
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 
 

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap  
Kemi 

 
 
 

Patricia Johansson 
 
 

Pedagogers syn på konsumtionen av 
socker och barns påverkan av 

pedagogers medhavda mat i förskolan 
 
 

Pedagogues view of sugar consumption in pre-school 
and the influence pedagogues’ home cooked meals 

have on the children 
 
 

Examensarbete 15hp 
Lärarprogrammet 

 

 
 
 

Datum: 2013-06-24 
Handledare: Marcus Öhman 
Examinator: Michal Drechsler 

 



 



 

Abstract 
There have been many debates in the Swedish media about our sugar consumption, and 

research shows that children today are eating more candy, soda, snacks and less fruit and 

vegetables. 

 

The purpose of this paper is to examine some pedagogues’ views on diet and its sugar 

content, in particular, and the pedagogical meals in general, at a pre-school. What is 

pedagogues’ view of how a good role model should be at the pedagogical meals? 

 

I did qualitative interviews with six pedagogues. The pedagogues believed that the diet has 

changed a lot over the years and sugar consumption has decreased in pre-school during the 

years when they been working. The pedagogues can not affect the diet but can choose to 

remove some food at the department that they believe is not wholesome. The majority of 

pedagogues considered it important to be a good role model. During the pedagogical meals it 

is important to be a good role model; which becomes an educational learning opportunity. 
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Sammanfattning 
Det har varit många debatter i den svenska media om sockerintag och forskning som visar att 

barn i dag äter mer godis, läsk, snacks och mindre av frukt och grönt. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka några pedagogers syn på kosten och dess sockerhalt i 

synnerhet, och de pedagogiska måltiderna i allmänhet, vid en förskola. Vad har pedagoger för 

syn på hur en bra förebild ska vara vid de pedagogiska måltiderna? 

 

Jag gjorde kvalitativa intervjuer med sex pedagoger. Kosten har förändrats mycket och 

sockerintaget har minskat på förskolan under de år de har arbetat, anser pedagogerna. 

Pedagogerna kan inte påverka kosten men kan välja att ta bort vissa livsmedel på avdelningen 

som de anser inte är nyttiga. Majoriteten av pedagogerna ansåg att det är viktigt att vara en 

bra förebild. Under de pedagogiska måltiderna är det viktigast att vara en bra förebild, som 

blir till ett pedagogiskt lärtillfälle. 

 

 

Nyckelord: Förskola, sockerintag, förebild, kost 
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1. Inledning 
Detta arbete handlar om pedagogers syn på kosten i förskolan och dess förändringar under 

deras år som pedagoger. Inriktningen är mot sockerhalten och vårt sockerintag, samt om att 

vara en bra förebild vid de pedagogiska måltiderna. Läroplanen för förskolan (98/10) strävar 

efter att varje barn utvecklar förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande (s. 10). Om barn lär sig vad som är nyttigt att äta kan de sköta om sin kropp 

och undvika välfärdssjukdomar, t ex diabetes. Många av dessa sjukdomar grundläggs i 

barndomen (Gibson, 1997, refererad i Sepp, 2002, s. 29). I Sverige har många människor typ 

2-diabetes, som viss del kan bero på högt sockerintag (Wilsson, 2007, s. 1, 13). Barn äter sina 

flesta måltider på förskolan, därför är det viktigt att maten är näringsrik för att orka med 

förskolans verksamhet. Läroplanen säger också att vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och därför är vuxna viktiga som förebilder (Lpfö, 98/10, s. 4). Vid de pedagogiska 

måltiderna kan pedagogerna påverka och lära barn vad som är nyttigt. 

Jag har valt att undersöka sockerintaget då intresset kom dels när jag fick egna barn, dels när 

jag följde samhällsdebatten i olika medier. Intresset blev större när barnen började i förskolan 

då pedagogerna ville sänka sockerintagen med att barnen inte fick bjuda på glass vid 

födelsedagar. Med denna undersökning vill jag dessutom ta reda på vad pedagogerna och 

förskolorna gjort ytterligare för att minska sockerintaget. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Historik  

På 1980-talet gjordes flera utredningar om livsmedel och hälsa som rekommenderade svenska 

befolkningen att förbättra sina matvanor. De återgärder som borde vidtas enligt regeringens 

proposition om livsmedel 1984, var att minska på fett- och sockerkonsumtionen och i stället 

öka på konsumtionen av spannmålsprodukter och potatis. Konsumtionen av rent socker, 

såsom bit- och strösocker har visserligen minskat men av de beredda produkterna, som godis, 

läsk, glass har det skett en ökning (Livsmedelsverket, 2007c, s. 13, 31). Etnologen Barbro 

Johansson (Socker i fokus), som har studerat relationen mellan barn och socker, menar att 

sockerhotet har blivit värre de senaste åren men har funnits sedan 1970-talet. Tandhälsan var 

den dominerande oron på sjuttio- och början av åttiotalet men sockerhotet lade sig efter 
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införandet av fri tandvård för barn och unga samtidigt som det gjordes kampanjer för 

tandborstning, fluorsköljning och fluortandkräm (Björkman, 2006).  

