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Abstract  

The preschool is a place that should contribute to the health of children and the preschool 

teachers have an important role to create good conditions for this. The purpose of my study is 

to examine preschool teachers’ perceptions of chemical products in food and organic food in 

relation to children's health. Through qualitative interviews with six preschool teachers at two 

different preschools in two separate municipalities it is shown in my results that preschool 

teachers have variable perceptions about chemical additives and organic food. Most of them 

have a negative perception of chemical additives and a positive perception of organic food, 

and different views on how these would affect the health of children.  
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Sammanfattning 

Förskolan är en plats som ska bidra till god hälsa hos barn och förskollärare har en viktig roll 

att skapa goda förutsättningar för detta. Syftet med min studie är att undersöka förskollärarnas 

uppfattningar om kemiska produkter i mat samt ekologisk mat i relation till barns hälsa. 

Genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare på två förskolor i två olika kommuner 

visar mitt resultat att förskollärarna har olika uppfattningar om kemiska tillsatser och 

ekologisk mat. De flesta av dem har en negativ uppfattning om kemiska tillsatser och en 

positiv uppfattning om ekologisk mat, och olika uppfattningar om hur dessa skulle påverka 

barns hälsa.  

Nyckelord 

Kemiska produkter, kemiska tillsatser, ekologisk mat, barn, förskola, förskollärare.  
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1 Inledning  

Inom forskningen har det debatterats huruvida kemiska tillsatser och kemiska produkter i 

produktion av mat kan ge hälsoproblem och påverka egenskaper som överaktivitet, 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet hos barn (Barett, 2007). Min erfarenhet från 

verksamhetsförlagd utbildning är att många förskolor serverar halvfabrikat som högst 

sannolikt innehåller kemiska tillsatser, och jag undrar hur förskollärare ser på det? Jag har 

även uppmärksammat att det idag finns mer av ekologiska livsmedel på förskolan än vad det 

fanns under min första verksamhetsförlagda utbildning för några år sedan. Har detta påverkat 

barns hälsa och i så fall på vilket sätt?  

Ungefär 83 procent av Sveriges barn i åldrarna ett till fem år spenderar mer eller mindre tid på 

förskolan (Skolverket, 2016 ). Att många barn idag spenderar mycket tid på förskolan ökar 

kravet på god kvalitet i förskolan. I den rapport som Lennernäs (2011) på Livsmedelsverket 

presenterar beskrivs det att måltider och lärande går ihop. Hur pedagoger kan göra barnen 

medvetna om vad de äter och vad som är bättre att äta för deras hälsa. Att förskollärare 

föregår med ett gott exempel och är bra förebilder för barnen är viktigt. Därför behöver 

förskollärare ha kunskap om matens innehåll i relation till hälsofrågor. När vi vet att mat idag 

innehåller mycket kemiska tillsatser samt kemiska restprodukter från produktion och att detta 

kan påverka hälsan, måste detta vara frågeställningar som pedagoger tar upp med varandra 

och barnen. Det är därför intressant att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring detta. 

Jag har i min studie utgått från Piagets tanke om konstruktivismen (Kroksmark, 2011). 

Kunskap är individuell och genom enskilda intervjuer med förskollärarna kommer jag åt deras 

individuella kunskap.  

1.2 Syfte 

Förskolan är en viktig plats för barnen, vi vet att många barn spenderar mycket tid där och 

enligt Läroplanen (2010) är det förskollärarens ansvar att främja barns utveckling där hälsa är 

en viktig del. Undersökningens syfte är att skapa kunskap om förskollärarnas uppfattningar 

om kemiska produkter i mat samt ekologisk mat i relation till barns hälsa. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka uppfattningar har förskollärare om kemiska tillsatser? 

Hur uppfattar de betydelsen av kemiska tillsatser för barns hälsa? 

Vilka uppfattningar har förskollärare om ekologisk mat? 

Hur uppfattar de betydelsen av ekologisk mat för barns hälsa?  

Vilka uppfattningar har förskollärare om maten som serveras på förskolan med avseende 

på innehåll av kemiska produkter och om den är ekologisk producerad?  
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2 Bakgrund  

I studien berörs både kemiska tillsatser och kemiska ämnen som används i produktion av 

råvaror. Termen kemiska produkter användas för att beteckna både kemiska restprodukter 

som kan finnas kvar från råvaruproduktion såsom bekämpningsmedel och konstgödsel och för 

att beteckna livsmedelstillsatser som tillsätts under bearbetningsprocesser för att ändra 

egenskaper hos maten såsom hållbarhet, färg eller konsistens. I de fall endast kemiska 

restprodukter eller livsmedelstillsatser är aktuella används termer som specificerar detta.  

2.1 Kemiska tillsatser i livsmedel  

En livsmedelstillsats får endast användas då den blivit godkänd av Europaparlamentet och 

Europeiska unionen (Livsmedelsverket, 2008). Den globala matindustrin köper sammanlagt 

tillsatser för motsvarande 150 miljarder kronor om året (Nilsson, 2007). En genomsnittlig 

konsument i den industrialiserade världen får i sig cirka sex till sju kilo livsmedelstillsatser 

varje år, vilket är en väldigt stor mängd enligt Nilsson eftersom de kemiska substanserna är så 

potenta. Det behövs endast innehålla en ytterst liten mängd tillsats i livsmedlet för att 

åstadkomma den effekt man vill uppnå. Hur förskollärarna uppfattar betydelsen av kemiska 

tillsatser för barns hälsa är viktigt. Enligt Ennart och Nilsson (2010) blir allt mer mat 

producerad i centraliserade kök och där med ökandet av kemiska tillsatser. 

 

2.1.1 Definition av kemisk tillsats 

Enligt Livsmedelsverket (2008) är en kemisk tillsats definitionen på en produkt som tillsätts 

för att uppnå teknologisk effekt i den producerande maten, och som i sig själv inte 

konsumeras som ett livsmedel. 

