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Abstract 

The aim of the study was to gain increased knowledge of children's percep-

tions of different foods, nutrients and their usefulness to the body. Semi-

structured interviews were conducted in the study. The interviews were con-

ducted in a department with children between the ages of 4-5 years. Pre-

school manager, preschool teacher and custodian had to approve participation 

and children's involvement in the study before the interviews were con-

ducted. The study was based on the socio-cultural perspective, since we learn 

in social contexts and that we are all part of several different cultures.  

Through the interviews, a pattern could be read which permeated all interven-

ers with the children who gave a result to the study. It also provides a com-

plete picture of the studies conducted in the literature review, where equiva-

lent results can be read from all, that is, children already have good insight 

into what is healthy and not healthy, but also that more knowledge in food 

and nutrition needed to make good choices. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få ökad kunskap om barns uppfattningar om olika 

livsmedel, näringsämnen och vilken nytta de gör för kroppen. I studien ge-

nomfördes semistrukturerade intervjuer där fem barn deltog aktivt. Intervju-

erna utfördes på en avdelning med barn i åldrarna 4–5 år. Studien utgick från 

det sociokulturella perspektivet som utgår från att vi lär i sociala samman-

hang och att vi alla ingår i flera olika kulturer. 

Resultatet visar bland annat ett mönster som genomsyrade intervjuerna med 

barnen och att tiden på dagen påverkar svaren. Det ger även en samlad bild 

av de gjorda studierna som finns med i litteraturgenomgången där likvärdiga 

resultat går att utläsa från samtliga det vill säga att barn redan har bra insikt 

på vad som är nyttigt och onyttigt men även att mer kunskap inom livsmedels 

och näringslära behövs för att kunna göra bra val. 

Nyckelord 

Livsmedel, näringsämnen, nytta för kroppen, barns uppfattningar  
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1 INLEDNING 

Bristande kunskaper om livsmedel och näringsämnen kan ha stor betydelse 

för barnens framtida hälsa. Barn behöver kunskaper om livsmedel och nä-

ringsämnen för att kunna göra bra matval i livet. Förskollärare och alla som 

är verksamma inom förskolan har ett stort ansvar som innebär att barnen 

måste få i sig den näring varje dag som de behöver för att orka med dagen. 

I förskolans läroplan framgår det att ”förskolans verksamhet ska präglas av 

en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” 

(Skolverket, 2016a, s. 9). De pedagogiska måltiderna är ett viktigt verktyg 

inom förskolan som behöver ses som ytterligare ett lär tillfälle. Där kan vi 

göra skillnad för barnens framtid. En bra utgångspunkt för att samtala med 

barnen om mat är att ha kunskaper om hur barn ser på livsmedlens betydelse 

för hälsan.  

Livsmedelsverket är den organisation i Sverige som ger riktlinjer för vilken 

mat som ska serveras på förskolorna. I Livsmedelsverkets rapport ”Bra mål-

tider i förskolan” kan man läsa vilken mat som barn bör äta, hur ofta de bör 

äta det och vad maten innehåller och vad den har för nytta i kroppen (Livs-

medelverket, 2016a). 

Karlberg (2011) visar att det är möjligt att introducera hem- och konsument-

kunskap så tidigt som för tre-åringar. Pedagogerna i förskolan menar att ge-

nom tidiga erfarenheter inom ämnet kan barnen utveckla en hälsosam syn på 

mat och även förvärva kunskaper inom ämnen som matematik, svenska, na-

turvetenskap och hållbar utveckling. Pedagogerna anser att det är viktigt att 

goda kostvanor grundläggs tidigt i livet och vill gärna att även familjerna ska 

bli påverkade av projektet. Detta är ett pilotprojekt och kallas ”Sinnenas mat” 

där barnen får vara delaktiga genom att laga maten, smaka och mäta och däri-

genom kan flera viktiga ämnen vävas in. Barnen lär sig många nya ord och 

ämnet kemi får de in genom att diskutera varför vatten bildar ånga eller var-

för grädde blir smör när det vispas länge. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra till ökade kunskaper om vilka uppfattningar 

som finns bland barn om olika livsmedels betydelse för hälsa. Vilken mat är 

bättre eller sämre för kroppen tillexempel. Livsmedel och näringsämnen fall-

ler inom ramen för kemi som vi enligt läroplanen ska integrera i undervis-

ningen på förskolan.  

• Vilken mat anser barn att de bör äta varje dag och varför? 

• Vilken mat anser barnen att man bör äta mer sällan och varför? 

1.2 Bakgrund 

Livsmedelsverkets riktlinjer bidrar till ökad kunskap om födoämnen och hur 

måltiderna bör vara sammansatta och fungerar som ett verktyg där försko-

lorna kan ta stöd för val av livsmedel i verksamheten. De bidrar även med ny 

kunskap om livsmedel som vi använt men som inte längre är så bra för hälsan 

som vi förut trodde (Livsmedelverket, 2016). 

I den tidigare läroplanen för förskola står det att förskolan skall lägga stor 

vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningsätt och en po-

sitiv framtidstro skall prägla verksamheten (Skolverket,1998). Genom att for-

mulera detta som en del av uppdraget så borde måltiderna kunna inkluderas i 

detta stycke. Måltiderna är en stor del av dagen på förskolan, endel barn har 

sitt största födointag på förskolan och därför bör måltiderna ses som ett peda-

gogisk lärande och verktyg.  

Måltiderna skulle kunna inkluderas som en egen del i läroplanen där kosthåll-

ning och god hälsa lyfts fram. Inte heller i den reviderade upplagan av läro-

planen så lyfts måltiderna som en viktig del av verksamheten. 

Som tidigare nämnt kan man läsa att förskolans verksamhet ska präglas av en 

pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet 

(Skolverket, 2016). Även här skulle måltiderna kunna nämnas men det gör de 

tyvärr inte. Ska barnen få goda kostvanor och kunskap om vad som är bra 

och dålig mat så måste de ges kunskap tidigt i livet av det. 

Livsmedelverket lyfter osunda matvanor som den största orsaken till sjukdo-

mar i Sverige. Maten eller det vill säga dåliga matvanor är det största hotet 

mot folkhälsan men väljer man istället hälsosam mat så kan det gynna både 

individ och folkhälsan. Genom kontinuerliga samtal om bra mat och dålig 

mat samt olika näringsämnen så kan man ge barnen möjligheten till ett hälso-

sammare liv. Det ska vara ett självklart inslag under dagen att samtala om 
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mat och kan göra enorm skillnad. Livsmedelverket tar upp att uppemot en 

fjärdedel av befolkningen riskerar att bli sjuka eller dö i förtid av hjärt och 

kärlsjukdomar, diabetes och cancer på grund av sitt födointag. De osunda 

matvanorna är nu ett större hot mot hälsan än tobak och alkohol. Idag anses 

vart femte barn vara överviktigt och fortsätter trenden att hålla i sig så kom-

mer var fjärde svensk lida av fetma är 2025. Vid undersökningar om olika 

matvanor så kan man tydligt se att många äter för lite frukt, grönsaker och 

även för lite fullkorn men får i sig för mycket salt och socker (Livsmedelver-

ket, 2016b). 