 

Under de senaste 30 åren har matvanorna ändrats i Sverige. Vi konsumerar mer av grönsaker, 

rotfrukter, frukt, mjöl, gryn, pasta och matbröd, vilket är positivt (Statens folkhälsoinstitut, 

2009, s. 3). Trots att matvanorna har förbättrats har barnen ändå ett för högt intag av socker 

och konsumerar för lite frukt och grönt (Livsmedelsverket, 2007b, s. 4). Gibson (1997, 

refererad i Sepp, 2002, s. 29) menar att för barns utveckling och hälsa är maten en viktig 

faktor under hela deras uppväxt. Därför är det viktigt att från början lära dem sunda 

kostvanor. Då sockerintaget ökar minskar den fysiska aktiviteten bland barn och det är den 

stillasittande livsstilen som har gjort det till ett problem. I dag tillbringar barn mer tid framför 

TV än tidigare generationer och de blir ofta skjutsade till skolan i stället för att gå (Prentice & 

Jebb, 1995, refererad i Sepp, 2002, s. 29).  

 

1.1.2 Näringsrekommendationer  

Näringsrekommendationerna från Livsmedelsverket (2005) är samma för vuxna som för barn 

över 2 år. En bra frukost och mellanmål kan bestå av: mjölk, fil, gröt, flingor, bröd och frukt 

eller grönsak. Lunch eller middag kan bestå av: potatis, ris, pasta, grönsaker eller rotfrukter, 

kött, fisk, fågel, och ägg (Eliasson & Gebre-Medhin, 2003, s. 46-47). 

  

Fett  

Av det dagliga energiintaget bör fett vara 25-35 energiprocent (E%). Av dessa E% bör intaget 

av mättade och transfettsyror begränsas till 10 E% (Livsmedelsverket, 2005, s.5).  

 

Kolhydrat 

Rekommendationer för det dagliga intaget av kolhydrater är 50-60 E%, varav 10 E% bör inte 

överstigas av renframställda sockerarter, d.v.s. sackaros, glukos, fruktos, stärkelsehydrolysat 

(glukossirap, högfruktossirap). Barn och vuxna med lågt energiintag rekommenderas dock ett 

intag av de renframställda sockerarterna (Livsmedelsverket, 2005, s. 5-6).  

Något som vi inte tänker på är att vanliga matprodukter, t ex nyponsoppa, frukt- och 

bärkrämer, innehåller mycket socker. Dessutom är många av mejeriprodukterna sockersöta (ej 

naturligt socker utan tillsatta), som fruktyoghurt, fil, risifrutti etc. (Porsman & Paulún, 2003, 

s. 18-19). För att minska risken för övervikt och sammanhängande ohälsa är det lämpligt med 



3 
 

en balans mellan kolhydrater och fett i kombination med högt fiberintag (Livsmedelsverket, 

2005, s. 6).  

 

Protein 

Proteinets dagliga energiintag bör vara 15 E% (Livsmedelsverket, 2005, s. 6). Protein kan ge 

lika mycket energi som kolhydrater, ca 4 kcal/g, normalt sett sker det inte i någon stor 

utsträckning, men kan användas som energikälla (Porsman & Paulún, 2003, s. 14-15). 

 

Många sjukdomar som uppstår i vuxen ålder grundläggs ofta i barnålder (Gibson, 1997, 

refererad i Sepp, 2002, s. 29). I boken Näringslära menar författarna genom att undvika 

välfärdssjukdomar, som fetma, karies, hjärt- och kärlsjukdomar, förstoppning, 

gallstensjukdomar, typ -diabetes (åldersdiabetes) och rörelsebesvär kan alla: 

 

 ”äta mat som är näringsrik, för många vuxna gäller att maten inte får vara för energirik  

 äta allsidigt, omväxlande 

 öka konsumtionen av frukt, grönsaker, rotfrukter, potatis och grovt osötat bröd 

 minska konsumtionen av fettrik mat, socker och sötsaker 

 fördela maten rätt under dagen, tre huvudmål och 2-3 mellanmål: frukost 20-25 procent, 

lunch 25-35 procent och middag 25-35 procent av dagens energi- och näringsinnehåll” 

(Christenson & Sundling, 2010, s. 136). 

 

Livsmedelsverkets Bra mat i förskolan (2007b) har som råd till förskolan att inte servera söta 

drycker, bullar, kakor, kex, glass, snacks och godis. Möjligtvis kan det serveras i måttlig 

mängd högst en gång i månaden (s. 17). 

 

1.1.3 Sockrets påverkan 

Enligt Wilsson (2007) konsumeras i Sverige ca 40 kg/person/år synligt och osynligt raffinerat 

socker. Det är viktigt att sänka sockerkonsumtionen eftersom det kan ha en påverkan på vår 

hälsa. En överkonsumtion kan leda till fetma och en ökad risk för karies. Hög konsumtion av 

socker kan leda till sjukdom, t ex diabetes. I Sverige har 300 000 människor typ 2-diabetes, 

som viss del kan bero på högt sockerintag. Bryts inte den trenden kommer kanske tre 

fjärdedelar av den vuxna befolkningen vara diabetiker inom den närmaste framtiden (s. 1, 13). 

Raffinerat socker ger energi men tillför inte kroppen någon annan näring än rena kolhydrater, 

vilket orsakar svängningar i blodsockerbalansen som ger trötthet och ökad hunger. Det leder 

till att det äts oftare och kan leda till övervikt (Christenson & Sundling, 2010, s. 71). När man 
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äter mycket socker förhöjs dopaminhalten, som är ett av kroppens egna belöningssystem. Har 

vi gjort något bra producerar hjärnan dopamin vilket gör att nervceller slutar kommunicera 

med varandra på ett riktigt sätt och hjärnans egen kontroll störs när ”droger” stimulerar 

belöningssystemet (Sundin, 2004, s. 10-11). Dopamin är ett av våra ”lyckoämnen” som blir 

förhöjt vid socker- och fettintag, vilket lockar till att äta mer sött och fett. Detta gör att man 

blir tröttare efter att ha ätit snabbmat i stället för att födan ger en ork. Det blir till en ond cirkel 

(Jonsson & Nordström, s. 109). Professor Stephan Rössner framhåller i boken Myter om mat 

(Refererad i Lindeberg, 2006) att suget som blir inte brukar vara av rent socker utan suget är 

oftast i form av godis, läsk och kakor (s. 188). 