 

2.1.2 Användning av kemiska tillsatser 

Varför kemiska tillsatser används beror till största del på att de förhindrar att maten blir dålig 

och skyddar konsumenterna mot matförgiftning. Nilsson (2007) förklarar även att tillsatser är 

kosmetiska, som innebär att matens färg, smak, konsistens eller ytskiktens egenskaper 

förändras. De används även som en billig ersättning för den råvara som traditionellt brukar 

ingå eller för att öka livsmedlets livslängd på butikshyllan, i kylskåpet och i skafferiet. I 

livsmedelsindustrin produceras många livsmedel som hel- och halvfabrikat och det ökar ofta 

behovet av att tillsätta fler tillsatser (Livsmedelsverket, 2008). Livsmedelsverket beskriver att 

dessa livsmedelstillsatser som påverkar livsmedlets konsistens, hållbarhet, smak eller färg 

kallas för teknologiska tillsatser. Några av de ämnen som används för att uppnå dessa 

egenskaper kan till exempel vara konserveringsmedel, färgämne, emulgeringsmedel, 

sötningsmedel och antioxidationsmedel. Dessa tillsatser beskrivs genom olika E-nummer som 

är ett specifikt identifikationsnummer som är godkända av EU (Europeiska Unionen). 

Numren börjar alltid med E och följs sedan av ett tre- eller fyrsiffrigt nummer. Även socker, 

salt och ättika kan användas för att konservera maten och är exempel på teknologiska 

livsmedelstillsatser som ofta finns i hemmet. Även berikningsmedel tillhör kategorin 

livsmedelstillsats. Genom att tillsätta ett berikningsmedel förbättras livsmedlets näringsvärde 

och motverkar näringsbrist. Exempel på berikningsmedel kan vara tillsats av D-vitamin och 

B-vitamin. De används även som järn och vitaminer till mjöl, lättmjölksprodukter och 

barnvälling samt jod till saltet.  
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2.1.3 De vanligaste livsmedelstillsatserna  

Konserveringsmedel används för att öka livsmedlets hållbarhet och förhindrar att tillväxt av 

mikroorganismer som bakterier, jäst-, och mögelsvampar tränger in i livsmedlet. Genom att 

tillsätta konserveringsmedlet bevaras näringsvärdet bättre, samt livsmedlet smak 

(Livsmedelsverket, 2008). 

Färgämne är en kemisk tillsats som används för att ge färg åt ett livsmedel. Motivet är att 

försöka göra maten mer attraktivt för ögat. Ofta påverkas eller försvinner livsmedlets 

ursprungliga utseende och färg genom lagring eller bearbetning. Man vill därför återställa 

livsmedlets färg och tillsätter då en eller flera färgämnen (Livsmedelsverket, 2008).  

Emulgerings-stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel används för att påverka 

livsmedlets konsistens. Man vill skapa livsmedel med likadana utseenden och konsistens och 

just därför har dessa livsmedelstillsatser blivit väl använda inom livsmedelsindustrin. Dessa 

tillsatser använd så väl i hemmet, som exempelvis gelatin, pektin, vetemjöl och potatismjöl. 

(Livsmedelsverket, 2008).   

Sötningsmedel ger livsmedlet en söt smak. Livsmedelsverket (2008) tar upp sockerarter och 

sockeralkoholer som exempel på två olika sötningsmedel. Båda sockerarterna används för den 

söta smakens skull, men kan också användas som konserveringsmedel för exempelvis frukt 

och bär.  

 

Antioxidationsmedel hindrar fett och olja från att härskna och fruktbaserade produkter från att 

missfärgas. A, D, E och B2 vitaminer bevaras även bättre i livsmedlet genom att tillsätta 

antioxidationsmedel (Livsmedelsverket, 2008).  

 

2.1.4 Livsmedelstillsatser och dess effekter 

I Rowe KS & Rowe KJ (1994) studie var målet att fastställa om det fanns ett samband mellan 

intag av syntetiska färgämnen och beteendeförändring, som hyperaktivitet hos barn. Studiens 

slutsats visade ett samband mellan färgämnet tartazin (E-102), ökad irritabilitet och 

sömnsvårighet hos barn mellan två och 20 år. I en grupp med barn utan 

hyperaktivitetsproblem reagerade två av 20 barn på tartazin. I en annan grupp där föräldrarna 

ansåg att deras barn var överaktiva reagerade 19 av 23 barn. De som redan var känsliga 

reagerade redan på ett milligram, medan de andra barnen utan känslighet klarade 50 

milligram.  

 

Enligt Barrett (2007) har det i över 30 år debatterats huruvida tillsatser, däribland färgämnen 

och konserveringsmedel påverkar egenskaper som överaktivitet, ouppmärksamhet och 

impulsivt beteende även kallat hyperaktivitet. I studier som Barrett presenterar har det på 

senare år påvisats ett faktiskt samband mellan vissa tillsatser och just hyperaktivitet. En 

brittisk studie från 2004 är ett exempel, där barn i åldern tre år samt åtta till nio år fick testa att 

dricka någon av de två blandningar man gjort, en med tillsatser och en utan. Under sex 

veckors tid pågick testet och resultatet visade att de blandningarna med koncentrationer av 

konserveringsämnen hade ogynnsamma effekter på barnen i båda åldrarna. Studien visar dock 

att alla barn inte reagerade på blandningarna vilket studiens författare tror kan beror på att 

genetiska skillnader också spelar in. De skriver även om en studie som publicerades i ”The 
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Lancet” hösten 2007, att vissa konstgjorda färgämnen och konserveringsämnet 

natriumbensonat kan förvärra hyperaktivt beteende hos små barn. 

I en studie som Cabuz Ozera, Dumana och Cabuz (2009) gjort förklarar de att det finns cirka 

5000 tillsatser som används i livsmedelsprodukter. Studien skriver om att många forskare vill 

förbjuda användningen av onödiga tillsatser som används av spädbarn och barn. De skriver 

om att några länder har tagit bort vissa livsmedelstillsatser i skolor då det visat sig att de kan 

orsaka beteendeproblem hos barn. 

