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Sammanfattning 
 
Inledning 
Studien tar upp dels vad samtal om kost har för betydelse i förskolans verksamhet samt hur 
förskollärare resonerar kring matsvinn. Studien fokuserar på hur kost, matsvinn och hållbar 
utveckling kan bli ett lärande i förskolan.  
 
Studiens syfte 
Syftet är att undersöka hur förskollärare samtalar om mat i barngrupperna och ta reda på hur 
förskollärare resonerar kring matsvinn och överblivna rester på förskolan.  
 
Metod 
Kvalitativ metod med semistrukturerade frågor har använts i studien. 
 
Resultat 
Studiens resultat visar att förskollärarna anser att samtal om mat och matsvinn är betydande för 
barnen och är något som behöver lyftas i verksamheten. Dock är detta ofta samtal som det inte 
ges tid till eller glöms bort. Intervjuerna som genomfördes visade på att förskollärarna använder 
sig av olika strategier för att på ett didaktiskt vis kunna minska matsvinnet tillsammans med 
barngruppen i verksamheten. Resultatet visar även att kosten på ett sätt hade en större del i 
verksamheten förr i tiden än vad den har idag. Barn fick vara delaktiga i matlagning och 
hushållsarbete på ett bredare plan än vad barnen får idag. Dock är pedagogiken och 
medvetenheten kring mat mer synlig idag vilket bidrar till att det samtalas om mat på ett annat 
sätt nu än förr.  
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INLEDNING  
Vi människor lever idag som att vi hade 1,5 jordklot att leva på, om vi fortsätter i den takten 
kommer vi inom 30 år behöva två jordklot. Det som krävs för att samhället ska gå i rätt riktning 
är ett minskat konsumtionssamhälle vilket kan leda till att jordens resurser istället kan nå ett 
hållbart läge. Maten påverkar jorden i hög grad. I Sverige står maten för hela 25% av människors 
klimatpåverkan. Genom att minska matsvinnet och lära oss mer om kost och råvaror kan en bra 
början inledas för att vi ska få en hållbar jord att leva på i framtiden (WWF 2016, s. 5-8). Sepp 
(2017, s. 7) som är forskare i mat och måltidskunskap, beskriver att merparten av alla barn i 
Sverige går till förskolan, detta leder till att pedagoger har stora möjligheter till att bidra till att 
barn får en god relation till mat.  
 
För att pedagoger ska kunna arbeta med kost utifrån ett hållbarhetsperspektiv behöver maten få 
en stor del i verksamheten. Detta kan ske genom samtal om mat med barnen och genom ett 
samarbete med förskolans kockar och pedagogerna i verksamheten. Att samtala både kring 
matens lukt och smak till att föra samtal kring odling och näring bidrar till en god kunskap hos 
barnen (Lärande hållbara måltider,u.å, s. 3-7). Barn är framtiden och för att en bra grund ska 
läggas för vårt samhälle tror vi att det behövs ett hållbarhetstänk redan i förskoleålder. Sepp 
(2017, s. 87) förklarar att det mesta av förskolans matsvinn beror på att det tillagas för mycket 
mat som inte äts upp. Resterna som blir kvar kan därefter inte hanteras när maten varit ute på 
avdelningarna. Globala målen (UNDP 2015) mål 12, nämner att av den mat som tillverkas blir 
en tredjedel till matsvinn. För att hållbar utveckling ska få en större roll i samhället behöver vi 
ändra våra tankar kring vårt förbrukningssätt. Det beskrivs även att ett delmål till år 2030 är att 
världen ska halvera matsvinnet.  
 
I nuläget finns det inte mycket forskning kring vårt undersökningsområde vilket också leder till 
att vår studie blir ytterst pedagogiskt relevant. Att få barn och pedagoger att bli mer engagerade i 
kost och hållbarhetsfrågor anser vi är betydande för att jorden vi lever på ska gå åt rätt riktning. 
Det krävs därför även mer forskning kring kost i förskoleverksamheten för att pedagoger ska få 
möjligheten att bli mer engagerade och insatta i både kost och hållbarhetsfrågor.  
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Syfte 
Syftet är att undersöka hur förskollärare samtalar om mat i barngrupperna och ta reda på hur 
förskollärare resonerar kring matsvinn och överblivna rester på förskolan.  

Frågeställning  

Hur kan pedagoger väcka barns intresse kring mat och råvaror? 

Hur kan kosten få en större och mer betydande roll i förskolans pedagogiska verksamhet?  

Hur förhåller sig pedagoger didaktiskt till matsvinn i förskolorna? 

Avgränsningar  
Begreppet hälsa beskrivs som fysisk aktivitet i form av rörelse men även sömn och kost som har 
en stor del i begreppet hälsa (Larsson 2016, s. 46-47). Valet att inte fokusera på hälsa grundar sig 
i att hälsa är ett stort och brett ämne som innehåller flertalet olika delar. Valet blev därför att 
avgränsa studien och bara rikta in oss på kosten i förskolan som det dessutom inte har forskats 
mycket kring.  

Begreppsdefinition 
I detta avsnitt kommer vi definiera tre olika begrepp som är betydelsefulla i vår studie. Dessa 
begrepp är kost, hållbar utveckling och matsvinn. WWF (2016, s. 5) berättar att hållbar 
utveckling är att leva på ett sätt som jorden kan hantera. Det vill säga att kunna hantera sin 
konsumtion och inte leva på ett sätt som gör att jordens resurser tar slut. Naturvårdsverket (2013-
2015, s. 11) nämner att begreppet matsvinn är mat som från början var meningen skulle ätas men 
som istället slängs av olika skäl. Nationalencyklopedin (ne.se) beskriver att kost är de livsmedel 
som konsumeras för att få i sig den näring som behövs.  
 
Alla dessa begrepp som hållbar utveckling, kost och matsvinn hänger ihop och har en relation till 
varandra. WWF (2016, s. 13) beskriver att samhällets köttkonsumtion är i behov av att minskas 
drastiskt. Köttkonsumtionen påverkar mycket kring vårt klimat och behöver därför halveras. 
Utsläpp, brist på vatten och miljöfarliga gaser är några exempel som den stora konsumtionen av 
kött bidrar till. Köttkonsumtionen är bara ett exempel på hur kosten hänger ihop med hållbar 
utveckling. WWF (2016, s. 20) nämner även att i hushållen slängs en av fyra kassar som vi 
handlat från mataffären. I storkök är problemet med matsvinn både att för många portioner 
tillagas och att maten som individerna lägger på sin tallrik inte äts upp. Matsvinn är således inte 
hållbart för jordens resurser.  
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Bakgrund 
Forskning kring kost i förskolan är begränsad, de studierna vi funnit är dock högst relevanta för 
vårt arbete och forskningen stärker vårt resultat i undersökningen. Forskningen tar upp både 
historiken kring kosten i förskolan samt kosten har för betydelse i dagens förskoleverksamhet. 
Inledningsvis kommer förskolans historik kring kost beskrivas för att gå vidare till hur dagens 
förskola ser ut. Det kommer även tas upp en del kring odling och vad det har och har haft för 
betydelse i förskolans verksamhet genom tiderna. Vi kommer utgå mycket från mat och 
måltidsforskaren Hanna Sepp´s undersökningar om kost i förskolan. Då det inte förekommer 
mycket forskning om kost i relation till hållbar utveckling kommer en del om forskning kring 
hållbar utveckling i förskolan i stort tas upp.  

