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Abstract 
The preschool is considered an important arena for promoting a healthy lifestyle. 
Children spend the majority of their day in the preschool and lifestyle patterns are 
established at an early age that usually last a lifetime. One of the prerequisites for 
maintaining good health is to promote healthy diet, this is done by providing 
knowledge about the factors that may affect health positively and negatively in the 
long and short term (Härnell, 2009). 
 
The purpose of this study is to provide knowledge about the work with food-
knowledge in preschool and which opportunities that exist. The focus is on the 
teachers' knowledge and work. 
 
This is an interview study with a qualitative approach. An interview guide with open 
questions was used and the result was processed with help from phenomenography 
as well as from a socio-cultural theory and didactic theory. The selection of 
informants consisted of seven different personnel within the preschool with different 
professional backgrounds. 
 
The result of the qualitative interviews showed that the preschool's activities today do 
not plan activities that contain the importance of the diet. The meal pedagogy that is 
carried out is spontaneous and happens in conjunction with the meals. A lack of 
knowledge and a stressful environment are the main reasons for the informants not 
to work with food-knowledge in the preschool's activities. Furthermore, it is possible 
to read from the interviews that the preschools that the informants represent have a 
desire that food knowledge should be included in the day-to-day activities with the 
view that other subjects are more important since there are clearly formulated goals 
in the preschool curriculum. The informants say that they consider it important with 
good diet and that it is important that we contribute knowledge in the preschool's 
activities, but unfortunately there is not always the time. 
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Sammanfattning 
Förskolan anses vara en viktig arena för att främja en hälsosam livsstil, det antagandet baseras 
på att barnen spenderar majoriteten av sin dag i verksamheten. Livsstilsmönster som etableras 
i tidig ålder håller oftast livet ut. En av förutsättningarna för att bibehålla god hälsa är att 
främja en sund kosthållning, detta görs genom att ge kunskap kring de faktorer som kan 
komma att påverka hälsan positivt samt negativt på lång respektive kort sikt (Härnell, 2009). 
 
Mitt syfte är mer specifikt att studera hur arbetet med kost ser ut i förskolans verksamhet och 
vad för möjligheter pedagogerna har till att bedriva detta arbete. 
 
Detta är en intervjustudie med en kvalitativ ansats. En intervjuguide med öppna frågor 
användes och resultatet bearbetades med avstamp i fenomenografin samt utifrån en 
sociokulturell teori och didaktisk teori. Urvalet bestod av sju aktörer inom förskolans 
verksamhet med olika professionsbakgrunder. 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna visade på att förskolans verksamhet idag inte 
planerar aktiviteter som innehåller kostens betydelse. Den måltidspedagogik som genomförs 
är spontan och sker i samband med måltiderna. En bristande kunskap och stressande miljö är 
informanternas största anledningar till att inte arbeta med kost i förskolans verksamhet. 
Vidare går det att utläsa av intervjuerna att de förskolor som informanterna representerar har 
en vilja till att kost ska ingå i den dagliga verksamheten med att de anser att andra ämnen är 
viktigare då det i förskolans läroplan finns tydligt formulerade mål. Informanterna uttrycker 
att de anser det viktigt med god kosthållning och att det är viktigt att vi bidrar med kunskap i 
förskolans verksamhet men tyvärr finns inte alltid tiden. 
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1. Inledning 
Kost, rörelse och hälsa är alla komponenter som utgör viktiga grundstenar som barn behöver 
kunskap kring för att själva kunna utveckla en god hälsa genom livet. Ute i verksamheterna 
läggs fokus på tematiska områden som tillexempel matematik eller estetik, på vissa förskolor 
hamnar dock kost, rörelse och hälsa i skymundan. Den komponent inom mitt temaområde jag 
vill fördjupa mig inom är just kosten. Maten har en stor betydelse i förskolans verksamhet när 
vi ser till rutinerna som finns, tider för frukost, lunch och mellanmål är riktlinjer för 
verksamhetens dagsschema (Livsmedelsverket, 2016). Vad är det vi äter idag i 
verksamheterna? Lär vi barnen något om god kosthållning och hur viktigt det är att äta bra? 
Detta är frågor som jag vill se närmre på då de i min mening inte ofta ställs. Det viktigaste är 
att barnen äter något och många pedagoger, har jag märkt, reflekterar inte kring vad barnen 
egentligen får i sig för näring. 
 
Det är i tidiga åldrar som vi lägger grunden för barnens förståelse kring ett hälsosamt liv. 
Pedagoger behöver bjuda in till samtal där vi diskuterar vad bra mat är och varför vi behöver 
äta. Jag anser att det är viktigt att främja barnens matvanor så att de förstår innebörden av att 
äta en bra och varierad kost. En bra kost kan sammanfattas i den mat som hamnar i barnens 
mage och ger dem energi att orka en hel dag i förskolans verksamhet. Måltiderna bör också ha 
goda förutsättningar till att främja en god relation till kost (Livsmedelsverket, 2017).  
 
Enligt Livsmedelsverket (2016) är en måltid mer än bara maten vi äter. En måltid inkluderar 
även det rum vi befinner oss i, de andra som deltar i måltiden samt den atmosfär som finns i 
rummet. En fördel för att skapa en god måltidssituation och arbetet med detta är att 
personalen har en gemensam bild av vad en bra måltid innebär. 
 
Den kunskap jag vill kunna generera med denna studie är förståelse kring hur arbetet med 
kost ser ut i förskolans verksamhet. Varför ser det ut som det gör och vilka faktorer är det som 
påverkar det? Det är relevant att pedagoger ska kunna förmedla goda kostvanor och även att 
förskolans verksamhet ska servera en bra kost. Kunskapen är viktigt för att kunna utveckla 
förskollärarprofessionen att bidra till barnens kunnande om en viktig del av vad hälsa innebär.  
 
1.1 Bakgrund 
Förskolan anses vara en viktig arena för att främja en hälsosam livsstil, det antagandet baseras 
på att barnen spenderar majoriteten av sin dag i verksamheten. Livsstilsmönster som etableras 
i tidig ålder håller oftast livet ut. En av förutsättningarna för att bibehålla god hälsa är att 
främja en sund kosthållning, detta görs genom att ge kunskap kring de faktorer som kan 
komma att påverka hälsan positivt samt negativt på lång respektive kort sikt (Härnell, 2009). 
 
Övervikt samt fetma är ett ökande folkhälsoproblem och anses vara en global epidemi (World 
Health Organization [WHO], 2016). Sedan mitten av 80-talet har fetman fyrdubblats bland 
10-åringar i Sverige, studier insinuerar att de barn som har en övervikt i förskoleåldern 
kommer fortfarande behålla den vid 10 års ålder. De vuxna aktörerna agerar som förebilder 
för barnen, det är deras agerande (omedvetet eller medvetet) som kommer att påverka barnens 
uppfattning kring kost (Wikland, Friedl, Wihlman & Whilsby, 2010). En av de största 
riskfaktorerna som finns i Sverige är matvanorna som vi har, till och med större än vad 
rökning är (Sepp 2017). Heitman (2015) skriver att orsakerna till fetma är komplexa och 
betingande av ett flertal faktorer så som kognitiva, genetiska, psykologiska och kulturella. Det 
som gör att de påverkar barnen och deras vikt är att alla faktorer grundläggs i en tid då den 
enskilda individen inte kan beskyllas.  
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En studie gjordes där sambandet mellan kost och psykiskt välmående studerades, studien 
genomfördes genom att studera en kontrollgrupp bestående av barn mellan 2–9 år och 
genomfördes under två år. Slutsatser kunde dras att maten vi äter har starka samband med hur 
vi mår med oss själva. Kompisrelationer, självkänsla samt familjerelationer var faktorer som 
påverkades när barnen erhöll en god kosthållning. De resultat som framkom var oberoende 
barnens socioekonomiska bakgrund och vikt (Arvidsson, 2017).  
 
I Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) kan vi läsa oss till att det är i förskolans verksamhet 
som ett livslångt lärande påbörjas. Detta kan enkelt relateras till att det är av stor vikt att vi 
arbetar med hälsofrämjande metoder, där inräknat kostens betydelse, för att ge barnen 
grunden till ett hälsosamt liv. Fortsatt kan vi tyvärr inte se några konkreta mål kring det 
specifika arbetet med kost men som tidigare visat kan vi relatera övergripande riktlinjer som 
förskolans läroplan har till arbetet med hälsa i förskolans verksamhet.  
 
1.2 Syfte 
Genom detta arbete vill jag undersöka hur arbetet med kunskap kring kost planeras och 
genomförs i förskolans verksamhet. Detta för att främja god kosthållning hos barnen. Mitt 
syfte är mer specifikt att studera hur arbetet med kost ser ut i förskolans verksamhet och vad 
för möjligheter pedagogerna har till att bedriva detta arbete. Fokus ligger på att fånga 
pedagogernas kunskap och arbete. 
 
1.3 Frågeställningar 

- Hur upplever verksamhetsansvariga och pedagoger arbetet med kost i deras 
verksamhetsområde/verksamhet? 

- Vilka resurser upplevs pedagogerna i verksamheten ha att tillgå i arbetet med kost? 
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2. Litteraturöversikt 
I detta kapitel redogörs bland annat relevanta begrepp och tidigare forskning relaterat till valt 
forskningsområde. Här beskrivs exempelvis måltidspedagogik och teorier kring mat och 
måltider. 

