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1. Inledning  
 
 
Vi är två barnskötare som studerar till lärare i förskolan. Vi har arbetat i förskolan 15-20 år. 
Under vår verksamma tid som barnskötare inom barnomsorgen har vi upplevt att pedagogers 
förhållningssätt och barns matvanor har förändrats. Intresset för matsituationer i förskolan har 
väckts under de senaste åren då vi upplevt att barnen ibland äter sämre. Några barn upplever 
vi äter nästan inget alls medan några inte vill eller vågar smaka på maten. Redan tidigt i vår 
utbildning ville vi göra en undersökning om barns matvanor eftersom vi upplevt att några 
barn haft brister ur näringssynpunkt. 
 
Vi har valt att vända oss till pedagoger i förskolan som arbetar med barn från 1-6 år, för att se 
vilket samband det finns mellan pedagogers förhållningssätt till matvanor och barns aptit. 
Kanske är pedagoger inte medvetna om sitt förhållningssätt och miljön runt måltiderna. 
Pedagoger kanske inte reflekterar över matsituationer som dagligen återkommer. Vi är 
intresserade av vad detta i så fall kan beror på.   
 
Livsmedelsverket (2007) belyser att matvanorna i Sverige är i behov av förbättringar. 
Undersökningar visar att barn till exempel äter alldeles för mycket godis, läsk, glass, snacks 
och bakverk. En fjärdedel ungefär av kalorierna kommer från dessa livsmedel. Våra olika 
matvanor skiljer sig åt beroende på ålder och kön.  
 
Sockerintaget diskuteras mycket i media, barn har blivit alltmer överviktiga och barn rör inte 
på sig lika mycket som tidigare enligt flera forskningsrapporter. Vi tror att pedagoger kan 
påverka barns aptit både positivt och negativt genom sitt förhållningssätt, eftersom de är 
viktiga förebilder för barn i förskolan. Frågan är ställd utifrån den pedagogiska verksamheten 
och samtidigt vill vi ta reda på hur miljön runt matsituationerna kan göras till en positiv 
upplevelse för barnen. 

Styrdokumenten i förskolan tar inte upp något om pedagogers förhållningssätt till matvanor, 
däremot har förskolan ett uppdrag och en värdegrund att stå på. Förskolan skall sträva efter att 
varje barn utvecklar förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 
(Utbildningsdepartementet, 1998) ”Arbetslaget skall ansvara för att förskolan tillämpar ett 
demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar” (Utbildningsdepartementet, 1998:8). 
Frågorna känns högst relevanta eftersom mat och barn diskuteras mycket idag. Peruzzi (2003) 
skriver i en artikel i Aftonbladet ”att truga, mata och tjata ger sällan önskad effekt. Den 
dåliga stämningen kring bordet ger barnet uppfattningen att mat är ett tråkigt tvång”. 
Myndigheten för skolutveckling (2007) belyser att vår inställning och vårt förhållningssätt till 
mat grundläggs redan i barndomen. Detta medför att förskolan i Sverige spelar en stor roll för 
de allra flesta barn. 

Begreppsförklaring:       
Vi vill här förklara vissa begrepp som vi använt i vår undersökning. Aptit för oss betyder 
något positivt och att vi tycker om mat. Matvanor är något vi har med oss från vår egen 
barndom, där olika mat har presenterats för oss, som vi upplever både trevlig, social och 
lustfylld. Hur vi förhåller oss runt matsituationerna genom vårt uppträdande, hur positiva vi är 
till mat, smaka allt och hur vi är som förebilder betyder förhållningssätt för oss. Miljö är för 
oss utifrån vår undersökning, både hur vuxna förhåller sig kring matsituationerna, ljud, 
inredning, matens uppläggning, färg och form. Pedagog betyder att undervisa och lära ut olika 
saker till barn. I denna studie omfattar pedagog yrkeskategorierna barnskötare och 
förskollärare. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger anser att deras förhållningssätt till 
matvanor påverkar barns aptit och hur det tar sig uttryck i förskolan samt hur de ser på miljön.  

Samtidigt vill vi med vår undersökning bidra till en större förståelse för betydelsen av 
pedagogers syn på matvanor.   

1.2 Problemformulering 
Vilket samband anser pedagoger att det finns mellan förhållningssätt till matvanor och barns 
aptit i förskolan?  
 
Vilken betydelse anser pedagogerna att miljön har? 
Kan pedagoger göra måltidsituationerna positiva för barn?  
 
 
2. Teoretisk bakgrund 
 
 
2.1 Historik 
Hedelin, m.fl (2004) menar att vårt överflödssamhälle har funnits motsvarande en sekund av 
människans totala tid på jorden, men biologiskt är vi troligtvis helt lika de människor som 
levde för cirka 10 000 år sedan. För många år sedan, närmare 10 000 år ändrades våra 
matvanor. Då blev människor bofasta och började odla spannmål och ha tamboskap. 
Människan har ätit allt från vilda bär, rötter och växtdelar till dagens individer med snabbmat, 
större utbud av livsmedel, ökad konsumtion av socker och fett. De senaste decennierna har det 
blivit ”livskvalitet” för medvetna människor att äta sunt som grovt bröd, grönsaker och 
rotfrukter. 

Andersson (1994) hänvisar till Vygotsky (1982) som gett oss ytterligare insikt i barns 
inlärning. Skillnad görs mellan omedveten och medveten inlärning. Barn kan lära sig intuitivt 
men för att barn själva ska bli medvetna om vad de lär sig, krävs att pedagoger hjälper barn att 
bli medvetna om vad de gör. Det krävs konkreta erfarenheter och hjälp från vuxna.   

2.2 Tidigare forskning 
Vi började med att söka litteratur i ämnet ”mat”. Vi har sökt på nätet, läst avhandlingar, 
tidskrifter, artiklar samt böcker från biblioteket och använde oss av litteratur från tidigare 
kurser för att se om pedagogers förhållningssätt till matvanor i förskolan har någon betydelse 
för barns aptit. Vi har inte hittat mycket forskning som direkt rör pedagogers förhållningssätt 
till matvanor i förskolan samt om det påverkar barns aptit.   
 
Barn lär sig tidigt att ta efter de vuxnas matvanor. Sjödén och Koivisto Hursti (2007) har 
studerat hur barn lär sig att förknippa en viss dryck med en viss måltid. Resultaten visar att de 
barn som vänjer sig vid att dricka mjölk i förskolan i större utsträckning väljer mjölk till 
lunchen i skolan. Det innebär då att barn som är vana vid att dricka vatten till lunchen i 
förskolan väljer bort den mjölk som rekommenderas i skolan. I skolan äter samtidigt en del 
elever inte så mycket mat och det serveras sällan några mellanmål. Då är det bra om de väljer 
att dricka mjölk till maten så att de ändå får en del av den näring och energi de behöver. 
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Syftet med en undersökning som Warngård (2006) utfört var att lyfta fram vikten av att barn 
får en hälsosam start i livet. Undersökningsgruppen var föräldrar, kökspersonal och ledning 
på en skola. Stor betydelse för barns utveckling var just hälsa och mat. I Sverige lider vart 
femte barn av övervikt. Warngård skriver vidare att flera undersökningar visar att barns 
kostvanor har förändrats. Idag äter de för mycket sött och för lite grönsaker samt rör på sig för 
lite.  
 
Miljön i matsalen styr i stor utsträckning hur mycket barn äter. Matglädje skapas genom 
valfrihet, medbestämmande och en trivsam miljö. Kökspersonal och ledning kunde garantera 
sund kost i skolan, då också kökspersonalen fått fortbildning i hälsosam mat. Frukosten i 
skolan upplevdes positivt enligt föräldrarna eftersom tiden hemma inte alltid räcker till. Tiden 
var en återkommande faktor skriver Warngård. Barnen fick vara med och dekorera miljön vid 
ombyggnad av matsalen. Samtidigt arbetar hela skolan efter en hälsoprofil, där även fysisk 
aktivitet är centralt (a.a.). 
 
NCFF (= Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom och är placerat 
vid Örebro universitet) skriver genom Bergholm (2006) att måltidssituationen handlar om 
både mat och miljö. Måltiden är ett lärande i sig som barn bär med sig hela livet, en 
livskunskap. Väl sammansatta måltider, både närings- och energimässigt, som är fördelade 
jämt under dagen ökar barns koncentrationsförmåga och gör så att eleverna orkar hela dagen 
(a.a.).  

2.3 Förhållningssätt  
Pedagogers etiska medvetenhet och etiska tänkande är av stor betydelse för förhållningssättet 
till barn påpekar Gren (2001). 

Rydqvist och Winroth (2004) menar att attityder kan vara vår inställning till något eller 
någon. Våra attityder påverkar därmed vårt sätt att handla och vårt beteende, alltså vårt 
förhållningssätt. 

Andersson (1980) menar att vårt förhållande till mat är väldigt kroppsligt, då maten tränger 
genom hela vår kropp med betoning på mun, läppar, känsel, smak och syn. Kroppslig distans 
till maten ökar ytterligare genom att vi inte får äta med våra händer. Vi måste använda 
bestick, som blir en mellanhand mellan kroppen och maten och förhindrar direktkontakt. Han 
menar vidare att människor inte får sitta hur som helst på stolen utan ska sitta i rät vinkel och 
rakt fram, inte sörpla, prata med mat i munnen och inte rapa. 
 
Det går inte att tvinga fram harmoni påpekar Andersson (1991), det går heller inte att tvinga 
fram ett barns solidaritet, utan det bygger på att alla är beredda att ställa upp. Det måste finnas 
kontakt och generositet. Han menar vidare att det måste finnas lika mycket av kunnande och 
kvalitet bakom, för att en måltid med många barn ska avlöpa harmoniskt. 
 
Norrbin (Svenska kommunförbundet, 1996) skriver att grundfilosofin är att personalen är 
barnens förebilder i allt, som till exempel att våga smaka på nya rätter, utbyta åsikter om hur 
maten smakar och ser ut, att äta en allsidig kost, skapa god gemenskap runt matsituationerna 
och föra matkulturen vidare till nästa generation. 
 