Måltiden från då till nu 
Redan under mitten på 1800-talet var måltiden på dåtidens förskolor, som på den tiden hade 
namnet barnkrubbor, en viktig del i verksamheten. Då sågs det dock mest som en möjlighet för 
barn i fattiga förhållande att få i sig mat. I många familjer fanns ingen möjlighet att laga mat i 
sina boenden och familjerna led därför ofta av svält och barnen fick många gånger infektioner i 
kroppen. Barnkrubborna blev därför en möjlighet för barn att få i sig näringsrik mat (Sepp 2013, 
ss. 13-14). Johnsson & Pramling Samuelsson (2001, s. 88) beskriver även de att måltiden i 
förskolan historiskt sett alltid varit en väsentlig del i verksamheten. Barnen fick i sig bra mat 
samtidigt som det sågs som en möjlighet att under måltiden lära barnen att uppföra sig. Sepp 
(2013, ss. 14-17) nämner att det under år 1968 skedde en förändring i förskolans verksamhet när 
Barnstugeutredningen utkom. I denna utredning fanns upplysningar om vad det skulle finnas för 
innehåll under förskoledagarna. Personalen på förskolan skulle från och med nu inte bara samtala 
med barn om bra mat och att kunna uppföra sig utan nu skulle pedagogerna även visa detta på ett 
pedagogiskt sätt. Pedagogerna började exempelvis att äta gemensamt med barngruppen vilket de 
inte gjort tidigare. Även förskoleköket fick nu en viktig del i verksamheten och sågs som en 
möjlighet för barn att få kunskap om livsmedel och tillagning av råvaror. Kost och måltider 
skulle från och med nu bli en naturlig och betydelsefull del i verksamheten. Detta skulle leda till 
att barnen fick lära sig ta ansvar och kunna hjälpa till i hemmen. Under åren har det skett mycket 
förändringar angående måltiderna i förskolan. Hushållsarbetet som var en stor del av dåtidens 
förskola har minskat betydligt och istället läggs nu fokuset mer på pedagogiken i verksamheten. 
Hägglund & Pramling (2009, s. 56) nämner att den tidiga undervisningen i Sveriges förskolor 
ursprungligen kommer från Fröbel och hans syn på hur man undervisar förskolebarn. Aktiviteter 
som utförs hemma, såsom köksarbete, fungerade som utgångspunkt för barns inlärning. Detta 
kan ses som ett sätt att komma nära barns erfarenheter och vad som är bekant och välkänt för 
dem. Fröbel förespråkade ett pedagogiskt tillvägagångssätt baserat på lek, lärande och arbete. 
Han menade också att små barn måste vara sysselsatta i kropp och sinne för att kunna finna ett 
intresse för möjligheter till lärande. 
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Johnsson & Pramling Samuelsson (2001, s. 88) menar dock att dagens förskola har många bitar 
kvar av historien. Pedagoger vill att barnen under måltiderna ska få möjlighet till gemenskap och 
få kunskap om goda matvanor. Förskolans måltider innefattar därav både omsorg och lärande om 
kost. Sepp (2017, s. 80) nämner att måltiden är ett tillfälle för barn att utforska nya smaker och 
råvaror vilket också leder till ett nyfiket lärande om maten som barnen kan ta till sig. Sepp (2017, 
ss. 8-9) menar även att samverkan mellan kök och avdelningar behövs för att måltiden ska bli en 
naturlig del i verksamheten. Det krävs medvetna pedagoger som ser råvaror som ett pedagogiskt 
material och som gör måltiden till ett lärandemoment.  
 
Från jord till bord  
Sepp (2017, s. 60) talar om att odling är ett sätt för barn att vara med hela vägen av en råvara 
från frö till skörd. Odling har genom historien alltid funnits med i verksamheten på något vis. På 
1800-talet var ett av namnen på dåtidens förskola barnträdgård. Namnet barnträdgård är en 
beskrivning på mycket av den sysselsättning som både pedagoger och barn utförde under 
dåtidens förskolor. Förskolorna hade egna trädgårdar där de odlade både grönsaker och frukter 
som sedan kunde användas på förskolorna. Det betraktades som betydelsefullt att barn fick vara 
med att odla för att få en tydlig bild om hur naturens process såg ut  
 
Samhället har förändrats genom tiderna och dagens förskolor behöver därför inte odla på det 
viset som det gjordes förr. Dock förekommer även idag odling på en del förskolor men inte i 
samma utsträckning som på 1800-talets förskolor. Sepp (2017, s. 60) poängterar i sin forskning 
att även om förskolor i dagens samhälle inte har samma behov av odling som förr är det ändå 
viktigt att barn förstår att den maten vi äter inte bara kommer från butiken vi brukar handlar i. 
Att få en inblick i matens resor från jord till bord är betydelsefullt att prata om i dagens 
förskolor. Det beskrivs även att barnen kan få en insikt kring hållbar utveckling om barn får upp 
ögonen för matens framkomst och odling. Forskarna Davis, Spanio & Somerset (2015, s. 2358) 
skriver om flertalet positiva aspekter av att odla tillsammans med barn. Barnen kan bland annat 
få en inblick om miljöfrågor, hållbar utveckling och ekologisk produktion av råvaror vilket kan 
leda till att barnen får ett hållbart tänk kring kost och råvaror.  
 
Hållbar utveckling i förskolan                                                                                    
Ända sedan barnkrubbor och barnträdgårdar kom till på 1800-talet har det vi idag kallar hållbar 
utveckling varit en del av verksamheten. Det var redan då en viktig punkt att barn fick en god 
kännedom av vad naturen erbjöd. Under senare tid har hållbarhetsfrågor utvecklats i förskolans 
verksamhet och nu anses hållbar utveckling vara en betydande del för pedagoger att undervisa 
om. Det beskrivs som betydande att barn får en uppfattning om naturen och miljön och att det är 
viktigt att visa hänsyn för naturens resurser. Människor behöver få en lärdom att ta tillvara på 
jorden som vi lever på (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg 2016, ss.142). Eftersom hållbar 
utveckling alltid varit en viktig grund att samtala kring i förskolan har frågor om miljö, natur och 
samhälle även spelat stor roll för verksamheten. Under 1980-talet började en del förskolor att 
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samarbeta med olika miljöaktörer som exempelvis Naturvårdsverket och stiftelsen Håll Sverige 
Rent. Genom detta samarbete gavs pedagoger och barn möjlighet att utvecklas inom frågor kring 
miljö och samhälle. Nu arbetar många förskolor runt om i Sverige med hållbar utveckling och en 
del verksamheter har även certifierats och diplomeras inom miljöarbete och hållbar utveckling 
(Ärlemalm-Hagsér 2012, s.6). Ideland & Malmberg (2010, ss. 152-153) påpekar hur viktigt det 
är att pedagoger har en god kunskap kring hållbar utveckling för att det ska bli ett naturligt inslag 
i barnens lärande. Enligt Hägglund och Pramling (2009, s. 60) måste förskolepedagoger vara 
nyfikna och visa intresse kring hållbar utveckling för att barns lärande ska kunna utvecklas, 
pedagogerna bör också vara öppna för barns tankar och idéer. Dock beskrivs det enligt 
Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016, s. 143) att det finns en brist hos pedagoger att praktiskt 
arbeta med hållbar utveckling i verksamheten. Pedagoger ser detta område som ett svårhanterat 
ämne och det finns en otydlighet kring vad hållbar utveckling innebär i praktiken.  

Teori 
I detta avsnitt kommer ett sociokulturellt perspektiv beskrivas som kan kopplas till vår studie och 
syfte. Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur förskollärare samtalar om mat i 
barngrupperna samt hur de resonerar kring matsvinn. Sepp (2013, s. 27-28) beskriver att 
antropologen Levi-Strauss var en av de första som undersökte kost och måltider utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Under de tidiga åren i ett barns liv är de bundna till vad de vuxna 
serverar och har för uppfattning av mat. Att de vuxna presenterar ny mat för barnen är en central 
del i att få barnen att bli intresserade av mat och olika rätter.  
 
