmatsedeln, men däremot frukost och mellanmål. Jag har ett budgetansvar.  
Rektor 3: Lägsta matkostnaden i kommunen, 13.50/barn och dag. 240.000 kronor/år. 3.5% är 
till maten av den totala budgeten. Trots dyr ekologisk kost går det bra. Kokerskan lagar 
maten omsorgsfullt.  
 
På vilket/vilka sätt är du involverad i valen av inköp? 
Rektor 1: Frukt och grönt till alla – inga restriktioner.  Änglamark och kravodlat är bra, men 
svårt att få tag på. Ej lättprodukter.  
Rektor 2: Stor tillit till personalen i köket. Nyttigt, inte sött.  
Rektor 3: Rektor har huvudansvaret och delegerat till kokerskan. Denna har fått utbildning i 
specialkost, näringsriktiga måltider. Kokerskan beställer. 
 
Var står du i debatten kring sockerfritt på förskolan? 
Rektor 1: Minimera sockret. Vara uppmärksam på sockerrika produkter. 
Rektor 2: Barnen får mycket onyttigt i sig idag. Vi kan vara ännu mera restriktiva. 
Diskussioner på förskolorna. Jag påverkar personalen. 
Rektor 3: Det skall vara sockerfritt på förskolan. Inte vardagligt, möjligtvis traditionsbundet. 
Föräldrareaktionen är att inget sött skall förekomma. Ett förslag är att det inte skall vara 
någon glass till t. e.x. födelsedagsfesten. 
 
Vad anser du om att introducera en salladsbuffé, före lunchen, på förskolan? 
Rektor 1: Mycket positiv. Innan maten i lugn och ro.  
Rektor 2: Det vore jättebra. Kanske grönsakerna var för sig, än en sallad. Efteråt är också 
mycket bra. 
Rektor 3: Ja, det vore bra! Vi har en grönsaksbuffé till mellanmål och då äter barnen bra! 
 
Vad anser du att ekologiska/rättvisemärkta livsmedel har för värde för barns hälsa? 
Rektor 1: Mindre kemikalier, ju bättre. Ekologiska varor är mindre besprutade. De är dyra, 
men vi satsar. Tyvärr finns de inte alltid att tillgå. 
Rektor 2: Bra att äta ekologiskt och rättvisemärkt.  
Rektor 3: Gott värde. Det är viktigt att vi köper ekologiska/kravmärkta varor och därmed 
stödjer dem.  
 
Hur ställer du dig till livsmedel som innehåller olika konserveringsmedel och 
färgämnen? 
Rektor 1: Så lite som möjligt. Marmelad och färgade krämer – nej. Nitrit i ost och skinka är 
en stor bov. Keso och mesost är bra. Huvudmålen är ok idag. 
Rektor 2: Naturligtvis bör vi undvika det så mycket vi kan. Vet ej om/hur det påverkar barnen. 
Minimera det.  
Rektor 3: Inte något sådant. Mat som lagas från grunden har inga tillsatser. 
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Vilken är din inställning till lättprodukter för barn i förskolan? 
Rektor 1: Barn skall ha fett, ej transfetter, men röra på sig. Inga stora mängder. 
Lättprodukter – nej! 
Rektor 2: Det finns delade meningar, fundersam. Vi får följa riktlinjerna. Men vad innehåller 
de istället?  
Rektor 3: Inte lättprodukter i förskolan. Mindre fibrer, men mer fett än vuxna. Små barn skall 
ha standardmjölk.  
 
Vad är viktigt att förmedla till barnen vid en pedagogisk måltid? 
Rektor 1: Matglädje. Lugn och rofylld stund. Mätt för ögat och magen. Mat är en 
kärlekshandling. Inte strida för vad man äter och inte tvinga. Inte leka med maten. 
Rektor 2: Lugn och ro, ögonkontakt, för samtal med barnen, förmedla en positiv bild av 
måltiden. Inte tvinga. På ett positivt sätt få barnen att pröva mat. 
Rektor 3: Glädje – matlust. Mat är roligt – inget tjat. Miljön är jätteviktig.  
 
Hur ställer du dig till att pedagoger tar med sig egen mat och äter den tillsammans med 
barnen? 
Rektor 1: Opedagogiskt. Barn kan inte förstå varför. De är gruppvarelser och mår bäst av att 
alla gör ungefär lika.  
Rektor 2: Naturligtvis inte. Den pedagogiska måltiden är ett jätteviktigt jobb.  
Rektor 3: Får inte förekomma! Allergi, veganer, vegetarianer ok. Förklara för barnen. Men 
inte banta.  
 
Vilken fortbildning ges till personalen i förhållningssättet angående pedagogiska 
måltider? 
Rektor 1: Fortbildningen till mat och kost är den som ekonomibiträdena går.  
Rektor 2: Inte specifikt de pedagogiska måltiderna. Värdegrunden du har i ditt jobb smittar 
av sig även där.  Kökspersonal utbildas av dietist. 
Rektor 3: Detta diskuteras vid planeringar och utvärderingar. Det har funnits kurser, men 
inte för alla.  
 
 
Sammanfattning: 
Budgetens storlek varierar på de olika enheterna. En av rektorerna har möjlighet att påverka 
frukost och mellanmål. Däremot framgår det att det finns en skillnad mellan kokerskornas 
ansvarsområden gällande måltiderna som helhet. Flertalet rektorer har stor tillit till sin 
kökspersonal. Däremot vill en av rektorerna till viss del vara involverad i valen av inköp. 
Denna förespråkar mycket frukt, grönt samt kravodlat och är helt emot att införa 
lättprodukter. Huvudparten rektorer är för ett minimerat sockerintag i sina förskolor. Samtliga 
rektorer är positiva till att introducera en salladsbuffé i förskolan samt att de alla förespråkar 
ekologiska produkter. Även i denna fråga angående livsmedel som innehåller 
konserveringsmedel och färgämnen är samtliga eniga om att dessa skall användas i så liten 
utsträckning som möjligt. Det finns delade meningar kring lättprodukter då de menar att barn 
behöver fett, dock ej transfetter. Någon rektor vill följa de riktlinjer som finns i förskolan, 
medan de andra uttrycker ett tydligt nej! Alla rektorer menar att en pedagogisk måltid skall 
genomsyras av en trevlig samvaro utan tvång. Rektorerna i vår undersökning är eniga om att 
personalen inte ska äta medhavd matsäck bland barnen. Fortbildning till mat och kost ges 
enbart till köksansvariga. För övrigt diskuteras bara förhållningssättet angående de 
pedagogiska måltiderna, under planerings – och utvärderingsdagar.  
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Ekonomibiträden/kokerska  
På vilka sätt kan maten göras smaklig ur barnens perspektiv? 
Ekonomibiträde 1: Uppläggningen. Äter med ögonen. Maten är bra.  
Ekonomibiträde 2: Ögonen; glatt och färggrant. Kryddor på bordet, såsom salt och peppar. 
Maten kommer färdigkryddad från storkök. Ej påverkbar.  
Kokerska: Barn vill se vad de äter. Inte hopgrötat utan fräscht upplagt. Aptitligt. Känna 
dofter.  
 