Inera (2018) anser att ett barns matpreferenser grundas tidigt i livet, i hemmet 

med föräldrarna och för att senare även formas efter förskolans matpreferen-

ser. Därför anser de att det är viktigt att alla barn får positiva erfarenheter av 

mat och att alla barn får chansen att prova många olika hälsosamma livsme-

del genom livet. 

Genom min studie vill jag visa barns uppfattningar kring livsmedel och kring 

vilka tankar, frågeställningar och erfarenheter de har kring mat kontra nyttig 

och onyttig mat. BAMM är ett intressant forskningsprojekt där forskarna inte 

vill forska om barn utan med barn istället. De har därför valt att ta med bar-

nen i forskningens alla faser och har utgått från barnens intressen och fråge-

ställningar. Projektet handlar om barn, mat och hälsa och om hur barnen kan 

öka kontrollen över och förbättra sin hälsa genom medvetna val (Brembeck 

m.fl. 2010).  

  



Barns uppfattning om olika livsmedel, näringsämnen och nytta för kroppen 

  Anna Johnsson 

4 

 

2 FORSKNINGS- OCH 

LITTERATURGENOMGÅNG 

En avhandling som jag valt att ta med i studien har en huvudsaklig inriktning 

som handlar om elevers intresse för och erfarenheter av naturvetenskapligt 

innehåll i och utanför skolan vilket även inkluderar hälsa och kost. Det base-

ras på ett empiristiskt underlag som kommer från ett världsomspännande 

forskningsprojekt som heter ”the Relevance of Science Education (ROSE)”. 

Avhandlingen handlar om elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena i 

skolan och hur det påverkar dem genom skolgången. Studien kom fram till 

att genom att göra samhällskopplingar i undervisningen kan det öka elevers 

intresse för naturvetenskap (Jidesjö, 2012).  

Det ska kännas relevant och aktuellt även på förskolan så barnen kan appli-

cera det de lär sig i sin egen livssituation och få bra erfarenheter som de kan 

använda sig av även längre fram.  

Sepp (2015) kom fram till i sin studie att det historiskt sett skett en stor för-

ändring i synen på måltiden. Det började med att avdelningarna på försko-

lorna hade egna tillagningskök där maten lagades till att på 1980-talet anses 

att det inte längre behövdes. Maten kom från stora centralkök och värmdes på 

förskolorna av den anställda kocken. Detta är dock något som allt fler försko-

lor tar avstånd ifrån eftersom det inte gynnar miljön eller kvaliteten på maten. 

Tidigare var det ett tätt samarbete mellan pedagogisk personal och köksper-

sonal men numera svarar de till olika chefer med olika mål att sträva efter. 

Sepp (2015) anser i sin studie att får vi in måltiden i verksamheten igen så får 

vi barnen delaktiga på ett naturligt sätt. Barnen får då en naturlig koppling till 

mat och olika livsmedel som de får uppleva med alla sina sinnen. Barnen får 

även träna olika färdigheter på ett lustfyllt och roligt sätt inom naturveten-

skap, matematik, motorik, språk och socialisering. De får även med sig verk-

tyg för att göra hälsosamma val för ett hälsosamt liv. 

Ett Eu- projekt som heter MEDEL har genom sin slutrapport lyft fram mål-

tiderna som en folkhälsofråga som bidrar till att barnen utvecklar hälso-

samma matvanor. Syftet med projektet var att öka samarbetet mellan pedago-

gisk personal och måltidspersonal i förskolor och skolor. Även att öppna upp 

för synen på måltiden som ett viktigt lär tillfälle i verksamheten samt att 

skapa hälsosamma vanor hos barnen. Projektet MEDEL har även haft ett bra 

samarbete med Skottland och Finland där man jämfört Sveriges offentliga 

måltid med deras med mål att förbättra andra länders måltidspolicy för den 
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offentliga måltiden. MEDEL har lett till att samarbetet mellan rektorer, för-

skolechefer, enhetschefer för måltider, pedagogisk personal och måltidsper-

sonal har stärkts. Det har även skapat en förståelse hos barnen om varför man 

äter och vad som händer i kroppen när man äter olika livsmedel (Eu- projekt, 

2011-01-01-2014-01-31).  

Livsmedelverket och skolverket har samarbetat och skapat ett material som 

ska fungera som ett stöd och även inspiration till skolledare. Det lyfter vilken 

betydelse måltiderna har för hälsan, trivseln och lärandet för barnen. Det ska 

fungera som ett verktyg till både skolledare och pedagoger för att utveckla 

måltiderna som en resurs. Livsmedelverket och Skolverket anser att satsa på 

måltiderna är att satsa på hela verksamheten. Skolmåltiden står med i skolla-

gen och ska därför dokumenteras och arbetet med matens kvalitet ska ske 

systematiskt och kontinuerligt. De vill att barnen ska få kunskap om vilken 

energi och näring måltiden ger vilket i sin tur kan leda till bättre koncentrat-

ion, mindre konflikter och bättre studieresultat. De lyfter även olika strävans-

mål som finns i läroplanen där måltiden kan integreras som kunskap om håll-

bar livsstil, måltiden som integrationsverktyg och ämnesövergripande. Ett ex-

empel från en skola nämns som ett gott exempel att eventuellt följa för att få 

alla elever att äta näringsriktigt under skoldagen. Detta genom att sche-

malägga måltiden som då kan bli dels ett lärandetillfälle men även för att 

skapa relationer. Detta kan bidra till mindre konflikter och bättre studieresul-

tat (Livsmedelverket, 2016b). 

Benn (2015) tar upp att näringsämnen kan vara svårt för barn att ta till sig 

kunskap om eftersom de är osynliga. Det visade sig också att barn trodde vi-

taminer och mineraler kom från tabletter och inte just ifrån livsmedlen. Benn 

(2015) tar även upp en modell av matens nivåer där elever fick svara hur de 

skulle välja mat till sig själv, till familjen, till ett barn och till sina kamrater. 

Det som kom fram genom den kvalitativa intervjun som genomfördes var att 

eleverna ofta valde lättare och ofta mer ohälsosamma alternativ till sig själva 

men var det barn med i bilden så valde de mer hälsosamt som ren mat, inte 

godis varje dag, utan hälsosam mat och inte pommes frites varje dag. Detta 

var några av svaren de fick under intervjuerna. Lagade de till sin familj så ut-

gick de ofta från matpreferenser som redan fanns inom familjen och mer eko-

nomiskt och ekologiskt. Den sista var till en vän och där blev svaret nästan 

som när de lagade till sig själva. Sammanfattningsvis kan man väl utgå från 

att eleverna är ganska medvetna om hur de egentligen bör äta men gör ändå 

dåliga val ibland speciellt till sig själva och sina vänner.  