Inom sociokulturell teori ligger grunden för lärande i samspelet, det handlar om vad en individ 
lär sig. Det är i samspelet mellan individer som lärandet når sin fulla potential. Inom 
sociokulturellt perspektiv sker lärandet genom kommunikation (Säljö 2014, s. 37). Samtal med 
barn är del av syftet i denna studien vilket leder till att kommunikationen som sociokulturella 
perspektivet tar upp betydande för undersökningen. Orlenius (2001, ss. 216-217) beskriver att 
inom sociokulturella perspektivet är kommunikationen mellan lärare och elev betydelsefull. 
Pedagogen har möjlighet att väcka ett intresse hos individen och bidra till ett lärande. En viktig 
punkt är dock att barnen inte alltid får den kunskap som pedagogen tror att barnen får. Lindh 
(2017, s. 4) nämner att det går att se en röd tråd av sociokulturellt perspektiv i läroplanen där det 
skrivs att barn lär sig genom kommunikation och samspel med andra. Förskolan blir en plats där 
lärande sker och barnen lär sig utveckla empati samt sin sociala förmåga. Sepp (2013, s. 28) 
beskriver att socialiseringen av individers matvanor kan delas in i tre olika steg. Det första steget 
kallas den primära socialiseringen och bygger på barns första år i livet. Barn är under 
spädbarnstiden bundna till vad nära anhöriga ger dem för mat. Här bidrar de vuxna till barnens 
första smakupplevelser och därför spelar även deras relation till mat stor roll. De andra steget vid 
namn sekundära socialiseringen handlar om när barn exempelvis börjar förskolan och får nya 
perspektiv på mat från andra barn och vuxna och får testa nya rätter som de inte har provat 
hemma. Den sekundära socialiseringen börjar i tidig barndom och bygger på vad som påverkar 
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barnets matvanor. Vänner, vuxna och idoler är några exempel på vad som kan påverka matvanor 
hos ett barn. I medelåldern kommer det tredje och sista steget som är omsocialisering. Detta 
innebär att en individ har nått en ålder då matvanor förändras av olika skäl, det kan bero på hälsa, 
livssituation eller familjesituation.    
 
Att samtala och föra en god kommunikation om mat med barnen kan bidra till ett lärande vilket 
även kopplar vår studie med den sociokulturella teorin. Vygotskij (1978, ss. 84-88) skriver att en 
viktig del inom den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij 
är den proximala utvecklingszonen förmågan ett barn har att lära sig om barnet får rätt stöd av 
sin omgivning. Vygotskij menar att det finns två olika utvecklingsnivåer, den första nivån 
handlar om vad barnet klarar av oberoende av andra och den andra handlar om att barn är i behov 
av hjälp från sin omgivning. För Vygotskij handlar lärandet om att fokusera på att ge en individ 
rätt hjälp, och inte lägga fokus på vilka svårigheter individen har. Barnet kommer behöva stöd 
från både vuxna och andra barn som har mer kompetens än barnet själv, sedan kommer barnet att 
klara av detta själv för att barnet befinner sig i ett nytt utvecklingsstadie. Vygotskij menar också 
att vägledning och imitation av andra är viktigt för barns lärande och utveckling (. Ett annat 
centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering. Begreppet mediering handlar om 
att vårt tänkande och våra föreställningar är framställda och formade av vår kultur och dess 
mentala och fysiska redskap (Säljö 2014, s. 81). Kulturella redskap kan också kallas för 
artefakter (Säljö 2014, s. 28).  
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METOD 
Val av metod 
Kvalitativ metod är ett sätt att analysera resultat som kommit fram genom observationer och/eller 
intervjuer (Stukát 2011, s. 36). Denna metod hjälper till att få svar på frågeställningarna i studien 
som handlar om hur förskollärare tänker kring kost och matsvinn. Genom att intervjua 
förskollärare kan svar på dessa frågor ges. Intervju som metod gör att personers olika 
erfarenheter och tankar kan uttryckas på kort tid (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015 s. 53). 
Forskaren kan undersöka några enstaka personer men ändå få veta mycket om var och en. 
Kvalitativ metod gör det möjligt för forskaren att få ingående respons från deltagarna i 
undersökningarna som genomförs (Christoffersen & Johannesen 2015, ss. 15-16). 
 
Intervjumetoden som valts för denna studie är semistrukturerad intervju där frågorna är 
förutbestämda men följdfrågorna väljs utifrån svaren från deltagarna. Genom att använda 
semistrukturerad intervju blir dialogen mer naturlig och kan för den medverkande uppfattas mer 
som ett samtal än en utfrågning (Christoffersen & Johannesen 2015, s. 85). Semistrukturerad 
intervju valdes eftersom den innehåller både förutbestämda frågor och följdfrågor vilket vi hade 
behov av för att få svar på vår frågeställning. Eftersom kost utifrån ett hållbarhetsperspektiv är 
ett relativt nytt ämne kunde följdfrågor behövas för att få förskollärarna att tänka bredare.  
 
Intervjuguidens utformande 
Vi har valt att använda oss av tolv frågor (Bil.1) som handlar om kost och matsvinn. 
Intervjufrågorna bestämdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Frågorna i intervjun är 
utformade så att de medverkande inte bara kan svara ja eller nej, utan har möjlighet att komma 
med ett utförligt svar. En pilotstudie gjordes för att kunna bedöma om frågorna var tillräckligt 
väsentliga för att kunna tas med i intervjun. Pilotstudien genomfördes på en pedagogisk verksam 
individ en vecka innan vi gav oss ut för att intervjua förskollärarna. Efter vi ställt våra frågor vid 
pilotstudien fick vi tid att diskutera och reflektera över våra frågor med den medverkande. 
Svaren vi fick var utförliga och vi valde därför att inte ändra några formuleringar i frågorna.  
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Urval 
I början i vår studie var tanken att intervjua både förskolor med hälso/kostprofil och förskolor 
utan denna profil för att jämföra kostens betydelse på förskolorna. Vi kontaktade 15 olika 
förskolor, både kommunala och privata. Då responsen från förskolor med hälso/kostprofil inte 
var den vi tänkt valde vi att intervjua fyra förskollärare som arbetade på två förskolor med 
verksamhet utan särskild profil. Vi intervjuade två utbildade förskollärare vardera på två olika 
förskolor i södra Sverige. Då svaren vi fick var utförliga och lämpade sig till studien kände vi att 
vi fick tillräckligt med material till vårt resultat. Samtliga medverkande arbetade med barn i 
åldern 1-5. De deltagande har arbetat som förskollärare mellan 1-30 år.  

Urvalet i studien är både ett bekvämlighetsurval och ett målinriktat urval, då vi hörde av oss till 
förskolor i vår närhet som vi kände till sedan tidigare men som också stämde in på våra kriterier. 
Ett målinriktat urval avser att forskaren väljer ut deltagare till studien på ett strategiskt sätt. 
Forskaren väljer då ut deltagare utifrån vad som är relevant för studiens syfte och 
forskningsfrågor (Bryman & Nilsson 2018, s. 350). Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren 
utser deltagare som har tidigare koppling och därav är lättillgängliga för forskaren (Trost & 
Hultåker 2016, s. 31).  
 
Genomförande 
Vi mailade ut missivbrev (Bil.2) till flertalet olika förskolor i södra Sverige där vi förklarade vårt 
syfte med vår undersökning och frågade om det fanns intresse att delta i studien. Flertalet valde 
att inte svara på våra mail och endast två förskolor valde att delta i studien. När de två 
förskolorna svarade att de ville delta i undersökningen bestämde vi in träff för intervjuer. När vi 
sände ut missivbrevet skickade vi även med ett dokument med samtycke och information om 
GDPR. 
 