Sepp (2013) skriver att forskning i förskolan gällande lärande och mat har historiskt sett mest 
varit inriktat på näringslära och de andra delarna gällande måltider har inte prioriterats. Av 
den anledningen kommer detta kapitel inkludera ett brett spektrum av vad som sägs om 
förskolan och kost. 

2.1 Måltidspedagogik 
Måltidspedagogik är ett begrepp som är svårt att definiera. Mat- och måltidskunskap är något 
som utvecklats från det som tidigare kallades kostvetenskap. Det är ett tvärvetenskapligt 
begrepp som består av matkultur, kommunikation, livsmedelsvetenskap samt nutrition och 
hälsa. Eftersom ämnet består av så många delar är det svårt att inneha specialistkunskap kring 
alla aspekter. Många av de barn som befinner sig i förskolans verksamhet är idag felnärda. Att 
vara felnärd betyder att du äter tillräckligt med mat men att du inte får i dig det du behöver, 
alltså att du konsumerar mycket men av fel mat. Mat- och måltidskunskap får idag ingen stor 
uppmärksamhet i förskollärarutbildningen och den används inte i den pedagogiska 
verksamheten. Det kan ses som ett onyttjat ”mellanrum” där pedagogerna missar att använda 
den tiden måltiden äger rum som en del av den pedagogiska verksamheten (Sepp, 2013). 
Pedagoger kan använda måltiden för att uppnå läroplanens mål så som hälsa, miljö, kultur och 
jämställdhet (Sepp, 2015). Måltiden är omgiven av regler och normer som barnen behöver 
förhålla sig till, oftast är det de enskilda pedagogernas värderingar, vad är en pedagogisk 
måltid och vad är inte det? (Sepp, 2017).  

Att lära sig att äta olika livsmedel menar Hausner (2015) är en lärprocess, det sker på samma 
sätt som när vi lär oss att krypa och gå. Genom de upplevelser vi får med maten så tillskriver 
vi oss nya preferenser, barndomen blir därför viktig då vi där lägger grunden till våra 
matvanor och ätbeteende. Begreppen preferens och acceptans beskriver Hausner (2015) som 
ord vi slarvigt använder när vi vill beskriva att en individ ”tycker om” ett livsmedel eller ej. 
Preferens betyder den valsituation som uppstår när ett livsmedel föredras över ett annat, det 
behöver inte betyda att det valda livsmedlet är omtyckt, bara att det föredras över det andra. 
Acceptans relateras till att ett livsmedel är bättre än ett annat, barns uppskattning av 
grundsmakerna är av relevans gällande barnets acceptans av ett livsmedel. 
Livsmedelsacceptans är något som kan förändras över tid, detta görs genom att under 
upprepade tillfällen presentera livsmedlet för individen. Sepp (2013) klargör att begreppet 
neofobi innebär att det finns en negativ inställning till att prova nya smaker och individen är 
skeptisk till nya livsmedel.  

Sepp (2017) skriver att munnen har många små nerver och att det lilla barnet utforskar känsel 
av objekt genom att stoppa det i munnen. Det handlar om att göra det okända känt för barnen 
och göra dem nyfikna på nya livsmedel och maträtter. Benn och Hjälmeskog (2015) förklarar 
att det är i äldre ålder som barnen börjar använda synen och händerna för att erfara maten, 
detta kan komma att resultera i mer ”kladdiga” bestyr så som händer i mjölkglas. Detta brukar 
inte vara önskvärt av vuxna men är en viktig del av barnens utveckling. Det är de vuxna som 
har kontroll över vad barnen får eller inte får göra vid en matsituation vilket resulterar i ett 
icke jämbördigt möte.  
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Värderingar, kunskaper, resurser och utbud är olika faktorer som påverkar det vi äter. 
Vårdnadshavarna är de som har störst inverkan på den mat som konsumeras hos barnen, dock 
spenderar de en stor del av sin vardag i förskolans verksamhet och därför har pedagoger också 
ett stort ansvar gentemot barnens kostvanor. Att lära barnen äta varierat är en viktig del av 
pedagogers arbete med hälsosamma levnadsvanor. Att arbeta med kostvanor ger en större 
chans att barnen fortsätter med de vanorna i vuxen ålder. Barn påverkas av den omgivning de 
befinner sig i och av de människor som befinner sig i den. Livsmedel bör ses som ett 
pedagogiskt material och pedagoger bör behandla måltidssituationer som en del av den 
pedagogiska verksamheten. Måltidspedagogik ska inte ses som något som måste läggas till 
utöver det som redan sker utan integreras som en naturlig del av verksamheten (Sepp, 2017). 
Måltiden kan ses som att den har inslag av både omsorg och lärande och blir intressant då den 
presenterar ett tillfälle för känslor och närhet eftersom måltiden genomförs i mindre grupper 
och kommunikationen blir enklare för vissa barn (Livsmedelsverket, 2017). Genom 
måltidssituationen samt barn och vuxnas erfarenheter kan pedagogen skapa många olika 
lärandesituationer. Genom lek och vardag ska barnen ges tillfälle att upptäcka och utforska, 
detta kan göras genom vardagliga situationer så som duka, äta tillsammans och städa upp efter 
sig (Sepp, 2013). 
 
Sepp (2013) menar på att syftet med verksamhetens måltid är att skapa en samvaro mellan 
barn och pedagog. Förskollärarna finns som förebilder och stöd för barnen och öppnar upp för 
samtal så att barnen blir en del av gemenskapen kring matbordet, även om det fundamentala 
är att barnen ska äta och bli mätta så kan även det ge en form av lärande (Livsmedelsverket 
2017). Sepp (2015) skriver att pedagoger dock finner svårigheter under måltidssituationer då 
det är många barn kring samma bord och lärande situationer är svårt att planera. Matglädje 
som är lustfyllt och roligt för barnen behöver innehålla moment som de kan vara delaktiga i, 
så som planering och tillagning av maten vi äter. Det kan ses som omständligt och kladdig 
men det ger barnen en känsla av stolthet och tillit till sin egen förmåga (Sepp 2013). 
 
Det kan finnas en viss risk att måltiden blir stressad då många faktorer runt omkring påverkar 
så som vila och raster, pedagogerna vill att måltiden ska bli klar under kort tid så de kan 
påbörja nästa moment (Sepp, 2013). Det kan anses vara svårt för pedagogerna att genomföra 
en pedagogisk måltid samtidigt som den ska vara lugn och harmonisk. Ju fler barn det 
befinner sig kring bordet desto större risk löper det för att måltiden blir opedagogisk. Lite tid 
och stress är faktorer som pedagoger uppger när de talar om måltiderna i verksamheten (Sepp, 
2017).  
 
Små barn är beroende av de vuxna som finns i en omgivning för att fatta beslut gällande 
måltider (Sepp 2017). Då det finns en växande ohälsa i vår omvärld och eftersom det inte 
anses hållbart hur vi producerar mat, är det viktigt att personalen på förskolan agerar utifrån 
sin profession för att främja goda matvanor. Mat- och måltidskunskap bör vara ett fokus i 
förskollärarutbildningen samt verksamheterna behöver utformas så det finns ett samarbete 
mellan professionerna (Sepp, 2015). Kosten är en central del i förskolans verksamhet och 
viktig i barnens vardag (Livsmedelsverket, 2017). För att få förståelse för barnens matvanor 
och utveckla dem behöver pedagogerna se till den miljö barnen befinner sig i, barn fångar upp 
olika saker samt väljer ut och värderar dem. För att skapa goda förutsättningar för lärande 
behöver pedagogerna anpassa undervisningen efter barnen gällande innehåll och utformning 
(Benn & Hjälmeskog, 2015).  
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2.2 Anknytning till läroplanen 
Enligt läroplanen för Förskolan (Lpfö98 skolverket 2016) ska förskolan arbeta för ett livslångt 
lärande. Lärande kan tolkas på flertalet sätt, till exempel kan det innebära lärande om kost och 
hälsa genom pedagogiska måltidssituationer. Förskolan ska verka för att barnen inskaffar 
förståelse av vad en hälsosam livsstil är och varför vi bör eftersträva att skapa oss en hälsosam 
livsstil. Genom den pedagogiska måltiden kan barns tankar tas tillvara. Enligt läroplanen ska 
förskolans verksamhet erbjuda en miljö som består av utveckling, lek och lärande, detta 
kommer även att gälla måltidssituationerna. I läroplanen för förskolan (Lpfö98 skolverket 
2016) kan vi läsa att inom förskolan ska varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. När 
barnens åsikter inte respekteras i matsituationer kan det vara att barnen tvingas till att äta mat 
de inte vill ha, pedagoger kan alltid uppmuntra men när det blir tvång strider det emot vår 
läroplan. 

2.3 Tidigare forskning 

Att leka med maten kan bidra till att barn smakar mer menar Coulthard och Sealy (2017) som 
genomförde en studie där barnen tillsammans med pedagog fick skapa estetiska verk med 
hjälp av olika frukter och grönsaker. Det visade sig i slutet av studien att blev barnen mer 
villiga att smaka då de varit inkluderade i lärprocessen. Dock kan det vara olika saker som 
påverkar barnen att vilja smaka på nya saker, Ray, Määttä, Lehto, Roos och Roos (2016) 
forskade kring förskolans roll i barnens utveckling av goda matvanor och kunde se att faktorer 
som miljö, individ samt det sociala har stor inverkan på barns matpreferenser.  