2.2 Kemiska bekämpningsmedel vid produktion av mat  

Ett bekämpningsmedel är enligt Kemikalieinspektionen (2015) definitionen på en kemisk 

eller biologisk produkt som ska förhindra eller förebygga angrepp av sjukdomar, 

mikroorganismer och insekter på växter, djur och material. Enligt SLU (2015) används 

kemiska bekämpningsmedel även för att kontrollera organismer som kan orsaka besvär för 

människans hälsa. En typ av bekämpningsmedel är växtskyddsmedel och är vanligt inom 

lantbruk. Dess syfte är att skydda grödor mot skadeangrepp från svamp, insekter och ogräs. 

Tack vare att växtskyddsmedlet utvecklades under 1940-talet har det bidragit till en stor 

ökning av världens livsmedelsproduktion med större skördar och en ökad odlingssäkerhet. För 

att ett bekämpningsmedel ska få säljas eller användas i Sverige måste det först vara godkänt 

av Kemikalieinspektionen (SLU, 2015).  

2.2.1 Ekologisk produktion  

Livsmedelsverket (2015) förklarar att mat först är ekologisk när den uppfyllt vissa krav. I den 

ekologiska odlingen får det inte förekomma systematiskt framställda kemiska 

bekämpningsmedel eller innehålla konstgödsel. Dock får vissa naturligt förekommande 

ämnen användas som bekämpningsmedel, som exempelvis svavel. Genetiskt modifierade 

organismer (GMO) är inte tillåtet när det gäller ekologiska livsmedel, vilket innebär en 

förändring av gener i avsikt att förbättra produkten (Livsmedelsverket, 2015). Ett godkänt 

kontrollprogram inom Sverige kontrollerar att livsmedel kan certifieras som ekologiska 

livsmedel. En ekologisk märkning innebär att den innehåller minst 95 procent ekologiska 

ingredienser (Livsmedelsverket, 2015). 

2.2.2 Kemiska bekämpningsmedel och dess effekter 

Vissa studier påstår att människans hälsa påverkas av kemiska bekämpningsmedel då det kan 

finnas kvar rester av det i mat (Widenfalk & Fohgelberg, 2012; Zhang et al., 2014). Enligt 

Naturskyddsföreningen (2013) tillåter dagens lagstiftning en viss resthalt av kemiska 

bekämpningsmedel i livsmedel, och de menar att det finns en risk för människans hälsa då 

halterna överskrider gränsvärdena. De påstår att barn är särskilt utsatta på grund av att deras 

kroppar fortfarande utvecklas och att de äter mer i förhållande till sin kroppsvikt.  

 

Livsmedelsverket (Widenfalk & Fohgelberg, 2012) har gjort en studie om organiska 

fosforföreningar (OP-föreningar) som används för bekämpning av skadeinsekter på grödor. 

De har i studien uppskattat intaget av bekämpningsrester bland svenska konsumenter 

inklusive barn. De beskriver att dessa bekämpningsmedel kan ge hälsoproblem. År 2003 

genomfördes en riksomfattande kostundersökning för barn mellan fyra och elva år. Den 

visade att fyraåringarna hade högst konsumtion av bekämpningsmedlet i förhållandet till sin 

kroppsvikt. De menar att barn kan vara särskilt känsliga av organiska fosforföreningar, då 

tillräckligt höga doser kan ge både akuta och kroniska effekter. Enligt Livsmedelsverket 

(Widenfalk & Fohgelberg, 2012) har dessa organiska fosforföreningar under deras studie helt 
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upphört i Sverige och är på väg att försvinna helt i Europa. Studien pekar ändå på att det är 

viktigt att de förblir förbjudna ur ett hälsoperspektiv.  

Även Zhang et al (2014) har gjort en studie om organiska fosforföreningar. De undersökte om 

bekämpningsmedlet påverkar spädbarns hälsa. Deras resultat visade att det faktiskt fanns ett 

samband och de menar att bekämpningsmedlet kan utveckla neurologiska besvär hos 

spädbarn redan när de ligger i magen genom mammans kost. Undersökningen gjordes på 

grund av att många människor i Kina blir utsatta för dessa bekämpningsmedel då en stor 

mängd används i jordbruket. 249 kvinnor som varit verksamma inom jordbruket deltog i 

studien. Urinprover från kvinnor samlades in på ett sjukhus i Kina och när barnet var tre dagar 

gammalt mättes barnets utveckling av nervsystemet och bedömdes enligt Neonatal Behavioral 

Neurological Assessment. De tittade på barnets funktionsförmåga, reflexer och respons samt 

kontroll av beteendemönstrets stabilitet. Studien visade att bekämpningsmedlet organfosfat 

bidrog till att egenskaper försämrades hos spädbarn. Av de 249 barn som deltog visade det sig 

att tio av dem inte hade ett normalt utvecklat nervsystem, vilket innebär fyra procent.  

2.3 Barns hälsa ur ett pedagogiskt perspektiv  

Förskolemiljön är en av de första miljöerna där barnen möter formellt lärande (Björklid, 

2005). Där sker lärandet utifrån ett planerat innehåll i riktlinjer mot läroplanens strävans mål. 

Enligt (Rydberg, 1996) har pedagogerna ett ansvar att främja barns hälsa. Han menar att 

pedagogerna behöver ge kunskap till barn i tidig ålder om matens betydelse för hälsan som 

kan ge dem bättre förutsättningar senare i livet. Rydberg förklarar detta som ett 

hälsopedagogiskt perspektiv, där levnadsval och matval har betydelse för hälsan. Han tar även 

upp kopplingen mellan kost och ohälsa som kan ha en negativ påverkan för människan, som 

kan ge upphov till olika sjukdomar. 