Intervjuerna genomfördes på förskolorna i enskilda rum i en relativt stilla miljö. Förskollärarna 
intervjuades en och en och de fick alla information om att intervjun kommer spelas in men 
endast användas av oss till vår studie. Intervjuerna tog mellan 15-25 minuter. Förskollärarna fick 
även skriva under dokumentet om samtycke och GDPR som tidigare skickats ut tillsammans 
med missivbrevet. I detta dokument stod information om de olika rättigheter som den 
medverkande har i samband med undersökningen.  
 
Vi som intervjuade var båda med under samtliga intervjuer vilket gjorde att den ena kunde ställa 
frågor och den andra kunde anteckna under tiden och även hjälpa till att ställa följdfrågor. 
Anteckningarna vi gjorde var både en säkerhet om något skulle missats att spelas in eller om 
något skulle störas i ljudinspelningen men även för att kunna anteckna om det var något särskilt 
vi tyckte skulle lyftas i studien.  
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Bearbetning och analys av material 
När vi genomfört intervjuerna började vi att transkribera vad de medverkande hade sagt. Vi läste 
sedan igenom transkriberingarna ett par gånger för att få en överblick av helheten. Vi började 
sedan att koda vår transkribering för att få ut relevant information. Enligt Thornberg och 
Forslund Frykedal (2015, s. 48, 51) är kodning den process i arbetet där data analyseras genom 
att framställa väsentliga kategorier och begrepp.  

Vi har använt oss av öppen kodning där koderna jämförts med varandra för att kunna se vilka 
som hör ihop och därefter bilda olika kategorier. Genom att använda sig av öppen kodning är det 
enklare att hitta likheter och skillnader i intervjuerna som genomförts (Thornberg & Forslund 
Frykedal 2015, s. 48). För att lättare få en överblick om vem som sa vad gav vi alla förskollärare 
varsin färg i vårt dokument. Vi markerade även citaten i olika bakgrundsfärger beroende på 
ämneskategori. På detta sätt kunde vi lättare ta ut citat och veta vem som sa vad. Citaten 
placerade vi in i ett dokument under fyra olika kategorier. Kategorierna är; uppfostrande och 
positiva samtal om mat, mat ur ett didaktiskt hållbarhetsperspektiv, matens ursprung, odling i 
förskolan samt kost som en större del i verksamheten.  

Validitet och reliabilitet 
Inom forskning bedöms kvaliteten på studier utifrån olika krav. Två av dessa krav är reliabilitet 
och validitet. Reliabilitet, som också kallas för tillförlitlighet, motsvarar kvaliteten på en mätning 
medan validitet handlar om att mäta det som ska mätas. Validitet handlar om hur pålitliga 
resultaten av mätningarna är samt studiens relevans (Brinkkjaer & Høyen 2013, ss. 104-105). 
Reliabiliteten i en studie är betydelsefull då det är viktigt att den som intervjuar inte avbryter de 
deltagande samt att den som gör intervjuerna är trygg i sin roll. Intervjuarens åsikter har inte 
någon betydelse eftersom det är respondentens tankar och uppfattningar man vill få fram under 
intervjun (Trost 2010, s. 134). Vi två som skriver denna studie var båda intervjuare vid olika 
tillfällen med samma frågor till förskollärarna. Resultaten vi fick vid intervjuerna vi genomförde 
liknade varandra vilket styrker reliabiliteten i studien. Att forskningsresultatet går att lita på är en 
viktig del av studien. Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 21-22) menar att reliabiliteten 
kan stärkas genom att göra undersökningen flera gånger vid olika tillfällen och på så vis ta reda 
på om resultatet blir detsamma. Är resultatet liknande kan studien beskrivas att den har hög 
reliabilitet. 

 
Validitet i vår studie grundar sig i att vi mäter det som är relevant för vår studie. Vi har 
formulerat frågor som stämmer överens med vårt syfte och alla frågor är betydelsefulla och 
relevanta för studien. Vid genomförandet av pilotstudien kunde vi ta reda på frågornas relevans 
för studien och därav veta att vi mäter det som ska mätas, vilket tyder på en god validitet.  
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Etiska ställningstaganden 
Det finns bestämda etiska villkor för kvalitativa forskningsprojekt. Ett centralt villkor för 
forskningsetik är att det ska vara självvalt att vara medverkande och ingen ska bli tvingad att 
delta i undersökningarna. Det är viktigt att deltagarnas namn och signalement inte nämns för att 
individen inte ska kunna identifieras i forskningen. Även miljön ska vara anonym för att de 
medverkande inte ska kunna bli identifierade, det kan göras genom att exempelvis inte nämna 
namnet på förskolan utan bara skriva ‘’förskolan’’. De medverkande kan anonymiseras genom 
att ange ett annat namn och annan ålder på individerna (Christoffersen & Johannesen 2015, ss. 
80-81). 
 
Dimenäs (2007, ss. 26-27) skriver om fyra huvudkrav som är viktiga att ta hänsyn till. Det första 
kravet är informationskravet där forskningens syfte ska informeras till de berörda i 
undersökningen. Informationen ska innehålla allt som har med den aktuella undersökningen att 
göra som kan påverka deras vilja att delta. Därefter följer Samtyckeskravet som innebär att de 
medverkande själva ska kunna avgöra om de vill medverka eller inte i undersökningen.  
Forskaren måste få skriftligt samtycke från samtliga deltagare i undersökningen. Det tredje 
kravet kallas Konfidentialitetskravet och innebär att alla uppgifter om de medverkande i 
undersökningen är anonyma och ska förvaras på ett sätt så att utomstående inte kan ta del av 
dem. Slutligen kommer Nyttjandekravet som menar på att de uppgifter om de medverkande i 
undersökningen får endast användas i den berörda forskningen. 

Informationskravet har tillämpats genom att informera de medverkande att intervjuerna är en del 
av examensarbete som fokuserar kring kost utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi förklarade även 
att vi endast kommer använda fiktiva namn i samband med studien. Samtyckeskravet har 
tillämpats genom att informera förskollärarna och att det är frivilligt att delta i studien.  De fick 
även information om att intervjun skulle spelas in och detta godkändes sedan av förskollärarna. 
Konfidentialitetskravet appliceras genom att informera att förskollärarna har fiktiva namn i 
studien. Uppgifter behandlas enligt GDPR och alla förskollärare fick skriva under en 
samtyckesblankett (Bil.3) för behandling av uppgifter. Uppgifterna hanteras på ett sätt på ett sätt 
där ingen utomstående ska kunna ta del av informationen. Slutligen har Nyttjandekravet 
tillämpas genom att informera förskollärarna att uppgifterna endast kommer användas i vår 
studie.  
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RESULTAT 
Här nedan presenteras resultaten av intervjuerna. De redovisas i de fem olika kategorier som 
framkom i analysen. Vi har valt att kalla de medverkande för Ylva, Sofia, Malin och Åsa. 

Uppfostrande och positiva samtal om mat 
Alla pedagoger berättar att de under måltiderna på förskolan samtalar om maten som serveras. 
Förskollärare Ylva uttrycker det på följande sätt: 
 

Vi pratar alltid när man sitter och äter. Och sen presenterar vi alltid maten innan vi äter, det är ett barn 
som berättar vad det är för mat. Det blir automatiskt när man sitter och pratar med barnen. Ja försöker 
få in de där med att inte säga “det här gillar inte jag” utan man kan säga det på ett bättre sätt “det här 
faller inte mig i smaken” eller “ jag älskar inte detta” Ylva 
 

Det Ylva understryker i citatet är betydelsen av att uppmärksamma maten som serveras på 
förskolan för barnen. Hon påpekar även att det är viktigt att samtala om maten som något 
positivt, även den mat som barnen själva inte är särskilt förtjusta i.  
 
Att förhålla sig positiv till maten som serveras är även något som Åsa talar om. Hon nämner 
betydelsen av att smaka på all mat men utan att barnen känner att det blir till ett tvång.  
 