Livsmedelsverket (2006) tar i en studie upp att den mat barn äter i förskolan är för många den 
enda lagade maten de får under en hel dag, varför måltiderna som helhet är mycket viktiga. 
Här är pedagogernas arbete kring borden viktigt, där kunskap och attityder förmedlas som 
barnen sedan tar med sig hem, som till exempel när barn och pedagoger pratar om hur gott det 
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smakar med mat när de varit ute och lekt. Pedagogiken runt måltiden blir allt viktigare samt 
att ta del av rapporter om hur felaktigt många barn äter. Kostchef Johansson menar att 
politiker måste övertygas om vikten av att höja måltidens status.   
 
Vuxna bör visa respekt för barnets förmåga att själva bestämma vad de ska äta och hur 
mycket menar Sjödén (Svenska kommunförbundet, 1996). Det finns forskningsresultat som 
visar att barn klarar denna uppgift redan som små. Om vi strävar efter ”trevliga måltider” ökar 
chansen att barnet äter det som serveras. Vi ska vara rädda om måltiderna tillsammans med 
barnen och skapa situationer de ser fram emot. Ett sätt att få barn att ändra sina kostvanor är 
att låta dem äta tillsammans med andra barn. Yngre barn tar lättare efter äldre barns matvanor. 
 
Eliasson och Gebre-Medhin (2003) påpekar att det bästa är att lita på barns aptit och låta dem 
själva avgöra hur mycket mat de själva vill ha. Vuxna har ansvar för att erbjuda bra mat på 
lämpliga tider, men barn bestämmer själva hur mycket de ska äta. Om barn inte äter kan 
orsaken vara att barnet är sjukt eller har sovit för dåligt. 
 
Måltiderna är tillfällen för barnen att lära sig smaker och dofter och andra matupplevelser 
skriver Sjödén (Svenska kommunförbundet, 1996). De måste också få göra misstag som att 
till exempel ta för lite eller för mycket mat. Om vuxna bestämmer portionerna, hur ska då 
barn lära sig vad som är att ta lagom? Genom att tvinga barn till att äta är risken stor att barnet 
utvecklar en avsmak mot den mat som serveras. Forskning visar att barn lär sig att bli 
hungriga vid de tidpunkter som måltiderna serveras. Då talar man om inlärd hunger eller aptit. 
Viktigt är då att servera mat vid samma tidpunkt varje dag. Allmänt kan man säga att vuxnas 
förhållningssätt till barn och mat påverkar barnets inställning till mat. Berömma och 
uppmuntra barnet för att det äter bra har en positiv inverkan på vad de tycker om mat. 
Pedagogerna ska också äta samma mat som barnen, vad vuxna gör har visat sig vara mer 
betydelsefullt än vad de säger (a.a.). 
 
Engström (Svenska kommunförbundet, 1996) påpekar att pedagoger är förebilder, så att banta 
eller fasta och samtidigt delta i en pedagogisk måltid är inte att rekommendera. Genom att låta 
barn delta i hela matprocessen av framställning, odling, beredning och tillagning får de en 
helhetssyn på mat. Forskning har visat att om vi äter varierat så ökar chanserna att vi får i oss 
det vi behöver. För att kunna välja ett större utbud krävs att känna till fler alternativ. Låt 
barnen tidigt prova olika frukter och grönsaker  
 
Livsmedelsverket (2007) skriver om att förskolan har otroliga möjligheter att främja en 
hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn på ett naturligt och positivt sätt. Familjen 
har det grundläggande ansvaret för sina barns matvanor, men eftersom många barn äter sina 
måltider utanför hemmet har andra vuxna än föräldrarna också inflytande över barnens 
matvanor. Vuxnas beteende och vanor tar barn efter och vid måltider i trevlig miljö där 
pedagoger och barn äter tillsammans, förmedlas en positiv attityd till mat och måltider.  
 
Människor är i grunden ganska lika, vi behöver ungefär samma saker, vi behöver bli lyssnade 
på och sedda menar Andersson (1991). Vi behöver mänsklig värme och en del behöver extra 
av den värmen för att kunna uppfatta tillvaron som trygg. Han menar vidare att personalen i 
förskolan inte behöver vänta med att diskutera situationen runt måltiderna tills det uppstått 
problem. Det är utvecklande för hela arbetet runt måltiden om det finns tid till att byta tankar 
om detta laddade område. Det är viktigt att ibland diskutera hur den egna uppväxten har varit, 
vad personalen själv har med sig för normer och värden hemifrån runt måltiden, och vad som 
är viktigt att barnen får med sig ut i livet från förskoletiden. De kan helt enkelt skriva ner vad 
som anses viktigt kring måltiden och undersöka hur kommunens kostprogram ser ut, om det 
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stämmer med personalens synsätt på måltiden. Det är samtidigt viktigt att föra en diskussion 
med ledningen om detta område. 
 
 
2.4 Miljö 
Människors egna personliga bindningar till mat har flera dimensioner. Vi äter det vi är vana 
vid och trivs med det. Måltiden skapar en trygghet om den är välbekant, i synnerhet om vi 
fick den maten som barn (Lindeberg & Gräslund, 2005). 
 
Hedelin m.fl. (2004) menar att måltiden ska vara trevlig till vardags och fest, samtidigt som 
man gör dukning och servering av mat till en vana. Måltiden blir en trevlig samvaro och 
social gemenskap. Att tänka på runt matbordet är kombination av färger och mönster, 
blommor och porslin. 
 
Vi äter för att vi är hungriga och för att det är gott skriver Abrahamsson (Svenska 
kommunförbundet, 1996). Det är också trevligt att sitta ner vid ett dukat bord och samtala om 
vad man gjort ute eller i förskolan. 
 
Eliasson och Gebre-Medhin (2003) påpekar vikten av att få äta tillsammans med andra vuxna 
och kamrater, att äta i andra miljöer än hemmet. De menar vidare att nästan alla uppskattar ett 
vackert dukat bord, med servetter och levande ljus. Feststämning under dagen gör alla glada 
och ibland kan det vara det som behövs, för att de problemen en del barn har runt ätandet ska 
lösa sig. Barn som äter dåligt kan ha föräldrar som själva ätit dåligt som barn. Ingen vet idag 
om det är ärftligt eller inte eftersom aptit är en komplicerad funktion. Barn kan vara petiga 
och ha problem med mat långt upp i åldrarna. 
 
Både Engström och Sjödén (Svenska kommunförbundet, 1996) påpekar vikten av att ha 
trevligt vid måltiderna. Forskning visar att den känslomässiga stämning som råder vid 
måltiderna påverkar barns inställning till maten som serveras såväl positivt som negativt. 
Pedagogisk forskning har visat att tillrättavisningar, tvång och tjat kan få negativ effekt, så att 
barnet inte äter det som serveras en lång tid framåt  
 
I Förskoletidningen (2005) skriver Sepp att matglädje kan vara att låta barn hjälpa till med 
servering, dukning och även tillagning av mat. Hon tycker också att barn ska få leka med 
maten. Den blir då godare. Barnen står i centrum och får känna sig uppskattade. Viljan att 
prova nya saker och smaker ökar med lek. 
 
De flesta barn klarar det mesta av vad jämnåriga kamrater klarar, att äta i grupp, sitta stilla, 
sköta besticken, medan en del barn av olika anledningar har svårare att klara allt detta menar 
Andersson (1991). Situationen kring måltiden är sammansatt och kräver så mycket kompetens 
i olika avseende för att den ska fungera. Därför kan omöjligt alla barn erövra den kunskapen 
samtidigt. Han tar också upp vikten av att måltiden blir en stund av lugn och ro och 
gemenskap utan stress med trevligt dukat bord och god mat i en bra miljö. Detta vore den 
idealiska måltiden för dem som äter i förskolan. Maten är något av det viktigaste i förskolan, 
om det inte är måltider där barn och vuxna mår bra, är det inte så mycket värt med den övriga 
pedagogiska verksamheten. Måltiden är grunden som anger tonen, rytmen och klimatet på en 
avdelning och är samtidigt värd att få stor plats i verksamheten   
 
Eliasson och Gebre-Medhin (2003) påpekar att maten barn äter bidrar till deras utveckling och 
livskvalitet, den skapar samtidigt tillfällen till gemenskap och umgänge med kamrater. 
Måltiden ska vara god och tilltalande för öga, näsa och gom. Mat är positivt och måltiden blir 
bäst om den är en högtidsstund för både vuxna och barn. Att bjuda på mat, är att bjuda på sig 
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själv menar Andersson (1991). Det är inte bara näring som behövs, maten har stark 
känslomässig betydelse för människor och förknippas med nära relationer mellan givare och 
mottagare. Han menar vidare att det är att ge en del av sig själv till den som får maten. 
 
Eliasson och Gebre-Medhin (2003) menar att för att göra måltiden till en trevlig stund är det 
bra om barn kan ta mat själva och hjälpa till att laga maten. Samtidigt finns det många saker 
som direkt kan bidra till att barn tappar aptiten. Bli tvingad att äta upp sin mat på tallriken, 
sitta kvar tills maten är uppäten även om det tar timmar, bidrar inte till en positiv upplevelse 
för barn. Hon menar vidare att det inte alltid är lätt att åstadkomma lugn och ro, men faktum 
är att det bidrar till aptiten.  
 
Andersson (1980) påpekar att det inte räcker att mat smakar bra, utan den ska först behaga 
våra ögon. Mat ska vara vacker att se på och njutning för mun och öga. Det är även viktigt hur 
den presenteras på matbordet. Han menar vidare att dukning, färg och form, dekorationer, 
uppläggningar och andra arrangemang är viktiga. 
 