2.4 Förskollärares åsikter 

I en studie som Cabuk Ozera et al. (2009) har gjort undersökte de förskollärarna åsikter om 

tillsatser. Studiens mål var att utvärdera förskolepersonalens kunskap om kemiska tillsatser 

relaterade till mat. Deras enkätundersökning visade att de hade en viss kunskap om dessa 

begrepp och att alla var eniga om riskfaktorn i dessa produkter men att de inte hade hela 

kunskapen om den. Viss personal hade inte tillräckligt med information om kunskap inom 

ekologiska och oekologiska livsmedel, och de var även förvirrade kring de olika begreppen 

och vad som innehåller vad. Förskollärare ansåg att de inte serverade tillräckligt med berikade 

livsmedel till barnen.  

2.5 Teoretisk utgångspunkt  

Studiens teoretiska utgångspunkt är baserad på Piagets teori om individuell konstruktivism 

(Kroksmark, 2011). Piaget menar att det enda sättet människan kan skapa kunskap på är 

genom mentala konstruktioner som utvecklas i samspel med omgivningen. Kunskap är därför 

något som tillhör individen även om vi kan anta att den överensstämmer med andra individers 

kunskapskonstruktioner. Kunskap är något som individen bär med sig inuti sitt huvud 

oberoende av vilket sammanhang den befinner sig i.  

I min studie vill jag komma åt den enskilde förskollärarens uppfattningar om kemiska 

produkter i mat samt ekologisk mat. Utifrån min teoretiska utgångspunkt ses kunskapen som 

individuell och oberoende av sammanhanget som individen befinner sig i. För att komma åt 

deras uppfattningar har jag därför valt att göra individuella intervjuer.  
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3 Metod  

3.1 Urval 

För att jag skulle få svar på mina frågeställningar i förhållande till mitt syfte intervjuade jag 

totalt sex kvinnliga förskollärare. För att få en större spridning gjorde jag intervjuerna på två 

olika förskolor i två olika kommuner. De utvalda personerna arbetade på samma förskola 

inom de olika kommunerna men på olika avdelningar. På den ena förskolan intervjuade jag 

två förskollärare och på den andra intervjuade jag fyra stycken. Jag valde medvetet en 

förskola som får mat lagad från ett centralkök och en förskola som har en egen kock och får 

maten lagad på förskolan. Förskollärarna har varit verksamma inom förskolan mellan två och 

30 år. Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval och de förskolor jag valde att kontakta 

ligger i mellersta Sverige. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

I min undersökning valde jag att göra semistrukturerade intervjuer, som förekommer i 

kvalitativa studier (Bryman, 2011). I semistrukturerade intervjuer finns specifika teman som 

ska beröras under intervjun som kallas för intervjuguide. Därför använde jag mig av ett färdigt 

frågeschema med hade även plats för följdfrågor. Enligt Bryman är det viktigt att intervjuaren 

gör sig väl bekant med de olika frågorna som ingår i frågeschemat. Jag hade därför förberett 

mig väl innan jag åkte ut till respondenterna genom att vara påläst och trygg i mina frågor. I 

en semistrukturerad intervju är det viktigt att formulera frågeställningarna på ett bra sätt för 

att få fram användbara svar i sitt resultat. Eftersom mitt syfte var att ta reda på förskollärarnas 

uppfattningar om kemiska produkter och ekologisk mat i förskolan så hade jag några frågor 

om det. Jag undvek att ställa ja och nej-frågor och använde mig istället av öppna frågor för att 

få ett mer utformat svar av respondenterna. Trost (2010) beskriver att syftet med en 

semistrukturerad intervju är att intervjun ska vara öppen och anpassningsbar efter 

respondenternas svar. 

3. 3 Genomförande  

Den första kontakt jag tog med förskolorna var att ringa upp förskolecheferna. Jag berättade 

vem jag var och vilket syfte jag hade med min undersökning, och att jag ville intervjua några 

förskollärare från varje förskola. Jag fick ett godkännande av cheferna och gick vidare med att 

ringa upp de förskollärare jag fick namn på. Även förskollärarna fick reda på mitt syfte med 

undersökningen genom ett informationsbrev och utifrån det avgjorde de om de ville delta. Jag 

tillsammans med förskollärarna bokade in en tid för intervju. Intervjuerna genomfördes 

enskilt efter varandra under samma dag. För att underlätta för respondenterna åkte jag ut till 

förskolorna och genomförde intervjuerna på deras arbetsplats i personalrummet, där de 

befinner sig i en välkänd och trygg miljö (Bryman, 2011). Eftersom jag gjorde min 

undersökning själv valde jag att spela in intervjuerna via telefon så att jag kunde koncentrera 

mig på själva intervjufrågorna. Jag började intervjun med några uppvärmningsfrågor för att få 

igång ett samtal, och därefter frågor kring mitt syfte och mina frågeställningar. Efter 

intervjuerna transkriberades deras svar ner. Varje intervju tog mellan tio och femton minuter 

beroende på hur utförliga svar jag fick.  

3.4 Databearbetning  

Jag analyserade det empiristiska materialet genom att lyssna igenom alla respondenternas svar 

via telefoninspelningarna och transkriberade ner det i ett dokument. Sedan läste jag igenom 

dokumentet för att försöka hitta mönster i respondenternas svar. Jag tittade även efter om jag 

kunde dela in det empiristiska materialet i kategorier utefter tolkningar av insamlad data. Jag 
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valde i resultatet att sammanfatta respondenternas svar under olika kategorier och 

underkategorier och ta ut några citat ifrån dem.   

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet skiljer sig lite beroende på om man gör en kvantitativ eller 

kvalitativ studie. Eftersom jag utgick från en kvalitativ studie var intervjufrågorna öppna och 

tydligt formulerade, så att risken för att de skulle missförstås skulle vara mindre. Alla 

intervjuer spelades in på telefon och undersökningens trovärdighet är därför ganska hög 

eftersom ingen information har gått förlorad. 