Hur introducerar du nyheter för barnen, nya grönsaker, frukter och yoghurt till frukost 
och mellanmål? 
Ekonomibiträde 1: Jag gör inte så stor sak av det. Pratar om dem. Det serveras bara, barn är 
vana. De som äter yoghurt äter, annars inte.  
Ekonomibiträde 2: Personalens förhållningssätt är viktigt. Ekonomibiträdets roll är att köpa 
in men via personalen smakar barnen på frukter och grönsaker.  
Kokerska: Vi får köra det många gånger innan barnen upptäcker det. Positiv personal plus 
andra barn som älskar mat. Fat med grönsaker som de känner till och smyger in exotiska 
frukter. 
 
Hur tänker du i din planering av inköp som är hälsofrämjande för barn?  
Ekonomibiträde 1: Inte socker. Mest frukt, grönt och naturell fil, ev. med bär i.  
Ekonomibiträde 2: Jag tittar efter vad det finns för sorts fett i varorna, hur mycket socker i 
flingorna e.t.c. Jag vill ha lättprodukter, men rektor motsätter sig det.  
Kokerska: Inget socker, mycket fibrer. Lättprodukter. Bakar allt bröd, tänker på socker och 
fett. Ekologiska basprodukter såsom mjöl, mjölk och fil.  
 
På vilket/vilka sätt tror du den konstnärliga uppläggningen av maten påverkar barns 
aptit? 
Ekonomibiträde 1: Blir mer nyfikna.  
Ekonomibiträde 2: Den konstnärliga uppläggningen är viktig. Fint på faten för barns aptit. 
Mat intages via ögat. 
Kokerska: Fräscht upplagt, färg på maten, t. e.x. inte grå fisk.  
 
Vad anser du om lättprodukter för barn i förskolan? 
Ekonomibiträde 1: Vi använder inte det här. Barn behöver vanlig fil. Bättre att undvika fet 
majonnäs i såfall.  
Ekonomibiträde 2: Jag vill ha mellanmjölk, men Livsmedelsverket rekommenderar 
lättprodukter. Vi skall akta oss för transfetter. Inte gå för långt från naturprodukter och inte 
blanda lättprodukter med konserveringsmedel och vatten.  Inte för mycket fett och socker.  
Kokerska: Jag har introducerat sedan jag gick på en kurs. Långsiktigt lärande, lära barn rätt 
produkter som små.  
 
Vad anser du om att introducera en salladsbuffé, innan lunchen, i förskolan? 
Ekonomibiträde 1: Jag tror mer på sallad efter maten, som efterrätt. Vi äter alltid grönsaker 
efter maten.  
Ekonomibiträde 2: Vi har provat, men varför inte pröva igen? Sallad i mugg när barnen sitter 
samlade i en ring, innan lunch, vore kanske bra.  
Kokerska: Vet inte, kanske. Det hänger på personalen. Det finns sallad till maten, men kanske 
borde de prova på samlingen innan maten? Jag är inte negativ.   
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Hur ställer du dig till mat som innehåller mycket färgämnen och konserveringsmedel? 
Ekonomibiträde 1: Jag tror på hemlagade råvaror. Halvfabrikat är onyttigt.  
Ekonomibiträde 2: Jag säger nej till färgämnen och konserveringsmedel. Vissa 
konserveringsmedel finns i mat. Mat förstörs naturligt och skall inte hålla i all evighet. 
Kokerska: Jag gillar inte det alls. Därför bakar jag allt matbröd själv. 
 
Vilket ekonomiskt ansvar har du, angående inköp till förskolan? 
Ekonomibiträde 1: Budget finns, men har dålig koll. Chefen har den översikten. Numera går 
det inte att känna på varorna, då vi beställer från en liten butik och varorna blir hemkörda. 
Vi har för liten avdelning för att göra storinköp.  
Ekonomibiträde 2: Rektor säger vad som skall köpas och ekonomibiträdet följer det.  
Kokerska: Inget ansvar alls. Detta har rektorerna. Jag beställer, men vet ej kostnaden. 
 
Vilken vikt lägger du vid inköp av ekologiska och rättvisemärkta varor? 
Ekonomibiträde 1: Det handlas inget. Utbudet är inte så stort. 
Ekonomibiträde 2: Jag har svårt att påverka det. Det finns riktlinjer, men det är dåligt utbud 
där vi handlar. I den mån det går handlas det ekologiskt. 
Kokerska: Jag köper en del mjölk, mjöl men inte allt. Vi har ingen jordkällare där vi kan 
förvara ifall vi köper från lokala odlare. Men vi gör så gott vi kan.  
 
Var befinner du dig i den aktuella sockerdebatten? 
Ekonomibiträde 1: Den är uppblåst. Jag tror inte bara detta har kommit. Hemlagad mat och 
att barn rör sig mer är det viktigaste.  
Ekonomibiträde 2: Vi gör vad vi kan med mindre socker. Halvfärdiga produkter med mycket 
socker är för lätt att köpa. 
Kokerska: Vi har ytterst lite socker men det förekommer glass vid födelsedagar. Vi har också 
godis vid jul, påsk och tårta vid midsommar. Det förekommer även så lite sylt och socker som 
möjligt, då våra avdelningar gör lite olika.  Lite socker med sunt förnuft.  
 
 
Sammanfattning: 
Det är viktigt med en fräsch och färggrann uppläggning, då barnen äter med ögonen. Detta 
gör att den konstnärliga uppläggningen väcker nyfikenhet hos barnen. De skall även få känna 
dofter från maten samt kunna krydda om de vill. Det är kökspersonalens roll att köpa in 
produkter, men via personalen smakar barnen på frukter och grönsaker. Därför är ett positivt 
förhållningssätt hos personalen viktigt då nyheter introduceras. Ibland måste barnen få tillfälle 
att pröva flera gånger, innan de fattat tycke för nyheten. Kökspersonalen är medveten om 
sockerdebatten och satsar mer på fibrer. Flertalet förespråkar lättprodukter, men i ett av fallen 
blir det nej från rektor. Majoriteten är enig om att sallad är bra, men möjligtvis skulle den 
introduceras lite oftare i samband med samling, före lunch. Samtliga är negativa till en större 
mängd av konserveringsmedel och färgämnen. De förespråkar hemlagad mat med bra råvaror. 
Det ekonomiska budgetansvaret ligger hos varje enskild rektor och därför är inte insynen så 
stor. Det finns en önskan från samtliga att handla ekologiskt, men alla har inte samma 
möjligheter. Det kan handla om att det saknas lämpliga utrymmen för förvaring eller att 
utbudet där de gör sina inköp är för litet. Majoriteten gör vad de kan med ett minskat 
sockerintag, men serverar glass och tårta vid festliga traditioner.  
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Kostchef 
Kostchefen i varje enskild kommun har huvudansvaret för lunchen och dess näringsinnehåll i 
förskola/skola. Lunchen tillagas i storkök och det är kostchefen som utformar matsedeln med 
hjälp av barn från skolan.  
 