 

Jonsson & Nordström (2010) beskriver hur sockret kan påverka oss fysiskt, psykiskt, socialt 

och andligt. Fysisk påverkan kan vara t.ex. besvär med lågt eller svängande blodsocker, ge 

rastlöshet och sömnstörningar. Det kan även vara magbesvär, trötthet och huvudvärk/migrän. 

Man kan känna hjärtklappning, få tungt att andas samt få svettningar. Psykisk påverkan kan 

vara en känsla av oro, rastlöshet, trötthet, depression och panikångest. Det kan också vara 

koncentrationsproblem, humörsvängningar och kärlekslöshet. En del människor blir gnälliga 

och missunnsamma. Socialt kan man få en känsla av en fysisk och psykisk isolering, och vill 

inte åka hemifrån eller träffa någon, orkar inte med barn och familj och har relationsproblem. 

Andlig påverkan kan vara att man känner en meningslöshet, inte ser någon framtid, 

uppgivenhet och bitterhet (s. 111-112). Sockerberoende är vetenskapligt bevisat anser Britten 

Jonsson (Refererad i Frisk, 2010) som hänvisar till amerikanska forskare då forskningen för 

sockerberoende inte har fått något större genomslag i Sverige. Forskningen är utförd på råttor 

och därför gäller inte resultatet människor. Men Jonsson håller inte med eftersom 

läkemedelsforskningen anses vara tillförlitlig (s. 68).  

 

1.1.4 Barns matvanor 

Abrahamsson, Wållberg & Durehed (1996) menar att i nära samspel med omgivningen sker 

barns utveckling och inlärning. Med alla sina sinnen lär sig barn hela tiden. En förutsättning 

för barns inlärning och positiva utveckling är att de mår bra och då är det viktigt att det finns 

en god omvårdnad (s. 10). Det har stor betydelse för hälsan, både för vuxna och barn, att ha 

bra matvanor. Barn blir pigga och får lättare för att lära om de äter bra mat. Det 

grundläggande ansvaret för bra matvanor är föräldrarna men eftersom de flesta barn äter 

många av sina måltider utanför hemmet påverkar andra vuxna också barnens matvanor 
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(Livsmedelsverket, 2007b, s. 3). Barn lägger grunden för sina matvanor tidigt och de kan inte 

”växa ur” dåliga matvanor. De påverkas starkt av oss vuxna. Därför är det viktigt att vuxna 

tydligt visar en bra attityd till mat, äta sunt och motionera (Porsman & Paulún, 2003, s. 9, 12). 

Barn lär sig tidigt i livet vilken mat som äts i förskolan och i hemmet. I Sepps (2002) 

undersökning associerade barnen särskild mat till olika situationer. De förknippade godis med 

helger och semester. Barnen menade också att godis, glass och kakor är inte mat (s. 39). Det 

är viktigt att äta varierat av olika livsmedel eftersom alla näringsämnen som kroppen behöver 

inte finns i enskilda livsmedel (Livsmedelsverket, 2007c, s. 53). Sepps (2002) undersökning 

visade att under helgens dagar drack barnen mindre mjölk och mer läsk än under vardagarna. 

Bland svenska barn har läsk blivit en vardaglig dryck medan lördagsgodis fortfarande är en 

etablerad vana (s. 34). 

 

1.1.5 Pedagog som förebild  

”Dels påverkar vi med värderingar, gränser, uppmuntran, diskussioner, regler och känslor, 

dels – och inte minst – genom vårt sätt att vara” (Lindeberg, 2006, s. 24). Rydqvist & 

Winroth (2003) håller med Lindeberg (2006) med att våra värderingar och uppfattningar 

formas genom samspel med andra, vilka livsvillkor vi har, egna erfarenheter och olika former 

av kunskap. Vårt sätt att handla och hur vårt förhållningssätt är har påverkats av våra attityder 

(s. 47, 52). Har vuxna en bra attityd till maten, ätande, motion och kroppen kan de ändra barns 

matvanor. Vuxna har en viktig roll som förebild eftersom barn gör inte som du säger, utan 

som du gör (Porsman & Paulún, 2003, s. 12). För att göra måltiden till en trevlig stund kan 

barnet få vara med och laga maten, ta maten själva, äta maten i sin egen takt och äta 

tillsammans med någon. Matupplevelserna blir inte positiva om det hotas, tjatas och mutas 

(Eliasson & Gebre-Medhin, 2003, s. 56-57). Livsmedelsverket (2007b) skriver i Bra mat i 

förskolan att om pedagogerna äter tillsammans med barnen ger det möjlighet att förmedla och 

praktisera en positiv attityd till mat och måltider (s. 3).”Vuxnas förhållningssätt påverkar 

barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Lpfö, 98/10, s. 4). 