3.6 Etiska överväganden  

När man gör en undersökning är det viktigt att förhålla sig till forskningsetiska regler. Bryman 

(2011) beskriver att det finns fyra etiska principer, som jag noggrant följde under min 

undersökning. Den första principen kallar han för informationskravet och den handlar om att 

ge information kring sin undersökning och vikten av det vid ett examensarbete, samt att 

informera om att de när som helst kan avbryta att medverka i undersökningen även om de från 

början samtyckt till att delta. Den andra principen är samtyckeskravet och det innebär att 

deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet är den tredje principen och handlar om att uppgifter om alla som deltar 

i undersökningen behandlas med största konfidentialitet. Den sista principen är 

nyttjandekravet och den innebär att uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsområdet. 
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Resultat 

Namnen som används i resultatbeskrivningen är fiktiva. Mia, Carin, Kerstin och Helena 

arbetar på ena förskolan där maten kommer från ett centralkök medan Saga och Marie arbetar 

på den andra förskolan som har en egen kock.  

4.1 Förskollärarnas uppfattning om kemiska tillsatser  
När mina respondenter ska beskriva deras uppfattning om vad kemiska tillsatser är får jag lite 

olika svar från dem. Vissa har uppfattningar om att de förändrar egenskaper i maten, är dålig 

mat, något som är oäkta/ halvfabrikat och dåligt för hälsan.  

4.1.1 Något som ändrar matens egenskaper  

Några av förskollärarna tänker på hållbarhet när de hör begreppet kemiska tillsatser, och 

nämner konserveringsmedel. Ju mer konserveringsmedel det finns i ett livsmedel desto längre 

är hållbarheten hos varan och maten kan på det sättet förvaras enklare, menar någon. Några 

beskriver att de hör mycket om E-ämnen och att det är det de tänker på när de hör begreppet 

kemiska tillsatser. De nämner ingenting om andra kemiska tillsatser som påverkar matens 

egenskaper.  

”Oj, jag tänker på typ……vad heter det ämnet man ska tillsätta för att det ska hålla sig längre? 

Konserveringsmedel, just det”. Jag har dålig med kunskap om kemiska tillsatser”, säger Mia.  

”Då tänker jag på hållbarhet och för att kunna förvara maten enklare”, förklarar Helena. 

4.1.2 Dålig mat 

Vissa av respondenterna har uppfattningar om att kemiska tillsatser bidrar till dålig mat. De 

menar att kemiska tillsatser inte ska finnas i maten och de har en negativ inställning till detta. 

En beskriver att hon väljer bort varor med mycket tillsatser och väljer istället bättre alternativ 

om det finns.   

”Det är sådant som man inte ska ha i maten”, säger Carin. 

4.1.3 Något som är oäkta/halvfabrikat 

Att mat med kemiska tillsatser är onaturligt och inte är lagad från grunden är några av 

förskollärarnas uppfattning. En påstår att den är fejk och sådant som inte är äkta. De flesta 

förknippar kemiska tillsatser med mat som är halvfabrikat eftersom den inte är lagad från 

grunden, och de menar att mycket av maten i förskolan är just halvfabrikat.  

”Jag tänker på halvfabrikat men jag har egentligen inte någon större uppfattning vad det är, det är ett 

svårt begrepp”, säger Saga.  

4.1.4 Dåligt för hälsan 

Några förskollärare har en uppfattning om att kemiska tillsatser är dåligt för hälsan. De påstår 

att det är negativt för hälsan om man äter mat som innehåller kemiska tillsatser. Att undvika 

dem i största mån är något en av mina respondenter gör.  

”Då tänker jag på sådana saker man äter som inte är bra”, säger Carin.  

4.2 Kopplingar mellan kemiska tillsatser och barns hälsa 

Alla respondenterna är medvetna om att det är viktigt att äta bra mat för hälsans skull. Några 

av dem tycker att maten i förskolan inte alltid tas så seriöst, och menar att det borde vara 

viktigare eftersom maten har en stor påverkan på hälsa. En menar att det såg annorlunda ut 
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förr. Då var föräldrar inte lika upptagna med sina jobb och barnen fick mat lagad från 

grunden. 

4.2.1 Negativ koppling  

Kemiska tillsatser som man får i sig via halvfabricerad mat har en negativ påverkan på barns 

hälsa enligt de flesta respondenterna, men det skiljer sig i vilken utsträckning som den är 

negativt för dem. Beroende på förskollärarnas medvetenhet anser vissa att det påverkar mer 

än andra. Några anser att det inte är bra för barns framtida liv. De förklarar att barn tillbringar 

långa dagar på förskolan och att de äter många måltider där och därför anser de att det är 

viktigt att barnen får i sig tillsatsfri mat så att de orkar med dagarna.  

”Kemiska tillsatser är inte bra för hälsan och framför allt inte för barn. Får man inte bra mat mår man 

inte bra. I långa loppet med tillsatser i maten är det negativt för barns hälsa”, förklarar Kerstin. 

4.2.2 Ingen koppling 

Någon påstår ändå att kemiska tillsatser mat inte påverkar barnen. En av förskollärarna menar 

att barn idag är vana att få i sig kemiska tillsatser och tror därför inte att det påverkar barns 

hälsa. Hon menar att det idag är vanligt att det förekommer mat som är halvfabrikat i hemmen 

och på förskolan eftersom tiden inte finns för att laga mat från grunden.  

”Dagens barn och deras kroppar tror jag är vana kemiska tillsatser. Det är idag säkert mycket snabbmat i 

många familjer. Förr tror jag att maten var mer hemgjord, som till exempel när jag var liten. Idag ska allt 

gå fort och maten ska vara färdig direkt”, berättar Helena.   

4.3 Förskollärarnas uppfattning om ekologisk mat  

När det handlar om hur respondenterna uppfattar ekologisk mat beskrivs det på olika sätt. 