  
Hur gör du för att introducera något nytt barnen inte ätit innan? 
Jag ansvarar för tillagningen och gör därmed inte så mycket. Personalen ute på förskolorna 
ansvarar  för det. 
 
Hur ser dina tankegångar ut inför nya recept och var lägger du vikten när du planerar 
matsedeln? 
Jag kör det gamla vanliga och gammal husmanskost som är nyttig och bra. Rotmos och bruna 
bönor är inte populärt och serveras en gång per termin. Pasta äts mycket hemma, därför har 
vi potatis tre gånger i veckan.  
 
Vilken innebörd har begreppet ”en hälsofrämjande kostvana för barn” enligt dina 
kunskaper och erfarenheter? 
Lunchen är jätteviktig. Barn bör äta bra från början och då har de med sig det hela livet. Det 
jobbas mycket med grönsaker, både varma och kalla. Vi använder oss av nyttiga fetter och 
har minskat den feta maten. Fullkornsprodukter fungerar alltid vid varmhållningen. Men 
ibland måste vi backa då barnen inte äter. Det går inte alltid heller att vara så nyttig som 
man vill. Varmhållningen och barnen styr.  
 
Vilka livsmedel är grunden för näringsrik kost?  
Samtliga livsmedel. Inget socker i maten utan mer fullkorn och bättre fetter. Vi behöver hela 
kostcirkeln.  
 
Hur införskaffar du dig kunskap gällande barns tycke och smak?  
På förskolorna sker matråd genom kökspersonal. Vi ser också hur mycket mat som går åt.  
 
Vilken betydelse har en designad kost för barns goda aptit? 
Jätteviktigt, 20 % av matens smak. Det är inte bara designen utan också måltidsmiljön.  
 
Vilka ekonomiska förutsättningar har du som kostchef? 
Grundskolan har 8 kronor/lunch i råvarukostnad. Förskolan har mindre portioner. 
 
Vad har du för synpunkter på att många talar om att den utländska matkulturen har 
tagit över den svenska husmanskosten? 
Vi kör ändå husmanskosten, men har temaveckor med mat från olika länder då och då.  
 
Vad anser du om att introducera en salladsbuffé, innan lunchen, på förskolan? 
Det är kluvet. Det tar 20 minuter innan mättnad. Små barn äter sakta. Orkar de äta den 
andra maten då? Sallad är ju energifattigt. Jag tror mer på kokta grönsaker.  
 
Hur ställer du dig till mat som innehåller mycket färgämnen och konserveringsmedel? 
Jag vill givetvis undvika detta. Maten lagas från grunden och de färgämnen och 
konserveringsmedel som finns är godkända av Livsmedelsverket.  
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Sammanfattning: 
Kostchefen ansvarar för tillagningen och det är personal i förskolorna som ansvarar för 
introduktion av nyheter. Matsedeln innehåller trots allt husmanskost, som lagas från grunden 
– utan konserveringsmedel och som är nyttig och bra. Potatis serveras tre gånger i veckan. En 
hälsofrämjande kostvana för barn innebär enligt kostchefen att vi lär barn att äta bra redan när 
de är små. Detta har de då med sig hela livet. Hon menar också att nyttiga fetter och 
fullkornsprodukter är det bästa för barnen. Designen på kosten är viktig för barns goda aptit 
och kostchefen menar att köket ser hur mycket mat som går åt. På så sätt får de en uppfattning 
om vad barn äter. De ekonomiska förutsättningarna är olika beroende på om det gäller skola 
eller förskola. Trots att det talas om att den utländska matkulturen tagit över den svenska 
husmanskosten, menar kostchefen att det inte är någon fara. De har temaveckor då och då där 
utländska rätter serveras. Sallad är energifattigt och barn bör kanske äta mer kokta grönsaker, 
menar kostchefen. 
 
 
5.3 Observationerna 
Här redovisas en sammanställning av fyra observationer av olika måltider i förskolan. Vi 
valde att göra ett urval av det som kändes relevant att redovisa.  
 
Observationerna tog sin början genom att vi presenterade oss för barn och personal i 
respektive förskola. Vi informerade även om vårt syfte med besöket. Efter lite småprat med 
pedagoger och barn placerade vi ut oss i rummet så att vi hade bra överblick över måltiden. 
Det var viktigt att både se och höra bra. Vi satt så att vi hade uppsikt över två bord under 
observationen. På några av förskolorna gjordes barnen delaktiga genom att hämta matvagnen 
i köket tillsammans med en vuxen. När det gäller presentation av maten kunde det skilja sig 
något. Det barn som dukat och hämtat in vagnen, presenterade även maten. Till stor del 
förekom det även matramsor. Pedagogerna eftersträvade en lugn miljö, då de satte sig till 
bords och vi valde då att även notera klimatet runt måltiden. Trots det inträffade en konflikt i 
samband med toalettbesöket innan mellanmålet. Två barn hamnade i handgemäng med 
varandra, vilket slutade i tårar. Detta bidrog till att barnen vägrade att äta och pedagogen fick 
medla mellan dem. Denna gång lyckades pedagogen ganska snabbt reda ut konflikten och 
måltiden blev trots allt trevlig. Vi såg också att de yngsta barnen satt bredvid en pedagog och 
antalet pedagoger varierar vid borden samt barnantalet, cirka 10-15 barn vid varje måltid. 
Dessa barn var placerade med en eller två pedagoger. Oftast satt en pedagog själv med de 
äldre barnen, som klarar sig lite bättre vid måltiden. Maten skickades runt och det skiljde sig 
mellan hur barn tilläts ta mat själva. I en del fall tog de äldsta barnen mat själva under uppsikt 
medan de yngre blev tilldelade en portion. Det fanns yngre barn som fick försöka ta mat 
själva utifrån sina egna förutsättningar. Pedagogen fanns dock alltid med som ett stöd för alla 
barn och uppmanade till att tänka efter hur mycket de trodde sig orka äta. Det existerade 
däremot ytterst lite tjat om att smaka grönsaker. Barnen verkade tycka om sallad då de kunde 
lägga till sig lite på tallriken, då skålen skickades runt. Vi har upplevt att både barn och 
pedagoger samtalade olika mycket kring vardagliga händelser, men att det till viss del kunde 
förekomma tillrättavisningar i form av kommandon. I de flesta fall verkade måltiden vara en 
lugn och trevlig samvaro. I samband med att barnen inväntade varandra, gavs det tillfälle att 
ta fler portioner mat, för de som önskade. Flertalet pedagoger uppmanade dessutom barnen att 
tacka för maten, när de lämnade bordet.  
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5.4 Analys 
Kostchefen ansvarar för tillagningen av den pedagogiska måltiden i förskolan och de 
pedagogiska förutsättningarna skiljer sig mellan förskola och skola. Rektorerna har däremot 
ett övergripande budgetansvar för respektive förskolor. Trots det har de ändå en stor tillit till 
den egna kökspersonalen som ansvarar för inköp av riktiga råvaror som präglar bra kostvanor 
i förskolan. Det framkommer dock att det är pedagogerna som bör vara förebilder för barnen 
under den pedagogiska måltiden, genom att uppmuntra barnen till att smaka nya maträtter. I 
observationerna kan vi se ett någorlunda samstämmigt förhållningssätt, i bemötandet 
gentemot barnen. Genom att vara klar och tydlig men vänlig bemöter pedagogerna barnen på 
bästa sätt till en positiv upplevelse i matsituationen. Majoriteten av de medverkande ser sig 
som bra förebilder och därigenom skapas en trevlig samvaro där pedagogerna lägger större 
vikt vid uppmuntran än tjat och trugande. Flertalet pedagoger anser det också viktigt att vara 
lyhörda samt stötta föräldrar i deras oro för barnens kostvanor.  
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel reflekterar vi över vår undersökning kring pedagogers förhållningssätt i 
förskolan samt bemötandet gällande barn i ålder 3-6 år i deras kostvanor.  
 