2.5 Matvanor 
Enligt Eliasson och Gebre-Medhin (2003) har antalet överviktiga barn ökat i Sverige, 
förmodligen för att vi äter för mycket fett och socker och rör oss mindre. Arvet spelar en stor 
roll, där barn har överviktiga föräldrar, löper de större risk att själva bli överviktiga. Samtidigt 
har det betydelse vilka matvanor en familj har och vilken mat barnet omges av. Det blir ett 
mer och mer stillasittande samhälle, där datorn, tv, hiss och mycket annat påverkar livsstilen. 
Alla har ett gemensamt ansvar att hjälpas åt så barnen rör på sig, både föräldrar, förskola, 
skola och föreningar. 
 
Våra olika matvanor formas av var vi bor och av kultur, miljö och det klimat vi lever i menar 
Eliasson och Gebre-Medhin (2003). Smak och dofter av rätter vi ätit som barn väcker positiva 
minnen och känslor om varför maten är viktig för oss. Svenska samhället har idag förändrats 
och blivit mer mångkulturellt, vilket även påverkat våra matvanor. 
 
Statens folkhälsoinstitut (2004) belyser i sin rapport att fysisk aktivitet och matvanor 
förändrats i ogynnsam riktning sedan några decennier tillbaka. Minskad fysisk aktivitet och 
ohälsosamma matvanor och utbudet av snabbmat, läsk och godis är faktorer i denna negativa 
utveckling.  
 
Hemgren (Svenska kommunförbundet, 1996) menar att måltiderna ska planeras och 
genomföras utifrån barnens behov. Olika undersökningar visar att maten i förskolorna är bra 
men att barnen äter för lite. Måltiderna ska ge barnen en riktigt väl sammansatt kost av god 
kvalitet. Den ska också intas under lugna, lustfyllda förhållanden och förknippas med social 
samvaro. Det är kommunernas uppgift, anser socialstyrelsen, att utarbeta mål och riktlinjer för 
måltiderna inom barnomsorgen. 
 
Vid varje måltid ska det serveras frukt eller grönsaker. För de yngsta barnen är det roligt att få 
grönsaker på tandpetare, grönsaker som de får ta sig själva i form av morötter, gurka med 
mera. Att följa med till torghandlare och välja frukt och grönsaker de inte tidigare smakat kan 
vara berikande. Att vänja sig vid att äta grönsaker tar tid och är inget som görs över en natt 
(Janson och Danielsson, 2003).  
 
Rydqvist och Winroth (2004) menar att det är viktigt att måltiderna är väl sammansatta så 
kroppen får den energi den behöver för att hålla kroppsvärmen och täcka energibehovet. Det 
är viktigt att maten ses som en helhet när det gäller fördelning över dagen och 
sammansättningen. Vad vi äter varierar mellan olika individer beroende på ålder, kön, arv, 
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fysisk aktivitet och intensitet. Bra mat och goda matvanor grundläggs redan i förskoleåldern, 
det handlar inte bara om vitaminer och mineraler. Maten ger så mycket mer. Sepp (2007) 
menar att barnen ska få leka med maten och framhåller samtidigt de pedagogiska vinsterna 
med att maten lagas i förskolan. Hon menar vidare att köket är hjärtat i förskolan. På det sättet 
kan barnen lukta och se det som lagas, de kan vara med och skära grönsaker, lägga upp 
maten, duka och servera sina kamrater. Goda matvanor handlar om hela situationen kring mat 
samt en positiv syn på det vi äter. 
 
I Förskoletidningen (2005) skriver Sepp att de finns forskning som säger att goda matvanor 
grundläggs redan i tidig ålder. Att äta varierat innebär att kroppen får den näring och energi 
den behöver. Barns vilja att äta prova och smaka nya saker ökar med lek. Mat blir godare om 
alla har roligt under måltiderna. Låt barnen stå i centrum och känna sig uppskattade. Sepp 
menar vidare att Sapere är en metod för att få barn att våga smaka. Den går ut på att lära sig 
uppleva mat med alla sina fem sinnen, smak, syn, känsel, hörsel och doft. På detta sätt tränar 
sig barn på att pröva olika sinnesupplevelser och sätta ord på dessa. Syftet med metoden är att 
lära känna sina fem sinnen, sin egen smakupplevelse, uttrycka sig i ord, utvecklas till att bli 
medveten konsument, våga prova olika sorters mat och att kunna variera sig i det barn äter. 
 
Enligt Livsmedelsverket (2007) är maten viktig, mat och måltider är centrala i våra liv, som 
njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Bra matvanor och fysisk aktivitet 
har stor betydelse för hälsan och samtidigt blir barn pigga och får lättare att leka och lära.  
 
Andersson (1991) menar att vår upplevelse från den första måltiden, speciellt första 
levnadsåret är nog kärnan i vår upplevelse av tillvaron. Om dessa måltider då inrymmer 
närhet, lugn, lust och trygghet, tar barnet in detta och förväntar sig sådant av själva livet. 
 
I Statens folkhälsoinstitut (2007) betonas vikten av målområdet 10, ”goda matvanor och 
säkra livsmedel”. Regeringen betonar samtidigt angelägenheten av att ha ett mål formulerat 
för samhällets insatser när det gäller matvanor. Maten är avgörande för hälsan. I många 
länder, däribland Sverige, håller övervikt på att utvecklas till det dominerande problemet. 
Överviktiga barn och ungdomar ökar snabbt. Övervikten följer ett socialt mönster där 
människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast. En viktig orsak till övervikten är 
felaktigt sammansatt kost med för stort energiinnehåll. Konsumtionen av socker och fett är för 
hög medan däremot intaget av frukt och grönsaker borde öka. En intensiv marknadsföring av 
sockerhaltiga och feta födoämnen, ofta som halvfabrikat och snabbmat, bidrar till den 
ogynnsamma situationen.  Det är också viktigt att medborgarnas kunskaper om sambanden 
mellan kost och hälsa ökar. 
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3. Metod 
 
 
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt      
Patel och Davidsson (2003) menar att vetenskapliga förhållningssätt som positivism och 
hermeneutik har både likheter och olikheter. Positivismen står för fakta och objektivitet. Den 
positivistiske forskaren ser inte bara till helheten utan kan reducera helheten till delarna i ett 
problem. Till exempel den medicinska vetenskapen där ett enskilt organ kan behandlas, 
medan hermeneutiken får stå för helheten. Dessa skillnader kan ibland vara stora när dessa 
förhållningssätt uppfattar människan, filosofin, världen, vetenskap och vad som betraktas som 
kunskap (a.a.). 

Vi har valt ett vetenskapligt förhållningssätt utifrån hermeneutiken, där Patel och Davidsson 
(2003) menar att denna vetenskapliga riktning är studier, tolkningar och förståelse för den 
mänskliga existensen. De menar vidare att hermeneutiken fått stå för kvalitativa 
undersökningar och en forskarroll som är öppen och engagerad. En forskare med 
hermeneutisk inriktning närmar sig forskningsobjektet utifrån sin förförståelse, de tankar, 
intryck och känslor samt den kunskap forskaren har, vilket samtidigt är en tillgång och inte ett 
hinder för att förstå och tolka forskningsobjektet. Här studerar forskaren helheten i 
forskningsproblemet (a.a.).  
 
3.2 Metodval  
Metoden vi använt oss av i vår undersökning är kvalitativ. Syftet med denna metod är att 
skaffa en djupare kunskap med bredare svar (Patel och Davidsson 2003). Undersökningen 
bygger på enkäter (bilaga 2) med öppna frågor. Vi valde denna teknik för att få en större 
svarsfrekvens och för att ge utrymme för fria svar. Det är enkelt och inte så tidskrävande att 
dela ut enkäter (bilaga 2) till respondenterna. Enkäterna innehöll fem frågor där respondenten 
gavs utrymme att svara fritt. Detta menar Patel och Davidsson (2003) är en låg grad av 
strukturering.  
 
Bryman (2006) menar att när frågeställningar är ställda på ett öppet sätt, då kan respondenten 
svara fritt på en fråga. Fördelarna med detta är att de kan svara med egna ord och tvingas inte 
använda forskarens ordval, öppna frågor ger utrymme för oförutsedda eller ovanliga 
reaktioner. Det kräver mer av respondenten och kan samtidigt avskräcka respondenten 
eftersom det krävs en större insats, något som också kan öka bortfallet. Samtidigt kan denna 
metod vara tidskrävande eftersom textmaterialet kan vara omfattande. Forskningsmetoder 
utgör en teknik för insamling av data där ett flertal olika instrument kan användas, som till 
exempel enkäter, deltagande intervjuer och observationer (a.a.). Material som redovisas i form 
av statistik menar Patel och Davidsson (2003) är kvantitativ, medan metoder för att bearbeta 
textmaterial är kvalitativ. Bryman (2006) skriver att kvantitativ forskning betonar 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data medan kvalitativ forskning lägger 
vikt vid ord.  
 
3.3 Undersökningsgrupp 
Vi har gjort vår undersökning i fem förskolor som ligger centralt i Småland. De tre första 
förskolorna vi valde för vår studie låg på vårt rektorsområde varför dessa var kända för oss. 
Eftersom svarsfrekvensen blev så låg utökade vi med ytterligare två, för oss, kända förskolor. 
Valet av dessa fem berodde på att i tre förskolor serverades maten i servicehus, medan i de 
andra två serverades maten i förskolan. 
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Den grupp med 42 pedagoger som vi valt var relevant för just vår undersökning eftersom 
pedagoger ser många barn i olika matsituationer De som deltog i undersökningen var både 
förskollärare och barnskötare och barnen de arbetade med var mellan 1-6 år. Däremot har vi 
inte tagit reda på hur många av de som deltog var barnskötare respektive förskollärare. Alla i 
undersökningen var kvinnor i åldrarna 24-57 år. Vi tog heller inte reda på om alla dessa 
kvinnor har samma nationalitet och inte hur länge de arbetat i förskolan.  
 