Några påstår att det handlar om närproducerat, att det är mat som lagas från grunden eller är 

producerad på annat sätt än konventionell mat. Samtliga förskollärare har uppfattningar om att 

ekologisk mat är bra för hälsan.  

4.3.1 Naturlig/äkta 

Några av respondenterna har uppfattningar om att ekologisk mat handlar om närodlat och 

tycker att man ska köpa närodlade livsmedel från bönderna i trakten. Andra har uppfattningar 

om att ekologisk mat är lagad från grunden, är fri från kemikalier och att den inte innehåller 

något konstgödsel.  

”Den är närproducerad och utan massa olika ämnen i. Den känns renare och fräschare”, menar Saga. 

4.3.2 Bra mat som är bra för miljön och hälsan  

Samtliga förskollärare har uppfattning om att ekologisk mat är bra för hälsan, och en menar 

att den är lika bra för miljön. Någon av respondenterna menar att ekologisk mat är lagad på 

bra råvaror utan tillsatser.    

”Jag vill ju tro att ekologisk mat är bättre för hälsan och inte bara för vår planet”, menar Kerstin. 

               ”Ekologisk mat är för mig mat som är lagad på bra råvaror utan tillsatser”, förklarar Marie.  

4.3.3 Dyr mat  

Alla respondenter har en uppfattning om att den ekologiska maten är dyrare än vanlig mat. De 

är eniga om att ekonomin är något som styr den ekologiska maten. En förskollärare påstår att 

det är ekonomi mer än kunskap som styr när det gäller inköp av ekologiska matvaror. Några 
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tycker att det borde läggas mer pengar på ekologisk mat eftersom maten är en sådan viktig del 

för barns hälsa.  

”Jag tänker att ekologisk mat är dyr, för det är dyrare än annan mat”, säger Saga. 

”Min uppfattning är att det är ekonomi mer än kunskap som styr inköp av ekologisk mat”, berättar 

Kerstin. 

4.4 Kopplingar mellan ekologisk mat och barns hälsa 

Alla är överens om att det är bättre med ekologisk mat för barns hälsa. En förskollärare ställer 

sig frågan varför man annars skulle ha det på förskolan.   

4.4.1 Positiv koppling 

Eftersom alla har en bra bild av att ekologisk mat kopplat till barns hälsa gör förskollärarna en 

positiv koppling till detta. Några av respondenterna tror och hoppas att det är bättre för barns 

hälsa men ger inga konkreta argument till varför det skulle vara det. Det känns som om att det 

bara är en känsla som förskollärarna har. Några är mer insatta i vad ekologisk innebär och har 

konkreta argument till varför det skulle vara bättre för barns hälsa. En menar att ekologisk 

mat är mer näringsrikt och anser därför att det är viktigt att det förkommer ekologisk mat på 

förskolan för barns hälsa. En annan förskollärare bor på en gård där de är uppfödare av 

ekologiskt kött och berättar att kontrollen för ekologiska livsmedel är hård. Hon påstår att den 

ekologiska maten är mat som är lagad på bra råvaror och är framförallt något som barnen ska 

få i förskolan.  

”Den är bra för barns hälsa. Jag tycker det är viktigt att barn får så mycket som möjligt med ekologisk 

mat. Den är mer näringsrik”, förklarar Kerstin.  

”Jag tror det är bättre med ekologiskt mat, varför skulle man annars ha det?”, säger Mia.  

4.5 Kemiska produkter i mat samt mat som är ekologisk 

producerad 

Vilka uppfattningar förskollärarna har om maten som serveras på förskolan med avseende på 

innehåll av kemiska produkter och om den är ekologisk producerad såg lite olika ut eftersom 

jag var på två olika förskolor och gjorde mina intervjuer.  

4.5.1 Kemiska produkter i maten på förskolan 

På ena förskolan där de får mat från ett centralkök påstod respondenterna att mycket av maten 

är halvfabrikat och därmed får de i sig kemiska produkter via maten. De tycker inte att det ska 

vara så och vill att mer mat ska vara lagad från grunden. En av respondenterna förstår ändå 

varför den är halvfabrikat. Hon menar att maten lagas i stora mängder, både till skola och till 

förskola, och för att kunna spara tid och pengar är därför maten halvfabrikat. På den andra 

förskolan får de mat som lagas av en kock på förskolan och där är mycket av maten lagad från 

grunden. Hon vill tro att det finns förutsättningar till bra mat utan kemiska produkter på 

hennes förskola.  

”Vi har en egen kock som lagar mat från grunden. Jag tror han i möjligaste mån använder bra varor”, 

förklarar Marie. 

”Mycket är halvfabrikat men det ska ju inte vara det. De har plockat bort smaksatt fil men det är i syfte 

att ta bort socker. De har även tagit bort sylt, och på vissa förskolor har de bara lättmjölk men det är 

också i syfte att minska på sockret. Det är inte E-nummer som det pratas om då”, beskriver Helena. 
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4.5.2 Ekologisk mat på förskolan 

Nästan alla förskollärare är eniga om att mjölken på förskolan är ekologisk. Några menar även 

att en del frukt och grönt är ekologiskt, likaså torrvaror och filmjölk. En av respondenterna 

menar att det inte framkommer något om det. Här är det mer en generell uppfattning om 

ekologiska alternativ i förskolan och det visar sig inte utifrån mina intervjusvar att det är mer 

eller mindre ekologisk mat på den ena eller den andra förskolan. Alla är eniga om att det inte 

är något de kan styra över i förskolan. Förskollärarnas uppfattningar om ekologiska alternativ 

är något som är positivt och de flesta av respondenterna anser att det borde finnas mer av det 

på förskolan. 

”En del av maten på förskolan är ekologisk, som mjölk, en del frukt och grönt, och en del torrvaror. 