Vi börjar med att värdera vårt eget arbete. Då vi arbetat i olika barngrupper har vi upplevt att 
pedagogernas förhållningssätt kring matsituationen skiljer sig. Vi vet av egen erfarenhet att 
barn äter olika av olika orsaker. Detta väckte vår nyfikenhet att undersöka vidare om det 
förhåller sig på de sätt vi upplevt. Vi vet även att det finns föräldrar som känner oro för sitt 
barn vid måltider. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede, bemöta problematiken för att 
kunna förstå, hjälpa och stötta föräldrarna i deras situation. Med tanke på vårt serviceyrke är 
det vår plikt att tillgodose föräldrar en god verksamhet där de känner trygghet och blir 
bemötta med respekt. Detta är betydelsefullt för deras och barnens välbefinnande. För oss var 
det helt naturligt att välja de undersökningsmetoder som använts vid denna undersökning. Vi 
kände att vi hade en bra grund att utgå från då vi skapade enkäten. Tillsammans valde vi att 
göra vår huvudsakliga undersökning under en veckas tid och vi upplevde att genomförandet 
gick över förväntan.  
 
Metoddiskussion 
I samband med utdelning av enkäten presenterade vi den genom att beskriva våra tankegångar 
kring det fiktiva fallet. Det kändes rätt och riktigt med tanke på att den kan kännas kränkande 
eftersom den tar upp en måltidssituation med ett flertal händelser som kan påvisa hur det kan 
gå till. Vi var noga med att förklara att de egenskaper vi tilldelade barnskötare respektive 
förskollärare inte var karakteristiska för dessa. Eventuellt kan detta ändå ha bidragit till att vi 
fick dåligt gensvar vid första omgången. Därför lämnade vi ut fler enkäter till ytterligare två 
förskolor. Kanske fanns det pedagoger som kände sig kränkta och eventuellt kan någon fråga 
ha varit för personlig. Vi har i efterhand reflekterat över det sätt vi valde att dela ut våra 
enkäter på. Trots att vi informerade en person vid utlämnandet i varje berörd förskola och att 
denna skulle sedan informera vidare, så kanske en del viktig information föll bort på vägen. 
Det hade nog varit bättre att informera varje berörd avdelning för sig. Som regel hade de 
också några extra dagar på sig innan vi hämtade svaren. Responsen från de medverkande var 
positiv då de uttryckte entusiasm över ämnesområdet. Detta tror vi kan bero på nyfikenhet om 
hur andra barns kostvanor i förskolan ger sig uttryck. Det har framkommit en del funderingar 
från pedagogerna angående vår fråga om en gemensam barnsyn. Det var oklart om det bara 
gäller matsituationen. Naturligtvis kunde vi ha varit tydligare där. Därför har vi sammanställt 
det som är mest överensstämmande med frågan. Vi har också fått många tänkvärda 
kommentarer som visar att pedagogerna är medvetna om hur viktigt förhållningssättet är vid 
måltiden. Den slutsats vi kan dra av just denna enkät är att en anonym kryssenkät med 
eventuell kommentar gav mer än enbart frågor. Det är ju trots allt så att det är känsliga och 
personliga frågor som tas upp. Vi tror inte det alltid diskuteras så ofta i förskolan hur vi bör 
förhålla oss till barns olika kostvanor. Det som de allra flesta tryckte på gällande 
förhållningssättet var ändå att tolerans, tålamod och tydlighet ger trygghet och ömsesidig 
respekt. Flera pedagoger menar också att det är viktigt att sätta lagom gränser i förhållande till 
barnets ålder genom att ha regler och rutiner vid måltiderna. Detta visar en sund inställning 
hos pedagogerna och vi tolkar det som svar på vår forskningsfråga.  
 
Vi bokade också tider för intervju med de berörda och var noga med att ha gott om tid vid 
varje intervjutillfälle. Det bemötande vi fick av rektorer, ekonomibiträden/kokerska samt 
kostchef gjorde att vi kände oss mycket tillfredsställda. Alla var oerhört tillmötesgående. Med 
tanke på att de inte sett våra frågor innan, fick vi många och uttömmande svar av dem. Det är 
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ju faktiskt så att alla deltagande är en länk i vår kedja. Utan deras medverkan hade vi inte fått 
fram så mycket intressant material.  
Vi enades om att göra observationer av olika måltider. Våra tankegångar kring detta kan ha 
sin grund i att vi ville få en bekräftelse på ett pedagogiskt förhållningssätt utifrån våra 
forskningsfrågor. Eftersom vi själva arbetar inom verksamheten har vi en egen uppfattning 
om hur det ser ut och kanske är vi lite hemmablinda. Måhända hade en helt utomstående sett 
andra saker än det vi såg. Därför var vi medvetna om att just observationerna bara skulle ge 
en inblick, i hur det kan se ut. De observationer vi gjorde kan ändå ha påverkats av vår 
närvaro. Kanske någon upplevde det obehagligt och valde att äta under tystnad, andra kanske 
valde att prata så mycket som möjligt, för att ge oss underlag. Vi är medvetna om att det kan 
påverka vårt resultat av observationerna. Vi kan medge att det som vi redovisar speglar de 
måltider vi är vana att se i förskolan.  
 