I två av förskolorna äter pedagoger och barn i förskolan på den egna avdelningen. Där får 
barn känna dofter och har större möjlighet till delaktighet som till exempel att hjälpa till i 
köket, lägga upp mat, duka och plocka av borden. I de andra två förskolorna äter barnen i 
närliggande servicehus, där pensionärer äter samtidigt i samma matsal. I stora matsalar kan 
ljudnivån ibland bli hög. Barn känner inte alltid olika dofter av mat, är inte heller lika 
delaktiga då det är storkök. Det är ofta många som äter gemensamt i matsalen varför 
pedagoger och barn får ta hänsyn till olika situationer. Ibland störs barnen av brandlarm som 
utlöses i matsalen, de får stå i kö till salladsbord och vänta på sin tur. Samtidigt ger det många 
positiva fördelar att äta i servicehus, barnen ser många äta, de får ta sin egen sallad på ett 
salladsbord och får ta maten själva ur uppläggningsskålar. Barn lär sig även empati, omtanke, 
respekt och hänsyn. 
 
Den femte förskolan har uppdelat så att en avdelning med de små barnen 1-4 år äter i 
förskolan medan avdelningen med 4-6 åringar äter i närliggande servicehus i matsalen 
gemensam för barn och pensionärer.   
 
3.4 Genomförande 
Vi två som gjort studien tillsammans har haft fortlöpande diskussioner och skrivit loggbok var 
för sig om vad vi har gjort och vi har fördelat ansvar och uppgifter mellan oss. Vi bestämde 
gemensamt olika dagar när vi skulle träffas och förberedde innan dessa träffar vad vi skulle 
göra och få gjort de dagarna.  På detta sätt har vi senare kunnat gå tillbaka till tankar och 
reflektioner som vi fått under arbetets gång. 

Vi har valt att rikta oss enbart till förskollärare och barnskötare i verksamheten. Pedagoger i 
förskolan är de som ser barn i alla matsituationer. Vi har samtidigt informerat kollegor och 
rektor på tre förskolor. Vi hade gemensamt kommit överens om vilka förskolor vi skulle ta 
kontakt med, därefter bestämde vi datum för när vi skulle åka runt till de olika förskolorna 
med enkäterna. Vi började med tre förskolor, men om inte underlaget räckte till vår 
undersökning kunde vi utöka med någon mer förskola. När vi sammanställt de tre första 
förskolornas enkäter upptäckte vi att underlaget var för dåligt. Vi ringde då direkt till 
ytterligare två och vi tog ansvar för varsin av dem. Dessa sammanställningar gjorde vi var för 
sig för att sedan lägga in det i resultatet. Vi tänkte då inte på att informera dessa förskolors 
rektorer. Vi ringde upp de två förskolornas rektorer efter att vi gjort vår undersökning och 
informerade dem om att vi glömt att ringa och be om lov. De var mycket positiva till vårt 
arbete och sa att det gick bra för oss att använda oss av enkäterna även i deras förskolor. 

I samband med att vi lämnade ut enkäter (bilaga 2) till förskolorna fick pedagogerna ut 
informationsbrev (bilaga 1) om examensarbetet i ett kuvert. Där vi lämnat enkäter berättade vi 
att vi inte kunde hjälpa till att svara på frågorna i form av formulering och förtydliga dessa 
eftersom vi ansåg att vi kunde påverka svaren på detta sätt. Vi var noga med att inte blanda 
oss i enkäterna och dess svar. Innan vi lämnade ut enkäterna till förskolorna ringde vi och 
meddelade att vi skulle komma, frågade hur många pedagoger det var på varje ställe samt att 
enkäten skulle besvaras inom en vecka. Vid lämnandet av enkäterna bestämde vi samtidigt 
med en pedagog i respektive förskola när och var vi skulle hämta enkäterna.   
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3.5 Etiska principer 
Patel och Davidsson, (2003) påpekar att konfidentiella enkäter betyder att vi vet vem vi fått 
svar från men att det bara är vi som har tillgång till de uppgifterna. Vi har haft för avsikt att 
följa de etiska principer som Bryman (2006) rekommenderar.Bryman (2006) tar upp vikten av 
olika etiska frågeställningar. Det kan uppstå etiska problem runt en undersökning. Principer 
för svensk forskning är: 
 
Informationskravet: 
Här ska forskaren informera berörda respondenter om undersökningens syfte, att deltagandet 
är frivilligt och att den som deltar har rätt att avbryta.   
 
Samtyckeskravet: 
De som deltar i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  
 
Konfidentialitetskravet: 
Uppgifter om deltagare i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.   
 
Nyttjandekravet: 
Uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
 
3.6 Bortfall   
Svarsfrekvensen blev inte så stor som vi hade räknat med då många tyckte frågorna var svåra. 
14 pedagoger av 42 möjliga valde att inte besvara enkäten. Bryman (2006) menar att i en 
undersökning med enkäter finns inte möjlighet att utveckla frågorna för de pedagoger som 
deltar. Nackdelen med enkäter är att när respondenterna ska svara på en enkät finns det ingen 
närvarande som kan svara om något är oklart (a.a.).  
 
Patel och Davidsson (2003) påpekar att vid användandet av enkäter har vi minsta möjlighet att 
kontrollera tillförlitligheten i förväg, vi kan bara försäkra oss om att individerna som ska 
besvara enkäten uppfattar det vi skrivit som vi tänkt oss. Han menar vidare att vi måste 
formulera frågorna så de inte går att missuppfatta (a.a.). Svaren var inte så utförliga utan 
besvarades kortfattat. 
 
3.7 Reflektioner kring bortfallet 
Det interna bortfallet blev ganska stort i följdfrågorna. Kanske berodde detta på formulering 
av dessa frågor eller att pedagogerna såg det som en enda fråga och besvarade frågan utifrån 
detta. Samtidigt har det varit en ansträngd period för många förskolor i området eftersom 
många studenter har skrivit examensarbete under vår- och sommarterminen. Vi vet heller inte 
om pedagoger svarar enskilt eller tillsammans. Kanske är det så att pedagogerna i 
verksamheten diskuterade enkäten. Om det var någon av pedagogerna som var negativ till 
enkäten, kanske de påverkade andra pedagoger. Samtidigt som de som var positiva till 
enkäten, kanske påverkade fler till att besvara vår enkät. En annan orsak till det stora 
bortfallet kan vara att några tyckte frågorna var för personliga eller kanske man inte ville 
avslöja sin uppfattning. Enligt vår tolkning svarar pedagogerna som de tror att vi vill att 
svaren ska vara och som de tror låter mest korrekt. Intressant är att så många valde att inte 
besvara enkäten (bilaga 2), beror det på att de inte vill visa vad de egentligen tycker? 
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4. Resultat 
 

4.1 Databearbetning 
Vid bearbetning av våra resultat, delade vi upp de fem förskolor som skulle undersökas. 
Därefter samlade vi in alla enkäter på de förskolor vi hade ansvar för. När vi fått enkäterna 
träffades vi och sammanställde dessa tillsammans. Vi har utgått från majoritetens svar som 
varit mest lika och använt dessa i vårt resultat. Även formuleringen och meningsbyggnad 
kommenterades samt utlämnande av den egna åldern. Vi har läst enkäterna flera gånger. På 
det sättet har vi kunnat göra en djupare analys av svaren på frågorna. 

4.2 Resultat från matsal i servicehus och i förskola 
Resultaten i undersökningen redovisas fråga för fråga med underrubrikerna Servicehus och 
Förskola. Vi har lagt in citat från pedagogernas svar. Efter varje fråga har vi gjort en 
sammanfattning. I denna studie är det till största delen lunchen vi undersökt, samtidigt som 
pedagogerna svarat utifrån matsituationerna i förskolan som helhet. Pedagogerna har fått 
fingerade namn: Hanna, Lina, Karin, Ester, Amanda, Emilia, Augustina, Matilda, Felicia, 
Johanna, Birgitta, Irene, Pernilla, Eivor, Kerstin, Ritha, Kristina, Inga, Irma, Ruth och 
Liselotte. 

 

Hur upplever du som pedagog att ditt förhållningssätt till barns aptit påverkar barnen? 
Vad grundar du det på? 

Servicehus: 
Pedagogernas förhållningssätt är viktigt och att vara positiv i matsituationerna. När barn inte 
vill äta upp sin mat eller spiller ut till exempel mjölk, är pedagogernas beteende viktigt. De 
måste visa respekt för barnens reaktioner och attityder inför maten och avdramatisera olika 
situationer som uppstår. Pedagogerna påpekar att det är viktigt att aldrig tvinga eller tjata vid 
matsituationerna. Alla barn har olika behov av mat och aptiten är olika. Problem med 
övervikten togs upp och vikten av att lära barnen äta lagom mycket utan att kränka dem. 
Viktigt är samtidigt att maten är fint upplagd vilket inbjuder barnen till att smaka, kanske 
inbjuder det också till att ta fler gånger. 

Hanna säger: ”Är jag positivt inställd till de rätter som serveras är chansen större att mina 
förskolebarn vidgar sina vyer när det gäller att smaka och fatta tycke för det man kanske inte 

stött på innan” 

Lina säger: ”Sitter jag och säger att maten inte är god så nog påverkar jag barnen” 

I förskolan får barnen enligt pedagogerna husmanskost, medan det kanske blir mycket 
snabbmat hemma. Det är samtidigt viktigt att lägga en bra grund för barnens matvanor och 
prata med dem om vad kroppen behöver för att må bra. Språket främjas om det är lugn och ro 
vid måltiden om en pedagog sitter med vid varje bord. Pedagogerna menar att det är viktigt att 
miljön är trygg och lugn, att det skapas en lustfylld atmosfär som ger trivsel vid måltiden. 
Regelbundna måltider är viktigt och att pedagoger äter tillsammans med barnen i förskolan. 
Det är inte bra att pedagogerna har med sig egen mat eller att de hoppar över att äta för att de 
inte tycker om den mat som erbjuds. Pedagogernas svar på denna fråga har sin grund i 
erfarenheter som förvärvats under många år i förskolan, livserfarenhet både privat och i 
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yrkeslivet, pedagogernas egen barndom och uppväxt, egna barn, sunt förnuft och utbildning. 
Goda matvanor grundläggs hemma hos föräldrarna och deras förhållningssätt till mat och 
måltider. 
 