 

Livsmedelsverket (2007b) anser att barns förebild är pedagoger, föräldrar, andra vuxna och 

andra barn. Genom att äta tillsammans med barnen och förmedla matglädje bidrar vuxna med 

att ge barnen bra matvanor. Pedagogerna kan samtala med barnen var maten kommer ifrån, 

äta och smaka på maten etc. Många pedagogiska lärmöjligheter går förlorade om pedagogerna 
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inte äter samma mat som barnen eller inte äter alls (s. 20). Sepps (2002) undersökning visar 

att förskolebarnen vet vad de får göra och inte göra vid måltiderna. De förknippade mat och 

ätande med regler och normer. Barnen beskrev vilket uppförande som var acceptabelt och inte 

acceptabelt vid matbordet, t ex ”skrika är inte tillåtet”, ”du kan prata med barnen vid ditt bord 

men inte med de andra barnen i rummet”, ”får inte lämna bordet förens alla har ätit upp”, ”sitt 

still på stolen”, ”pröva en liten bit av allting”, ”lek inte vid matbordet”. En pedagogisk måltid 

innebär för personalen att hjälpa och uppmuntra barnen att hjälpa sig själva, visar hur 

besticken används, kunna sitta på stolen och ha en konversation med varandra utan att skrika 

(s. 38, 41).  

 

Det har visat sig vara betydelsefullt för barnen om vuxna äter det vi vill att barnen ska prova 

att äta. Det kan påverka barns villighet att prova nya födoämnen. Stöd och bekräftelse ger bra 

beteenden (Lindeberg, 2006, s. 24-30). I barn & matlust (1996) är Norrbin av åsikten att en 

bra målsättning hur vuxna/pedagoger ska vara vid de pedagogiska måltiderna kan se ut så här: 

 

 ”Att inte säga en sak och sedan göra en annan. 

 Att visa att man vågar smaka på nya maträtter. 

 Att kunna utbyta åsikter om hur maten smakar och ser ut. 

 Att skapa en god vana att äta allsidig mat” (Refererad i Abrahamsson, Wållberg & 

Durehed, 1996, s. 35). 

 

I de västerländska samhällena verkar det finnas en djupt rotad norm med att smaka på ny mat 

(Sepp, 2002, s. 42). 

 

Gren (2007) anser när en pedagog gör misstag och kan säga ”förlåt”, visar hur viktigt det är 

att vi är förebilder och vilka villkor en människa har. ”Ju mer medvetna vi är i vår yrkesroll 

och i detta vårt etiska tänkande, desto mer vågar vi vara personligheter vi är, utan att oroas för 

att vi därigenom förlorar pondus eller går utanför ramen för yrkesrollen” (s. 210-211). 

 

1.1.6 Styrdokument 

I läroplanen för förskolan (Lpfö, 98/10) nämns det inget om kost men citatet ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn […] förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande, kan tolkas att pedagoger ska lära barnen äta bra kost (s. 10). Förskolan har 
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som uppdrag att lära barnen ha ett ekologiskt förhållningssätt (s. 7) och ”respekt för allt 

levande och omsorg om sin närmiljö” (s. 8). 

 

Under grundläggande värden i läroplanen för förskolan står det: ”Vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Lpfö, 98/10, s. 4). Detta 

uppdrag visar tydligt att vi vuxna påverkar barn därför är det viktigt att vuxna är bra 

förebilder. 
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1.2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka pedagogers syn på kostens sockerhalt i förskolan och om den har 

minskat under åren. Jag vill också undersöka hur stor påverkan pedagogerna tror att de har på 

barnens attityder till kosten, exempelvis våga smaka på främmande kost, kunskap om nyttig 

kost mm. Barnen äter oftast tre mål på förskolan och det är under den tiden pedagogerna har 

stört inflytande och kan vara en bra förebild. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur ser kosten ut i förskolan, nu jämfört med tidigare under deras år som pedagoger, med 

avseende på sockerhalten? 

 Hur tycker pedagogerna att en bra förebild ska vara för barnen vid de pedagogiska 

måltiderna? 

 Påverkas barnen när pedagoger äter sin medhavda mat tillsammans med dem, enligt 

pedagogerna? 
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2. Metod 

2.1 Urval   

Jag har valt att intervjua sex pedagoger på två olika förskolor som ligger i samma kommun. 

Dessa pedagoger och förskolor valdes för att de ligger i närliggande områden och jag känner 

till både pedagogerna och förskolorna. Två pedagoger intervjuades på en förskola med tre 

avdelningar som ligger ute på landsbygden. Den andra förskolan (tre avdelningar) ligger på 

också landsbygden men i en annan del av kommunen. Där intervjuade jag fyra pedagoger. 

Alla pedagoger är kvinnor pga. att det inte arbetar några män på den ena förskolan. Det finns 

en man på den andra förskolan men han arbetar bara 25 % och var därför svår att få en 

intervju med. Tre av pedagogerna är förskollärare och de andra är barnskötare. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

För att få ett så uttömmande svar som möjligt, gentemot mina frågeställningar, har jag valt att 

göra kvalitativa intervjuer. Fördelen med denna intervjumetod är att följdfrågor kan ställas. 

Genom intervjuer kan jag få pedagogerna att ge sin personliga syn och ställningstaganden 

(Johansson & Svedner, 2001, s. 24, 26). Jag vill också få en djupare förståelse av 

pedagogernas syn på kosten och sockerintaget.  

 

2.3 Procedur 

Först började jag att utforma mina frågor till intervjuerna för att kunna belysa mina 

frågeställningar. Jag kontaktade förskolorna, berättade vem jag är och att jag skriver ett 

examensarbete. På den första förskolan gjordes en gruppintervju med två pedagoger. Detta 

gjordes under deras planeringstid då det var lättast för dem på grund av att det är svårt att få 

tid för annat i verksamheten. I en gruppintervju kan de som intervjuas påverka varandra när 

de ger svar på frågorna. Påverkan kan också bli att någon inte vågar eller kommer till tals med 

sina åsikter och sin personliga syn. På den andra förskolan gjordes individuella intervjuer med 

pedagogerna när de slutat för dagen eller under morgonsamlingen när de kunde gå ifrån. 