Avslutande diskussion 
Vi har genomfört denna undersökning i de förskolor där det förekommer män, men de är inte 
många och därför blir resultatet mest baserat på kvinnor i åldern 20-65 år. Någon pedagog har 
kommenterat frågan gällande en bra förebild så här: Är det inte en målsättning i vårt dagliga 
arbete? Vi instämmer och menar genom att arbeta med just barn som är formbara, borde vi 
också vara medvetna om vår egen roll. Men många gånger är ändå våra värderingar långt 
ifrån varandra och detta är ett dilemma, anser vi. Det borde nog finnas fler tillfällen till 
pedagogiska diskussioner i förskolan. Vi har också sett att de allra flesta lägger stor vikt vid 
att tillmötesgå föräldrar. Detta ser vi som mycket positivt, då vi har ett serviceyrke. 
Pedagogerna ser det som viktigt att vara lyhörd samt stötta föräldrar i deras oro för sitt barns 
kostvanor. Men vi är medvetna om att det inte alltid är så enkelt som det ser ut. Trots att vi 
gör så gott vi kan i de flesta fall, kan det ändå bli fel.  
 
Något som vi valde att lägga fokus på var hur accepterande vi är till kladd. Vi vill också i en 
av våra forskningsfrågor ta reda på hur pedagogerna kan medverka till bra kostvanor hos 
barnen och vi ser av svaren som följer att det finns en hel del att tänka på. Några pedagoger 
menar genom att vara klar, tydlig men vänlig samt att ha regler och rutiner som man håller på, 
blir bordsskicket bättre. Enligt Socialstyrelsen (1990) bör var och en försöka undvika att 
betrakta barns krångel med maten som ett problem som behöver åtgärdas, eftersom att i 
flertalet fall rättar svårigheterna till sig bara barnet ges tid och möjligheter att lära sig reglera 
sitt ätande. Men vi undrar om vi ibland inte måste säga till med skarpare tonläge för att en del 
barn överhuvudtaget skall lyssna. Det har också framkommit förslag på att vi kan låta barnen 
leka med maten för att få dem att smaka. Vi tror att det kan fungera bättre bland yngre barn, 
för någon gång under barnets uppväxt måste det ju kunna äta på ett bra sätt. Enligt Gavin, 
Dowshen och Izenberg (2005) skall vi inte kräva något perfekt bordsskick. Istället skall vi 
lära barnet att använda bestick, sitta rakt på stolen och att det är bättre med ett nej tack än blä.  
 
Eliasson, Gebre – Medhin (2003) anser att tvinga barnet att äta upp eller sitta kvar tills maten 
är uppäten bidrar inte till en positiv matupplevelse. Vi håller med om att det är helt fel att 
tvinga barn att äta. Det kan också vara förkastligt om vi tjatar och trugar för mycket. Bättre att 
inte göra stor sak av det. Men vi skall inte ge barnet annan mat istället! Många av de 
medverkande framhåller att uppmuntran är det bästa. G. H. Mead (1863-1931) menar att 
under barnets första levnadsår är det nödvändigt att de vuxna förmedlar positiva attityder för 
att barn skall kunna utveckla en positiv jaguppfattning. Vi kan också se att många pedagoger 
framhåller ett positivt klimat som mycket betydelsefullt. Pedagogerna menar vidare att man 
skall ej ge barnen en negativ bild av mat och matsituationen. Socialstyrelsen (1990) har en 
uppfattning om att en bekväm sittställning dessutom främjar barnets trivsel och matlust, vilket 
innebär att även miljön vid matbordet har betydelse. Vi kan i resultatet se att acceptansen är 
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olika stor gällande barn som har svårt att sitta stilla på stolen. Möjligen blir det olika mycket 
tjat bara om detta som påverkar barns aptit. Socialstyrelsen menar vidare att det finns många 
faktorer som påverkar barns villighet att äta. Kanske är vi vuxna mer delaktiga än vi tror?  
 
Flertalet pedagoger menar också att det viktigaste är att själv smaka på all mat, framhålla att 
den är god och tänka på sin egen roll som pedagog. Det är även viktigt att visa ödmjukhet 
inför barnet. Socialstyrelsen (1990) anser att barn överskattar sin aptit och därför begär en för 
stor portion som de sedan inte orkar äta upp. Det ses också som lämpligt att låta barnet få 
tillfälle att bestämma storleken på sin portion. Pedagoger har påtalat att det viktiga är inte att 
barnet äter upp utan att de får känna ansvar. Större barn lär sig också beräkna hur mycket de 
orkar äta genom att vi vuxna uppmuntrar och hjälper. Sjödén (Svenska Kommunförbundet, 
1996) menar också att vi vuxna bör visa barnet respekt för deras förmågor. Det finns dock 
barn som trots full tallrik ändå begär mer. Vi har själva upplevt att dessa barn ofta tävlar med 
andra vid sitt eget bord. Därför tror vi att vi pedagoger måste stoppa dessa barn ibland. Vi 
kanske inte alltid kan tillåta att alla bestämmer fullt ut.  
 
Vi har också belyst frågan om medhavd mat hos personalen då vi vet att det förekommer i 
kommunen. Detta kan vara en känslig fråga, men vi har fått god respons. De allra flesta anser 
att vi bör äta samma mat som barnen. Någon enstaka menar att det inte spelar någon roll och 
att det är bättre att äta annan mat än att inte äta alls. Detta kan vi till viss del hålla med om, 
men hur motiverar vi annan, tillsynes godare mat? Det är inte heller lätt att motivera varför 
man inte ens smakar. Vår ståndpunkt är att det enbart är allergi eller religion som skall styra, 
för det rår vi inte på. Enligt Sjödén (Svenska Kommunförbundet, 1996) är vuxna förebilder 
för barns ätande genom att de påverkar barns villighet att prova nya rätter. Därför ses det som 
självklart ur denna aspekt att personal som äter tillsammans med barnen, ska äta den mat som 
serveras.  
 
Vi rår inte heller på de stora barngrupper vi har idag. Några upplever att många barn kring 
bordet gör det stökigt i samband med turtagning till maten. Då är det svårt att få till ett 
positivt klimat. Somliga menar att rätt barn placerade tillsammans gör att en del barn äter 
bättre samt att måltiden fortlöper i trevligare atmosfär. Samtidigt ser vi det angeläget att barn 
lär sig vänta på sin tur utan att de spårar ur samt att de ges tillfälle att tala med varandra. Kan 
det möjligen vara så att det är vår egen acceptans, d.v.s. vårt humör för dagen, som styr hur vi 
tillåter dem att höras? Vi har ju sett i undersökningen att man anser att ett gott samspel skall 
prägla måltiden. 
 