Förskola: 
Barnen ser personalen som äter med god aptit och pratar om att det är gott. Detta smittar av 
sig på barnen. Någon av pedagogerna menar att de får improvisera efter de förutsättningar 
som råder just för stunden. Flertalet av de utfrågade upplevde sig själva vara positivt inställda 
till mat. Visar pedagogerna att de tycker om maten överförs en glädje över att få mat. Ett 
negativt förhållningssätt påverkar barnens lust och aptit negativt. Pedagogernas inställning till 
måltiderna har en stor betydelse för barnen. 
 
Karin säger: ”Är jag positiv till matsituationerna blir barnen också positivt inställda, likaså 

tvärtom” 

Många av pedagogerna i undersökningen tog upp den pedagogiska måltidens betydelse och på 
vilket sätt den bedrivs. Det påverkar barnen om måltiden ses som något socialt och trevligt 
eller om det är något som ska avverkas snabbt. Upplevelsen är att barn äter mer och på ett 
bättre sätt när vuxna äter tillsammans med dem. Några av pedagogerna tog upp vikten av att 
smaka lite, även om de vet att vissa barn inte äter. På det sättet kanske barnen smakar så 
småningom. Genomgående var att alla pedagoger tycker det är viktigt att vara en bra förebild 
och föregå med gott exempel. Bra kostvanor har stor betydelse för barns hälsa och 
välbefinnande därför är det viktigt att de lär sig äta nyttigt och rätt redan från början. Om 
pedagoger vågar pröva och smaka lite av varje, smittar det av sig på barnen. Någon av 
pedagogerna påpekade att av egen erfarenhet tar barn efter vuxna i många sammanhang. 
Flertalet pedagoger påpekade att de hade många års erfarenheter efter att ha arbetat 20 år i 
barnomsorgen. 
 
Sammanfattning: 
Resutaten visar att pedagogerna har ett positivt förhållningssätt till matsituationerna, man ska 
inte tvinga eller tjata på barnen. En trevlig miljö är en återkommande betydelsebärande faktor. 
Det är viktigt med fint upplagd mat för att barnen ska inspireras att ta flera gånger samt en 
lugn och trygg samvaro under måltiden. De pedagoger som äter i förskolan menar att det har 
stor betydelse vilken inställning pedagogerna har till mat. Ett positivt eller negativt 
förhållningssätt förs då över till barnen. Det är viktigt att måltiderna får ta den tid som barnen 
behöver. Det framkom även att pedagogerna ska äta tillsammans med barnen och äta den mat 
som serveras. Viktigt är också att prata om matens betydelse för att kroppen ska må bra. Här 
menar pedagogerna att många års arbete inom barnomsorgen har gett dem deras erfarenhet. 
Även livserfarenhet, egna barn samt den egna uppväxen har präglat pedagogernas matvanor.  
 
 
 
Vad kan du som pedagog göra så att måltiderna blir positiva för barnen? 
 
Servicehus: 
Barn ska få vara med och laga mat och även få känna dofter anser pedagogerna. Det är viktigt 
att skapa en trygg miljö där alla barn kan fokusera på maten.  Barnen måste samtidigt få 
hjälpa till med dukning och att lägga upp maten.  
 

Ester säger: ”En dukning som är tilltalande för både öga och öra” 
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Runt måltiderna är det viktigt med en trevlig stund, där barn och pedagoger sitter och pratar 
med varandra i lagom ljudnivå. Här är viktigt att uppmärksamma och uppmuntra varje barn så 
att alla får möjlighet att komma till tals. Barnens placering och antal barn vid varje bord är 
viktigt då lagom många barn och en pedagog vid varje bord skapar förutsättningar för lugn 
och ro i dessa situationer. Kanske behövs olika rum att sitta i för att alla barn ska trivas och 
känna sig nöjda. Några av pedagogerna menade, att alla pedagoger ska äta samma mat som 
barnen och att de ska föregå med gott exempel. Det är viktigt att ha en positiv inställning till 
mat och ätande, men samtidigt vara ärlig och medge att man som vuxen inte tycker om allt. 
Barnen vågar nog smaka maten ändå. 
   
Måltiderna ska vara så lustfyllda som möjligt och skapa en trevlig atmosfär. Pedagogerna ska 
prata positivt om mat och medverka till en god stämning utan tjat om att äta upp, att inte spilla 
eller andra kommandon hela tiden. Det framkom att pedagogerna menar att det är viktigt att 
inte tvinga i barn mat, däremot låta barnen själva vara aktiva och bestämma hur mycket mat 
de ska ta på tallriken. Samtidigt kan pedagogerna ”styra” barnen att ta mindre portioner så att 
de själva upplever att de kan äta upp all mat. 
  
Amanda säger: ”Se till att det finns olika alternativ så att barnen alltid har något att äta som 

just det barnet gillar” 
 
För att få färg och form vid måltiderna ska det finnas frukt och grönsaker till alla mål som 
serveras på förskolan. En del av barnen kan få hjälpa till att skära till exempel gurkan eller 
moroten. Här har pedagogerna en viktig roll genom att berätta för barnen vilken mat vi 
behöver för att må bra.  Det är enligt pedagogerna viktigt att barnen får äta i lugn och ro så att 
ingen känner sig stressad, att se till att det är rent och snyggt på matbordet och att låta 
måltiden vara en naturlig del av vardagen. Vidare säger pedagogerna att det är viktigt att 
barnen får känna sig delaktiga, får bestämma och ha inflytande. En förskola gör detta genom 
att de äter i samma matsal som pensionärer. Barnen har bestämda platser med en och samma 
pedagog (pedagogernas ansvarsbarn). Barnet följer med en pedagog och dukar. Barnet som 
dukat får också säga varsågoda och tala om vad det blir för mat. Ett annat barn dukar sedan av 
och bestämmer när det är dags att ”tacka för maten”. Ibland får barnen vara ”gäst” vid ett 
annat bord.  
 
Förskola: 
Pedagogerna svarade att det är viktigt att duka trevligt och göra fint med blommor och 
servetter och att dela upp maten så att barnen ser vad som serveras. Barnen får själva ta mat 
och bestämma hur stor portion de vill ha. Man ska uppmuntra barnen att smaka, men inte tjata 
om att de ska äta upp. Det ska vara en lugn och trevlig miljö där alla får komma till tals. Det 
är viktigt att prata om maten och att vuxna äter tillsammans med barnen för att måltiden ska 
upplevas så positiv som möjligt. Ett bra sätt att göra barnen delaktiga är enligt pedagogerna 
att de får agera matvärd, hjälpa till vid dukning, hämta frukt och plocka fram till måltiderna. 
En del är också bordsplaceringen, släckta lampor och tända ljus på bordet kan göra måltiden 
både stämningsfull och trevlig. Att samtala med barnen och låta dem sedan vara med och 
duka av är ett annat exempel. Några pedagoger påpekar vikten av placeringen av barnen vid 
borden, med en vuxen vid varje bord för att förhindra vuxenprat. Här är ett positivt 
förhållningssätt till både maten och matsituationerna viktigt. 
 

Emilia säger: ”Inte stressa barnen utan äta i sin egen takt” 
 

Augustina säger: ”Se till att det är trevligt runt bordet, att man samtalar med varandra under 
tiden som man äter” 
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Pedagogerna framhåller att det är viktigt att man hjälper barnen så deras portioner inte blir för 
stora på tallriken, utan att de hellre kan ta en gång till. Måltiden ska vara en lugn stund där 
barnen kan prata lugnt med varandra. Det skapar matglädje för alla. Positivt för barnen är när 
maten är upplagd fint på tallriken. Det är viktigt att pedagogerna äter maten som serveras 
tillsammans med barnen. 
 
Sammanfattning:  
Här är svaren från pedagogerna att matsituationerna ska vara trevliga, lugna och ha en lagom 
ljudnivå. Det är viktigt att barnen får vara delaktiga och ha inflytande över denna situation. 
Det ger möjlighet till samtal med barnen runt bordet, där det sitter en pedagog med några 
barn.  För att måltiden ska bli trevlig ska pedagogerna undvika tjat och krav på att barnen ska 
äta upp sin mat. Miljön är viktig för allas trevnad, med till exempel tända ljus och trevlig 
dukning. Pedagogerna tycker att barnen ska uppleva mat med alla sina sinnen. Endast en 
pedagog som äter i sevicehusets matsal framhöll betydelsen av att barnen får känna dofter av 
mat. 
 
 
 
På vilket sätt är du som pedagog en bra förebild i matsituationerna? Varför tror du att 
du tycker så? 
 
Servicehus: 
Bra förebilder är pedagoger som alltid äter tillsammans med barnen och äter samma mat som 
de. Pratar pedagogerna positivt om maten och smakar på allt upplever barnen att maten 
smakar bra och mat upplevs då som något positivt. Som vuxen är det viktigt att inte visa att 
maten inte alltid smakar bra, utan försöka säga att maten är god. Av största vikt är att ha ett 
positivt förhållningssätt till mat och föregå med gott exempel. Det är viktigt att se alla barn 
som individer som behöver olika mycket mat vilket några pedagoger diskuterat i sitt 
arbetslag. Att diskutera matsituationerna kring barn i behov av extra stöd är också mycket 
viktigt.  
  