BAMM som jag nämnde i bakgrunden är ett forskningsprojekt där forskarna 

har tagit med barnen som medforskare genom forskningens alla faser. Genom 
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att anta det perspektiv de har i studien så vill de att barn ska se på hälsa som 

en resurs som möjliggör ett bra liv där de kan uppnå sina mål och ambitioner. 

Projektet har även en tydlig inriktning på hur olika medier påverkar barnen 

och deras konsumtionsmönster.  

Det är dock inte den vinklingen som är intressant för just denna studie utan 

det är projektets begrepp som matlandskap som intresserar mest. Det är alltså 

de platser barn möter mat och ätande på som intresserar. Forskarna var med 

barnen dels under lektioner, raster, lunch och mellanmål flera gånger i veckan 

för att etablera relationer med barnen. Barnen delade med sig av olika erfa-

renheter gällande mat och hälsa. De berättade att de var tvungna att ta tre 

olika grönsaker varje dag i skolmatsalen. Barnens uppfattningar visade sig 

vara att grönsaker är nyttigt men inte gott och att man kan bli tjock av mat. 

Lärarna på skolan vittnade om att barnen har många frågor gällande mat och 

hälsa och att de även har en bra insikt gällande vad som anses nyttigt och 

onyttigt.  

Fritidsledaren till eleverna som var med i studien ansvarade även för matlag-

ningen som elevens val. Där serverades grönsaker på flera olika sätt för att 

locka barnen att smaka och när de bakade användes så grovt mjöl som möj-

ligt utan att riskera smaken. Detta bidrar till att barnen får en bredare reper-

toar inom mat och olika livsmedel och kan därigenom göra bättre matval 

även i framtiden. Barnen var redan ganska bekanta med ämnet mat och hälsa 

när forskarna presenterade det vilket ledde till att barnen gärna ville vara med 

i studien. Under projektets gång fick barnen vara med om flera olika aktivite-

ter och en av dem var äppelprovning. Barnen röstade fram ett ”sött och gott” 

äpple och de flesta ville smaka mer. Det var dock flera av barnen som ville ha 

provsmakning av annat som till exempel godis, chips eller pizza (Brembeck, 

2010).   

Brembeck (2010) har under hela projektets gång velat ha ett barnperspektiv i 

allra högsta mån eller snarare ett barnperspektiv. Detta för att försöka få in 

barnperspektiv i en debatt som rör hälsa och mat men som annars mest domi-

neras av vuxna. De vill lyfta att genom att bekanta oss med barns tankar, frå-

geställningar och erfarenheter så kan det bli lättare att lösa problem som 

övervikt, ohälsa och motionsvanor. Under projektets gång kan man urskönja 

ett mönster från barnens sida där det visar att barns uppfattning om nyttigt 

kontra onyttigt är i form av att nyttig mat har mening men onyttig mat äts 

bara vid speciella tillfällen, alltså mer sällan. De beskrev all mat som smakar 

sött som onyttig.  
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3 TEORI 

Den kunskap som studien är avsedd att generera är barns uppfattningar om 

olika livsmedel, näringsämnen och vilken nytta de gör för kroppen. Vet barnen 

hur de ska göra hälsosamma val eller vad som är bra och dåligt för kroppen? 

Studien kanske ger oss en tydligare bild av vad barn faktiskt vet om mat och 

vad de behöver veta mer om för att leva ett hälsosamt liv. Har de hälsosamma 

uppfattningar redan eller behöver de mer information om livsmedel och vad de 

gör för kroppen? Vet de vad näringsämnen är, det vill säga vitaminer, minera-

ler med mera? Visar studien att barns uppfattningar lutar mer mot det ohälso-

samma hållet så ger det kunskap om att barn behöver mer kunskap om närings-

lära till exempel. 

Jag valde det sociokulturella perspektivet eftersom det känns aktuellt inom för-

skolan och dess kultur. Barnen är delar av olika kulturer men förskolan är en 

av dem där de vistas stor del av dagen. Inom det sociokulturella perspektivet 

lär barn av varandra och omgivningen det vill säga i de olika sociala samman-

hang de deltar i. De grupper som barnen tillhör och den kultur barnen befinner 

sig i är av största vikt inom detta perspektiv. Jag vill få kunskap om vilken 

uppfattning barn har om livsmedel, näringsämnen och vilken nytta de gör för 

kroppen men även om de har uppfattningar om vad som är bra och mindre bra 

för dem.  

Varje barn är en egen individ men den uppfattning de har grundar sig ofta i de 

grupper de tillhör och de olika kulturer de ingår i. I hemmet är det en kultur 

och i förskolan en annan och utövar de någon form av aktivitet på fritiden så 

tillhör de även den gruppkulturen och alla dessa gör att individen bildar sig 

uppfattning om olika saker genom sociala sammanhang med andra människor 

(Jakobsson, 2012).  

Människan ses som en social varelse av naturen och lär och påverkas av grup-

pen men samtidigt är det viktigt att även individen påverkar gruppen. Det går 

inte riktigt att säga att det sociokulturella perspektivet endast utgör en teori 

utan mer som en övergripande beteckning på flera olika likartade perspektiv. 

Det utgår dock från Vygotskijs tankar och idéer men har med tiden utvecklats 

till att passa fler lärmiljöer och perspektiv. Här ses tänkandet, medvetandet och 

det materiella som en helhet vilket även innebär att alla artefakter och kultu-

rella föremål runt oss påverkar och möjliggör tankar och idéer. Detta kan man 

förklara genom mediering som är ett viktigt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet. Mediering innebär att de kulturella redskapen hjälper oss att föra 

våra tankar och handlingar framåt (Jakobsson, 2012).  
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4 METOD 

4.1 Metodval 

För att undersöka barns olika uppfattningar om livsmedel, näringsämnen och 

nytta för kroppen så har jag använt mig av semi-strukturerade intervjuer med 

barnen som bygger på förutbestämda frågor men med öppna svar. Denna me-

tod kan ge mer utförliga svar men det måste ändå finnas en viss standardisering 

vilket innebär att alla informanter får samma frågor. Den här metoden gör att 

intervjun blir fokuserad men är ändå inte lika tidskrävande som öppna inter-

vjuer och det gör även analysarbetet enklare och inte lika tidskrävande 

(Christoffersen & Johannesen, 2012). 