Intervjuerna spelades in för att inte missa något viktigt som den intervjuade sa. Under 

intervjuerna hinns det kanske inte med att anteckna vad alla svarar eller tänker på de andra 

frågorna som skall ställas (Johansson & Svedner, 2001, s. 26). 



 

10 
 

2.4 Databearbetning 

Varje pedagogs svar skrevs ut ordagrant efter varje intervju. Svaren som var mest relevanta 

för belysningen av frågeställningarna valdes ut och sammanställdes. I resultatdelen redovisas 

förskolorna som F1 och F2 för att lättare se vad pedagogerna har svarat och hur det ser ut på 

de olika förskolorna angående kosten och sockerintaget. 

 

2.5 Etiska övervägande 

Innan intervjun ska deltagarna ge sitt samtycke till medverkan och ska kunna avbryta 

intervjun utan några negativa konsekvenser. Både pedagogerna och förskolorna skall vara 

säkra på att intervjun är konfidentiell. Genom att välja denna forskningsetik visar intervjuaren 

respekt och vinner den som intervjuas dess förtroende (Johansson & Svedner, 2001, s. 23-24). 

Innan varje intervju frågade jag om samtalen fick spelas in med en diktafon med vilket att de 

ska raderas efter bearbetningen. Alla pedagoger gav sitt samtycke och det var ingen som 

avbröt intervjun. 
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3. Resultat 
Jag har sammanställt alla svar utefter mina frågeställningar. 

 

 Hur ser kosten ut i förskolan med avseende på sockerhalten? 

Frukost: 

Alla pedagogerna tycker att frukosten är bra och varierande. Frukosten ser likartad ut på de 

två förskolorna med gröt två dagar i veckan, en dag är det ägg, varm choklad och smörgås och 

de övriga dagarna är det fil, flingor och smörgås. Varje dag dricker de mjölk eller vatten. På 

F1 tycker en pedagog att det fortfarande är för stort sockerintag och för lite med frukt och 

grönsaker. 

Lunch: 

Pedagogerna på förskolorna har olika åsikter gällande lunchen. F1 tycker fortfarande det är 

för stort sockerintag. En av pedagogerna på F2 tycker att maten är ”underbar”. De andra 

tycker att maten är okej och att barnen äter det mesta. Generellt tycker alla pedagogerna på 

både F1 och F2 att det är för lite grönsaker. De skulle vilja ha både kokta och råa grönsaker så 

det finns en valmöjlighet för barnen, då vissa vill äta råa grönsaker och en del kokta 

grönsaker. De dagar barnen får soppa till lunch, serveras efterrätt som kan bestå av pannkakor 

och sylt eller pudding och sylt. Det är det enda söta barnen får tycker de flesta pedagogerna 

men då är det köket som har bestämt detta. 

Mellanmål: 

Mellanmålen på förskolorna är inte varierande, det serveras oftast bara smörgås och mjölk. De 

flesta pedagogerna skulle vilja ha större variation. Två av pedagogerna på F2 tycker att de 

aldrig har haft stort sockerintag utan de skulle vilja servera barnen kräm eller nyponsoppa 

ibland. De dagar soppan serveras kan barnen få något mer matigare till mellanmål. Det kan 

vara potatisbullar eller varma smörgåsar, eftersom några inte äter eller tycker inte om soppa. 

Den kosten kan vara något sötare än nödvändigt. 

 

Pedagogerna på förskolorna känner att de inte kan påverka kosten. De anser att det beror på 

olika upphandlingar och att det bestäms från högre ort. F2 ligger i samband med ett 

äldreboende och kan därför bli svårt att ändra på något. Pedagogerna säger att de alltid kan 

framföra sina åsikter, men oftast går detta inte att verkställa. En pedagog på F1 tror att 

föräldrarna kan påverka kosten mer än vad de kan själv. De övriga tror inte att föräldrarna kan 

påverka mycket men de får gärna framföra sina åsikter. 
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Pedagogerna anser att sockerhalten har minskat i kosten under deras tid som pedagoger. Förr 

användes mycket mer pulverkrämer och soppor. Pedagogerna på F1 försöker minska 

sockerintaget inne på avdelningen genom att inte ha sylt på gröten (om det är socker i den) 

och de väljer bort smaksatt yoghurt. De flesta pedagogerna på F2 tycker som F1 men en 

pedagog tycker att de aldrig haft stort sockerintag i förskolan och de borde ge barnen 

kräm/soppa till mellanmål någon gång. Enligt henne så har bilden från media blivit fel 

angående sockerintaget. På samma förskola sa en annan pedagog: ”de har inte socker på filen 

längre utan de får ta en sked med sylt. För lite måste de ta för att de ska äta”. Det som skiljer 

sig mellan F1 och F2 gällande minskandet av sockerintaget är att F2 tycker att kosten inte har 

hög sockerhalt. Likheterna är att de försöker vara med när barnen tar sylt för att lära sig 

ransonera sylten. Vid födelsedagar får barnen inte bjuda på glass utan då bjuds det på frukt i 

stället. 

 

 Hur tycker pedagogerna att en bra förebild ska vara för barnen vid de pedagogiska 

måltiderna? 