Sepp och Höijer (2016) gjorde en tredelad studie gällande möjligheterna att arbeta med kost i 
förskolan. Erfarenheter och åsikter var av stor betydelse, ett tillåtande system med engagerade 
pedagoger som ser det kompetenta barnet och har en stödjande verksamhet är komponenter 
som behövs för att skapa ett meningsfullt lärande kring kost i förskolan. Barnens tillgång till 
sockerberikad mat och dryck kan anses vara relaterat till den socioekonomiska standarden 
som familjen lever i. I de fallen är förskolan en viktig punkt i barnen tillvaro som kan lära 
dem en hälsosam kosthållning (Ray, Määttä, Lehto, Roos och Roos, 2016). 

Genom att ge barnen en möjlighet att vara delaktiga i odlandet av maten de äter bidrar vuxna 
med att införa mer natur i deras vardag (Kos och Jerman, 2012). Coulthard och Sealy (2017) 
presenterar en idé att genom lek och egen utforskning blir barnen mer villiga att prova det 
som finns framför dem. Kos och Jerman (2012) gjorde en studie där fokus var att se om 
barnen fick större förståelse av mat ifall de fick lära sig vart den kom ifrån. Barnen fick 
uppleva mjölkning, äggplockning, bönplockning med efterföljande att odla själva samt 
mycket mer, med kroppen fick de erfara ny kunskap. Tydliga skillnader sågs gällande 
kunskapen kring vart maten vi äter kommer ifrån. De praktiska aktiviteter som genomförts 
påvisade att barnen fått en större kännedom. Det som är en viktig aspekt för att barnen ska 
lära sig kring kostens ursprung är att de är delaktiga menar Kos och Jerman (2012). Barnen 
ska få möjlighet att se, känna och lukta på livsmedlen samt vara delaktiga i producerandet av 
dessa.  

Personalen i verksamheterna anser att jobbet som ”näringsutbildare” ingår i deras arbetes roll 
som pedagog. I de måltider som serveras inom förskolans verksamhet finns en stor potential 
att främja en god kosthållning menar Ray, Määttä, Lehto, Roos och Roos (2016). Sepp och 
Höijer (2016) skriver att det finns en brist i material för pedagoger att tillgå i arbetet med kost 
i förskolan. Det är kunskap, verktyg, färdigheter och en bra organisation som behövs för att ge 
förskollärarna de bästa förutsättningarna.  



Pedagogers arbete med kost i förskolan  Emma Martinsson 

 11 
 

 

2.4 Sammanfattning 
Genom att sätta mig in i den litteratur som nämns i detta kapitel har jag införskaffat mig en 
djupare förståelse för begreppet kost relaterat till förskolans verksamhet.  

Det som presenteras i kapitlet jag valt att kalla Måltidspedagogik ger en djupare förklaring av 
begreppet samt vikten av att arbeta med detta inom verksamheten. Jag har införskaffat mig 
kunskap kring att barn tidigt utforskar sin omvärld med hjälp av sin mun och att det är viktigt 
att göra det okända känt som Sepp (2017) skriver om. Det finns många faktorer som påverkar 
det vi väljer att äta. Samvaro är något som poängteras, att det är viktigt att pedagogerna finns 
som förebilder för barnen. Stress benämns som något som har en negativ inverkan på 
måltidspedagogiken då det skapar negativa aspekter gällande lärandet. Det som tas med från 
detta avsnitt vidare i arbetet är kunskapen som genererats för att kunna ge studien den 
bakgrundsförståelsen som finns kring arbetet med kost i förskolan i relation till tidigare 
litteratur. 

I läroplanen för förskolan (2016) kan vi se att det finns en avsaknad för riktlinjer gällande 
kostarbete inom förskolans verksamhet. Genom uppmärksammandet av detta samt att de ändå 
står att förskolans verksamhet ska bidra till ett livslångt lärande reser detta funderingar för hur 
arbetet egentligen planeras och genomförs i arbetet.  

Av den tidigare forskningen ges det kunskap kring olika studier som gjorts gällande barn och 
deras kostpreferens samt olika sätt att kunna utveckla den. Detta även relaterat till hur barn 
skapar sig förståelse kring kostens ursprung på olika sätt. Att införskaffa sig kunskap kring 
denna forskning som gjorts har varit av vikt, i relation till studien, då det finns påvisat att 
olika aktiviteter som involverar kost visar på lärande hos barn inom förskolans verksamhet.  
 
Detta går att relatera till syftet då fokus ligger i att fånga pedagogernas kunskap och arbete. 
För att kunna förstå det informanterna delger behövs en djupare förståelse för fenomenet 
innan intervjuer genomförts. I och med den litteraturöversikt som gjorts har den typen av 
kunskap kunnat genererats.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras olika teoretiska utgångspunkter som kommer vara en del av detta 
arbete. Då inga specifika teorier gällande kost har uppmärksammats kommer dessa teser på 
lärande och undervisning användas i kommande analys. 

3.1 Didaktisk teori 
Nilholm (2016) skriver att didaktisk teori förväntas ge svar på vad, varför, hur och till vem. 
Med det menas att undervisningens syfte ska ställas i relation till de frågeställningarna för att 
avgöra om undervisningen är väl planerad samt relevant. Författaren nämner att de didaktiska 
frågorna kring undervisning kräver ett normativt svar, hur ska vi bedriva undervisningen på 
bästa sätt? Den didaktiska fråga som är av störst vikt anses vara varför-frågan då den utgör 
meningen med undervisningen. I lärarutbildningen anses det vara centralt att utifrån skolans 
perspektiv ställa sig de didaktiska frågorna och genom dem fånga in de väsentliga delarna av 
en lärares profession.  

Allmändidaktik som ej är anknutet till ett specifikt område samt ämnes- och områdesdidaktik 
är delar i den didaktiska teorin som är viktiga att särskilja. Allmän didaktik gäller de 
övergripande frågorna gällande undervisning, lärare kan använda sig av dem för att reflektera 
över arbetssätt som en helhet relaterat till sin profession. För att reflektera över arbetet med ett 
specificerat tema benämner man det som ämnes- och områdesdidaktik då det fokuserar den 
didaktiska teorin på ett specificerat ämne (Nilholm, 2016). 

3.2 Sociokulturell teori  
En sociokulturell teori kan ses som ett övergripande perspektiv på lärande då det enligt denna 
teori sker i samspel mellan de olika aktörerna. Teorin har en stor påverkan på den svenska 
lärarutbildningen (Nilholm, 2016). Människan påverkar varandra i samspelet genom 
kommunikation. Inom denna teori anses pedagogen vara av stor vikt i barnens utveckling, de 
kunskaper pedagogen har kan föras över till barnet. Detta kallas den proximala 
utvecklingszonen och är ett vedertaget begrepp i den sociokulturella teorin (Sheridan, 
Pramling Samuelsson & Johansson, 2011).  
 
Sociokulturell teori grundas i viljan att förstå mänskliga handlingar och beteenden. Vi måste 
då relatera dem till ett större socialt och kulturellt sammanhang, vi lär oss i en kontext och 
förstår lärandet genom att analysera det. Kommunikationen är av stor vikt i det sociokulturella 
perspektivet, det handlar om hur du tolkar utsagor snarare än att orden i sig ger information 
(Nilholm, 2016). Utifrån det kan vi läsa det Sepp (2013) skriver, att måltider och mat kan 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv anses vara ett språk då vi kan kategorisera det som kultur 
och natur. Ytterligare förklarar Nilholm (2016) att genom talande och skrivande sker 
kontexten som i sin tur är en central roll i lärandet, kontexten är alltid närvarande och 
återskapas genom människors handlingar. Den sociokulturella teorin centreras inte kring vad 
som är bra och mindre bra undervisning. Den är mer fokuserad kring de processer som 
resulterar i olika typer av undervisning, teorin sätter sitt fokus på lärandet istället för 
undervisning (Nilholm, 2016).  
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3.3 Teorierna relaterade till arbetet 
Didaktisk teori beskriver hur det går att se på undervisning och lärande. Vad som är det 
centrala i undervisning. Detta i relation till studies syfte centreras kring hur vi ser på 
undervisning idag. Vad är informanternas syn på undervisning? Detta har en påverkan kring 
det som ska läras ut som i studiens fall är kost. Hur pedagoger ser på undervisning och dess 
syfte påverkar ämnet som barnen ska få kunskap kring. Arbetssättet behöver reflekteras över 
och studeras för att kunna se varför kostarbetet ser ut som det gör. 
 
Sociokulturell teori har även den en central roll i lärande. Att arbeta med ett ämne centreras i 
hur vi anser att lärande sker. Av det vi tidigare kunnat läsa oss till så har samspelet mellan 
pedagoger och barn en stor inverkan på goda kostvanor. I sociokulturell teori är det just 
samspel och kommunikationen som är av stor vikt för lärande. Pedagogen och hens kunskap 
är viktig för barnet och därför är det viktigt att se vad pedagogerna har för tidigare vetskap 
kring ämnet. Beteenden och handlingar från de vuxna är något barnen observerar och hur vi 
håller oss till ämnet blir av stor vikt. Vilken kontext skapar pedagogerna tillsammans med 
barnen och kost?  
 