Matilda säger: ”Barnen gör som jag själv gör, inte vad jag säger” 
 
Under måltiderna kan pedagogerna visa hur en färgglad tallrik kan se ut. Det ska vara en så 
bra matsituation som möjligt! Pedagoger ska inte ta med sig mat eller äta särskild mat från 
köket som inte barnen får, det hör inte hemma i förskolan. Man ska inte rata den mat som 
serveras och allt tjat ska undvikas. Alla pedagoger äter inte med barnen, ett skäl till detta är att 
maten inte är gratis, men de pedagoger som äter med barnen pratar positivt om maten. Genom 
att skapa en trevlig, lugn och avspänd stund runt matbordet, att visa artighet och ett sunt och 
bra förhållande till mat blir man en bra förebild. Pedagogerna ska förklara för barnen varför 
det är viktigt att äta grönsaker. Vara lyhörd och lyssna på barnen och visa respekt för de olika 
matvanor de har med sig hemifrån.  
 

Felicia säger: ”Måltiderna ska vara en rolig del av dagen” 
 
Måltiden ger samtidigt ett gyllene tillfälle att småprata om allt möjligt. Då är det viktigt att 
prata i lagom samtalston och att skapa ro kring måltiderna som ger en positiv gemenskap 
påpekar någon pedagog. Måltiden är också en viktig social gemenskap som utgör en stor del 
av dagen i förskolan. Tiden upplevs vara viktig, att ha tid att sitta ner tillsammans med 
barnen, visa hur man beter sig vid ett matbord och att visa uppskattning av maten som 
serveras, vilket någon fått med sig från sin egen barndom. En pedagog menar att om man har 
en problemfri barngrupp, betyder det att pedagogerna har varit bra förebilder för barnen. 
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Förskola: 
Äter man som pedagog med god aptit, njuter och gillar all mat så smittar det av sig på barnen. 
Någon pedagog menade att om vuxna tar om av maten, gör barnen det också. Äter man fint 
med kniv och gaffel vill barnen göra det också. Att skapa en trevlig stämning är också 
pedagogernas ansvar. Måltiderna ska ske under lite ”småprat” så att man tränar på den sociala 
samvaron. Någon pedagog är själv uppvuxen med sådana måltidssituationer. Att själv vara 
lugn och äta tillsammans med barnen ger ett positiv intryck. Det är viktigt att visa att det är 
gott med mat att lära barnen att de ska äta ”rätt” grönsaker och att berömma maten när de 
tycker att den smakar gott.  
 
Johanna säger: ”Jag är lugn, stressar ej, är artig och tackar ofta själv för maten därför är jag 

en ok förebild” 
 

En del barn får inte äta all mat för att de är allergiska eller på grund av sin religion. Det är då 
viktigt att förklara för de andra barnen varför det är så. Barn gör som vuxna gör.  
 

Birgitta säger: ”Prata om mat på ett positivt sätt vare sig du äter själv eller ej. Jag tycker 
själv att mat är en viktig social gemenskap” 

 
Sammanfattning: 
Pedagogerna skall vara goda förebilder, prata positivt om maten som serveras och äta 
tillsammans med barnen anser respondenterna. Det ska vara trevligt och lugnt, ingen stress 
runt måltiden. Barnen gör inte som pedagogerna säger utan som de gör. Matsituationerna ska 
vara en rolig stund på dagen och samtidigt vara en social gemenskap. Här tar en pedagog upp 
värdet av att få äta sig mätt och inte slänga maten. En annan pedagog tar upp att man är en bra 
förebild om barngruppen är problemfri. Ingen har besvarat följdfrågan, utan har skrivit ihop 
den med huvudfrågan. 
  
 
 
Vilken attityd har du som pedagog till att smaka på maten? 
 
Servicehus: 
Pedagogerna vill gärna att barnen smakar lite och av all mat. Men har man smakat ett antal 
gånger så kan man få slippa smaka gång på gång. Någon tycker att barn inte måste smaka på 
maten eller sitta kvar länge vid bordet för att de inte har smakat något.  
 

Irene säger: ”Man kan bara gå till sig själv, hur skulle jag ha reagerat om någon tvingade 
mig!” 

 
Flertalet av de utfrågade betonade vikten av att aldrig tvinga i barn mat. Vuxna kommer långt 
med att tala väl om mat och erbjuda barnen att smaka istället för att tvinga dem till att smaka, 
men att det är tillåtet att lämna och tala om för barnen att de är modiga som vågar smaka. Som 
vuxen måste man acceptera att barn inte äter all mat.  
 

Pernilla säger: ”Kan man inte äta havregrynsgröt ska man inte behöva smaka det var enda 
dag hela sin förskoletid” 

 
Vuxna ska föregå med gott exempel och äta av allt som finns på bordet smaka på maten även 
om man tycker mindre om den, anser pedagoerna. Det är bättre att lägga upp ytterst lite på 
barnens tallrik, men de ska ändå inte behöva äta upp. Nya rätter som vi inte får så ofta bör 
barnen smaka på varje gång. Vill man inte smaka ska det respekteras. Som pedagog måste 
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man lära sig hur varje barn fungerar och anpassa sig efter det. Det får inte bli en maktkamp 
mellan pedagog och barn. Det är viktigt att barnen får tycka olika om det som bjuds och att 
pedagogerna respekterar detta. Som vuxen får man aldrig använda sig av våld eller mutor. 
  
Pedagogerna anser att man ska ställa olika krav på olika barn. De lär sig vilka barn de inte ska 
tvinga att smaka. Det är bra om det finns olika alternativ till exempel om ett barn inte gillar 
tomat, så kan det få en annan grönsak i stället. Samtidigt menar några pedagoger att det är 
viktigt att vara lyhörd för vad föräldrarna tycker. Barnen idag kanske inte har samma 
matvanor hemma som i förskolan. 
 

Eivor säger: ”Lägga lite av varje på tallriken kan vara ett steg i riktning mot att smaka” 
  
Som pedagog är det viktigt att ha en positiv attityd. Någon pedagog tycker om det mesta som 
serveras på förskolan men äter tyvärr inte alltid eftersom man får betala för maten. Barn har 
ofta smakat på mycket mat innan de kommer till förskolan därför kan pedagogerna be dem 
smaka lite extra vid förskolestarten för att se om maten smakar lika som hemma. Sedan kan 
de få välja bort det de inte vill ha.  
 

Kerstin säger: ”Viktigt att lära känna olika smaker tidigt. Man kan inte säga att man inte 
tycker om något om man ej har smakat” 

 
Förskola: 
Pedagogerna har en viktig uppgift, att uppmuntra barnen att smaka men inte tvinga i dem. 
Barnen bör också ta av allt som serveras. Uppmuntra barnen att se hur vackert det blir på 
tallriken med alla olika färger från den mat som ligger där. Ofta går det att lirka med barnen 
så de vågar smaka på den mat som serveras. Om man inte tycker om något ska man inte av 
princip behöva smaka detta varje dag. Viktigt att se från individ till individ, känna av varje 
barn och se hur det verkligen förhåller sig. 
 
Ritha säger: ”Första steget är att det ligger på tallriken och eftersom våra barn är små (1-3) 

kan nästa steg bli att det följer med in i munnen av bara farten” 
 

Självklart att jag som pedagog ska smaka på all mat även om jag tycker mindre om en del 
maträtter. Man ska försöka få barnen (inom rimliga gränser) att smaka, framförallt på nya 
maträtter i möjligaste mån menar många av de utfrågade. Det är viktigt att lägga upp lite av 
all mat på tallriken men man behöver inte sedan smaka. Man kan inte smaka på till exempel 
en ärta varje vecka. Som pedagog ser man vem av barnen som ”kör” med att de inte tycker 
om maten och vem som verkligen inte gör det.   
 

Kristina säger: ”Jag tycker att man ska smaka fler gånger än en. Kanske smaken förändras 
med tiden” 

 
Sammanfattning: 
Pedagogerna anser att man ska erbjuda maten som serveras istället för att tvinga eller tjata på 
barnen. Pedagogerna tycker de ska uppmuntra barnen till att smaka, men inte tvinga dem att 
äta upp eller att smaka samma mat flera gånger men samtidigt framgår av svaren att 
pedagogerna gärna vill att barnen ska smaka på maten. Mat ska vara vacker för ögat för att 
inbjuda till att äta. Attityden till mat ska vara positiv.  
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På vilket sätt kan du som pedagog uppmuntra barnen till att äta?  
Var har du fått den kunskapen? 
 
 
Servicehus: 
Pedagoger som har ett positivt sätt och aldrig tvingar någon att äta upp sin mat, uppmuntrar på 
detta sätt barnen till att äta. Maten får inte bli ett tvång och bara tjat eftersom barnens aptit 
påverkas negativt av detta. Barnen behöver maten för att orka leka och bli stora och starka.  
 
Inga säger: ” Jag tror inte man ska göra så stor affär av matsituationerna. Barn äter när de 

är hungriga” 
Det är viktigt att duka fint och ha roligt runt matsituationerna. Lek och lite tokigheter behövs 
för att komma igång med maten. Kanske kan barnen få äta ur ett glas medan andra behöver 
rutiner eller en ”morot” som belöning. Det är viktigt att barnen får prova sig fram. Barnen ska 
inte behöva äta upp om de inte orkar. Det är viktigt för dem att se att tallriken blir tom istället 
för att det alltid ligger något kvar på den. Att ta sig tid att lyssna på barnen, ge positiv 
förstärkning under måltiden och samtala om andra saker som varit under dagen är av stor vikt. 
  
I följdfrågan menar pedagogerna att de fått kunskap genom erfarenheter och att de tagit del av 
litteratur och artiklar i ämnet. Någon planerar i en av förskolorna att utvärdera och analysera 
måltiderna i kvalitetsredovisningen. Lång erfarenhet i barngrupp och att man har egna barn 
ger bra kunskap. Det påpekas också att vett och etikett och sunt förnuft måste råda. Någon har 
med sig kunskap i sin ”ryggsäck” hemifrån eller från sin egen skoltid. Några har fått 
influenser från allt och alla men har även läst litteratur och diskuterat med kollegorna.  