Majoriteten av pedagogerna anser att de är en bra förebild när de sitter med barnen och äter 

samma mat. Pedagogerna visar vilket beteende barnen ska ha vid måltiderna, hur de ska 

använda besticken och hur de tilltala varandra när de ber om något på matbordet. Pedagogen 

visar att alla kan smaka på maten även om alla inte tycker om den. Det visar att alla kan 

förändra sitt tycke om maten och dess smak. En bra förebild lär barnen hur klimatet ska vara 

runt bordet i förskolan. De vill att det ska var lugnt och trevligt när de äter så att de kan få en 

gemytlig samtalsstund och att barnen får tid för att hinna äta. Vid dessa måltider kan 

pedagogerna se alla barnen, de kan prata och alla får komma till tals. 

 

Alla pedagoger anser att det ska smakas på all mat men samtidigt ska det inte tjatas på barnen 

för det kan ha en negativ effekt i stället, t ex att barnet slutar att äta. Dessutom kan det bero på 

vad barnet har för bakgrund och erfarenhet och även hur situationen ser ut. Pedagogerna vet 

om barnen har smakat tidigare och inte tycker om maten. En pedagog sa att barnen tänker 

ibland: ”Smakar inte fröken varför ska jag då smaka?”. Pedagogerna försöker finnas till och 

uppmärksamma barnen att känna efter hur hungriga de är och att de tar lagom mängd med 

mat. Det är bättre att ta små portioner och fler gånger i stället. En pedagog brukar säga till 

barnen: ”Nu äter vi inte med ögat, nu äter vi med magen”. Det kan finnas barn som äter dåligt 

överhuvudtaget och vid samtal med föräldrarna kan de ha gett sitt samtycke om att det får 
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tjatas. Då får pedagogerna diskutera med barnet och tillsammans komma överens att barnet 

äter upp t.ex. hälften av maten och lämnar resten. 

 

 Påverkas barnen när pedagoger äter sin medhavda mat tillsammans med dem? 

Alla pedagoger svarade att de inte äter sin medhavda mat tillsammans med barnen. 

Pedagogerna på F1 tror att barnen inte påverkas om pedagoger skulle göra det. I dag finns det 

mycket olika matallergier som gör att barnen är vana om någon äter annorlunda kost. På F2 

var det lite olika svar om barnen påverkas. De flesta av pedagogerna sa att barnen inte 

påverkas och att de accepterar när någon äter annan kost.  ”Barnen är medvetna på vad vi 

vuxna tål och inte tål”, säger en pedagog. Skulle pedagogerna äta sin medhavda mat försöker 

de ha jämbördig mat. Men huvudsaken att vi vuxna äter pedagogiskt. Av alla pedagoger var 

det en som tror att barnen påverkas om de äter sin medhavda mat. 

 



 

14 
 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Statens folkhälsoinstitut redovisade 2009 att undersökningar som gjorts visade att kostvanor 

har ändrat sig under åren och det äts mer frukt och grönt (s. 3). Livsmedelsverkets 

kostundersökning (2007c) och Sepps undersökning (2002) visar att barn konsumerar för 

mycket socker men sockerhotet har funnits sedan 1970-talet (Björkman, 2006; s. 31; s. 34, 

39). Även om hotet har trappats av har inte sockerintaget minskat. Jag anser att sockerhotet 

har kommit tillbaka då jag själv har blivit mer uppmärksam nu än tidigare. Det märktes att 

pedagogerna var mycket medvetna om sockerintaget och om sockerhalterna i kosten. På 

förskolorna där intervjuerna gjordes har sockerintaget minskat under den tiden som 

pedagogerna arbetat. Det är väldigt bra men jag tror att det finns mycket kvar att arbeta med 

för att det ska bli ännu bättre. Hur det ser ut i de övriga förskolorna i Sverige vet jag inte. 

Något som jag inte fick fram i min undersökning är om alla förskolor i Sverige har gjort 

samma förändringar som de två förskolor jag gjorde min undersökning på. Om alla pedagoger 

är medvetna och har kunskapen om hur allvarligt och farligt det kan bli om vi människor 

fortsätter med det höga sockerintaget. Skulle det kunna förebygga och minska sjukdomar som 

kan uppkomma vid vuxen ålder. Wilson (2007) menar att hög konsumtion av socker kan gör 

att man kan bli sjuk och få t ex diabetes (s. 1). Christenson & Sundling (2010) beskriver hur 

raffinerat socker orsakar svängningar i blodsockerbalansen vilket ger ökad hunger. Detta i sig 

leder till att man äter oftare vilket sedan kan resultera i övervikt (s. 71). Det är inte bara 

pedagoger som behöver lära sig om sockerintaget utan alla, men framförallt föräldrar. De har 

den största rollen eftersom godiset och andra intag av sötsaker sker på helgerna. Sepps (2002) 

undersökning visade att under veckodagarna var det ingen minskning eller ökning av 

sockerintaget, men på helgerna blev intaget större (s. 34). Föräldrarna har den viktigaste 

rollen att lära barnen äta nyttigt men förskolan har också en stor roll då barnen tillbringar 

mesta delen av dagen där. Det står i läroplanen att förskolan ska sträva att lära barnen värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande (98/10, s. 10). Livsmedelsverket (2007b) ger som råd till 

förskolor att godis, bullar och läsk bör inte serveras (s. 17). Kanske barnen borde få bjuda sina 

kompisar på glass när de fyller år, för det kan kännas speciellt att bli firad av alla. Nackdelen 

med det kan vara att det blir många som blir firade på en månad. Ett förslag är att fira alla 

barn som fyller år i samma månad i slutet av månaden. På det sättet blir det inte en hög 
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sockerkonsumtion, utan Livsmedelsverkets råd följs genom att godis, bullar och läsk kan 

serveras högst en gång i månaden (2007b, s. 17). 