Med hjälp av dessa två teorier anser jag att resultatet från denna studie kommer kunna 
förklaras och värderas. Detta för att skapa en djupare kunskap kring lärande, arbetssätt och 
hur ställningstagandet till ämnet påverkar undervisningen. 
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för mitt val av metod som är kvalitativa intervjuer. Valet 
av metod baseras på att jag vill ta reda på informanternas egna åsikter kring arbetet med kost i 
förskolans verksamhet. Bryman (2018) nämner att genom kvalitativ forskning läggs tonvikten 
på de ord och berättelser som förmedlas istället för siffror. 
 
Kvalitativa intervjuer är en av de mest använda metoderna inom den kvalitativa forskningen 
då de är flexibla i sin användning samt ger detaljerade beskrivningar kring forskningsobjektet. 
Det går inte att observera saker som redan skett eller människors egna känslor och tankar. 
Genom samtal ges en inblick i andras livsvärldar (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
Bryman (2018) skriver att kvalitativa intervjuer används när informantens åsikter och tankar 
kring ämnet är det centrala i studien. 
 
Fortsatt kommer jag välja benämningen semistrukturerade intervjuer, Christoffersen och 
Johannessen (2015) skriver att då intervjuerna inte blir hårt styrda ges informanten en större 
frihet att formulera svar som reflekterar deras egna erfarenheter. Metoden synliggör 
människors erfarenheter då de själva påverkar utformningen på intervjun genom sina svar. 
Bryman (2018) skriver att det är önskvärt för forskaren att intervjun rör sig i olika riktningar 
eftersom det genererar kunskap kring det informanten anser av störst vikt kring ämnet. 
 
4.1 Databearbetning 
I min databearbetning tar jag inspiration av fenomenografin när resultatet av det empiriska 
materialet har bearbetats. Dahlgren och Johansson (2015) skriver att i fenomenografin 
analyseras data från intervjuer som genomförts med enskilda individer, intervjuerna är 
vanligast halvstrukturerade i dessa fall. Fenomenografin har som inriktning att beskriva olika 
individers aspekter av vår omvärld, fokuset läggs på variationerna av deras redogörande 
snarare än de likheter som finns. Det är även ett resultat av det vi lär oss genom hela livet 
vilket leder till att vår uppfattning av fenomenet kan komma att ändras. Alltså är 
fenomenografin grundad i att människor uppfattar händelser på olika sätt och det finns endast 
ett begränsat antal sätt att uppfatta dessa händelser. Begreppet uppfattning menas i detta fall 
att erfara eller förstå ett fenomen. Vidare skriver Dahlgren och Johansson (2015) att begreppet 
är sålunda ett varierande sätt att erfara något, i en undersökning kan vi dock aldrig anta att vi 
anträffar alla potentiella sätt att uppfatta fenomenet på. 
 
Forskare inom den fenomenografiska traditionen brukar säga att antalet beaktade aspekter, samt i vilken mån 
individen är kapabel att relatera dessa till varandra, är bestämmande för hur djup förståelsen av något är (s.163) 

Under datainsamling genom halvstrukturerade intervjuer behöver forskningsfrågorna vara 
utav en viss karaktär, det vill säga att forskaren undersöker hur informanten uppfattar 
fenomenet. Svaren som fås gällande de frågor som stämmer med fenomenografin kan anses 
vara ogenomtänkta eller baserade på andras åsikter. Därför är det viktigt i intervjun att få 
uttömmande svar och att intervjuguiden inte innehåller för många frågor (Dahlgren & 
Johansson, 2015).  

I Min studie har jag utgått från den fenomenografiska synen på hur informanterna ser på olika 
på fenomenet i fråga beroende på tidigare livserfarenheter. Den data som samlats in 
bearbetades på ett sätt där jämförelser kring svaren relateras till varandra. Det kunde tydligt 
uppmärksammas att olika uppfattningar kring samma fenomen fanns men samtidigt lyftes 
liknande åsikter som blev av intresse för min studie.  
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4.2 Urval 
Att välja vilka som kommer att ingå i en undersökning är en central del av samhällsforskning 
i kvalitativa studier. I kvalitativa metoder vill vi få mycket information kring ett begränsat 
antal människor. Rekrytering av informanter tar tid och är något forskaren behöver ha i åtanke 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). I denna studie ligger fokus på de aktörer som påverkar 
barnens matvanor i förskolans verksamhet. Som Bryman (2018) nämner är 
forskningsfrågorna det centrala gällande urvalsprinciperna. I grunden gäller det urvalet av 
enheter, det vill säga vilka som kommer ingå i studien. Ett målstyrt urval går ut på att 
strategiskt välja informanter baserat på relevans för forskningen. I denna studie innebär detta 
att första urvalet landar i vuxna som påverkar barns kostvanor inom förskolans verksamhet. 
 
Vidare behöver ett ytterligare urval göras där uppdraget är att finna informanter med rätt 
kunskap. Ett kriteriestyrt urval innebär att informanterna uppfyller specifika kriterier baserat 
på studiens innehåll (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det kriteriet som behöver 
uppfyllas för denna studie är att informanterna ska arbeta med barn i förskolan (förskollärare, 
barnskötare samt förskolechefer) eller vara studerande inom förskolärarprogrammet. Bryman 
(2018) skriver att forskare finner svårigheter i ställningstagandet gällande antalet informanter 
som ska ingå i en studie. Detta på grund av att när du intervjuer en grupp av människor inser 
du att andra gruppers åsikter kan komma att vara intressanta. Christoffersen och Johannessen 
(2015) skriver att då målgruppen är homogen krävs det färre informanter än om du ser till en 
heterogen målgrupp. Den slutgiltiga idéen med informanter enligt författarna är att forskaren 
hämtar information tills det faktum att ny information ej längre går att fås gällande 
forskningsfokuset. Det vill säga att urvalet pågår fram till dess att forskaren bestämmer sig för 
att inte genomföra fler intervjuer. 
I denna studie är urvalet följande: 

- Tre förskollärare 
- Två förskolechefer 
- En förskolstudent 
- En barnskötare 

 
Dessa har då valts baserat på deras relevans i enlighet med studiens syfte samt att de uppfyller 
de kriterier jag bestämt (att de är insatta i arbetet gällande kost i förskolans verksamhet). 
 
4.3 Metod för datainsamling 
Till en början valde jag att använda mig av universitetets databaser, Backman (2011) nämner 
att innan forskningen kan påbörjas behöver du få en överblick av forskningsområdet. Detta 
görs genom att ”läsa på” och framgången i forskningsarbetet kan vara beroende av hur väl du 
genomför detta. Till en början var det svårt att finna studier gällande kost i förskolan då det är 
ett område som fortfarande har många aspekter som det inte har forskats om ännu. Efter att 
jag funnit viss litteratur och tidigare forskning valde jag att utgå från dem då det på olika sätt 
inkluderade mitt forskningsobjekt. Backman (2011) skriver att databehandling beskriver sättet 
forskaren behandlat sin data. Författaren menar att den kunskap vi förvärvat finns till stor del i 
det skrivna ordet och av den anledningen bör det vetenskapliga biblioteket konsulteras vid 
insamling av data.  
 
För att samla in data från informanter som kan besitta kunskap kring ämnet valde jag att utgå 
från kvalitativa intervjuer. Bryman (2018) skriver att denna intervjumetod är flexibel och 
följsam i intervjupersonernas egna utsagor av forskningsområdet. I den kvalitativa intervjun 
letar forskaren efter utförliga och detaljerade svar. Intervjuguiden är formulerad på ett 
semistrukturerat sätt och innehåller öppna frågor där intervjupersonen har stor frihet att 
utforma sina egna svar. Bryman (2018) nämner att intervjuguiden mer ses som en grund att 
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utgå från men att frågorna ej behöver komma i följd och nya frågor kan läggas till beroende 
på om situationen kräver detta.  
 
Gällande intervjuerna så valdes den metod på grund av individens möjlighet att själv sätta ord 
på sina erfarenheter. Intervjuerna baseras på det Christoffersen och Johannessen (2015) 
nämner om att människor kan uppleva händelser på olika sätt och benämner åsikter på olika 
sätt. Data är något vi skapar och utgör den förbindelse som finns mellan analys och 
verklighet. I kvalitativa intervjuer skriver Bryman (2018) är intresset riktat mot ståndpunkter, 
det är önskvärt att intervjun får röra sig i olika riktningar eftersom det ger en inblick i vad 
individen anser mest relevant. Intervjuerna kan skilja sig från de intervjuguiderna som 
skapats, ordningsföljden kan variera beroende på informantens sätt att föra sig under intervjun 
och forskaren kan välja att ställa följdfrågor som är anpassade utefter den information hen får 
under intervjun. 
 