Hade man valt en annan frågeställning som till exempel: Vad finns det för 

förkunskaper om livsmedel inom förskolan? Så hade det blivit ett bredare 

område som kan ha mynnat ut i flera sidospår. Genom att specificera fråge-

ställningarna så mycket som möjligt så blir det mer konkret (Jidesjö, 2012).  

4.2 Urval   

Intervjuerna utfördes på en förskola där jag redan känner många av barnen och 

förskollärarna. I första intervjun var det två tjejer som intervjuades och i den 

andra intervjun var det en tjej och en kille och i den tredje intervjun var det en 

kille som intervjuades.  

Det kan eventuellt vara lättare att få mer utförliga och ärliga svar när de redan 

känner sig bekanta och eventuellt trygga med mig. Jag intervjuade fem barn, 

både killar och tjejer. De barn jag intervjuade var Bella, Simone, Pelle, Erik 

och Alex som alla gick på samma avdelning. De var alla ivriga att svara på 

mina intervjufrågor men ett av barnen, Alex hade inte samma tydliga verbala 

språk som de andra fyra barnen så den intervjun tog lite längre eftersom jag 

inte ville påskynda svaren. Detta blev inte ett hinder i studien utan istället ett 

intressantare urval eftersom barnen då skilde sig mer i sättet att kommunicera 

och gav en bredare bild till studien.  

Ett informationsbrev och samtyckesbrev delades ut till förskolechef, förskol-

lärare och vårdnadshavare innan undersökningen (se bilaga 1). Samtliga blev 

genom brevet informerade om studiens syfte, frivilligheten, intervjuerna och 

de forskningsetiska principerna som gäller för alla deltagande. Brevet delades 
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ut personligen och skulle besvaras snarast möjligt av samtliga för att kunna 

påbörja intervjuerna.  

Valet av livsmedel som jag presenterat för barnen har valts efter tallriksmo-

dellen och livsmedelsverkets mat cirkel. Urvalet baseras på vad ett barn behö-

ver för att täcka näringsbehovet varje dag.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Som intervjuare ställde jag ett antal frågor till barnen med hjälp av underpunk-

ter eller underfrågor för att kunna vara så flexibel i intervjun som möjligt och 

även täcka så mycket som möjligt inom temat. Jag vill inte ifrågasätta barnens 

kunskaper på något vis men jag vill ta reda på vilken uppfattning barn kan ha 

om olika livsmedel och vilka eventuella kopplingar de gör mellan livsmedel, 

näringsämnen och nytta för kroppen. Jag ville se vilka livsmedel de ansåg att 

man skulle äta varje dag och vilka livsmedel man eventuellt skulle välja bort 

eller äta mindre av. 

Intervjuerna baserades på en intervjuguide som jag förberett innan i form av 

en lista som jag gick igenom under intervjun för att få med allt som krävs. 

Christoffersen & Johannesen (2012) tar upp sju punkter i sin bok i utform-

ningen av intervjuguiden som jag kommer använda mig av. Det börjar med en 

inledning där jag presenterar mig och projektet och informerar även om vilka 

slags frågor jag kommer ställa. Därefter går jag över till faktafrågor som kan 

vara enkla frågor med enkla svar om tillexempel hem, fritid med mera. Den 

här fasen i intervjun är viktig eftersom det är här man skapar en relation till 

informanten. Sedan går jag över till introduktionsfrågor där jag introducerar 

temat som ska belysas det vill säga livsmedel, näringsämnen och nytta för 

kroppen. Här får informanten chans att komma med egna synpunkter eller er-

farenheter från temat innan man går vidare. Övergångsfrågor är frågor som är 

mer generella betraktelser till personliga erfarenheter där jag som intervjuare 

vill få fram informantens egna syn på verkligheten. Nu är det nyckelfrågor och 

de bildar kärnan i intervjun där jag som intervjuare måste se till att jag får svar 

på syfte och mina frågeställningar. Eventuellt känsliga frågor ställs sedan vil-

ket inte ens var relevant i min intervju och sist en avslutande fas där jag berättar 

för informanten att intervjun strax är klar och sedan kan informanten få tala 

fritt.   

Eftersom det är barnintervjuer så kan jag vara i större behov av att ge infor-

manterna större frihet att uttrycka vilket jag kommer göra genom att ta med 

artefakter till varje intervju i form av olika livsmedel som är gjorda av plast. 

Genom att barnen får känna på artefakterna fysiskt och sortera så ger jag dem 
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även större inflytande att påverka situationen och på det sättet kan deras egna 

erfarenheter och uppfattningar komma fram tydligare.  

Livsmedlen valdes utifrån tallriksmodellen vilken som innehåller en mängd 

olika livsmedel. Det finns två olika tallriksmodeller, en för de som rör sig enligt 

rekommendationerna och en för de som rör sig lite. Jag tog med grönsaker, 

frukt, kött, pasta, ost, bröd med mera för att ha livsmedel från varje grupp. Jag 

tog även med onyttigare val av livsmedel utöver tallriksmodellen som pizza, 

hamburgare, kakor med mera. Detta för att verkligen ge barnen chansen att 

känna, klämma, fundera och välja innan de svarade. Här nedan visas två tall-

riksmodeller, den till vänster rekommenderas till individer som rör sig enligt 

rekommendationerna. Det blir då ganska jämna tårtbitar mellan alla livsmedel, 

dock en lite mindre på proteindelen. Den modellen som visar en större del 

grönsaker och frukt är för de individer som rör sig mindre än rekommenderat. 

 

 

 

Figur 1: Tallriksmodellen, (Livsmedelsverket, 2016). 

4.4 Databearbetning 

När alla intervjuer var genomförda transkriberades alla ljudupptagningar till 

anteckningar som i sin tur transkriberas till text som sedan har legat till un-

derlag för resultat och analys i undersökningen. Bryman (2011) tar upp i sin 

bok att kvalitativa forskare uppmanas att producera en fyllig redogörelse eller 

tät beskrivning som andra eventuellt kan ta hjälp från för att anpassa till andra 
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miljöer. Genom att den valda metoden av intervjuer så blir det en kvalitativ 

studie vilket inte går att bearbeta genom siffror utan genom tolkning av vad 

som sagts och hur det kan kopplas till studiens syfte.  

Genom kvalitativa studier vilket min studie är kan jag ta reda på frågor som 

rör människors upplevelser och uppfattningar inom olika ämnen för att få svar. 

Det blev sedan en tolkande och beskrivande berättelse av de svar barnen gav 

som sedan mynnade ut i ett resultat. Kvalitativa studier kan omfatta ett litet 

antal personer men det blir dock ännu viktigare då att gå in på djupet. Det jag 

fick fram genom databearbetningen blir mer ord och beskrivningar istället som 

för i kvantitativa studier där resultatet består av siffror och tabeller till stor del.    