 

Pedagogerna var medvetna om sockerintaget och hade mycket kunskap, anser jag. Det gör att 

barnen får en bra grund för deras lärande om bra kostvanor. Trots deras medvetenhet anser 

några pedagoger att sockerintaget är litet och vill servera nyponsoppor och krämer till 

mellanmålet. Till viss del håller jag med dem. Varför serveras det pulversoppor och 

halvfabrikat och inte riktiga, som är tillagade från grunden? Av egen erfarenhet vet jag att 

oftast finns det tyvärr inte tid för att tillaga från grunden, om målen görs i ordning på 

avdelningarna. Om köket skulle tillaga det är det inte säkert att det blir från grunden eftersom 

de inte får laga vad de vill, dessutom är pengar en stor fråga i allt som görs på förskolor. 

Livsmedelsverket (2007c) menar att det är viktig med en varierad kost av de olika livsmedlen. 

På grund av att inget enskilt livsmedel innehåller de näringsämnen kroppen behöver men 

tillsammans ger alla sitt bidrag av ämnena (s. 53). Läroplanen (98/10) säger också att 

förskolan ska värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (s. 10). Detta är inte lätt när barnen 

alltid får smörgås till mellanmål. Vart finns den variationen? Frukosten varieras med smörgås, 

fil och flingor eller gröt. Detta kan även serveras på mellanmålet. Det borde inte bli något 

extra arbete med att ta fram flingor och fil, när det ändå ska plockas fram smör, mjölk och 

pålägg. Om tiden fanns skulle pedagogerna själva kunna laga annat till mellanmål och på 

detta sätt kunna variera och kontrollera sockerintaget mer. Pedagogerna försöker att minska 

sockerintaget inne på avdelningen, men de kan inte påverka kosten så mycket. De försöker ha 

fil i stället för yoghurt, inget socker eller sylt på gröten och barnen bjuder inte på glass längre. 

Köket kan inte ändra mycket heller. Det är synd, för jag tror att det finns mycket att förbättra. 

Pedagogerna försöker även minska sockerintaget genom att försöka lära barnen att äta mer 

frukt och grönt då den konsumtionen är för låg. De verksamheter jag har sett serveras bara 

frukt på förmiddagen medan en del har frukt både på förmiddagen och efter mellanmålet. Jag 

anser att frukt borde serveras efter varje måltid. Vissa pedagoger serverar exempel inte frukt 

efter lunchen för de tycker det blir för nära inpå mellanmålet. Anser pedagogerna att barnen 

ska få mer frukt, så varför inte? Det skadar det inte att prova att ge barnen frukt efter varje 

måltid. Vill eller orkar inte barnen äta frukt, är detta okej. Varför inte ge barnen frukt när de 

vill ha, vilken tid det än är under dagen? 

 

Rydqvist & Winroth (2003), Lindeberg (2006) och Porsman & Paulún (2003) anser att vår 

attityd gentemot kosten påverkas av vårt sätt att handla och hur vårt förhållningssätt är (s. 47, 
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52, 12). Samtliga pedagoger anser att en bra förebild är när de lär barnen hur de ska bete sig 

vid måltiderna och mot varandra. Det gör att de pedagogiska måltiderna blir ett bra lärtillfälle 

för barnen. I läroplanen (98/10) står det att det är vår förhållningsätt som påverkar barn (s. 4) 

och andra författare skriver att värderingar och regler påverkar vi med vår attityd (Porsman & 

Paulún, 2003, s. 12; Livsmedelsverket, 2007b, s. 3). Jag håller med om detta då barn inte gör 

som vi säger utan som vi gör. Har vi ingen bra attityd till maten är vi inga bra förebilder och 

kan inte lära barnen att värna om sin hälsa. Pedagogerna anser att en bra förebild är när de äter 

samma mat som barnen och tillsammans med dem. Boken Bra mat i förskolan menar att om 

pedagogerna äter tillsammans med barnen ger det möjlighet att förmedla och praktisera en 

positiv attityd till mat och måltider (Livsmedelsverket, 2007b, s. 3). Gör pedagoger inte det 

ser inte barnen hur de ska uppföra sig, hur de ska be bordskamraten skicka maten i stället för 

att sträcka sig efter den eller att smaka på maten. Här visar pedagogerna att alla ska sitta still, 

hur barnen ska äter med bestick och att alla kan samtala på en vanlig ljudnivå. Samtidigt är 

det viktigt att pedagoger tänker på hur de själv uppför sig om de vill ha lugnt och trevligt 

kring matbordet. Detta kan vara den enda stund på dagen barnen sitter ner och har en normal 

ljudnivå omkring sig. Det är inte bara vuxna som är förebilder utan barnen är förebilder för 

varandra. Barn gör ofta som kompisen och andra gör, därför är det viktigt att visa alla barn på 

en bra attityd. 

 

När det gäller den medhavda maten och om barn påverkas hittades ingen distinkt forskning. 

En gemensam nämnare som författarna beskriver är att vi vuxna påverkar barn med vår attityd 

och förhållningsätt. Barn lägger sin grund för bra matvanor tidigt i åldern. Därför är det 

viktigt att vuxna visar en bra attityd gentemot kost och motion. Vi har en viktig roll som 

förebilder (Lindeberg, 2006; Livsmedelsverket, 2007b; Lpfö 98/10; Porsman & Paulún, 2003; 

Rydqvist & Winroth, 2003). 