Man lyfter maten liksom, att man säger bra saker om den när man har den på bordet och vad som är 
bra att äta. Jag tror att vi har väldigt lite tjat om du måste ta några grönsaker eller liksom du måste 
sådär att, man lägger utav allt på tallriken och så smakar dem och äter det. Åsa 
 

Åsa försöker väcka ett intresse för barnen att våga testa av den mat som serveras och på så sätt få 
möjlighet till mer kunskap om de råvaror som barnen smakar på.  
 
Till skillnad från Åsa och Ylva som betonar att lärande är betydelsefullt i samband med måltider 
framhåller iställer Sofia omsorgen om barnet. Hon påpekar att det är väsentligt att samtala med 
barnen om vikten av att äta för att orka med hela dagen.  
 

Mat är en är så stor del av dagen, vi pratar mycket om att det är viktigt att äta för att annars orkar 
man inte. Det är ofta det som föräldrarna frågar om också, de frågar inte om de har lekt eller lärt sig 
något idag utan de frågar om de har ätit och vad de har ätit. Sofia 
 

Något som förskollärarna har skilda åsikter om är om samtalen kring mat i förskolan har 
förändrats under åren de jobbat inom förskolans verksamhet. De medverkande har arbetat som 
förskollärare i allt från 1-30 år. Ylva som arbetat längst i verksamheten nämner att hon inte har 
märkt av något större skillnad kring samtalen om mat i barngruppen. Hon berättar att de alltid 
samtalat om mat men att hon blivit mer pedagogisk vid matsituationerna nu än hon var för 20 år 
sedan. Åsa berättar att det skett en stor förändring genom åren. Åsa anser att det blivit mer 
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spännande mat nu för tiden och att kosten har lyfts till det bättre. Sofia berättar att de finns större 
medvetenhet som pedagog nu för tiden. 
 

 Jag tror det finns en annan medvetenhet idag. Det handlar om allt, de handlar om miljön de handlar 
om vart maten kommer ifrån om kretslopp det handlar om näringsmässigt kroppsmässigt hur det går 
till rent fysiskt i kroppen. Det är utmärkt att utgå från mat när man pratar om olika ämnen. Sofia 

 
Sofia lyfter fram ett helhetsperspektiv på kosten utifrån miljö, hälso och hållbarhetsperspektiv. 
Att få in alla dessa perspektiv när det talas om mat anser hon är ett bra sätt att samtala med 
barnen kring kost.  

Mat ur ett didaktiskt hållbarhetsperspektiv  
Förskollärarna använder olika strategier i sitt arbete med att minska matsvinnet i verksamheten. 
En strategi är att samtala om betydelsen av att inte slänga mat. Samtliga förskollärare anser att 
det är betydelsefullt att samtala om matsvinn med barnen men att det inte alltid finns tid eller att 
det glöms bort. Malin nämner att hon försöker samtala med barnen om matsvinn vid måltider. 

 
Man vill gärna göra det, man försöker väl göra det vid matsituation och sådär, typ att nu får vi slänga 
maten om vi tar för mycket och sådär, men tyvärr gör vi väl inte det allt för mycket. Malin 
 

Ytterligare en annan strategi är att redan i tidig ålder göra barnen medvetna om varför man inte 
ska slänga mat. Åsa uttrycker det på följande sätt: 

 
Jag tror det är bra att man gör barn medvetna om det, för då har de med sig det till skolan sen med 
när de får börja ta mer själva. Det pratar ju mitt barn om som går i skolan att man ska inte slänga för 
mycket och liksom sådär att man faktiskt värnar om den maten man har fått, så det tycker jag är bra 
att man faktiskt har börjat prata om. Åsa 

 
 
En annan strategi är att ta upp matsvinn vid speciella dagar och tillfällen. Ett exempel är en 
matsvinnsvecka som en av förskolorna anordnade. Under denna vecka samtalade de mer om 
matsvinn än vad de gjorde i vanliga fall. Ett annat exempel är att väga maten. Åsa berättade att 
hon tidigare arbetat på en förskola där de hade börjat väga maten, och menar att hon då såg en 
stor förändring på hur mycket mat som slängdes.  
 

Då fick vi ju ut vågar till avdelningarna så att man skulle väga. Och det var ju då det började 
verkligen synas vilken skillnad det var, för kokerskan gjorde mat till fem olika avdelningar och det 
var extremt stor skillnad på hur mycket matsvinn vi hade. Vi såg ju, vi fick ju själva skriva upp på en 
tavla så vi såg ju, och det var fascinerande, men det gjorde ju också att man fick upp ögonen för det, 
och kokerskan fick ju laga lite mindre mat till de avdelningarna där det faktiskt inte gick åt. Åsa 
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Åsa menar att genom att väga maten får både pedagoger och barnen en tydlig bild av hur mycket 
som slängs på avdelningen. Genom väga maten kan därför svinnet minska och förskolekockarna 
kan laga den mängd mat som går åt.  
 
Ett annat sätt att minska mängden mat som slängs är att utgå från barnens perspektiv, att laga mat 
som de tycker om. 
 

Jag tycker att fokus måste utgå från vad barnen tycker om. Jag tycker vi ska erbjuda barn nya smaker 
och tänka miljömässigt och på sådant. Men man måste fortfarande utgå från vad barnen tycker om 
och då blir matsvinnet mindre också och ekonomin faller ut. Sofia 

 
I den sista strategin för minskat matsvinn är samarbetet med kocken betydelsefullt. De 
medverkande förskollärarna har olika upplevelser kring hur mycket mat som slängs på deras 
avdelningar. Ylva menar att det inte slängs mycket på avdelningen, men att det ibland får in för 
mycket mat från köket som inte blir uppäten och som då måste slängas. Åsa berättar att de har 
nära kontakt med kocken på förskolan vilket gör att kocken har bra kontroll på hur mycket mat 
som behöver lagas.  
 

De äter bra och kocken har ju så pass nära kontakt med oss och det gör ju att hon har koll på att just 
den här maten brukar de ju vara väldigt förtjusta i, då är hon beredd på det liksom, eller tvärtom, så 
det är väldigt lite matsvinn. Åsa 

 
Samarbetet med kocken kan avgöra matsvinnet på avdelningen. Kocken kan då förbereda att laga 
mer eller mindre mat beroende på hur mycket barnen äter av maten.  

Matens ursprung 
Förskollärarna är eniga om att det har en betydelse att barnen vet var maten de äter kommer 
ifrån. Ylva ser dock brister i att det pratas för lite om matens ursprung och råvaror som är 
närproducerade: 
 

Vi borde prata mer om att det är närproducerat. Ibland dyker de upp saker och då blir det att man 
pratar om det, men då kommer det spontant. Vi har bikupor som man kan ta honung ifrån. Det är 
väldigt roligt för vi pratar om att “den här honungen har bina gjort”. Ylva 
 

Genom att prata om det som finns i närmiljön menar Ylva att barnen får en större förståelse för 
matens tillkomst. Även Sofia talar om vikten av att berätta om var maten kommer ifrån och att 
det dessutom är allmänbildande och utvecklar barnens kunskaper:  
 
 

Det hör till allmänbildning och det är väl något som vi kan undervisa om här i förskolan. Och nyttigt 
att veta. Det är ju basic fakta egentligen. Sofia 
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Åsa påtalar att det inte heller är så självklar att barnen vet var maten kommer från. Som exempel 
tar hon upp att barn inte alltid vet att det kött vi äter faktiskt är djur som har slaktats på olika sätt. 
Hon tillägger att det inte bara handlar om de olika djur vi äter utan också var grönsaker kommer 
från:  

 
Det kan ju vara så att något barn kanske blir mer medvetet och kanske vill äta mer vegetariskt. Att 
barnen själva kan få bestämma sig för sådana saker ganska tidigt, redan i skolåldern, att man kan ta 
såna beslut utifrån vad de själva kanske tycker om djurvård eller sådär. Så de är väl jättebra att man 
gör dem lite medvetna om det. Åsa 
 

Åsa understryker att det är viktigt att barnen blir medvetna om maten de äter och var den 
kommer ifrån. På så sätt kan barnen själva få möjlighet att dra ner på köttkonsumtionen om de 
anser att det är det rätta. Alla förskollärarna berättar att de vid måltiderna pratar med barnen om 
var maten kommer från. Sofia poängterar att de utgår ifrån barnens intresse och spinner vidare på 
det. Åsa nämner dock att det inte pratar om matens ursprung vid speciella pedagogiska tillfällen 
utan att det sker spontant vid måltiderna.  
 