4.4 Genomförande 
Jag utgick från de förskolor som finns i kommunen jag bor i men utökade, på grund av brist 
på tid hos pedagogerna, till omliggande kommuner. Jag kontaktade förskolecheferna via mail 
till en början för att det var ett enkelt sätt att sprida informationsbrevet på. De fick sedan dela 
detta med sina anställda och ett par dagar senare ringde jag för att se vilka som skulle vara 
intresserade av att göra intervjuer. Uppslutningen i min hemkommun var tyvärr låg då många 
var upptagna eller motvilliga till att delta i intervjustudien. Därför valde jag att inkludera 
andra kommuner via telefonintervju samt fråga förskollärartudenter om deras erfarenheter.  

Kontakten med informanterna förekom främst genom mejl men i vissa fall var det nödvändigt 
att ringa för att intervjuerna skulle bli av samt att några av intervjuerna ägde rum över telefon. 
I de fallen intervjun inte genomförts över telefon har jag begett mig till förskolan informanten 
arbetar på och intervjuat dem i deras arbets- eller personalrum. Intervjuerna tog ca 30 minuter 
vardera och valdes att vara semistrukturerade. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver 
att genom en ostrukturerad intervju kan informanten känna sig mer bekväm då 
tillvägagångssättet är flexibelt och kan mer liknas till ett samtal kring ett specifikt tema. Detta 
menar författarna är centralt för kvalitativa undersökningar då forskaren vill att informanten 
ska relatera frågorna och svaren till egna erfarenheter och åsikter. Vidare innebär en 
semistrukturerad intervju att forskaren framställt en intervjuguide som är övergripande 
gällande temat på studien. Frågorna är öppna och inga förutbestämda svarsalternativ finns, det 
är informanterna som formar sina egna svar. En viss form av standardisering krävs vilket 
oftast visar sig i att alla informanter ges samma frågor. Detta görs för att forskaren i slutändan 
ska kunna relatera svaren till varandra (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Efter intervjuerna genomförts har inspelningarna transkriberas. Christoffersen och 
Johannessen (2015) skriver att vårt minne är bäst direkt efter en genomförd intervju och 
därför kan det vara bäst att avsätta tid i anslutning till intervjun för att bearbeta, komplettera 
och transkribera ifall en inspelning har gjorts. Vidare ska intervjun transkriberas ordagrant då 
du vill kunna citera utifrån texten. Bryman (2018) skriver att det är fördelaktigt att inte vänta 
med analys av transkriberingarna tills alla intervjuer är klara eftersom arbetet med analysen 
då kan anses vara oöverstigligt. Analysen bör vara ett kontinuerligt arbete då forskaren blir 
mer medveten kring teman som kan uppstå. Fokus ligger på vad de säger och hur de säger det. 
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4.5 Reliabilitet och Validitet 
Thornberg och Fejes (2015) skriver att validitet är ett begrepp som används för att beskriva 
kvaliteten i ett forskningsarbete. 
 

Begreppet validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller de 
metoder som används verkligen undersöker det som avses att undersökas (sid 258). 

 
Bryman (2018) menar att begreppet validitet anses av många som det viktigaste 
forskningskriteriet. Begreppet utgår från en bedömning ifall de slutsatser som genererats 
utifrån forskningen hänger ihop, ifall de slutsatser som skapas av en studie bedöms ha 
gemenskap samt vara äkta eller inte. Validiteten i en studie baseras på ifall studiens syfte har 
fullgjorts eller ej. Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att validitet handlar om 
sambandet mellan det fenomen som studien baseras på samt den data som samlats in.  
 
Begreppet reliabilitet rör frågan ifall resultatet av forskningen blir densamma ifall den 
genomförs på nytt eller om forskningen i fråga kan komma att påverkas av slumpmässiga 
faktorer (Bryman, 2018) Ett grundläggande faktum i all forskning är hur tillförlitlig den data 
som samlats in är. Olika sätt finns för att testa en forsknings reliabilitet. Ett alternativ är att 
upprepa undersökningen vid två skilda tillfällen, om resultaten blir samma som innan är detta 
ett tecken på hög reliabilitet. Ett annat sätt att testa reliabilitet är att låta flera forskare 
genomföra undersökningar av samma fenomen och om de kommer fram till samma resultat 
anses forskningen ha en hög reliabilitet (Christoffersen & Johannessen, 2015). Skulle en 
studie sakna validitet eller reliabilitet så kommer studiens vetenskapliga värde att gå förlorad 
(Bryman, 2018). 
 
I denna forskning har jag använt mig av intervjuer där frågorna var öppna för att sedan kunna 
ställa följdfrågor. Denna studies resultat grundas i informanternas egna upplevelser av 
fenomenet och hur de väljer att beskriva sina erfarenheter. Eftersom syftet är att ta reda på hur 
arbetet kring kost planeras och genomförs i förskolans verksamhet anser jag att 
informanternas beskrivningar av fenomenet som tillförlitliga och trovärdiga relaterat till min 
studie. Intervjuguidens utformning baserades på att ifall missuppfattningar skulle uppstå så 
fanns det möjligheter att beskriva och förklara frågorna på ett annat sätt utan att syftet med 
frågan skulle försvinna. Trots att samma intervjuguide använts i samtliga intervjuer har svaren 
varierat beroende på individuella erfarenheter. 
 
Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att min studie har en relativt hög grad av reliabilitet 
och validitet då den undersökt det som den ämnat till samt intervjuguiden har konstruerats 
utifrån ett sätt för att minimera feltolkningar. Trots det att frågorna är öppna för att 
informanterna ska kunna delge egna erfarenheter har lla informanter i grunden gets möjlighet 
att svara på samma frågor utifrån samma villkor vilket är positivt för min studies reliabilitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogers arbete med kost i förskolan  Emma Martinsson 

 18 
 

4.6 Etiska aspekter 
Bryman (2018) skriver att de etiska frågeställningarna görs relevanta i flera faser av en 
undersökning, för de personer som är involverade i studien är det centralt att beakta 
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Även Löfdahl (2015) skriver att 
forskningsetiska frågor rör hela processen, från val av undersökning, bestämmelse av urval, 
val av metod, hur du genomför och presenterar undersökningen till hur du tillämpar din 
studies resultat. När det genomförs diskussioner kring forskningens relevans förklarar 
ovanstående att forskningens övergripande mål ska hjälpa att vinna ny kunskap och förbättra 
vår omvärld. För studenter betyder det att bidra till en bättre förskola för både barn och 
personal (Löfdahl, 2015). Den forskningsetik som existerar i dag är under en ständig 
utveckling (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Kvalitet säkras genom undersökningens integritet, studien ska planeras på ett sätt som 
garanterar att det tas hänsyn till etiska frågeställningar eftersom detta är vad som utmärker 
kvalitet på en kvalitativ forskning. Transparens är viktigt för att arbetet ska framföras på ett 
forskningsetiskt sätt (Bryman, 2018). 

Informationskrav (forskarens skyldighet att informera om forskningens syfte och att 
deltagande är frivilligt), samtyckeskrav (deltagarna ska själva få bestämma ifall de vill vara en 
del av undersökningen), konfidentialitetskravet (uppgifter om de som deltar ska ej vara 
tillgängliga för obehöriga) samt nyttjandekrav (den data som samlas in får endast användas i 
forskningens syfte) är etiska principer som är av stor vikt i en undersökning (Bryman, 2018). 
Informanten har rätt att själv avgöra ifall hen vill vara en del av studien och ska lämna ett 
informerat och frivilligt samtycke. Hen kan utan att ange orsak dra sig ur om det så skulle 
önskas. Informanterna ska vara säkra på att forskaren framför sina resultat på ett sätt så att de 
inte går att identifieras i undersökningen, det vill säga att konfidentialitetskravet hålls 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Informanterna i denna undersökning blev informerade i god tid vad studiens syfte var och 
efter det gjorde de sina val ifall de ville delta eller ej. När intervjun skulle börja informerade 
jag återigen informanten vad intervjuns syfte var och bad dem skriva på ett samtyckeskrav 
samtidigt som jag förklarade att de ändå kunde välja att avbryta sin medverkan. Bryman 
(2018) skriver att det är viktigt att informanterna är medvetna om forskarens roll samt vad 
undersökningen går ut på. Samtyckeskravet innehöll även frågan ifall de godtog att intervjun 
spelades in. Jag förklarade då också att den data som samlas in under intervjun kommer 
endast att användas i forskningens syfte och förvaras på ett sätt så obehöriga ej kan ta del av 
den. Då intervjun transkriberats raderas inspelningen, valet att spela in intervjun beror på att 
jag ordagrant får med deras utsagor och samtidigt kan vara närvarande i intervjun utan att 
behöva föra egna anteckningar. 
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5. Resultat och analys  
I detta kapitel kommer det först ske en analys av det empiriska material som är resultatet av 
de intervjuer som gjorts. Fortsatt kommer dessa relateras till de teorier som angetts i tidigare 
kapitel.  
 
5.1 Analys av empiriskt material 
I detta avsnitt kommer en analys presenteras i tre separata delar som sammanfattar den data 
som insamlats under intervjuerna. 

5.1.1 Åsikter kring kost och hälsa 
Hälsa beskriver informanterna är något de lägger stor vikt vid, de anser det viktigt att 
bibehålla en god hälsa. Att inneha en god hälsa var för många att du hade en balans i livet 
gällande det nyttiga men även onyttiga. Informanterna ansåg att det var viktigt att de åt bra 
mat och rörde på sig men poängterade att det även var viktigt med vila och även äta något litet 
sött ibland. Balans menar de är att du ska ha ro i själen och lyssna på den. 