Annars tror jag inte det är så mycket ekologiskt. Jag tror absolut att ekologisk mat är bättre alternativ 

och barnen ska ju ha det bästa”, förklarar Marie 

”Alla får ekologisk mjölk och bananerna ska vara ekologiska. Även filmjölken är ekologisk. Men det är 

inget val vi har, det är bara något vi får”, menar Helena.  
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5 Diskussion  
 

5.1 Resultatdiskussion  
 

Samtliga som deltog i studien har en uppfattning om att hälsa är en viktig faktor för barns 

utveckling och att förskollärarna har ett ansvar att värna om barns hälsa, precis som det står 

beskrivet i Läroplanen (2010). Å andra sidan så ger respondenterna en tydlig bild av att 

kemiska produkter i mat inte är bra för barnen, men att de inte kan påverka maten i förskolan. 

Jag upplever att förskolläraren inte pratar med barnen om kemiska produkter i mat och hur de 

i så fall skulle påverkar dem. Kan det ha att göra med den bristfälliga kunskap om det som 

finns. Att ge barn kunskap i tidigt ålder om vad hälsa innebär är något Ryberg (1996) skriver 

om.  

 
I den studie som Cabuk Ozera et.al (2009) gjorde om förskollärarnas åsikter, där det visade 

sig att många hade en viss uppfattning om kemiska tillsatser och att alla var eniga om 

riskfaktor i den, kan jag se ett samband med min studie. Som jag har tolkat det kan jag se 

att förskollärarna i min studie har en mindre eller större uppfattning om vad kemiska 

tillsatser innebär och att de flesta av dem anser att kemiska tillsatser kopplat till barns 

hälsa är mindre bra. Några av respondenterna nämnde att kemiska tillsatser är ett begrepp som 

är svårtolkat och att de inte har tillräckligt med kunskap inom det. Nästan alla förskollärare 

var medvetna om att det förekommer ekologiska livsmedel på förskolan, medan en 

förskollärare inte hade reflekterat över det och berättade att det inte framkom alls vad hon 

visste. Vilket visar att alla inte lägger märke till vad som är ekologiskt och inte. De flesta av 

förskollärarna har alltså kunskap om att det förekommer ekologiska alternativ på förskolan 

men att det även finns en oklarhet i vad begreppet ekologiskt innebär, vilket även visade sig i 

Cabuk Ozera et al (2009). Utan att lägga någon värdering i vilken mat som är bäst så är det 

tydligt att förskollärare har olika kunskap om kost generellt, kemiska tillsatser i mat, och hur 

ekologisk mat kan påverka barns hälsa. Kanske borde detta lyftas in under utbildningen till 

förskollärare så alla förskollärare blir medvetna om vad kemiska tillsatser är och dess 

eventuella påverkan på barns hälsa.  

 

Tidigare forskning visar att kemiska tillsatser kan ha en negativ påverkan på barn 

och kan påverka egenskaper som överaktivitet, ouppmärksamhet och hyperaktivitet (Barrett, 

2007; Rowe KS & Rowe KJ, 1994). Min studie visar att förskollärarnas uppfattning om 

kemiska tillsatser är negativ vilket har ett samband med forskningen, och några av 

respondenterna nämner konserveringsmedel som en kemisk tillsats. Deras uppfattningar om 

kemiska tillsatser sträcker sig endast till konserveringsmedel och inte till andra E-nummer. 

Kan det möjligen bero på att de inte tänker generellt på det när det handlar om mat i 

förskolan. Tidigare forskning som jag tagit del av handlar just om 

konserveringsmedels påverkan kopplat till barns hälsa, men också om färgämnen. Det kanske 

kan bero på att andra tillsatser inte påverkar barn på samma sätt eller att forskning saknas 

inom det. Min studie visar som sagt på att förskollärare har en negativ uppfattning om 

kemiska tillsatser, men att de inte kan säga på vilket sätt de påverkan barns hälsa och 

eventuellt vilka effekter det kan få på barnen. Varför de flesta förskollärarna inte alls är 

positiva till kemiska tillsatser tycker jag ändå är lite märkligt för de bidrar ju trots allt bland 

annat till längre hållbarhet i livsmedel och till mat som är mer attraktiv för ögat 

(Livsmedelsverket, 2008). Något som jag tror kan vara orsaken till detta kan vara medias syn 

på kemiska tillsatser. De framställer ofta kemiska tillsatser som något negativt och 

ohälsosamt. På den senare tid har det debatterats mycket i tv-nyheter och i böcker huruvida de 

används och hur vi människor påverkas av kemiska tillsatser i mat. 
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Alla respondenter har en positiv uppfattning av ekologiska livsmedel och menar att det är bra 

för barns hälsa, men hur och på vilket sätt det skulle vara bättre är det färre som beskriver.  

Några påstår att den är närproducerad vilket inte hör ihop med ekologisk mat. Endast en av de 

sex respondenterna beskriver att ekologisk mat är fri från kemikalier och konstgödsel vilket 

stämmer överens med Livsmedelverket (2015). Eftersom vissa bekämpningsmedels har 

upphört helt i Sverige enligt Livsmedelsverket (Widenfalk & Fohgelberg, 2012) kanske det 

kan vara en anledning till varför respondenterna inte kan förklara mer på vilket sätt ekologisk 

mat skulle vara bättre för barns hälsa. Den studien som Zhang et al. (2014) har gjort är inte på 

svenska barn. Även det kan vara en anledning till varför svenska förskollärarna inte är så 

insatta i sambandet mellan ekologisk mat och bekämpningsmedel. Jag kan återigen se att det 

är ett diffust begrepp hos respondenterna och att de har olika uppfattningar om vad ekologisk 

mat innefattar. Men jag tycker inte att det är så konstigt att förskollärare inte har all kunskap 

om vad det ekologisk mat innebär. Det är ju faktiskt inget förskollärarna får utbildning i under 

förskollärarutbildningen eller på sin arbetsplats. Jag tror det handlar mer om ett intresse hos 

förskollärarna om de har kunskap inom detta.  