 
Irma säger: ”Mer magkänsla och vad man har med sig hemifrån än ren formell kunskap” 

 
Kunskapen har följt med under åren och från egen uppfostran. Pedagogerna känner också att 
de har många års erfarenhet inom barnomsorgen samt att samtal med andra pedagoger ger 
mycket. Vilka utbildningar pedagogerna har och hur matordningen var i deras eget hem när de 
var barn ökar deras kunskap, men de har fått kunskap också genom läsning och egna 
kostvanor.  
 

Ruth säger: ”Kunskap om detta har jag fått när jag arbetar med en speciell barngrupp och 
sättet man jobbar på kan ändras från grupp till en annan” 

 
Förskola: 
Man blir en bra förebild genom att vara positiv och att låta sunda förnuftet få råda, att visa 
barnen hur de ska göra i matsituationerna samt att pedagogerna har ett sunt förhållningssätt 
till maten. Man ska låta barnen ta lite av varje, berömma och tala om att de är duktiga och hur 
god maten är och man ska själv äta av maten. Barnen blir ofta mer inspirerade att smaka när 
de får information om vad maten består av. 
 

Liselotte säger: ”Dels genom att vara en god förebild, dels tänka på att barnen är olika 
individer och alla har sitt sätt” 

 
Saga säger: ”Ta till sig nya rön och råd men inte ”svälja” allt” 
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Sammanfattning: 
För att uppmuntra barnen till att äta ska pedagogerna inte tvinga eller tjata på barnen. Här tar 
pedagogerna även upp varför vi måste äta och vad barn ska äta. Miljön återkommer här också 
där uppläggningen av maten är viktig, lugn och ro och pedagoger som är bra förebilder. 
Positivt förhållningssätt till mat och att pedagogerna äter samma mat som barnen. Här tar en 
pedagog upp att det är viktigt att berätta för barnen vad maten innehåller och var den kommer 
ifrån. Pedagogernas långa erfarenhet av arbete inom barnomsorgen och egen livserfarenhet 
ger kunskap, men de har också läst litteratur och har diskussioner med kollegor. 
 
4.3 Sammanfattning av resultat 
Vi upplever att vi fått våra frågor besvarade. Vilket samband finns mellan pedagogers 
förhållningssätt till matvanor och barns aptit i förskolan? Vilken betydelse har miljön kring 
måltiderna? Kan pedagoger göra dessa positiva för barn?  
 
Vår sammanfattning av resultaten redovisar vi under rubrikerna förhållningssätt, miljö och 
matvanor. 
 
Förhållningssätt 
Svaren visar att pedagogerna anser att de även kan påverka barn i negativ riktning om 
situationen runt måltiden bara är tjat och gnat, där barnen måste äta upp sin mat på tallriken 
och om ljudnivån var allt för hög. Det framkom också att det är viktigt att barnen får vara 
delaktiga och ha inflytande över sin egen matsituation.  
 
Miljö 
Pedagogerna är också medvetna om miljöns betydelse för att måltiderna ska bli så trivsamma 
och positiva som möjligt. Uppläggning av maten och dukning där barnen kan äta med ögat, 
behaglig ljudnivå, en trygg och lugn miljö är andra viktiga delar runt måltiden. Barnen ska 
alltså uppleva mat med alla sina sinnen. Olika måltider upptar en stor del av dagen i 
förskolan. Det är därför ytterst viktigt att måltiderna blir roliga och samtidigt ger en social 
gemenskap. Endast en pedagog som äter i matsal på servicehus, tog upp vikten av att barn ska 
få känna doften av mat.  
 
Matvanor 
Måltiderna ska ge möjligheter till samtal kring både matens betydelse för kroppen samt 
vardagliga händelser i förskolan. Det är viktigt att lägga en grund att stå på samt att prata med 
barnen om vad kroppen behöver för att må bra. Pedagogerna tycker generellt att maten skall 
erbjudas, inte tvingas i barnen. Detta grundar sig mycket på pedagogernas egna erfarenheter 
av egna barn och från sin egen barndom. Dock visade undersökningen inte om pedagogerna 
arbetar utifrån denna medvetenhet i verksamheten.   
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5. Diskussion 
 
 
Förhållningssättet 
Resultatet av vår undersökning visade genom vår tolkning att pedagoger i förskolan är väl 
medvetna om vikten av sitt förhållningssätt och att pedagoger kan påverka matsituationerna så 
att de blir positiva för barnen. 
 
Lindeskog (Svenska kommunförbundet, 1996) skriver att det är påfallande hur ofta 
kommuner saknar mål för verksamheten som rör mat. Måltiderna kanske är den mest 
underskattade pedagogiska aktiviteten inom barnomsorgen. Oftast betraktas måltiderna enbart 
som en källa till näring och sällan som ett redskap för barns allmänna utveckling.  
 
Engström (Svenska kommunförbundet, 1996) påpekar att pedagoger är förebilder varför vi 
mot bakgrund av detta ifrågasätter om pedagoger som inte äter den pedagogiska lunchen, 
bantar eller inte är positiv till mat är goda förebilder? Är pedagoger alltid medvetna om sitt 
förhållningssätt till barns olika matvanor och miljön runt matsituationerna? Här har annars 
personal stora möjligheter att främja goda matvanor. Samtidigt framkom i vår undersökning, 
att alla inte är villiga att betala för lunch. Det kan diskuteras, menar vi, eftersom måltiden är 
en pedagogisk aktivitet som är en så viktig del av dagen om arbetsgivaren verkligen kan kräva 
betalning för något som ingår i den pedagogiska verksamheten? 
 
Det framgick av svaren i vår undersökning att pedagoger tycker det är viktigt med ett positivt 
förhållningssätt till mat. Pedagoger som är positiva förebilder leder till att barn upplever 
måltiderna trevliga. Vi tror att även detta påverkar barns aptit på ett positivt sätt. Samtidigt 
som tjat och gnat kan leda till en negativ stämning runt matsituationerna. Sjöden (Svenska 
kommunförbundet, 1996) menar att vuxnas förhållningssätt till barn och mat påverkar barnets 
inställning till mat.  
 
Vår egen erfarenhet säger oss att även om pedagoger säger att det inte ska vara tjat och gnat, 
så upplever vi att det förekommer ibland ändå. Vår tolkning är att de har svarat på våra frågor 
så som de tror att vi förväntar oss. Hur viktig är situationen runt maten i förskolor och 
diskuteras det på våra arbetsplatsträffar? Finns utrymme för barn att vara delaktiga och ha 
inflytande? I Läroplanen står det att ”arbetslaget skall ansvara för att förskolan tillämpar ett 
demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar” (Utbildningsdepartementet, 1998:8). Vi 
känner att detta måste diskuteras mycket mer i verksamheten och att även ledningen bör se 
detta som viktigt, varför vi hänvisar till Andersson (1991) som menar att personalen i 
förskolan inte behöver vänta att diskutera situationen runt måltiderna förrän det uppstått 
problem. Det är viktigt att pedagoger ibland diskuterar och reflekterar över sin egen bakgrund. 
Vilka normer och värden de själva har med sig hemifrån runt måltider?   
 
Vi anser att många viktiga frågor i förskolan får stå tillbaka, till förmån för andra frågor. I 
förskolan arbetar pedagogerna efter läroplanen, men vi saknar att måltidssituatioen inte tas 
upp som ett särskilt mål i läroplanen, kanske beror det på att den tas för given.  
 
Nyttan med vår undersökning har varit att vi fått svar på att pedagogerna anser att deras 
förhållningssätt till matvanor kan påverka barns aptit, samt att de anser sig kunna påverka 
miljön runt måltiden så stämningen blir positiv. Vi tror att barns aptit ökar genom att 
pedagoger är goda förebilder, att maten inte tvingas i barnen, en trevlig stämning runt bordet 
där barn och pedagoger samtalar med varandra och att de får möjlighet att smaka och bli 
presenterade för olika maträtter. Kanske leder denna undersökning till att pedagoger ser 
nyttan med att hålla diskussionen om matvanor levande i förskolan. Detta är vår förhoppning 
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och vi vill även väcka en tanke om matens betydelse i förskolan, samt en diskussion i 
arbetslagen om normer och värden.   
 
Miljön 
I Förskoletidningen (2005) skriver Sepp om att maten i den pedagogiska verksamheten kan 
beskrivas som näringslära, livsmedelshygien, livsmedelskunskap och måltidsgestaltning. Få 
högskolor och universitet i Sverige kan erbjuda blivande förskollärare kunskap inom detta 
viktiga område. Genom att få detta i sin utbildning ökar kunskapen om mat och om 
måltidernas betydelse för att skapa goda matvanor och matglädje för barnen. Denna fråga har 
väckt många tankar hos oss eftersom måltiderna är så viktiga. Vi har även reflekterat över att 
vår utbildning inte tar upp något om situationer runt mat. Upplevelsen är att pedagogerna 
utgår från sina egna värderingar och vad de har med sig från sin egen uppväxt, när det gäller 
matvanor. 
 
Jämförelsen mellan att äta i matsal på servicehus respektive äta i förskola visar enligt vår 
tolkning inte någon större skillnad i vår undersökning. Miljön skiljer sig åt då barn i förskola 
känner dofter från det att maten börjar lagas till att den serveras medan de som äter i 
servicehusen inte känner det alls. Endast en pedagog som äter i matsal i servicehus, tog upp 
vikten av att barn ska få känna doft av mat. Detta tyckte vi var intressant, då vi trodde att flera 
skulle ta upp detta. Att få känna dofter av mat tror vi är så självklart för pedagogerna, att de 
därför inte har tagit upp det.  
 
Barn som äter i matsal i servicehus har inte samma möjlighet att vara delaktiga i dukning, 
uppläggning av mat eller att göra fint på borden, varför det är extra viktigt att de får möjlighet 
till det i andra matsituationer som frukost och mellanmål, som äts i förskolan. Andersson, 
(1980) påpekar att det inte räcker med att mat smakar bra, utan ska först behaga våra sinnen. 
Det är även viktigt hur den presenteras på matbordet. Han menar vidare att dukning, färg och 
form, dekorationer, uppläggning och andra arrangemang är viktigt. 
 