4.5 Etiskt förhållningssätt 

Att inta ett etiskt förhållningssätt i denna studie kan intervjuaren göra genom 

att göra barnen så delaktiga som möjligt. Lyssna på dem och låta den tala till 

punkt. Även barn som inte använder språket i lika stor grad kan bidra till re-

sultatet genom att intervjuaren tolkar barnets agerande. Intervjuaren måste ha 

tillit till att informanterna kan svara själva istället för att svara åt dem (Johans-

son & Pramling Samuelsson, 2003). Att skapa ett förtroende hos barnen kan 

påverka svaren genom att de känner sig trygga och då törs svara mer utförligt 

och ärligt. 

För att upprätthålla ett etiskt förhållningssätt genom studiens gång så har jag 

gjort barnen så delaktiga som möjligt och även tydligt informerat om frivillig-

heten att avbryta när man själv vill. Alla barnen fick bestämma om de ville bli 

intervjuade ensamma eller tillsammans med en kompis och de blev även infor-

merade innan intervjun började vad intervjun skulle handla om. Jag lyssnade 

på varje informant tills den talat till punkt och har sedan utifrån de svar jag fått 

tolkat och bearbetat fram data som sedan blev mitt resultat i form av fyra ka-

tegorier. Under första intervjuen satt även en av pedagogerna med under delar 

av intervjun men var inte delaktig alls i kommunikationen mellan mig som 

intervjuare eller barnen som blev intervjuade.  

Innan studien påbörjades så informerades vårdnadshavare, pedagoger och barn 

om studien och dess syfte. Det finns fyra etiska principer som Bryman (2011) 

tar upp som en forskare måste följa när den forskar och det första är informat-

ionskravet som innebär att informera samtliga parter som är inblandade i stu-

dien om att deltagandet är frivilligt och även få vetskap om vilka moment som 

ingår i studien vilket jag gjorde i början av arbetet. Nästa princip är samtyck-

eskravet som innebär att jag som forskare får intyg från varje vårdnadshavare 

om att de samtycker till barnets medverkan i studien eller inte. I detta fall fick 
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alla vårdnadshavare fylla i en lapp med samtycke innan intervjuerna påbörja-

des.  

Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilket innebär att göra alla in-

volverade personer i studien anonyma så ingen utomstående kan veta vilka 

personerna i studien är. Även i mina intervjuer har jag använt påhittade namn 

för att hålla alla deltagande anonyma, det vill säga att de namn som är med i 

den bifogade bilagan från intervjuerna är påhittade namn och inte de riktiga 

namnen på de barn som deltog. Det är även viktigt att förvara alla personupp-

gifter på ett säkert ställe där ingen obehörig kan komma åt dem. Jag har förva-

rat allt material i ett låst skåp på ett kontor och kommer förstöra allt material 

och data som kan identifiera någon efter att studien är klar och godkänd.  

Den sista principen är nyttjandekravet och innebär att all information och data 

som jag samlat in endast används i forskningssyfte. Den information jag sam-

lade in under studiens gång har bara jag sett och jag har endast använt det i 

forskningsändamålet för att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar.  

4.6 Trovärdighet, validitet och generaliserbarhet 

För att nå trovärdighet i studien så måste urvalet av data kännas trovärdig och 

det börjar i verkligheten med intervjuer med barnen. Därefter bearbetas den 

data som känns relevant för studiens syfte för att sedan gå vidare till analysen. 

När analysdelen är genomförd är det resultatdelen kvar vilken bara ska inne-

hålla det studien kom fram till som var relevant för att få ett resultat. Sedan för 

att få tillvägagångssättet mer reliabelt har jag valt att ta med artefakter i form 

av plastföremål som barnen får associera fritt runt. Ett annat sätt att få studien 

mer trovärdig är om intervjuerna görs två gånger och man fortfarande får 

samma svar (Christoffersen & Johannessen, 2012). 

För att jag ska få svar på mitt syfte med studien måste jag vara säker på att det 

jag gör svarar på syftet. Validitet i studien kan uppnås genom att rätt metod för 

studien har valts, att rätt frågor har ställt och att ett språk som passar barnen 

har använts det vill säga enkla ord som barn kan förstå. Analysarbetet får pågå 

parallellt med insamlandet av data genom samtal med medstudenter och hand-

ledare. För att få ytterligare validitet i sin studie så är det viktigt att vara trogen 

sin insamlade data och inte ta bort, dölja eller försköna. Denna studie ska lyfta 

fram barnens röster när det kommer till uppfattningar om livsmedel, närings-

ämnen och nytta för kroppen. Då måste jag som intervjuare låta det komma 

fram (Löfdahl & Franzén, 2014). 
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Första öppningsfrågan handlade om vilken favoritmat barnen ansåg sig ha vil-

ket resulterade i ganska liknande svar från informanterna. Genom de intervjuer 

som utfördes fick jag fram ett generaliserbart resultat som resulterade i fyra 

kategorier där barnens svar framkom tydligt.  Tanken från början var att fler 

barn skulle delta i intervjuerna vilket hade bidragit till högre generaliserbarhet 

men genom den transkribering av data jag gjorde under studien framkommer 

ändå väldigt intressanta svar vilket ger studien en god generaliserbarhet. 

Genom att ta med artefakter till intervjun i form av olika livsmedel i plast uti-

från tallriksmodellen så fick intervjun mer liv än om livsmedlen bara presen-

terats i form av bilder. Barnen kunde känna och klämma och utbyta olika erfa-

renheter från de olika livsmedlen. Det uppstod många skratt och diskussioner 

om de olika livsmedlen under intervjun. Dock ville barnen gärna sitta tillsam-

mans och höll med varandra och gav till och med liknande svar.  

Genom transkriberingen av svaren informanterna gett så kunde ett mönster ut-

läsas vilket visade på likartade svar och uppfattningar om livsmedel, närings-

ämnen och vilken nytta de gör för kroppen. Ett av barnen hade svårare att kom-

municera än de andra barnen vilket gjorde att jag som intervjuare fick vara 

försiktig så att jag inte svarade åt barnet utan lät barnet ta tid på sig att formu-

lera svaren själv. Sedan fick jag som intervjuare tolka barnens svar och ge dem 

mening genom text. 

5 RESULTAT 

5.1 Köttprodukter (kyckling, korv, färs) 

Under intervjuerna med barnen nämndes flera olika typer av mat vilket resul-

terade i kategorier utifrån datamaterialet som köttprodukter, mejeriprodukter, 

grönsaker/frukt, spannmålsprodukter och vatten. En intressant iakttagelse var 

att inget av barnen nämnde fisk som ett livsmedel eller som nyttigt för krop-

pen. Inte heller nämndes något om vad de äter hemma med familjen. Inter-

vjuerna kretsade mest runt livsmedel de själva gillar eller vad som brukar ser-

veras på förskolan. När barnen pratade om kött så var det framförallt köttfärs-

sås och korv som dominerade. Nedan följer ett exempelcitat från en av inter-

vjuerna. 