De flesta av pedagogerna tror inte att barn påverkas om de äter sin medhavda mat tillsammans 

med dem. Alla pedagoger var väldigt tydliga med att de INTE äter sin medhavda mat med 

barnen. I detta fall har jag kännedom av att vissa pedagoger äter sin medhavda mat 

tillsammans med barnen. Detta förekommer inte varje dag men de dagar som pedagogerna 

inte tycker om maten äter de sin medhavda mat eller ingenting alls. Trots det anser 

pedagogerna att de ska äta samma mat som barnen för att vara en bra förebild. Jag tycker att 

deras svar är motsägelsefulla när de tycker att de borde äta samma mat för att vara en bra 

förebild för barnen när de ska lära sig äta all mat. Jag anser, om pedagogerna äter sin 

medhavda mat med barnen så är det självklart att barnen påverkas. Hur ska jag som pedagog 
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säga till barnen att äta eller smaka på maten om jag inte gör det? Om jag äter specialkost pga. 

allergi eller liknade och den kommer från samma kök vet barnen att den är annorlunda men 

ändå inte. Om pedagogen äter den mat som serveras med barnen, förmedlar de en positiv 

attityd om mat anser Livsmedelsverket (2007b, s. 3), vilket jag håller med om. 

 

En pedagog på den andra förskolan tycker att barn påverkas därför äter hon alltid samma mat 

som barnen. Som jag skrivit tidigare, ”smakar inte fröken varför ska jag då smaka?”. 

Dessutom tror jag att det under dessa situationer kan bli mycket tjat om att barnen ska äta upp. 

Eliasson & Gebre-Medhin (2003) menar att matupplevelserna inte blir positiva om det hotas, 

tjatas och mutas (s. 56-57). I detta fall säger jag också lite emot mig själv eftersom jag är 

”kräsen”. När jag äter med barnen i förskolan försöker jag smaka på allt. Maten på förskolan 

och hemma smakar oftast inte samma. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av kvalitativ intervju för att kunna få ett så uttömmande svar som 

möjligt av pedagogerna, pedagogerna kan då lättare ge sin personliga syn och 

ställningstaganden i sina svar. Jag kan ändra eller lägga till frågor för att få svar på 

frågeställningarna (Johansson & Svedner, 2001, s. 25). Jag valde att spela in intervjuerna för 

att inte gå miste om något i deras svar och för att lättare läsa igenom och bearbeta svaren. 

Användning av en kvalitativ intervju passade mig bäst i denna undersökning då jag kan ändra 

mina frågor under intervjuns gång och få utförligare svar.  

Fördelning av pedagoger och förskolor skulle kunna ha gjorts annorlunda, ex tre-fyra 

pedagoger på fyra-fem förskolor. Att intervjua fler pedagoger kan ge större spridning på 

svaren. 

 

4.3 Tillförlitlighet 

Intervjuerna spelades in och samma frågor ställdes till alla pedagoger. De fick den tid som 

behövdes för att kunna svara på frågorna. Alla förstod och kunde svara på frågorna och några 

följdfrågor behövdes inte ställa. Svaren av varje intervju bearbetades på samma sätt genom att 

de skrevs ner ordagrant. 

 

På grund att jag känner pedagogerna kan svaren påverkat resultatet. Det kan likaså hända att 

de jag inte känner inte är helt ärliga. Resultatet kanske inte påverkas men trovärdigheten om 
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hur pedagogernas syn på kosten, sockerintaget, om bra förebilder och påverkan på barnen blir 

mindre. 

 

4.4 Fortsatt forskning 

En vidare forskning borde göras för att se om kostens sockerhalt och sockerintag har 

förändrats på förskolorna runt om i Sverige. Både i storstäder, mindre städer och landsorten.  

Det skulle vara intressant med en forskning om hur stor/liten konsumtion av frukt och grönt 

det är på förskolor i Sverige. Vart köps livsmedel i från? Hur mycket av produkterna är 

ekologiska och närproducerade? 

 

4.5 Slutsats 

Pedagoger ska värna om barns hälsa och välbefinnande står det i läroplanen som förskolan 

arbetar efter. Därför ville jag undersöka sockerintaget i förskolan samt pedagogers syn på hur 

en bra förebild är. 

Pedagogerna säger att sockerintaget har minskat i förskolan och de försöker minska 

ytterligare inne på avdelningen. Dock anser några att sockerintaget fortfarande är för högt. 

Majoriteten tycker en bra förebild äter samma mat som barnen, tillsammans med dem och det 

ger många lärtillfällen för barnen. Pedagogerna motsäger sig när de tycker att barn inte 

påverkas när de äter sin medhavda mat. Vid dessa tillfällen lär sig barn att sitta still, prata 

lugnt med varandra och de ser när vuxna smakar och äter den mat de äter. Ser barn att jag som 

pedagog inte smakar och äter maten finns det risk att de inte heller vill göra det. 
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Intervjufrågor till pedagoger. 

 

1. Vad tycker ni om  a) frukosten? 

   b) lunchen? 

   c) mellanmålet? 

 

2. Har ni möjlighet att påverka kosten i förskolan?  

 

3. Har sockerhalten minskat i kosten? Om ja, som vad? 

 

4. Vad gör ni för att minska sockerintaget? 

 

5. Är det viktigt med pedagogiska måltider? 

 

6. Varför är den viktig eller inte viktig? 

 

7. Hur ska klimatet vara kring matbordet? 

 

8. Hur ska en pedagog vara för att vara en bra förebild för barnen vara vid de pedagogiska 

måltiderna? 

 

9. Ska barn smaka på all mat? 

 

10. Ska man tjata och truga i barnen maten? 

 

11. Påverkas barnen om pedagogen äter sin medhavda mat tillsammans med barnen under 

de pedagogiska måltiderna? 

 

12. Ska föräldrarna ha inflytande över kosten i förskolan? 
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