Jag vill tro att en måste lyssna på vad kroppen vill i stunden, är det en löptur eller en chokladkaka i 
sängen? Hälsa måste vara att lyssna på vad kroppen vill ha [intervju 3] 

Gällande hälsa i verksamheten ansåg informanterna att den var lik det de beskrivit om sitt 
privatliv samtidigt som att de ansåg sig själva vara en bidragande faktor till barns hälsa. 
Informanterna sa att det är pedagogens uppgift att skapa en miljö som främjar hälsa och med 
det menade de att det är viktigt att bidra till bra miljöer som barnen vistas i. 

Citatet som framställts ovan var något flera informanter nämnde som en viktig aspekt 
gällande deras hälsa. Detta sades med en skämtsam ton då de samtidigt poängterade vikten av 
att äta korrekt och röra på sig. Oftast när informanterna hänvisade till hälsa så användes 
privatlivet som referens och få använde sig av de erfarenheter de har inom verksamheten och 
sin profession. 

Kost var något informanterna hade lite svårare att beskriva. Många kopplade det till maten vi 
äter och att det är viktigt att vi äter mat. Andra kunde se begreppet som ett samlingsord för de 
olika komponenterna kring lärandet av mat, det vill säga näringslära, tillagning, vart maten 
kommer ifrån med mera. Just kost är ett känsligt ämne för vissa informanter då de själva inte 
anser att de fyller ”kriterierna” för god kosthållning och blir obekväma i samtalet. Brist på 
kunskap och en oförståelse kring vikten av kost i förskolans verksamhet nämns av några av de 
informanter som ingår i denna studie. 

Kost och hälsa går hand i hand och bör ha en tydlig roll i verksamheten [intervju 3] 

Ovanstående citat är exempel på något som de flesta informanterna nämnde i sina intervjuer. 
Alla tycktes förstå vikten av en god hälsa samt att den är starkt sammankopplad med hur vår 
kosthållning ser ut. De drar slutsatsen att för att må bra så måste man äta korrekt och röra på 
sig. Därför när frågan kommer hur de anser att begreppen kopplas samman med verksamheten 
så svarade de något liknande det ovan. Förståelsen kring kost och hälsa finns men hur de ska 
förmedla detta till barnen var något många poängterade som svårt.  
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5.1.2 Kost som ämne 
Av de informanter som deltog i studien fanns ingen direkt motvilja att arbeta med kost i 
verksamheten. Några ansåg dock att det som gjordes idag räckte för de åldrarna vi arbetar 
med. Matsituationer upplevs som stressade och när de då ska integreras med undervisning 
verkade vissa informanter ovilliga till att arbeta med kost. 

Det är i matsituationer vi kan samtala kring det vi äter men oftast behöver vi fokusera på annat och då får 
vi tänka som så att de får lära sig detta när de blir äldre. Vi hinner inte med allt. [intervju 5] 

Faktorer så som tid och kunskap är det som nämns som anledningar till att de inte arbetar 
aktivt med kost i förskolan. Kunskap kring goda matvanor anses mer som en bonus ifall 
pedagogerna lyckas få med det under måltiderna. Dock ska inte alla pedagoger dras över en 
kant. Några jag samtalade med ansåg att kost är enormt viktigt att jobba med i verksamheten 
då de själva anser att i vårt arbete med livslångt lärande så behöver vi integrera en god och 
hållbar kost i barnens vardag. 

Det som diskuterades mest i intervjuerna var ifall kost ska anses som ett eget ämne eller om 
det ska integreras i verksamheten och de aktiviteter som redan görs. Många informanter 
reagerade när begreppet ”ämne” användes då det idag redan läggs stor press på pedagoger att 
undervisa barnen i olika ämnen. De flesta informanterna nämnde att de som ansåg att kost var 
intressant borde vara de som startade upp arbetet med detta i verksamheten. Att de ansåg detta 
menade de var att de själva var osäkra på hur de skulle utforma den typ av undervisning. Trots 
att de bedömde dem själva att inte inneha tillräckligt med kunskap lyftes många intressanta 
idéer fram. Några nämnde att det kunde vara bra att presentera livsmedel i sin ”råa” form, 
tillexempel ta fram en hel ananas som barnen kan få se och känna på innan de skär upp den så 
de får smaka.  

Kost är inget separat ämne utan är något som omger allt vi arbetar med, i de flesta temaarbeten vi 
genomför i verksamheten kan vi få in arbetet med kost [intervju 2] 

Ovanstående citat var en informants tanke kring kostarbetet i förskolan och menade att det 
inte är en stor omställning att påbörja ett kostarbete. Hen menade på att det vi gör idag kan 
redan ses som kostarbete och bara genom att reflektera lite kunde hen se att flera av deras 
temaarbeten går att koppla samman med kost. Anledningen till att hen ansåg kost som en del 
av verksamheten är att mycket centreras kring mat. Vi lär barnen hållbarhet genom att samtala 
kring ekologiska livsmedel, vi lär barnen kemi när vi bakar ett bröd och kan då samtidigt 
samtala kring de ingredienser vi använder oss av.  

Det de flesta informanterna kunde konstatera var att pedagogens roll är central i arbetet med 
kost och då främst i att vi ska föregå med ett gott exempel. Goda förebilder är det 
pedagogerna ska vara gällande främjandet av god kost. I detta ansåg de själva att det var svårt 
gällande ifall deras egna matvanor var vad de själva ansåg ”korrekt”. Många ville skämta till 
det med att det alltid är gott med lite kakor till kaffet.  
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5.1.3 Vilka arbetsmöjligheter finns? 
Många vill koppla samman kostarbetet med måltiderna. Många vill använda sig av 
måltidspedagogik men eftersom majoriteten av informanterna ansåg det svårt att få till 
undervisning under måltiden undrade jag då vad för andra situationer de kan skapa i 
undervisningens syfte.  

Kost arbetar vi med kring måltiderna och bör fokuseras där, vi har redan mycket annat vi måste fokusera 
på. [intervju 4] 

Att arbeta med kost i förskolan anses av flera vara tidskrävande, detta är den orsak som 
nämns flest gånger. När frågan kring arbetsmöjligheter nämns så anser de flesta att 
möjligheter är något som skapas och inget som bara finns. Det är personalens driv och önskan 
som skapar möjligheterna. Något annat som poängteras är att förskolechefen behöver vara 
tillmötesgående för att pedagogerna skulle vilja lägga fokus på något som inte nämns i 
förskolans läroplan. Läroplanen blir omnämnd som ett hinder för kostarbetet med orsaken att 
det inte finns specificerat att förskolan ska arbeta med kost. Mycket finns omnämnt i 
förskolans läroplan och pedagogerna upplever att det finns stora krav på att uppnå de krav 
som skapas därifrån. Att arbeta med något som inte finns i läroplanen anses jobbigt och bör 
inte vara där fokus ska ligga.  

Ytterligare i samtalet kring arbetsmöjligheter nämns det att begränsad yta och miljö finns för 
att skapa undervisningsmöjligheter. Att arbeta med livsmedel skapar oreda i många fall och 
miljöer som tillåter kladd och spill är att föredra. I de förskolor informanterna befunnit sig i 
finns en variant av kokvrå på de flesta avdelningar men de är så pass små att fler än två barn 
samt en pedagog åt gången ej får plats.  

Där vi kan arbeta med mat är kring bordet eller i köket och där av hygienorsaker kan vi inte befinna oss 
[intervju 1] 

Informanten ovan pratar om att det vid tillfällen funnits möjligheter att barnen fått tillreda 
maten de äter tillsammans med kokerskan på förskolan. Detta är även något andra informanter 
uppmärksammat men på grund av hårda hygienregler för kokerskorna har de möjligheterna 
försvunnit. Detta resulterade i att pedagogerna förlorade, vad de ansåg vara, en viktig del av 
deras kostundervisning. 

5.2 Analys med koppling till didaktisk teori 
Utifrån den didaktiska teorin så är synen på undervisning viktig för att vi ska kunna förmedla 
kunskap på ett bra sätt till barnen (Nilholm, 2016). Informanterna i denna undersökning har 
delade sätt att se på undervisning. Eftersom denna studie är formulerad utifrån ett specifikt 
tema går det ej att dra slutsatser kring informanternas syn på lärande som en helhet utan 
endast gällande ämnet kost. 

Det ät alltså ämnesdidaktiken som är av intresse gällande denna studie, informanterna talar 
tydligt kring att det är viktigt att undervisning ska ske men talar sedan inte mycket om hur 
detta ska gå till. Pedagogernas åsikter är det som påverkar undervisningens kvalitet (Nilholm, 
2016). Utifrån det empiriska materialet går det att tolka att pedagogerna, utifrån ämnet kost 
som undervisningen syfte, inte tagit hänsyn till de didaktiska frågorna vad, varför, hur och till 
vem som Nilholm (2016) skriver om. Vad frågan kan informanterna vara ense kring att det är 
viktigt att vi lär barnen goda kostvanor, detta på grund av vår önskan att lära barnen något 
som främjar god hälsa och detta blir då svaret på frågan till vem. Det är vid hur frågan som 
informanterna blir tveksamma och börjar ifrågasätta sig själva samt verksamheten. Tid samt 
brist på kunskap och engagemang är faktorer som de anger vara avgörande och dessa 
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påverkar kvalitén på deras undervisning. Att arbeta med vilket ämne som helst kräver att 
pedagogerna är engagerade, detta poängterar även informanterna, alltså kommer det påverka 
ifall pedagogerna inte har intresse eller kunskap kring ämnet.  
 