Bella: jag gillar potatismos och korv! 

Simone: jag tycker om köttfärssås och spagetti men all mat är bra! 
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5.2 Grönsaker och rotfrukter 

Grönsaker och rotfrukter nämnde barnen ofta under intervjuerna som ett bra 

livsmedel för kroppen. Dock aldrig varför det var bra vilket var återkom-

mande under intervjuerna. Det var framförallt morötter, ärtor, potatis och 

broccoli som återkom. Alla deltagande instämde att grönsaker var bra och att 

man gärna kan äta det varje dag. När jag sedan ställde frågor till barnen om 

vad som var så bra med grönsaker så blev det genast tyst och ingen verkade 

veta vad grönsaker egentligen innehåller eller vilken nytta de gör i kroppen. 

När jag sedan frågade om de vet vad vitaminer är så svarade de alla ja i kör. 

Nedan följer ett exempelcitat från intervjun där Alex svarade. 

Alex: jag gillar gurka och surt äpple!  

Barnet kommunicerade tydligt att han gillade frukt och grönsaker och höll 

med genom att svara ja på frågan om vitaminer. Det var dock samma sak här 

att vitaminer var bra men han visste inte varför. 

5.3 Spannmålsprodukter (gröt, flingor, pasta, pannka-

kor) 

Under denna kategori föll mångas favorit, pannkakor men även pasta och bröd. 

Gröt, flingor och såser är också vanligt förekommande i förskolan men det var 

bara såsen som barnen nämnde som ett bra och gott livsmedel. 

5.4 Halvfabrikat 

När barnen pratade om vilken mat man bör äta mer sällan var det produkter 

som är halvfabrikat som dominerade. Dessutom socker och salt.  

När det gäller halvfabrikat var det snabbmat som pommes, hamburgare, pizza 

och coca-cola barnen nämnde. Detta är dock livsmedel som inte förekommer 

på förskolor vilket gör att man då kan anta att barnens matpreferenser till just 

pizza, pommes, hamburgare och coca-cola kommer från hemmen. Det ställdes 

ingen fråga till barnen om maten hemifrån så det blev barnens egna associat-

ioner som kom upp när jag frågade om mat man bör äta mer sällan. Ett av 

barnen sa exempelvis:  

 Pelle: jag älskar pizza, mest skinka pizza!  

Båda barnen under intervjun sa att pizza inte är så bra mat, men de hade 

ingen uppfattning om varför det inte var bra. De andra snabbmatsprodukterna 

nämns på liknande sätt. Barnen verkar därför ha en tydlig uppfattning om att 



Barns uppfattning om olika livsmedel, näringsämnen och nytta för kroppen 

  Anna Johnsson 

15 

 

denna typen av mat ska begränsat, men inte varför. Nedan följer ytterligare 

exempelcitat från en av intervjuerna. 

Intervjuaren: vad gillar du för mat? 

Erik: hamburgare och pommes! 

Intervjuaren: tror du att pommes är nyttigt? 

Erik: nej men jag gillar hamburgare! 

Detta är en intressant iakttagelse eftersom barnet är väl medveten om att 

pommes inte är bra men anser dock att hamburgaren är ett bättre val. Sen om 

barnet anpassar sig för att tillfredsställa den som intervjuar kan jag dock bara 

spekulera i.  

När frågan om vad som är bäst att dricka så var det framförallt mjölk och vat-

ten som dominerade. De ansåg att man bör dricka mycket för annars får man 

ont i huvudet. Alla barnen var medvetna om varför man bör äta men hade 

inga direkt uppfattningar om vad som händer med maten i kroppen och vil-

ken nytta den gör för kroppen. Näringsämnen var inte heller något de verkade 

bekanta med. Dock förknippade de maten med att må bra och ansåg att det 

även känns bra när man äter mat.  

Barnen svarade mycket utifrån tycke och smak trots att de var medvetna om 

att det var mat de bör äta mer sällan som hamburgare, pommes frites, pizza 

och coca-cola. De diskuterade om hur gott det var med coca-cola men bara 

när de var på en viss hamburgerkedja och att de bara ätit pizza sex gånger. 

Detta visar ännu en gång på att de vet vad som är bra och dålig mat men 

längtar ändå efter det som är mindre bra ibland.  
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6 DISKUSSION 

Detta kapitel innehåller dels en 1) resultatdiskussion, dels en 2) metoddiskuss-

ion där studiens utfall diskuteras kritiskt, i relation till val av metod och ge-

nomförande. Här ges också förslag på vidare forskning på området. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att ta reda på barns uppfattningar om livsmedel, närings-

ämnen och nytta för kroppen och att få svar på mina frågeställningar. Det 

som framkommit är att det finns ett mönster mellan barnen som är i samma 

ålder och på samma avdelning det vill säga ett ganska tydligt genomgående 

mönster som kan kopplas till det valda teoretiska perspektivet i studien. Bar-

nen ger ofta samma svar på de ställda frågorna vilket kan tyda på den gemen-

samma kultur de deltar i på förskolan. Den första frågan som även skulle fun-

gera som en inledningsfråga för intervjun var: Vad gillar du för mat? Vilket 

resulterade i att barnen svarade pannkakor, broccolisoppa och olika frukter. I 

litteraturgenomgången tar jag upp Benn (2015) som tror att barn kan ha svårt 

att ta till sig vad vitaminer och mineraler på grund av att de är osynliga. Ge-

nom detta argument kan det vara därför barn vet mer om socker och salt för 

det är något de kan känna och smaka på och även se med blotta ögat. De hade 

alla samma uppfattning om att socker var dåligt och att grönsaker var bra. 

Inom det sociokulturella perspektivet lär barn genom deras sociala deltagande 

vilket man kan anta skett här där alla barn i stort sett gillar samma mat och 

har samma uppfattning om grönsaker, frukt och socker. 

Enligt Inera (2018) grundläggs ett barns matpreferenser tidigt i livet och är 

ofta påverkade av föräldrarnas val i början av livet för att sedan gå över till 

att bli påverkade av maten på förskolan. Det finns forskning som visar på att 

om föräldrars matvanor ändras så ändras oftast även barnens vanor. Vård-

nadshavarna blir då nyckelpersoner i barnets liv för att upprätthålla en hälso-

sam livsstil. Tidigare studier visar att även förskolan är en viktig arena för att 

introducera en hälsosam livsstil hos barnen. Barnen blir ofta introducerade 

till grönsaker och frukter och även nya smaker vilket kan utveckla barnens 

smakpreferenser ytterligare.  