Malin nämner också att det är viktigt att tala om barns allergier.  
 

Vi har ju barn som är allergiska så då har vi pratat om mjölk och ägg och sådär som de inte kan äta, 
då har man pratat om att de kommer från kossan och hönor och då kanske inte de kan äta detta. 
Malin 
 

På detta vis uppmärksammas var råvarorna kommer ifrån och att en del barn inte kan äta allt. 
 

Odling i förskolan  
Odling är något som förskollärarna benämner som en lärorik aktivitet för barnen. Ylva berättar 
att hon ville ha odling som profil på förskolan men att det istället blev något annat. Hon tillägger 
dock att det måste finnas eldsjälar som i så fall vill driva odlingen på förskolan. Både Malin och 
Åsa känner att det vill odla med barnen på gården men att det inte funnits tid under senaste året 
att arbeta med detta. 
 

Till våren är det väl tänkt vi ska fixa odlingslådor, just för att de ska få vara med och se. Det är ju en 
väldigt enkel del för att de ska bli tydligt och att barnen ska va delaktiga och att det är de som har 
ansvaret, det är ju väldigt pigga på att ha det ansvaret också. Så de vore väldigt kul faktiskt. Malin 

 
 
I citatet hänvisar Malin till att det vore ett bra sätt att arbeta med barns delaktighet och ansvar. 
Här kan vi se att Malins och Ylvas tankar skiljer sig åt. Malin utgår från barnens perspektiv 
medan Ylva snarare poängterar vuxenansvaret. 
 
Åsa berättar att hon på sin tidigare arbetsplats sysslat mycket med odling. Hon beskriver att de 
odlade väldigt mycket på gården och att både pedagoger, barn och föräldrar var delaktiga i 
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odlingen. De odlade allt från grönsaker, potatis och bär till olika sorters blommor. Hon berättar 
att de hade skördefest varje år där de gjorde chips av potatisarna de odlat och fick smaka av alla 
grönsaker från pallkragarna. Åsa uttrycker dock i följande citat att det inte blivit någon odling på 
förskolan det senaste året.  
 

Här har vi två riktigt skruttiga pallkragar. I år när vi har varit nyinflyttade har vi varit såhär “åh vi 
kanske borde ha odlat”  men det har vi inte orkat i år. Men säkert om man kan få till det till våren så 
hade ju det varit jättekul. Bara se lite grann när något växer fram liksom, så det skulle jag gärna göra. 
Åsa 

 
Åsa syftar på att orken spelar stor roll kring vad personal vill ta på sig att göra i verksamheten. 
Viljan finns men hon menar att det måste finnas kraft och tid för att det ska fungera.  

Kost som en större del i verksamheten 
Majoriteten av förskollärarna i undersökningen berättar att de gärna skulle vilja arbeta mer kring 
att kosten ska få en större och mer betydande roll i verksamheten med barnen. Ylva anser att det 
var lättare förr att få in maten i verksamheten. Hon berättar att de åkte ner till torget med 
barngruppen och köpte grönsaker som de sedan gjorde grönsakssoppa på. Hon talar om att 
barnen förr i tiden fick vara med i köket för att både laga mat och baka, vilket de inte gör på 
samma sätt idag.  
 

Mycket av de man gjorde förr inom kost har försvunnit. Då var de så naturligt att man fick in kosten 
i verksamheten. Man mätte och vägde grönsaker och fick in matematik kopplat till kosten. Jag skulle 
vilja jobba mer att göra mer med barnen. Ylva 

 
Malin berättar att hon och en kollega har pratat om att arbeta utifrån ett tema om världens mat 
och att då kunna arbeta närmare kocken. Som exempel nämner hon att de kan köpa in lite 
annorlunda frukter och pröva med barnen och införa olika rätter från olika länder. 
 

Man utforskar tillsammans med barnen och att man hittar kostfrågor där, hur äter de i Indien “i 
Indien äter dem mycket ris och sådär, de käkar nog aldrig pasta, här äter vi”. Man får in mycket kost 
och just matsvinn tänker jag, framförallt hur det påverkar världen. Malin 
 

Malin poängterar att genom ett temaarbete om världens mat kommer så många begrepp och nya 
kunskaper in. Genom att äta mat från olika länder får barnen en chans att både testa olika nya 
rätter och få mer kunskap om matsvinn och hur matsvinnet påverkar jorden. Malin är positiv till 
att kosten ska få en större del i verksamheten vilket också Sandra och Ylva är. Åsa är den enda 
av de medverkande som var tveksam till att kosten ska få en större del i förskolan. 
 

Jag vet inte, jag känner att om man fortsätter som vi gör, att det är positivt kring mat så känner jag 
mig nog ganska nöjd med det. Åsa 
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För att förskollärare ska få mer vetskap kring kost utifrån ett hållbarhetsperspektiv ställde vi 
frågan om de hade kunnat tänka sig att delta i kurser inom detta ämnesområde. Svaren vi fick var 
delade, Ylva och Sofia ansåg att det skulle vara intressant att delta medans Malin istället ansåg 
att det skulle vara kocken som deltog i dessa kurser. Åsa lyfter att hon anser det hade varit bra 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv och att kunna hantera matsvinn på ett bättre sätt. Sofia anser att 
genom att gå en sådan kurs hade hennes möjlighet att påverka maten på förskolan kanske varit 
större.  
 

 Det hade varit intressant. Jag hade tyckt de va intressant att va med och påverka, jag tycker det är 
jättekonstigt de inte varit och frågat förskolan över huvud taget om vad det är för mat som går hem 
här. Jag hade velat vara med och påverka meny utifrån att vi vet vad som funkar. Sofia 
 

Sofia vill ha mer inflytande för att kunna påverka maten utifrån ett barnperspektiv. Som tidigare 
nämnts ansåg Malin att det hade varit bättre om kocken fick delta i dessa kurser då hon nämner 
att de arbetar nära sin kock och har ett bra samarbete med köket. Kocken kan därför gå ut i 
verksamheten och inspirera både barn och pedagoger.  
 

Det känns som att denna förskolan så tror jag att då hade det varit större idé att kocken hade gjort 
det, just för att vi jobbar så nära vår kock och de är hon som bestämmer mellanmål och typ allt sånt 
där. Malin 
 

Malin menar att om kocken får möjlighet att gå en kurs i kost utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
kan även personalen ta del av informationen.  
 
Att utgå från vad som står i läroplanen är en viktig del i förskolans arbete. De medverkande i 
studien är dock tveksamma till att införa något om kost i läroplanen. Samtliga menar att kosten 
går in under hälsa som det skrivs om i läroplanen. Malin anser att kost är en viktig del men att 
kost och hälsa hänger ihop och att det därför inte krävs en särskild beskrivning av kost i 
läroplanen. Åsa däremot poängterar att det kan vara bra att få in kosten i läroplanen eftersom det 
är viktigt att äta bra för att barnen ska få kraft och energi att orka med vistelsen på förskolan. 