Sockerdebatten som råder är ett hett diskuterat ämne i många förskolor. Vi tror att genom att 
kanske bara ha det lite sötare vid högtider, kan sockermängden minskas. Men det får inte gå 
till överdrift, utan enbart handla om sunt tänkande. Förskolan skulle kunna sponsra glassen 
och att de barn som fyller år i samma månad, firas en gång? Hemmet får ansvara för sin del, 
då vi tror att många får sin del av sockret där och på så sätt kan förskolan göra sin del. 
Troligtvis är inte sallad vanligt förekommande i alla hem. Sannolikt skulle förskolan kunna 
vara en förebild här istället. Det råder delade meningar om huruvida en salladsbuffé kan vara 
lösningen. Någon tycker att det blir stökigt och här menar vi att det måste finnas lösningar på 
hur detta skall gå till. Däremot är det en del som tycker att variationen av grönsaker kan vara 
bättre och det tror vi också kan vara ett bra alternativ. Trots att rektorerna har det ekonomiska 
budgetansvaret, ser vi att de inte snålar, utan framhåller bra råvaror. Vi ser att budgeten 
varierar men på denna fråga är vi osäkra på om vi missuppfattat varandra. Det kan vara så att 
vi formulerat frågan så att den kunde tolkas på mer än ett sätt.  Något vi också funderat över 
är varför vissa rektorer tycker att lättprodukter skall vara uteslutet, när rekommendationerna 
säger annat? Däremot är de eniga angående sockret. De framhåller också ekologiska varor, 
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men enligt kokerskan är förvaringen ett dilemma. Annars vore det ypperligt om barnen vore 
delaktiga i att hämta potatis, morötter o.s.v. hos lokala odlare. Eftersom det framkommit att 
förhållningssättet vid den pedagogiska måltiden är viktigt, ser vi det angeläget att ha betydligt 
mera fortbildning i detta, nu förekommer det inte någon fortbildning överhuvudtaget.  
 
Något ekonomibiträde framhåller att andra barn som älskar mat, kan vara till hjälp för dem 
som äter dåligt. Även detta har pedagogerna påtalat. Vi funderar också över om den egna 
inställningen till hälsofrämjande produkter kan styra när de gör sina inköp. Som vi sett i 
resultaten har ju rektorer stor tillit till sin kökspersonal. Den konstnärliga uppläggningen ses 
också som viktig, men finns alltid tiden till detta, frågar vi oss? Ekonomipersonalen har ju 
ibland andra uppgifter, att arbeta i barngruppen, baka bröd eller ha hand om städningen.  
 
Kostchefen har en liten roll i barnens kostvanor i förskolan, då hon enbart handhar lunchen. 
Det serveras potatis ett flertal gånger i veckan eftersom pasta äts mycket hemma. Men finns 
det statistik på det? Vi är också intresserade av att få veta varför det skickas så små portioner 
till förskolan. Detta är vår egen upplevelse av lunchen. Kostchefen menar att de ser hur 
mycket som går åt, så även om barnen äter mycket av en viss rätt skickas det inte mer i alla 
fall.  
 
Under observationerna har vi upplevt pedagoger som pratar mycket, ger kommandon eller är 
tysta vid måltiden. Vi upplever det mycket positivt att barn lär sig vänta på varandra, då en 
del annars vill hinna först till soffan då det blir läsvila efter maten o.s.v. De barn som vill kan 
då ta mer mat men av det påståendet väcks en fråga angående okynnesätande. Var går gränsen 
för var vi bör stoppa? En del barn äter ju också sakta medan andra äter fort och snabbt vill ha 
mer. Men vad är lämplig takt att äta i?  
 
Våra frågeställningar blev besvarade i och med att vi valde många olika sätt att samla 
information. Det har inte heller funnits behov av att göra några omändringar av våra 
forskningsfrågor under skrivandets gång. Det framkommer att pedagogernas förhållningssätt 
är av stor betydelse där bra stämning gör att alla mår bra och äter bättre. Pedagogerna kan 
medverka till bra kostvanor genom att vara en bra förebild och smaka på all mat, inte tvinga, 
uppmuntra, sätta lagom stora gränser samt att äta samma mat som barnen. Det är också viktigt 
att visa föräldrar respekt genom att lyssna, stötta och försöka flytta fokus från problemet. 
 
Vi har fått en bekräftelse på vad vi upplevt i tidigare barngrupper och vi hittade mycket 
relevant litteratur till våra forskningsfrågor. Trots det fick vi undersöka om någon av den 
litteratur som användes fanns i nyare upplaga. Det kan finnas vissa risker att rönen i äldre 
upplagor inte stämmer överens med rönen i nyare utgåvor. Men genom ett telefonsamtal till 
berört förlag fick vi beskedet att dessa rön fortfarande var aktuella. För att få en fördjupning i 
arbetet valde vi att använda oss av flera olika tekniker och svaren vi fick av de medverkande 
var mycket intressanta och vi känner att de stämmer överens med vad litteraturen säger. I de 
teoretiska perspektiven skriver Gavin, Dowshen och Izenberg (2005) att det är viktigt att du 
som vuxen är förebild. De menar vidare att om barnen skall äta med god aptit måste du också 
äta med god aptit. Lpfö 98, (Skolverket 2006:4), förskolans styrdokument, säger att förskolan 
skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en 
helhet. Vi ser det därför som angeläget att påvisa hur viktigt det är för alla barn och pedagoger 
med ett positivt klimat kring måltiden.  
 
En avvikande fråga som vi ser som intressant är att 37 av 56 pedagoger anser det viktigt att 
barn smakar på all mat. Vi menar att vissa maträtter, gröt eller fil måste växa ikapp med 
barnet. Har barnet smakat en gång, måste detta då upprepas gång på gång? Gavin, Dowshen 
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och Izenberg (2005) framhåller att barn har en egen smak och att detta går det inte att göra 
något åt. Dessa författare menar också att en ny maträtt bör presenteras ett flertal gånger innan 
barnet accepterar den. Vi ser än en gång all anledning att vara en god förebild genom att själv 
äta maten, uppmuntra men inte tvinga barnet.  
 
Vi har även lagt märke till att det inte är så stor skillnad i acceptansen kring barn som kladdar, 
pratar och har svårt att sitta stilla. Vi ser att 23 pedagoger är accepterande medan 27 
pedagoger är mindre accepterande till detta. Kan detta resultat ha påverkats av händelser 
pedagogerna varit med om under dagen? För visst är det så att vi påverkas av händelser vi är 
med om samt av vår omgivning runt omkring oss. Därför kan möjligen denna fråga ha gett ett 
annat resultat om de som medverkat svarat vid en annan tidpunkt.  
 
Som förslag till vidare forskning skulle vi vilja fördjupa oss mer gällande förhållningssättet 
kring sockerintaget samt lättprodukter. Vi har under arbetets gång fått en större nyfikenhet i 
dessa ämnen då de just nu är aktuella, men som kanske alltid kommer att väcka nya debatter. 
Vi skulle också vilja veta om resultaten sett annorlunda ut om fler män deltagit. Måhända 
hade det blivit en annan vinkling av detta så viktiga ämne om barn i ålder 3-6 år, fått ge sin 
egen syn på matsituationen.  
 
Vi antar att BVC kan ha nytta av detta arbete, då de knyter an till förskolorna i kommunen. 
Vår förhoppning är också att arbetet kommer att ligga till grund för en diskussion i ämnet 
bland pedagoger i förskolan.  
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Bilaga 1 

 

Till rektor 
 
Härmed tillåter jag att Diana Johansson och Marianne Karlsson, elever på 
lärarprogrammet, Växjö universitet, får lämna enkäter till pedagoger, göra 
observationer av pedagogisk måltid samt intervjua 
ekonomibiträde/kokerska. 
 