Läroplanen för förskolan innehåller riktlinjer för förskollärare, förskolechef 

och arbetslagen och mål som vi ska sträva mot men läroplanen säger inget 

om hälsa, livsstil, näringslära med mera. Det finns dock med om att förskolan 
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ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor och att ett ekologiskt för-

hållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet 

(Skolverket, 2016)   

För att barnen ska få en positiv framtidstro ingår väl ett hälsosamt liv skulle 

jag tycka. Med det menar jag att läroplanen behöver revideras ytterligare där 

vi lägger större vikt vid en hälsosam livsstil med ökad kunskap om närings-

lära så barn kan göra bättre val för att få ett hälsosamt liv. Vi behöver upp-

muntra till att röra på oss dagligen och att äta rätt livsmedel som faktiskt gör 

nytta för kroppen så att vi orkar koncentrera oss, leka, hoppa och mår bra. 

Barn behöver veta att livsmedel innehåller olika vitaminer och mineraler som 

kroppen behöver för att fungera och må bra. De behöver veta att en varierad 

kost gör att kroppen tillgodoser sig de näringsämnen den behöver och att 

frukt och grönt ska utgöra en stor del av tallriken vid lunch och middag.  

Måltiden är en central del av vardagen på förskolan och minst två gånger om 

dagen samlas både barn och pedagoger för att äta tillsammans vilket är ett ut-

märkt lärandetillfälle. Dock får förskollärarna ingen utbildning inom närings-

lära vilket kan resultera i många missade lärandetillfällen eftersom pedago-

gerna inte vet hur de ska ta tillvara på dem. Livsmedelverket har tidigare lyft 

i sina skrifter att ett levande kök är en viktig del av förskolans verksamhet där 

både barn och pedagoger skulle kunna integreras men under åren har de ge-

mensamma köken försvunnit. Det har dock skett en förändring de senare åren 

och allt fler förskolor har åter igen börjat tillaga maten själva på förskolan 

med barnen. Maten ses som en viktig pedagogisk resurs där barn kan ut-

veckla flera viktiga kunskaper. Måltiden är ett bra tillfälle där barnen kan ut-

veckla sin matpalett och prova olika livsmedel och få veta mer om vad livs-

medlen innehåller och gör i kroppen. Genom att använda måltiden som lä-

rande kan pedagoger få in flera av läroplanens mål om de väljer att fokusera 

på de målen som innehåller hälsa, miljö, kultur och jämställdhet även om må-

len inte specifikt uttrycker måltiden som ett av målen att sträva efter (Sepp, 

2015). 

En informant kan resonera utifrån sina olika identiteter, sin upplevda sam-

hällsstatus, kön, religion med mera och även här var svaren likartade ef-

tersom barnen gick på samma avdelning och åt samma mat på dagarna. Det 

var inte ofta de pratade om maten hemma utan det var mest om den maten de 

fick på förskolan eller vid speciella tillfällen. Barn lever i nuet och förskolan 

är nuet för dem eftersom de vistas där stor del av dagen och därför blir även 

den maten som serveras på förskolan nuet för dem.  
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I litteraturgenomgången tar jag även upp ett forskningsprojekt där forskarna 

tar med barnen som medforskare och ser från ett barnperspektiv. I Brembeck 

(2010) med projektet BAMM visar även den studien många likheter med sva-

ren i de andra studierna det vill säga att barn vet vad som är onyttigt kontra 

onyttigt och att man behöver röra på sig för att må bra. Barnen verkar ha en 

gemensam syn på att allt som innehåller socker är onyttigt och att grönsaker 

är bra för kroppen. Det finns även likheter i vad barnen äter och inte äter, det 

vill säga att korv, kyckling och köttfärs var självklara inslag men att fisk säl-

lan förekom eller inte alls. Mineraler och vitaminer var heller inget som bar-

nen riktigt verkade veta vad det var och vad de var bra för. Ska man proble-

matisera så kan man ställa sig frågan hur vi ska jobba med ohälsa och kun-

skap om livsmedel i ett förebyggande syfte? Vad kan vi göra för att barnen 

ska välja en hälsosam livsstil utan att bli för påtvingade vad som är rätt och 

fel? Kan det ge ett negativt inflytande på barnen då de tror att allt är onyttigt 

och leder till att de inte äter istället och får ätstörningar?  

De resultat som framkommit genom min studie och genom tidigare studier 

gjorda går alla att applicera i det sociokulturella perspektivet där barn kom-

municerar med varandra i grupp och lär tillsammans. Resultaten visar att barn 

gärna jobbar med artefakter för att sedan associera fritt kring dem tillsam-

mans. Vi påverkas alla av vår omgivning och lär av andra, det kan vara för-

äldrar, kompisar eller en fritidsledare som brinner för näringslära. Ska jag 

själv spekulera i den problematiseringen jag nämner så tror jag att rätt mängd 

näringslära genom barndomen inte gör skada utan bara en högre medvetenhet 

hos barnen. 

6.2 Metoddiskussion 

I första intervjun var det två barn och även i nästa men i den tredje intervjun 

var det endast ett barn på grund av att det endast var de barnen jag fått till-

baka samtyckesbrevet från. Metoden som valts var en bra utgångspunkt för 

att få svar på syfte och frågeställningar samt att den var snabb och inte så 

tidskrävande vilket kan vara en stor fördel vid intervju av barn. Intervjun be-

stod av fem frågor men som kunde besvaras med öppna svar från responden-

ten vilket gjorde intervjun flexibel och anpassad till verksamheten. Två av 

frågorna handlade om vad barnen tror är nyttig mat och vad som är onyttig 

mat men barnen verkade inte uppfatta betydelsen av den formuleringen så 

frågorna gjordes om till bra och dålig mat istället vilket gav ett bättre resultat.  
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Backman (2016) menar att den kvalitativa forskningsprocessen har en större 

flexibilitet och kan därför innehålla mer variationer. Det finns dock en mot-

stridig uppfattning till detta eftersom du som forskare utgör själva instrumen-

tet och som då kan påverka resultatet. Han menar att forskaren kan ha förut-

fattade meningar eller vinklar resultatet till sin egen fördel. Även Bryman 

(2011) tar upp den mänskliga faktorn som en eventuellt felande länk i de kva-

litativa studierna där han menar att det finns en risk att forskaren endast antar 

vissa personers perspektiv och bortser från andra. Syftet med studien var att 

ta reda på barns uppfattningar om olika livsmedel, näringsämnen och vad de 

kan göra för nytta för kroppen och genom semistrukturerade intervjuer är det 

då möjligt att få svar på detta. Detta blev då det mest lämpliga metodvalet för 

just denna studie. 