Matvanorna 
Miljö- och byggförvaltningen har besökt förskolor i en kommun i Småland för att se hur 
köken ser ut. De har bestämt att barn gärna får vara med i köken i förskolorna men det finns 
då speciella regler som gäller. Det får endast vara en till två barn åt gången och de ska vara 
friska och använda skyddskläder som förkläde och mössa. Barnen ska lära sig vikten av 
hygien i ett kök, som t.ex. att alla måste tvätta sina händer innan de får hjälpa till. I 
servicehuset i samma kommun i Småland där vår undersökning är utförd, går kökspersonalen 
efter livsmedelsverkets rekommendationer, medan de också följer lokala föreskrifter. Barnen 
får inte gå in i köket utan skyddskläder och att ha tvättat sina händer. I köket finns det lappar 
uppsatta om att ingen får gå in i köket, då det finns varma grytor och hala golv, eftersom de 
spolar golven med jämna mellanrum och det är många som arbetar i köket. Det har på det 
sättet med säkerhet och göra. 
 
När vi började arbeta i förskolan för cirka 15 – 20 år, fick barn större möjlighet att vara med i 
köket. Då fick barnen hjälpa till att skära grönsaker, lägga upp på tallrikar och duka. 
Samtidigt har vi reflekterat över att barn är hela dagar i förskolan, vilket gör att de kanske inte 
har samma möjlighet att hjälpa till hemma i köket. Förutom regler och bestämmelser verkar 
tiden vara en faktor som bidrar till att barn får hjälpa till mindre i köket.  
 
Däremot har inte barn som äter i matsal i servicehus samma möjlighet till delaktighet och 
inflytande. I servicehus får inte barn eller pedagoger vistas i köket på grund av krav på 
säkerhet och hygien. På detta sätt kommer inte barn i kontakt med mat och doft på samma sätt 
som de som äter i förskolan. Barn får inte alltid sitta så länge de vill eller behöver vid 
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matbordet. De barn som sitter i matsal måste gå tillsammans med pedagoger och barn tillbaka 
till förskolan. I förskolan ska barn sova, pedagogers arbetstid är slut och några barn ska gå 
hem. Tiden är en faktor som styr både i förskolan och i servicehus, då verksamheten är 
uppbyggd efter olika tider.  
 
Enligt statens folkhälsoinstituts rapport (2004) kan man se att våra matvanor har förändrats i 
negativ riktning varför vi upplever att pedagogers förhållningssätt till matvanor är av största 
vikt. I vår undersökning framkom att barn äter snabbmat hemma och vi tolkar det som att 
några barn gärna väljer halvfabrikat före hemlagad mat. När det serveras halvfabrikat är vår 
erfarenhet, att barn känner igen detta väl och äter mer. I Förskoletidningen (2005) menar Sepp 
att goda matvanor grundläggs i tidig ålder. Hon säger vidare att barnen ska få uppleva mat 
genom att leka och kladda med den. Detta tycker vi är en intressant tanke eftersom även 
Andersson (1980) tar upp om barn som måste sitta rakt på stolen, inte får sörpla och måste 
använda sina bestick. Hur ser pedagoger på att barn kladdar med mat? I undersökningen 
framgick att barn ska ha lugn och ro, prata och ha trevligt. Vår tolkning efter många års 
erfarenhet i barnomsorgen säger att barn ska sitta stilla och inte kladda med maten. Kanske 
vore det något att prova i förskolan, att låta barn få kladda, inte tvingas använda bestick, utan 
få smaka och prova sig fram. 
 
Bra mat och goda matvanor grundläggs redan i förskoleåldern. Goda matvanor handlar om 
hela situationen kring mat samt en positiv syn på det vi äter menar Sepp (2007). Det vi fått 
fram är det positiva, som pedagoger kan göra för att matsituationerna ska bli trevliga både 
genom en trevlig miljö och genom sitt förhållningssätt. Däremot framkom inte att det kan vara 
jobbigt med stora barngrupper, där alla ska få sina behov tillgodosedda eller pedagoger som 
inte alls tycker om den mat som serveras. Enligt vår tolkning har många pedagoger med sig 
sina matvanor hemifrån. Då kan man fråga sig hur många olika matvanor barnen får bekanta 
sig med? 
 
Genom åren i förskolan har vi upplevt barn som inte äter alls, inte vågar smaka, stora 
barngrupper och barn med annan kulturell bakgrund. Då undrar vi varför inte någon av de 
utfrågade nämnde något om detta? Ville de inte lämna ut sig själva och sin verksamhet eller är 
det så att som helhet upplever pedagoger matsituationerna positiva?  
 
Mot bakgrund av det Andersson (1994) skriver genom Vygotsky (1982) om omedveten och 
medveten inlärning, kan diskussionen föras om pedagogerna i vår undersökning reflekterat 
över de svar de gett. Är de medvetna om vad barn lär genom att vuxna är goda förebilder? De 
utfrågade är en homogen grupp där mycket av arbetet bygger på rutin och traditioner. 
 
Metoddiskussion 
Frågorna vi lämnade ut var kanske inte helt genomtänkta, anledningen var att vi ville få ut 
dessa före semestern. Om vi fått skriva om frågorna hade vi nog valt en annan formulering. 
Det hade varit intressant att lämna ut enkäter med frågor till helt okända förskolor och där det 
finns en kulturell mångfald samt manliga pedagoger. Hur hade svaren sett ut då, tittar män 
och kvinnor på samma saker, hur ser pedagoger med annan kulturell bakgrund på 
matsituationerna? Om urvalsgruppen hade varit större bland pedagogerna hade vi kanske 
kunnat se större skillnader i förhållningssättet runt barns matvanor. Vi förväntade oss mer 
bredd i svaren, som genusperspektivet och barn med annan kulturell bakgrund.  
 
En fråga som rör miljön skulle vi ha tagit med i vår enkät, eftersom vi hade med den i syftet. 
Miljön är så mycket runt måltiderna som allt från pedagoger, dukning, uppläggning av mat 
och mycket annat. Det hade också gett mer information till vår studie om vi hade kunnat göra 
varit denna undersökning över en längre tid, där vi kanske både intervjuade pedagogerna och 
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observerade dem. Just observationer och videoinspelning kanske hade gett oss mer svar, 
eftersom vi tror pedagogerna svarade som de tyckte var ”rätt” i enkäterna. På detta sätt hade 
vi kunnat tolka även kroppsspråket och kanske utläst något av det. Något som också hade 
varit spännande är att jämföra hemmen gentemot förskolan i detta ämne. 
 
En annan metod är till exempel deltagande observationer. Bryman (2006) menar att etnografer 
är delaktiga i en situation för att senare skriva ner sina iakttagelser i form av fältanteckningar. 
Ytterligare en metod som vi kunde ha använt oss av är intervjuer. I en kvalitativ intervju 
kunde vi kanske ha fått fram mer fylliga och detaljerade svar. Då kunde vi ha ställt följdfrågor 
och förklarat frågorna om pedagogerna inte uppfattade dem rätt. Denna metod är tidskrävande 
och vi hade då behövt längre tid till vårt förfogande  
 
Något som vi reflekterat över är hur frågorna hade varit ställda om vi inte arbetat i förskolan.  
Undersökningen kan ha blivit ”färgad” eftersom vi kan tänka oss in i matsituationerna, då vi 
båda har lång erfarenhet av att arbeta i barnomsorgen.   
 
Det som varit bra med vår studie är att den har lett till diskussioner i arbetslagen, om hur man 
som pedagog ska förhålla sig till matsituationerna. Vi personligen har blivit mer medvetna 
och fått bekräftelse genom litteraturen, hur situationerna runt måltiderna kan ta sig uttryck. Vi 
har även sett hur svårt det är att få deltagarna i vår undersökning att vilja ge utförliga svar, 
detta är något för oss att tänka på i framtiden om vi skulle vilja göra en ny undersökning. Det 
är viktigt att frågorna är genomtänkta. Vi har känt att det behövs övning i att formulera frågor 
och analysera svar i en enkätundersökning, det krävs tid och engagemang.  
 
Fortsatt forskning 
Från början ville vi studera barn som inte äter alls och ta reda på vad det kan bero på med 
hjälp av enkäter till föräldrar, men då hade inte frågorna blivit ställda utifrån den pedagogiska 
verksamheten. Detta har lett till vidare eftertanke och det vore intressant i framtiden att göra 
en undersökning över längre tid för att undersöka barns matvanor som helhet och vad det 
beror på att vissa barn helt enkelt väljer att inte äta alls?   
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Informationsbrev 
 

 

Vi heter Susanne och Charlotte och läser lärarexamen vid universitet i Växjö. 

Under våren gör vi vårt examensarbete, där vi undersöker om pedagogers 

förhållningssätt till mat påverkar barns aptit i förskolan. Vi har en enkät med 

frågor till pedagogerna som vi önskar blir besvarade under vecka 21. Vi ber er 

vänligen besvara enkäten senast fredagen den 25 maj, då vi hämtar dessa. Tack 

för din medverkan, enkäterna behandlas strikt konfidentiellt!  
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Bilaga 2: Enkäter 
Enkätundersökning till pedagoger i förskolan: 

 
                                                                                                             Kvinna: ___ Ålder: ___                               
                                                                                                             Man:     ___ Ålder: ___ 
 
 
(Vid längre svar skriv på baksidan eller på ett lösblad) 
 
 
1. Hur upplever du som pedagog att ditt förhållningssätt till barns aptit påverkar  
   barnen? Vad grundar du det på? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vad kan du som pedagog göra så att måltiderna blir positiva för barnen? 
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3. På vilket sätt är du som pedagog en bra förebild i matsituationerna? Varför tror du att du 
   tycker så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vilken attityd har du som pedagog till att smaka på maten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. På vilket sätt kan du som pedagog uppmuntra barnen till att äta? Var har du fått den  
   kunskapen? 
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