 

5.2 Metoddiskussion  
 

Jag har i min undersökning använt mig av semistrukturerade intervjufrågor och använde mig 

av en intervjuguide vid intervjuerna för att känna mig mer trygg i frågorna och för att alla 

respondenter skulle möta ungefär samma frågor. Genom respondenternas svar har det gett mig 

en inblick i hur förskollärarna uppfattar kemiska produkter i mat samt ekologisk mat i relation 

till barns hälsa. Jag tycker att metoden har fungerat bra och mina frågeställningar har 

besvarats genom respondenternas öppna svar. Hade tiden funnits hade jag velat använda mig 

av enkäter för att komplettera intervjusvaren. Jag tror att det hade kunnat ge mig en bredare 

bild på förskollärarnas uppfattningar inom mitt ämne eftersom jag då hade nått ut till fler 

respondenter.  

 
Det hade nog varit intressant och eventuellt mer givande om intervjuerna även skett med 

kock/kokerskor eller med kostchefer inom kommunerna eftersom de har en större påverkan 

och oftast är mer insatta när det gäller mat i förskolan. Det hade även varit spännande om mitt 

resultat hade sett annorlunda ut ifall jag gjorde mina intervjuer med förskollärare på några 

privata förskolor där de ofta får bestämma mer över sina måltider. Hade tiden varit längre för 

min undersökning hade jag antagligen jämför en kommunal förskola med en privat förskola.  
 

Även om det var skillnader i vilken grad man tyckte något var negativt eller positivt så var det 

väldigt liknande uppfattningar hos förskollärarna om kemiska produkter i mat samt ekologisk 

mat. Kan detta ha berott på mitt sätt att ställa frågan. Efter reflektion så kommer jag fram till 

att jag möjligen kunde ha haft lite fler frågor för att komma djupare in på ämnet med 

förskolläraren men samtidigt så tror jag att de svar jag fick nu visar på en sanningsenlig bild 

över hur det ser ut idag. Det finns även en möjlighet att svaren hade sett annorlunda ut och att 

studien fått mer tyngd ifall jag använt mig av fler respondenter.  

 

5.3 Vidare forskning 
 

När jag genomförde mitt arbete visade det sig att kunskapen bland de förskollärare jag 

intervjuade inte var så stor inom kemiska produkter i mat samt ekologisk mat. Så därför 

tycker jag det är viktigt att forskningen inom detta fortsätter. Som jag nämnde i 

metoddiskussionen hade det varit intressant att jämföra förskollärarnas uppfattning om 



14 
 

kemiska produkter i mat samt ekologisk mat, på en privat och en kommunal förskola. Detta 

för att se om uppfattningar skiljer sig beroende på om man är en förskollärare på en privat 

förskola, där min uppfattning är att man har mer att bestämma över, eller om man är en 

förskollärare på en kommunal förskola där min uppfattning är att man inte har lika mycket att 

bestämma över. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta lite om måltiderna ni har på förskolan?  

 Tidpunkter, bordsplacering, rutiner, vilken mat, varighet, samtalsteman 

 

2. Kan du berätta lite om det finns något systematiskt arbete kring mat och kring mat 

och hälsa på din förskola? Hur ser i så fall detta ut? 

 

3. Vad tänker du på när jag säger kemiska tillsatser?  

 Uppfattningar om kemiska tillsatser 

 Uppfattningar om egna kunskaper om kemiska tillsatser 

 Kopplingar mellan kemiska tillsatser och barns hälsa 

 

4. Hur upplever du att maten som serveras på din förskola är med tanke på kemiska 

tillsatser? 

 Uppfattningar om tillsatser i de olika måltiderna 

 Påverkningsmöjligheter av olika måltider 

 

5. Vad tänker du på när jag säger ekologisk mat?  

 Uppfattningar om ekologisk mat 

 Uppfattningar om egna kunskaper om ekologisk mat 

 Kopplingar mellan ekologisk mat och barns hälsa 

 

6. Hur upplever du att maten som serveras på din förskola är med tanke på ekologisk 

alternativ? 

 Uppfattningar om ekologiska alternativ i de olika måltiderna 

 Påverkningsmöjligheter av olika måltider 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

 

 

 

 

Informationsbrev 

Syftet med min studie är att skapa mer kunskap om förskollärarnas syn på kemiska tillsatser 

och användandet av kemiska produkter i produktion av mat, och vilken betydelse det har för 

barns hälsa. Studien ingår som ett examensarbete i Förskollärarprogrammet vid Karlstads 

Universitet. Intervjun kommer ta cirka 15 minuter.  

Du som intervjuas för undersökningen behandlas med anonymitet och ingen utomstående 

kommer på något vis kunna identifiera dig som respondent i resultatet. All insamlad 

information kommer enbart brukas i detta specifika undersökningssyfte. Det insamlade 

materialet, i detta fall en inspelad intervju, kommer inte delas med någon utomstående. Vid 

undersökningens slut kommer allt material i form inspelning och transkriberingar förstöras. 

Deltagandet är frivilligt och du som respondent kan avbryta när som helst utan att ange orsak.   

 

 

 

 

Vid frågor kontakta gärna mig.  

 

Lovisa Bäckström 

Student vid Karlstads Universitet 

lovisabackstrom@hotmail.com 

0730843111 

 

mailto:lovisabackstrom@hotmail.com
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av studiens syfte och upplägg och vill delta i en intervju om förskollärarnas 

syn på kemiska tillsatser och användandet av kemiska produkter i produktion av mat, och 

vilken betydelse det har för barns hälsa. Jag har informerats att intervjun kommer spelas in 

och att inspelningen kommer förstöras efter transkribering. Under studiens gång har jag som 

deltagare rätt att, utan att lämna någon redogörelse, vägra delta i den fortsatta studien. 

Materialet kommer då inte användas utan kasseras.    

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke att bli intervjuad.   

 

___________________________________________________________________________

Underskrift                                        Datum, ort                                                Telefonnummer 

 