Informanternas egna åsikter kring undervisning av kost var svåra att få reda på då de gärna 
baserade sina svar på breda iakttagelser. Ett reflekterande över deras eget arbete kunde finnas 
och de ansåg gällande kostarbetet att den var bristfällig. Detta resulterar i tvivel till sin 
förmåga inom professionen och tvivel till hur undervisningen ska komma att genomföras. 
De arbetsmöjligheter som finns utifrån denna teorin är ganska många, det är helt beroende på 
hur engagerad pedagogen som genomför undervisningen är.  

5.3 Analys med koppling till sociokulturell teori 
Något informanterna påpekade var att matbordet under måltiden var deras främsta arena för 
lärande kring detta ämne. Detta för att alla barnen sitter samlade kring en gemensam nämnare 
och det gör det enklare för pedagogerna att samtala kring. Det de beskriver är vad den 
sociokulturella teorin benämner som samspel (Nilholm, 2016). Barn lär sig av varandra i en 
gemenskap där pedagogerna också innehar en central roll. Informanterna uppgav att stunden 
tillsammans kring matbordet öppnar upp för diskussioner gällande till exempel den mat vi 
äter. Barnen är nyfikna på vad de andra äter och det går att diskutera vad som finns på 
tallrikarna och varför vissa äter annorlunda. Aktörerna runt bordet delar erfarenheter och 
skapar ett samspel gällande måltiden. Inom den sociokulturella teorin är just samspel ett 
viktigt begrepp då det anses vara genom samspel motivation uppstår (Nilholm, 2016). Utifrån 
resultatet finner vi att informanterna ser barnen som att de själva uppsöker lärandet av kost 
och är inget pedagogerna själva vill lägga sin tid på. Det är genom spontana kostrelaterade 
situationer och närvarande pedagoger som lärandet sker. 
 
Inom den sociokulturella teorin anses pedagogen vara en förebild som främjar barnens 
utveckling (Nilholm, 2016). Detta är något informanterna påpekar då de själva anser att 
pedagogerna har en central roll i barnens främjande av goda matvanor. Dock blir de osäkra i 
att besitta den rollen. Informanterna påpekar vikten av engagerade pedagoger som är kunniga 
inom kostarbetet för att de själva vet hur viktigt arbetet är, likväl var det flertalet informanter 
som menar på att de inte är rätt pedagog att utföra denna uppgiften. 

Den proximala utvecklingszonen uppnås när barns tidigare kunskaper möts av de insikter som 
pedagogerna vill förmedla till barnen (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011). I 
frågan ifall informanterna anser att pedagoger har en stor inverkan på att främja barnens goda 
matvanor ansåg nästintill alla att de hade det. Att skapa ett livslångtlärande där kost och hälsa 
går hand i hand stämmer överens med den sociokulturella teorins syn på lärande. 
Pedagogernas uppgift är att bidra med kunskaper som bildar vanor barnen har med sig livet 
ut. 

Informanterna anser att barnen har en större förståelse av vad kost och hälsa innebär än vad vi 
ser idag och flertalet poängterade att det ingår i deras profession att ta reda på vad de vet och 
utveckla detta. Hälsa och kost är dock begrepp som inte används utan samtalen och begreppen 
anpassas till det informanterna anser passande språkbruk för att barnen ska förstå.  

Enligt det sociokulturella perspektivet observerar barnen de vuxna och tar till sig deras 
beteende vilket betyder att det är viktigt att som pedagog tänka över vilket beteende som 
förmedlas till barnen (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011). 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Kos och Jerman (2012) skriver att barns delaktighet är central för att skapa förståelse för vart 
maten kommer ifrån. Detta är något informanterna själva talar väldigt lite om, under 
intervjuerna framkom det att några få ansåg att det var viktigt att barnen deltar i framtagandet 
av maten vi serverar. I intervjuerna talade några informanter om att de ansåg det vara viktigt 
att barnen deltar i köket och hjälper till att laga maten. Detta för att de ser vad den mat de får 
serverad består av. Dock var detta något som inte skedde längre på grund av hårda 
hygienkrav. Något som inte framkom under intervjuerna var hur viktigt det är att barnen 
deltar i aktiviteter där de får uppleva med kropparna vart maten kommer ifrån. Utifrån Kos 
och Jerman (2012) forskning kan vi se att när barnen får delta i att odla sin egen mat samt 
bevittna vart mjölk och ägg kom ifrån fick de en djupare förståelse av den mat vi äter. Jag har 
en förståelse för att barn inte får vistas i köket då det finns vissa regler men tyvärr missar 
barnen särskilda kunskaper, dock bör fler förskolor kunna experimentera i sina egna kök på 
avdelningarna samt börja odla tillsammans med barnen. 

Måltidspedagogik i förskolan idag centreras kring måltidsbordet om vi ska se till vad 
informanterna delgivit. Sepp (2013) skriver att genom måltidssituationen samt barn och 
vuxnas erfarenheter uppstår lärande. Detta liknas till de informanterna delger men även det 
som den sociokulturella teorins proximala utvecklingszon syftar till. Tillsammans med 
tidigare kunskaper samt nya lärandemål skapas lärande. En samvaro kring måltidsbordet 
skapas. Det informanterna även lyfter är dock att måltidssituationerna kan uppfattas som 
stressiga och att de inte får tid att genomföra undervisning. Detta blir väldigt motsägelsefullt 
när de i ena stunden pratar om hur viktigt det är och endast under ett fåtal tillfällen går det att 
arbeta med kost i förskolan samtidigt som de säger att de tillfällena oftast faller bort.  

”Kost arbetar vi med kring måltiderna och bör fokuseras där, vi har redan 
mycket annat vi måste fokusera på.” [intervju 4] 

Med det som redan skrivits tillsammans med detta citat blir då informanternas påstående 
motsägelsefullt i den bemärkelse att de ändå anser att måltiderna bör användas som 
undervisande situationer trots det att de anser att det egentligen inte finns tid. Det var en 
informant som ansåg tvärt om, måltiderna bör organiseras för att barnen ska få en lugn stund, 
undervisning av kost bör ske under andra tillfällen och går att kombinera med det vi redan gör 
i verksamheten. Efter att det empiriska materialet har analyserats går det se att det finns en 
brist i kunskap i hur arbetet med kost i förskolan kan organiseras. Pedagogerna känner sig 
osäkra och det märks i den brist på undervisning inom ämnet som finns idag. Problemet 
menar jag är att vi idag inte talar om kosten betydelse och att det måste få en ändring. Detta 
gäller inte alla förskolor då många försöker att arbeta med kost men i slutändan verkar det 
ändå som att det är bristande undervisning för barnen. Att samtala kring kost och belysa 
arbetet med detta i förskolans verksamhet är känsligt och många verkar anpassa sina svar för 
att de ska försöka svara vad samhället anser som ”korrekt”. 

Coulthard och Sealy (2017) ville centrera sin forskning till att se vad som får barnen att prova 
nya livsmedel och fann att i en lekfull miljö där du får skapa och utforska livsmedlen innan du 
smakar främjade just viljan att smaka. Sepp (2013) skriver att det är genom känsel och smak 
de yngsta barnen skapar sig en uppfattning av omvärlden. I den didaktiska teorin ser vi vad 
för frågor vi bör ha med oss när vi planerar undervisning och av det empiriska materialet går 
det att utläsa informanternas brist i att beakta dessa. Hur och varför frågan blev lidande då de 
själva inte ansåg sig ha tillräcklig med kunskap. Ray, Määttä. Lehto, Roos och Ross (2016) 
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menar på att många faktorer påverkar barnens matpreferenser och deras kunskap kring 
kostens betydelse. Att leka tillsammans skapar en samvaro. Genom att samtala och leka kan 
en samvaro skapas kring kostarbetet. Åsikter och uppfattningar kring ämnet behöver 
respekteras bland alla människor men främst hos barnen då de förlitar sig på att pedagoger 
ska lära dem bli goda människor. Informanterna är eniga med att pedagoger anses vara 
förebilder för barnen och önskan att vara detta är stor. De ansåg att de aspekter som innehåller 
kostarbete så som näringslära, matens bakgrund med mera tillhör pedagogens profession. 

6.2 Metoddiskussion 
Utifrån den metod som valdes har ett resultat tagits fram, studien kan anses normativ då 
slutsatser dras utifrån ett fåtal informanter vilket kan påverka resultatet. Det finns alltid en 
risk att resultatet sett annorlunda ut ifall andra informanter valts (Bryman, 2018). Vidare kan 
studien anses normativ då den utgår från normen att goda kostvanor leder till en god hälsa och 
att det är av stor vikt att barnen ges kunskap kring detta. I studien utgicks det ifrån att de 
informanterna som valt att delta delar denna uppfattning. Då det påvisat vad som ingår i en 
god kosthållning är det svårt att inte inneha denna normativa syn på kost i förskolan och dess 
relevans för professionens roll.  