 

 

LJUNGBY  den                           

 

 

…………………………………….. 

Underskrift    

 

 

……………………………………….       

Namnförtydligande                                      



Bilaga 2 

 

              

           Institutionen för pedagogik  

           Examensarbete, 10 p 
 
 
 
 
 
 
En studie av pedagogiskt förhållningssätt gällande barns kostvanor i 
förskolan 

 

Vi heter Diana Johansson och Marianne Karlsson och vi bor samt jobbar inom 

barnomsorgen, i Ljungby Kommun. Vi är barnskötare som läser till 

förskollärare, på Växjö universitet. Detta examensarbete, på 10 p, ingår i 

lärarutbildningen. Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på pedagogers 

(barnskötare och förskollärare) förhållningssätt och bemötande i förskolan 

gentemot barn i ålder 3-6 år, i deras kostvanor. Vi vill även undersöka den 

pedagogiska måltiden, där förhållningssättet får en stor betydelse för en trevlig 

samvaro, där pedagoger avser vara goda förebilder för barnen.  

 

Enkäten är givetvis frivillig, men för att få svar på våra frågor är vi beroende av 

er medverkan. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, där inte någon skall 

kunna urskönjas. Vi kommer att personligen överlämna enkäterna och vid utsatt 

datum hämta in dem. 

 

Vi tackar det ödmjukaste för er medverkan! 

 

Diana Johansson & Marianne Karlsson 



 

 

Enkät till pedagoger i förskolan om barns kostvanor 

- fallbeskrivning av en pedagogisk måltid 
 
 

Lisa 3.6 år har aldrig varit speciellt stor i maten sedan hon började på förskolan vid 2 års 
ålder. Nu har föräldrarna börjat oroa sig mer för Lisas kostvanor och beteenden i samband 
med måltider. Lisa vill gärna lägga upp för mycket mat på tallriken men väljer att endast äta 
det som tilltalar henne mest, till exempel sylt, ketchup och brunsås. Lisa är ett barn som inte 
tycker om mat med tuggmotstånd, såsom kött, utan väljer det som är mycket lättuggat. 
Hennes bordskick är inte heller det bästa. Hon kladdar med fingrarna i maten, kletar på sina 
kompisar och är allmänt ointresserad av att äta, speciellt vid lunchen. Däremot äter hon gärna 
pålägget på smörgåsen (som lämnas kvar), kräm, nyponsoppa, kanelbullar och annat som är 
lite sötare. Glassen som serveras när barnen fyller år tycker hon också om. Föräldrarna är 
mycket oroliga för hennes dåliga aptit på nyttig kost, trots att Lisa är liten och rund. De ber 
pedagogerna på avdelningen att se till att Lisa får i sig rejält med lagad näringsrik mat, då de 
påpekar att de väger henne varje dag. Även hemma är måltiden en maktkamp eftersom Lisas 
föräldrar blir oroliga när hon inte äter som de förväntar sig. Troligtvis är Lisa inne i en period 
då hon även testar gränser vid måltiden genom att inte smaka, peta i maten eller säga 
ofördelaktiga saker om maten. Det finns fler barn på förskolan som inte heller äter så bra. 
Nils, 4.1 år, beter sig på liknande sätt genom att ta efter Lisas negativa uppträdande vid 
matbordet. Till skillnad från Lisa, som är liten och rund, är Nils liten och ganska smal. Enligt 
Nils föräldrar fungerar matsituationen ganska bra hemma. Han verkar tycka om den mat som 
serveras och äter med god aptit, vilket han inte gör på förskolan. Pedagogen Ulla, 63 år och 
förskollärare anser inte att barnen skall ta mat själva utan hon lägger upp maten till barnen. 
Dessutom vill hon att barnen bör uppföra sig genom att sitta stilla på stolen, äta den mat de 
blir tilldelade och inte kladda. Ulla vill gärna ha matro och något större väsen har hon svårt att 
acceptera. Kajsa, 24 år och barnskötare tillåter barnen att själva ta av maten för att barnen 
skall få en uppfattning av hur mycket de orkar äta. Kajsa har en mer accepterande attityd till 
barnen, vilken gör att hon tillåter att barnen pratar med varandra i större utsträckning. Detta 
gör att Ulla ofta tillrättavisar barnen med anledning av att hon anser detta störande. Det blir en 
otrevlig stämning vid matbordet, när Ulla ständigt påpekar Kajsas acceptans. På grund av att 
Kajsa ogillar systemet med pedagogiska måltider, tar hon med sig egen mat som hon äter när 
hon sitter tillsammans med barnen. Ulla däremot, tycker att alla bör äta av samma mat som 
erbjuds på förskolan. Hon menar att vi påverkar barnen med våra kostvanor, medan Kajsa 
tycker att så små barn äter det de vill utan att bli berörda av hennes mat. Pedagogernas 
diskussioner fortgår under varje måltid, en längre tid. Ulla som ser sig själv som pedagogiskt 
ansvarig, lägger stor vikt vid sin yrkesroll. Ulla tar inte så allvarligt på Lisas dåliga aptit vid 
lunchen utan lägger större vikt vid Nils och hans matvägran. Troligen beror detta på Nils 
kroppsliga utseende. Kajsa ser situationen ur en annan synvinkel, vilken är att Nils äter när 
han blir hungrig. Det går inte samma nöd på Lisa som är rund. Båda pedagogerna är dock 
överens om att Lisas föräldrar lägger alldeles för stor vikt vid Lisas intag av näringsrik kost. 
Men Ulla visar en irritation gentemot Nils som petar i maten till skillnad mot Lisa som tillåts 
gå från bordet, utan ens ha smakat på maten. Kajsa ifrågasätter Ullas handlande gentemot 
barnen under måltiden, vilket gör Ulla osäker och visar en irritation mot Kajsa. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Frågeformulär till pedagoger angående det fiktiva fallet 
 
 
1. Är du man eller kvinna  ? 

 
 
 
2. Ålder? 
20-35     36-50     51-65    
 
 
 
3. Hur ser du på dig själv som en bra förebild för barn? 
 
Mycket bra    Bra    Mindre bra    Dålig  
 
Ev. kommentarer: .…………………………………………………………………….. 
 
 
 
4. Vilken vikt lägger du vid att tillmötesgå Lisas föräldrar i deras oro för sitt barn? 
 
Mycket stor vikt    Stor vikt    Liten vikt    Inte någon vikt   
 
Ev. kommentarer: ……………………………………………………………………… 
 
 
 
5. Hur viktigt anser du det är att barn tillåts ta mat och därigenom får en uppfattning av hur 
mycket de orkar äta?  
 
Mycket viktigt    Viktigt    Mindre viktigt    Inte viktigt  
 
Ev. kommentarer: ……………………………………………………………………… 
 
 
 
6. Hur accepterande är du när det gäller barn som kladdar, pratar mycket och har svårt att sitta  
stilla på stolen, under måltid? 
 