Innan intervjuerna fick förskolechef, pedagoger och vårdnadshavare ta del av 

ett samtyckesbrev som skulle skrivas under snarast och lämnas tillbaka. Pe-

dagogerna ansåg att det var genomförbart och angav vissa dagar och tider 

som var passande för intervjuerna. Förskolechefen gav dock inget besked di-

rekt utan intervjuerna fick påbörjas i förväg för att hinna genomföra alla mo-

ment inför analys och resultat. Alla vårdnadshavare lämnade inte heller in 

samtyckesbrevet så intervjuerna genomfördes med de barn som fått klar-

tecken att delta. Detta innebar att flera moment fick fortlöpa sida vid sida ef-

tersom resultat skulle påbörjas innan alla intervjuer var genomförda. Metoden 

som valdes fungerade väl men skulle ha påbörjats i ett tidigare skede. Dels 

skulle samtyckesbrevet ha utformats med ett mer specifikt datum som vård-

nadshavarna skulle ha lämnat in. Även tiden blev för kort mellan att vård-

nadshavarna fick intyget till att jag skulle börja med intervjuerna. Ett effekti-

vare sätt att få svar på samtycket till studien hade kunnat vara att maila ut till 

alla vårdnadshavare. Ett annat sätt hade kunnat vara att dela ut samtyckesbre-

vet personligen till vårdnadshavarna och därigenom kunnat få svar på delta-

gande direkt. Det hade även blivit rikare data om det varit fler barn som del-

tagit. Hade jag använt en annan metod som till exempel enkät så hade barnen 

fått tagit hjälp av vårdnadshavarna för att fylla i den. Då hade jag kanske inte 

haft helt tillförlitliga svar eftersom barnet kan påverkas av yttre faktorer som 

syskon och vuxna.  

Från början av studien var tanken att barnen skulle vara fem och sex år som 

deltog i intervjuerna men det gick tyvärr inte att utföra på just den förskolan 

och därför valdes en yngre grupp med barn där de var fyra och fem år. Det 

som skulle ha kunnat gett mig ännu rikare data och ett bättre underlag skulle 

kunna ha varit gruppintervjuer med barnen under till exempel en samling. I 
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det skedet som intervjuerna genomfördes var barnen utomhus efter sin frukt-

stund och var antagligen inte så intresserade av att sitta still och prata så även 

tidpunkten kan ha påverkat resultatet och de svar jag fick från barnen. Trots 

ett visst bortfall så är generaliserbarheten god genom att de barn som deltog i 

intervjuerna gav tydliga svar på intervjufrågorna och att båda könen är repre-

senterade och att barnen hade olika kvaliteter i kommunikation. Den kunde 

dock blivit ännu högre om intervjuerna utförts i två olika kommuner på två 

olika förskolor som skilts sig åt både livsmedelsmässigt och socialt. Hade 

barnen varit fem och sex år hade även det påverkat svaren eventuellt eftersom 

barnen då skulle haft fler levnadsår bakom sig med fler matpreferenser. Ge-

neraliserbarheten hade även blivit högre om hela barngruppen deltagit i inter-

vjuer istället för bara fem barn. 

Hade jag valt ett annat teoretiskt perspektiv så som i studien från BAMM där 

barnen fick vara medforskare utifrån ett barnperspektiv hade kanske resultatet 

blivit annorlunda. Jag tror det kunde ha gett ett bredare resultat om jag byggt 

upp en närmare relation med barnen innan för att sedan gå in i verksamheten 

med ett barns glasögon. Det är inget som säger att vi vuxna kan inta ett barn-

perspektiv dock men ett annat teoretiskt perspektiv med tillhörande metod 

kunde eventuellt gett ett annat resultat.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning vore det intressant att intervjua ytterligare barn och även 

pedagoger för att se på hur de skulle vilja arbeta med näringslära. För att få 

djupare förståelse och kunskap skulle det var intressant att intervjua personal 

på livsmedelverket och en kommunchef med förskolor som ansvarsområde 

dels för att se hur livsmedelsverket arbetar aktivt mot just förskolan för en 

mer hälsosam syn och även hur kommunansvariga ser på vikten av närings-

lära inom förskolan.  

Förskollärare behöver kunna förmedla näringslära till barnen men behöver då 

ha den kunskapen först. Därför vore det intressant att se på hur satsningarna 

på lärarfortbildningen ser ut och eventuellt styra insatserna mot fortbildning 

och inom kost och levnadsvanor. Detta menar Heitmann (2015) skulle kunna 

inkluderas i flera ämnen som idrott och hälsa och hem- och konsumentkun-

skap.  

Det verkar finnas ett genuint intresse och en bra insikt hos barnen redan men 

det måste byggas vidare på det och ge barnen fler verktyg för att göra bra val 

även i framtiden. Det skulle kunna ingå som ett kärnämne i skolan med nä-

ringslära och vara ett tydligt strävansmål i förskolans läroplan.  
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BILAGOR 

INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE I STUDIEN 

Syfte med studien 

Syftet med undersökningen är att få ökade kunskaper om hur barn uppfattar 

olika livsmedel och vilka kopplingar de gör mellan livsmedel, näringsämnen 

och nytta för kroppen. Jag önskar därför att göra en intervju med ditt barn om 

detta.  

Frivillighet  

Deltagande i studien är helt frivilligt. Vill du inte att ditt barn deltar eller om 

barnet själv inte vill bli intervjuat är det givetvis helt okej.  

Intervjuerna 

Tre och tre barn kommer att intervjuas tillsammans och intervjuerna kommer 

vara i ungefär 15 minuter. För att jag ska ha möjlighet att skriva ner barnens 

tankar kommer jag spela in ljud under intervjuerna. 

Användning av insamlade data 

När jag har skrivit ner det barnen sagt kommer inspelningarna raderas. Jag 

kommer anonymisera namn och plats. Intervjuerna kommer ligga till grund för 

mitt examensarbete.  
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Medgivande/ej medgivande till [barnets] deltagande i 

studien 

 

Barnets namn: ………………………………………………………… 

 

                          Ja, jag ger mitt medgivande till att mitt barn får delta.  

     Nej, jag ger inte mitt medgivande till att mitt barn får delta.     

 

 

Plats:……………………………….  Datum:       /     2018 

 

………………………………………………………  

Vårdnadshavares underskrift 

 

Alla vårdnadshavare är informerade:    Ja      Nej  

 

 

Om ni har några frågor så kontakta gärna mig!  

 

Anna Jonsson 

Mail: ************ 

Telefonnummer: 070-** *** ** 

 

 

 

Enkäter, intervjuguider och liknande ska bifogas uppsatsen.  
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INTERVJUFRÅGOR 

Fråga 1: vad tycker ni om för mat? 

 

Fråga 2: vad är nyttig mat? 

 

Fråga 3: vad är onyttig mat? 

 

Fråga 4: varför behöver kroppen mat? 

 

Fråga 5: vad finns det för olika näringsämnen i mat och grönsaker? 

 

Fråga 6: vad får ni för mat på er förskola? 

 