När intervjuerna skulle bokas fanns det svårigheter i tid och ovilja så risken är att de som 
tackat ja till att bli intervjuade hade specifika åsikter kring forskningens syfte och som kanske 
inte överensstämmer med andra inom professionen. Den valda metoden anser jag har gett ett 
resultat, men resultatet kunde ha blivit annorlunda ifall andra informanter deltagit i studien. 
Intervjuerna som gjorts har berott lite på vilka förskolor och informanter som haft tid och 
möjlighet att ställa upp på en intervju. Ett bredare resultat kunde även uppnåtts ifall 
intervjuerna följts upp med observationer för att kunna jämföra det informanterna berättat och 
det som kan observeras i verksamheten. 

Intervjufrågorna utformades utifrån förutsättningen att informanterna hade kunskap kring 
betydelsen av god hälsa samt kosthållning och vad de begreppen innebär. Tillexempel att 
skräpmat är dåligt för dig och att vi behöver förmedla den kunskapen vidare till barnen vi 
arbetar med i verksamheten. Svårigheter var att forma frågor som var öppna för att 
informanterna skulle kunna svara utifrån sig själva samtidigt som de skulle vara slutna för att 
intervjun skulle hålla sig till fokusområdet. Bryman (2018) skriver att i en kvalitativ forskning 
av ett öppet slag så kan frågeställningarna vara ospecificerade och vaga vilket var något som 
försökts undvika i denna studien.  

Metoden som valdes resulterade i en stor mängd insamlat material. Materialet har gallrats och 
de delarna som presenterats är de som ansetts mest relevant för denna studie. Det har varit en 
svår process då mycket intressant har diskuterats och jag önskar att allt kunnat redogöras men 
då hade fokusområdet blivit förbisett.  

Det svåraste momentet som funnits i denna studie var kontakten med informanterna. Det 
första tillvägagångssättet var att maila förskolechefer och få dem att meddela sin personal och 
sedan få frivilliga att höra av sig till mig. Detta visade sig vara ett ineffektivt sätt att få 
informanter till studien. Några få svarade genom det sättet men snabbt insåg jag att det var 
kontakt via telefon som var mer lämpad, speciellt när andra kommuner kontaktades då många 
i den jag bor i inte var tillgängliga.  

Generellt är jag nöjd med den metod som valts då den är relevant för att ta reda på 
informanternas upplevelser kring kostarbetet i förskolan. Tydliga svar kunde fås av 
informanterna gällande deras åsikter likväl som de motstridigheter som fanns i vissa fall att 
utveckla denna typ av arbete. 
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6.3 Slutsatser 
Goda matvanor kan komma att påverkas i tidiga åldrar och därför är det av stor vikt att ett 
sådant arbete existerar i förskolans verksamhet. Förskolan är inflytelserik då majoriteten av 
barnen som finns i Sverige spenderar en stor del av sin vardag i förskolans verksamhet. En 
bra kost bidrar till en god hälsa och är något som vi ska se som ett samspel och inte separata 
ting. Att vara goda förebilder är viktigt. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetet med kunskap kring kost planeras och 
genomförs i förskolans verksamhet. Detta för att främja god kosthållning hos barnen. Fokus 
var att få reda på informanternas åsikter vilket gjordes genom intervjuer på olika förskolor 
och olika aktörer. Resultatet från de kvalitativa intervjuerna har visat att i de verksamheter 
informanterna befinner sig planeras inte aktiviteter som innehåller kostens betydelse. Den 
måltidspedagogik som genomförs är spontan och sker i samband med måltiderna. En 
bristande kunskap och stressande miljö är informanternas största anledningar till att inte 
arbeta med kost i förskolans verksamhet. Vidare går det att utläsa av intervjuerna att de 
förskolor som informanterna representerar har en vilja till att kost ska ingå i den dagliga 
verksamheten med att de anser att andra ämnen är viktigare då det i förskolans läroplan finns 
tydligt formulerade mål.  

Informanterna uttrycker att de anser det viktigt med god kosthållning och att det är viktigt att 
vi bidrar med kunskap i förskolans verksamhet men tyvärr finns inte alltid tiden. Det är de 
informanter som verkar mest intresserade av ämnet som vill planera och undervisa kring det i 
verksamheten. Både tidigare forskning och resultatet av intervjuerna visade på att 
förskollärarnas uppfattning och syn på kost och hälsa har betydelse för hur barnen blir 
motiverade.  

Studien visar på att det finns lite forskning kring arbetet med kost i förskolans verksamhet. 
Hälsa och kost är något som löst beskrivs i förskolans läroplan men tydliga mål kring att 
kosten har betydelse för barnens utveckling framgår ej. Därför kan det finnas otydligheter för 
förskolans personal att veta hur de ska arbeta specifikt med kost i förskolans verksamhet. 
Informanterna var ense om att det krävs utbildning och att de kan utveckla det existerande 
arbetet med kost i förskolans verksamhet. 

Denna studie blir relevant för vår framtida yrkesroll då vi vet att det behövs mer kunskap 
kring kost i förskolans verksamhet. Aktörerna i verksamheten bör ta del av aktuell forskning 
för att bättre kunna planera och genomföra undervisning gällande kost. Ur en normativ syn på 
denna studie så har jag utgått från att det är bra för barnen att lära sig kring en god 
kosthållning. Jag utgick även från att informanterna delade min uppfattning. Då det finns 
forskning på vad som är bra och mindre bra kost är det oundvikligt att ha en normativ 
inställning till detta och därför formulerades frågorna utifrån synsättet att god kosthållning är 
gynnsamt. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning kring detta område kan det vara av intresse att följa upp med 
observationer efter intervjuerna för att skapa en bredare kunskap. Det kan även vara av 
intresse att intervjua föräldrar samt barn för att skapa sig en förståelse av hur de ser på 
kostarbetet i förskolan. Det som även skulle kunna vara av intresse är att genomföra fler 
intervjuer på en stor variation av förskolor för att se om det finns slutsatser att dra kring vart 
förskolan ligger belägen eller ifall förskolans huvudman har betydelse. I och med denna 
studie känner jag mig mer medveten och insatt kring hur arbetet med förskolans verksamhet 
planerar och genomför sitt arbete med kost.  
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8. Bilagor 

8.1 Informationsbrev 

 

 

Hejsan!  

Mitt namn är Emma Martinsson, jag studerar till förskollärare på distans via Karlstads 
universitet. I min utbildning ingår det att jag ska genomföra en studie som resulterar i mitt 
examensarbete. Arbetet har som syfte att bidra med kunskap kring hur pedagoger arbetar med 
kost i förskolans verksamhet och kommer genomföras som en intervjustudie. Den kunskap 
jag vill kunna generera med denna studie är förståelse kring hur arbetet med kost ser ut i 
förskolans verksamhet. Varför ser det ut som det gör och vilka faktorer är det som påverkar 
det?  

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer genomföras som beräknas att ta omkring 
30 minuter som med tillåtelse kommer spelas in. Intervjuerna kommer behandlas 
konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer avidentifieras och behandlas enligt 
bestämmelser i Sekretesslagen. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Studien 
genomförs som ett examensarbete för förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet.  

Är du intresserad att delta, var snäll och maila eller ring till de uppgifter som står nedan. 
Hälsningar 
Emma Martinsson 
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8.2 Samtyckesblankett 
 
 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie.  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handlas. 
Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan 
avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i 
denna intervjustudie som handlar om arbetet med kost i förskolan verksamhet.  
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Namnförtydligande       

 

Forskares underskrift:  

 

 

Namnförtydligande:  

Emma Martinsson  

 

 

 

 

 

 

8.3 Intervjuguide 
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INTERVJUGUIDE 
 
 

- Vad har du för erfarenhet inom förskolans verksamhet? 
 

- Hur skulle du vilja beskriva vad en god hälsa är? 
 

- Vad associerar du till begreppet kost? 
o Vad anser du är en god kost? 
o På vilket sätt associerar du begreppet kost till förskolans verksamhet? 

 
- Anser du att kost är något man ska lägga fokus på i förskolans verksamhet?  

o Varför/varför inte? 
 

- Hur arbetar ni med kost i den dagliga verksamheten? Finns det några riktlinjer ni tagit 
fram och i så fall vilka? 

 
- Anser du att kost ska ses som ett ämne liknande tillexempel matematik i förskolans 

verksamhet? 
o Varför/ varför inte? 

 
- Vad finns det för möjligheter/resurser till att arbeta med kost i förskolan? 

 
- På vilka sätt tycker du att man kan arbeta med kost i förskolans verksamhet? 

 
- Vilken möjlighet får ni pedagoger till utbildning inom ämnet kost? 

 
- Vilka är de viktigaste aspekterna enligt dig gällande arbetet med kost i förskolans 

verksamhet? 
 

- Hur kan arbetet med kost utvecklas och bli bättre enligt dig? 
 

- Vad tror du påverkar till ditt arbete med att förmedla goda kostvanor? 
o inställning, kunskap, erfarenhet, ekonomi? 

 
- Är det något mer du vill berätta gällande ert arbete med kost i förskolan? Vad?   

 