Mycket accepterande    Accepterande    Mindre accepterande    Accepterar inte  
 
Ev. kommentarer: …………………………………………………………………........ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7. Vilken är din attityd till att barn skall smaka på all mat? 
 
Mycket viktigt    Viktigt    Mindre viktigt    Inte viktigt  
 
Ev. kommentarer:……………………………………………………………………….. 
 
 
 
8. Anser du det rimligt att truga i barnen mat? 
 
Mycket rimligt    Rimligt     Mindre rimligt     Inte rimligt  
 
Ev. kommentarer: ………………………………………………………………………. 
 
 
 
9. Vilken vikt lägger du vid att uppmuntra barn till att äta? 
 
Mycket stor vikt    Stor vikt    Liten vikt    Inte någon vikt  
 
Ev. kommentarer:………………………………………………………………………. 
 
 
 
10. Hur viktig anser du den pedagogiska måltiden är? 
 
Mycket viktig    Viktig    Mindre viktig     Inte viktig  
 
Ev. kommentarer: ………………………………………………………………………. 
 
 
 
11. Hur stor påverkan har medhavd mat på barns aptit under den pedagogiska måltiden? 
 
Mycket stor påverkan    Stor påverkan    Mindre påverkan    Inte någon påverkan  
 
Ev. kommentarer: ………………………………………………………………………... 
 
 
 
12. Hur betydelsefullt är ett positivt klimat kring matbordet? 
 
Mycket betydelsefull    Betydelsefull    Mindre betydelsefull    Inte betydelsefull  
 
Ev. kommentarer: ……………………………………………………………………….. 
           
 
 
 
 



 
 

 

13. Hur viktigt anser du det är med ett minskat sockerintag på förskolan? 
 
Mycket viktigt    Viktigt    Mindre viktigt    Inte viktigt  
 
Ev. kommentarer ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
14. Hur väsentligt tycker du det borde vara att servera en salladsbuffé på förskolan? 
 
Mycket väsentligt    Väsentligt    Mindre väsentligt    Oväsentligt  
 
Ev. kommentarer: ………………………………………………………………………. 
 
 
 
15. Nämn tre kriterier för en god barnsyn? 
 
............................................................................ 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
 
 
Övriga synpunkter kring ett pedagogiskt förhållningssätt gällande barns kostvanor: 
 
…………………………………………………………………………………....... 
 
………………………………………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tack för din medverkan i vår undersökning om pedagogiskt 
förhållningssätt till barns kostvanor i förskolan! Denna enkät kommer att 
behandlas med största anonymitet. Vi ber er vänligen att besvara enkäten 
senast 070524.



Bilaga 3 

 

Frågor till rektor                                         
 
 

1. Hur stor del av budgeten är reserverad till inköp av livsmedel och hur påverkar du den? 
 
 
 
2. På vilket/vilka sätt är du involverad i valen av inköp? 
 
 
 
3. Var står du i debatten kring sockerfritt på förskolan? 
 
 
 
4. Vad anser du om att introducera en salladsbuffé, före lunchen, på förskolan? 
 
 
 
5. Vad anser du att ekologiska/rättvisemärkta livsmedel har för värde för barns hälsa? 
 
 
 
6. Hur ställer du dig till livsmedel som innehåller olika konserveringsmedel och färgämnen? 
 
 
 
7. Vilken är din inställning till lättprodukter för barn i förskolan? 
 
 
 
8. Vad är viktigt att förmedla till barnen vid en pedagogisk måltid? 
 
 
 
9. Hur ställer du dig till att pedagoger tar med sig egen mat och äter den tillsammans med 
barnen? 
 
 
 
10. Vilken fortbildning ges till personalen i förhållningssättet angående pedagogiska 
måltider?
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Frågor till ekonomibiträde/kokerska 
 

 
1. På vilka sätt kan maten göras smaklig ur barnens perspektiv? 
 
 
 
2. Hur introducerar du nyheter för barnen, nya grönsaker, frukter och yoghurt till frukost och 
mellanmål? 
 
 
 
3. Hur tänker du i din planering av inköp som är hälsofrämjande för barn? 
 
 
 
4. På vilket/vilka sätt tror du den konstnärliga uppläggningen av maten påverkar barns aptit? 
 
 
 
5. Vad anser du om lättprodukter för barn i förskolan? 
 
 
 
6. Vad anser du om att introducera en salladsbuffé, innan lunchen, på förskolan? 
 
 
 
7. Hur ställer du dig till mat som innehåller mycket färgämnen och konserveringsmedel? 
 
 
 
8. Vilket ekonomiskt ansvar har du, angående inköp till förskolan? 
 
 
 
9. Vilken vikt lägger du vid inköp av ekologiska och rättvisemärkta varor? 
 
 
 
10. Var befinner du dig i den aktuella sockerdebatten och var bör störst fokus ligga?



Bilaga 5 

 

Frågor till Kostchefen 
 
 
1. Hur gör du för att introducera något nytt barnen inte ätit innan? 
 
 
 
2. Hur ser dina tankegångar ut inför nya recept och var lägger du vikten när du planerar 
matsedeln? 
 
 
 
3.Vilken innebörd har begreppet ”en hälsofrämjande kostvana för barn” enligt dina kunskaper 
och erfarenheter? 
 
 
 
4. Vilka livsmedel är grunden för näringsrik kost? 
 
 
 
5. Hur införskaffar du dig kunskap gällande barns tycke och smak?  
 
 
 
6. Vilken betydelse har en designad kost för barns goda aptit? 
 
 
 
7. Vilka ekonomiska förutsättningar har du som kostchef? 
 
 
 
8. Vad har du för synpunkter på att många talar om att den utländska matkulturen har tagit 
över den svenska husmanskosten? 
 
 
 
9. Vad anser du om att introducera en salladsbuffé, innan lunchen, på förskolan?  
 
 
 
10. Hur ställer du dig till mat som innehåller mycket färgämnen och konserveringsmedel? 

 



Bilaga 6 

 

Hej Föräldrar! 
 

Vi heter Diana Johansson och Marianne Karlsson. Vi är 

barnskötare som läser lärarprogrammet till förskollärare, på 

Växjö universitet. Det har nu blivit aktuellt att göra vårt 

examensarbete som handlar om pedagogiskt förhållningssätt 

gällande barns kost i förskolan. Därför kommer vi att göra en 

undersökning som baseras på bl a observationer av en måltid. Vi 

kommer inte att lägga fokus på något utvalt barn eller pedagog, 

utan vi vill se hur en pedagogisk måltid yttrar sig. I detta arbete 

kommer ingen enskild person att kunna urskönjas. Vi kommer att 

kunna garantera största anonymitet, med tanke på sekretessen. 

 

 

Har ni några frågor ring Diana: xxx-xxxxxxx, Marianne xxxxxx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