 
Men kanske ihop med hälsa liksom, vad kroppen, likväl som man ska röra på sig så behöver, man 
ska ju äta riktigt liksom. Det funkar inte om man skulle stoppa i sig bara cola och chips även om 
man blir mätt på det så kanske det inte är något som kroppen orkar hålla igång på. Att utifrån det 
vore det ju inte dumt att prata om det liksom. Åsa 
 

Här framkommer det att Åsa poängterar vikten av goda kostvanor både ur ett omsorgs- och 
hälsoperspektiv. 
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Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis kan undersökningens resultat kopplas till studiens syfte. Syftet är att 
undersöka hur förskollärare samtalar om mat i barngrupperna och ta reda på hur förskollärare 
resonerar kring matsvinn och överblivna rester på förskolan. Under intervjuerna framkom det att 
förskollärarna är positivt inställda att samtala kring kost och matsvinn med barnen, men att det 
ibland glöms bort eller att tiden inte räcker till. Det framkom också att samarbete med kocken är 
en fördel för att minska på matsvinnet. Samtliga deltagare är positiva till att kosten ska få en 
större del i verksamheten, detta genom att exempelvis införa temaarbete med världens mat. 
Majoriteten av de medverkande var dock tveksamma till att kost skulle bli en del i läroplanen. 
Det framkom även att kosten har gått från ett praktiskt deltagande förr i tiden till ett mer 
pedagogiskt i nutid.Vårt resultat kan även kopplas till den sociokulturella teorin där lärandet sker 
genom samspel och kommunikation. 

Resultatdiskussion  
Uppfostrande och positiva samtal om mat 
Samtliga förskollärare berättar att de samtalar om maten med barnen när de befinner sig i en 
måltidssituation. Det framkommer också att alla medverkande vill samtala om maten som 
serveras på förskolan som något positivt. Förskollärarna anser att det är betydande att barnen 
smakar av alla råvaror men att det inte är ett krav att barnen behöver tycka om allt. Sepp (2013, 
ss. 23-24) förklarar att måltidssituationerna på förskolan bidrar till tillfälle att samtala och testa 
nya smaker och råvaror. Det är även en möjlighet för pedagogerna att göra måltiden till en 
positiv händelse för barnen. Barnen behöver få möjlighet att våga testa all slags mat och få en 
god syn på olika slags rätter som serveras på förskolan. Sepp (2013, s. 28) menar att under 
förskoletiden sker den sekundära socialiseringen när barn får testa olika slags råvaror och rätter 
vilket kommer spela stor roll kring barnets framtida kost. Barnet får en bild av vad den gillar i 
tidig ålder och därför är det viktigt att låta barnet testa, känna, lukta på nya rätter när de är små.  
 
Skillnaden mellan samtal om mat förr och nu visar på en förändring. Det visar att en större 
medvetenhet finns idag kring miljö, kretslopp och näring. Att det även serveras mer spännande 
mat nu än förr kan också bidra till att det samtalas om mat på ett annat sätt nu än tidigare. Det 
finns också en tanke om att det är mer pedagogik kring måltiderna nu men att samtalet om mat 
inte förändrats något drastiskt. Detta resultat kan kopplas till vad Sepp (2013, ss. 17-18) kom 
fram till i sin studie. Det beskrivs att det innan 90-talet inte fanns något tydligt pedagogiskt mål 
med måltider utan endast att barnen skulle få i sig den maten som de behöver.  Idag är 
förhållningssättet annorlunda och pedagogiken är mer präglad av att måltider ska ha en större 
pedagogisk roll i förskolan. 
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Mat ur ett didaktiskt hållbarhetsperspektiv  
Resultatet visade att förskollärarna är positivt inställda till att samtala om matsvinn med barnen. 
Ett problem som framkom i resultatet är att tiden inte alltid finns och att det glöms bort att 
samtala om detta. För att barn ska bli mer medvetna om matsvinn krävs en god kommunikation 
mellan pedagoger och barn i verksamheten under måltiden. Genom att samtala vid måltider om 
matsvinn kan även ett lärande ske. Säljö (2014, s. 37) menar att inom det sociokulturella 
perspektivet sker lärandet genom kommunikation. Dubisar och Hunt (2018, s. 80) påpekar vikten 
av att samtala kring matsvinn med barnen. Undervisning om matavfall och hållbar utveckling gör 
att barnen blir mer medvetna om ämnet och tänker mer på detta vid måltider.  
 
Det framkommer i resultatet att det är viktigt att barnen själva får vara med och bestämma och 
att det behöver serveras mat som barnen är intresserade av att upptäcka och smaka på. Om det 
serveras mer mat som barnen tycker om skulle matsvinnet bli mindre och det skulle påverka 
miljön på ett positivt sätt. Detta menar även Sepp (2017, s. 80) som beskriver att barn behöver 
känna att mat är något positivt och bli intresserade av de råvaror som serveras.  

Matens ursprung och Odling i förskolan 
Resultatet visar att förskollärarna vill samtala mer om matens ursprung med barnen eftersom de 
anser att det har stor betydelse att barnen vet var maten de äter kommer ifrån. Det visar även att 
samtalen om matens ursprung sker vid spontana tillfällen och att det inte har några pedagogiskt 
ordnade samlingar eller aktiviteter kring ämnet. Resultatet lyfter att samtal om matens ursprung 
kan ha en stor betydelse för barnen då de själva kan bli medvetna om var exempelvis köttet de 
äter till lunch kommer ifrån. Kött är även intressant att diskutera med barnen om utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Sepp (2013, s. 86) nämner att i Sverige har produktionen av kött 
expanderats och köttet är en av de stora bovarna som påverkar klimatet negativt. Johnsson och 
Pramling Samuelsson (2001, s. 88) nämner att måltiden i förskolan är en möjlighet för pedagoger 
att få in lärande vilket gör att samtalen är betydelsefulla.  

Resultatet beskriver att odling är något som förskollärarna vill satsa på men som de inte finner 
tid till att arbeta med. På förskolornas gårdar finns all möjlighet att odla men att det krävs tid och 
arbete för att det ska komma igång. För att det ska fungera behövs personer som brinner för att 
hålla igång arbetet med odling. Det finns olika åsikter om det är pedagogerna som ska hålla 
igång arbetet med odling eller om det är barnen som ska få ta ett huvudansvar för att odlingen 
ska fungera. En av förskollärarna berättar om sina erfarenheter av odling på förskolan och hur 
det ska går till rent praktiskt. Odling av olika grönsaker som sedan används vid en skördefest är 
exempel på aktiviteter som gjordes på förskollärarens tidigare arbetsplats. Detta visar att det är 
möjligt att gemensamt med barn, pedagoger och föräldrar arbeta mer kring matens ursprung. 
Detta är något som även Sepp (2017, s. 60) tar upp då hon förklarar att odling är ett lyckat sätt 
för barn att inhämta kunskap om kost och miljö. 
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Matens ursprung kan även handla om att diskutera kring barns allergier. Om det exempelvis 
finns mjölkallergiger eller barn som är allergiska mot ägg kan detta på ett okomplicerat sätt 
lyftas. Att uppmärksamma allergier en individ kan ha är ett sätt att relatera till matens ursprung 
och innehåll. Då går det att diskutera vad exempelvis mjölk kommer ifrån och varför det finns 
människor som inte tål att dricka mjölk. På detta vis blir det ett lärande för barnen som kan 
kopplas till den sociokulturella teorin som enligt Säljö (2014, s. 37) ses som en process där 
lärandet sker inom individen i samspel med sin omgivning.  

Kosten som en större del i verksamheten  
Undersökningens resultat visar att majoriteten av förskollärarna i studien skulle vilja arbeta mer 
kring kosten som en större del i verksamheten. I resultatet framkom olika sätt för att kosten ska 
få en större del i verksamheten. Ett av dessa sätt är att införa temaarbete om världens mat. Detta 
blir ett sätt att väcka barns intresse för olika råvaror från olika delar av världen. Ett tema om 
världens mat kan bidra till nya kunskaper för både barn och pedagoger i verksamheten. Även om 
deltagarna är positiva till att kosten ska få en större del i förskoleverksamheten är dock 
förskollärarna tveksamma till om kost ska bli en del i läroplanen. Förskollärarna menar att kosten 
går hand i hand med avsnittet i läroplanen som handlar om hälsa. I Läroplan för förskolan (Lpfö 
98 rev. 2016, s. 7) står det att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för 
betydelsen av att värna om sin kropp, hälsa och välbefinnande. En av de medverkande ser dock 
möjligheten med att få in kosten i läroplanen. Likväl som att hålla igång kroppen med rörelse 
behövs också energi fyllas på. För att hela kroppen ska må bra och orka kan det därför vara 
betydelsefullt att få in kosten under hälsa i läroplanen.  
 
En betydande del i studien är även att de fanns åsikter om att kosten hade en större plats i 
verksamheten förr i tiden. Naturligheten att barnen var med i tillagningsprocessen i köket och att 
kosten var en stor del i verksamheten saknas i dagens förskola enligt förskollärarna. Att kosten 
hade större praktiskt utrymme i förskolan förr är en intresseväckande del i studien och något som 
är intressant att diskutera vidare. Som Sepp (2013, s. 18) beskriver har dåtidens hushållsarbete i 
verksamheten bit för bit försvunnit och nu är fokuset mestadels på att få en tydlig pedagogik i 
förskolan.   
 
Att barnen inte är med på samma sätt längre kan bero på olika faktorer. Dels råden om tillagning 
av mat från livsmedelsverket men även att det är mycket annat som förskollärarna ska hinna med 
i verksamheten. Sepp (2013, s. 104) nämner att det utifrån livsmedelsverket beskrivs att maten 
ska lagas och behandlas anständigt och med tydliga rutiner samt att förskoleköken ska skötas på 
ett bra sätt.   
 
Ett annat sätt för att få kosten ska få en större plats är genom att låta förskollärarna delta i kurser 
om kost utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Åsikterna om att delta i kurser skiljde sig från varandra. 
Det var övervägande positivt men det fanns även åsikter om att det istället skulle vara 
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förskolekockarna som gick dessa kurser. Genom att låta verksamma pedagoger  gå en utbildning 
i ämnet kan detta leda till att förskollärarna får vara med och påverka mer vad som serveras på 
förskolorna. Det är även ett sätt för att få mer kunskap om matsvinn och hur maten kan hanteras 
på ett så bra sätt som möjligt. Ideland och Malmberg (2010, ss. 152-153) menar pedagoger 
behöver ha en god kunskap kring hållbar utveckling för att det ska kunna användas i 
undervisningen.  

Metoddiskussion  
För att kunna undersöka studiens syfte användes kvalitativ metod och intervju som redskap. Vi 
valde att använda oss av semistrukturerad intervju då vi ville ha möjligheten att kunna ställa 
följdfrågor till de medverkande. Genom att använda kvalitativ metod och intervju har vi fått svar 
på hur förskollärare samtalar kring mat med barnen, vad maten har och har haft för betydelse i 
förskoleverksamheten samt hur de ser på matsvinn i verksamheten. Bjørndal (2018, s. 90) 
förklarar att intervjuer är ett bra verktyg till undersökningar då vi får en uppfattning om 
deltagarnas tankar och erfarenheter kring frågeställningarna i studien.  

 
Från början var tanken att vi skulle intervjua både förskolor med hälso/kostprofil och förskolor 
utan denna profil för att jämföra kostens betydelse på förskolorna. Vi kunde dock inte genomföra 
detta då responsen från förskolor med hälso eller kostprofil inte var som vi hade förväntat oss. Vi 
valde då att endast intervjua förskolor som inte hade någon särskild profil. Att inte jämföra i 
studien gjorde att vi fick ändra om vår tanke med studien. Även om studien inte blev den vi tänkt 
från början anser vi ändå att vi fick fram ett intressant resultat som går att diskutera och ta ett 
steg vidare. Om vi skulle gjort en jämförande studie tror vi att vi hade behövt bredda vårt 
urvalsområde och hört av oss till fler förskolor med hälsoprofil runt om i Sverige. Fördelen med 
att vi använde oss av bekvämlighetsurval samt målinriktat urval var att vi fick kontakt snabbt 
med de vi kände till sedan tidigare. En nackdel med urvalet var att vi inte fick den respons som 
vi önskat från förskolor med särskild hälsoprofil. 
 
Didaktiska konsekvenser  
Att förskollärare ska samtala kring mat, matsvinn och matens ursprung är ett område det inte 
finns mycket forskning kring. Det blir därför väldigt relevant för oss att få en inblick i hur 
förskollärare tänker kring dessa ämnen. Den största bristen till att dessa ämnen inte tar tillräckligt 
med uppmärksamhet är enligt resultatet både tid och glömska. Tiden och glömskan kopplas 
samman med att det finns mycket annat i verksamheten som tar upp tid vilket gör att samtal om 
kost, matsvinn och matens ursprung inte prioriteras i första hand. Vi vill att pedagoger ska kunna 
väcka ett intresse hos barnen för exempelvis matsvinn. Genom att pedagoger kommunicerar med 
barnen om matsvinn anser vi att det leder till ett lärande och en förståelse för vad som menas 
med hållbar utveckling och hur de själva kan bidra till en bättre värld. Om barnen själva får vara 
med i hela processen, från jord till bord, tror vi att detta kan bidra positivt till barns tankar om 
mat och matsvinn. Om barnen exempelvis får vara med och odla morötter för att sedan äta vid en 
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måltid kan de bli mer medvetna om att inte göra moroten till matsvinn då de själva varit med och 
odlat. Odling är ett ämne som enligt förskollärarna i studien ser som något positivt men som 
heller inte alltid prioriteras.  
 
Majoriteten av förskollärarna såg inget behov att att få in kost i läroplanen. Men genom att få in 
kosten i läroplanen är det en möjlighet att synliggöra både kost, odling och matsvinn. Genom att 
kosten synliggörs i förskolorna kan detta bidra positivt till hur verksamheterna arbetar med 
kostfrågor. Det behöver finnas en medvetenhet hos pedagoger kring odling och matsvinn för att 
ett lärande ska ske hos barnen. Studien visar på att kosten på ett hade en mer praktiskt betydande 
roll i verksamheten förr i tiden. Som resultatet visar var odling något som var mer vanligare förr i 
tiden när barnen var med och odlade grönsaker som de sedan även fick vara med och tillaga. I 
dagens förskolor är dock kosten mer tydlig i den pedagogiska verksamheten än den var förr. Vi 
tror att det är viktigt att samtala om matens ursprung, matsvinn och odling med barnen för att 
göra dem mer medvetna om hur vi kan bidra positivt till vårt samhälle. Men att barnen även får 
vara med praktiskt, genom exempelvis odling, gör att barnen själva får se vad som faktiskt kan 
göras för att jorden vi lever på ska gå åt rätt riktning. Precis som vi nämnde i inledningen 
beskriver WWF (2016, s. 5-8) att om vi minskar matsvinnet och lär oss mer om kost och råvaror 
kan en bra grund läggas för att vi ska få en hållbar jord att leva på nu och i framtiden.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

  
Intervjufrågor Karin o Emmy 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
Samtal med barn om mat och matens betydelse 
Pratar ni om mat med barnen i verksamheten och i så fall på vilket sätt?  
 
Vad tror du det har för betydelse att samtala om mat med barnen?  
 
Ser du någon skillnad på hur man pratar om mat i barngruppen nu från det att du började arbeta 
som förskollärare, och i så fall på vilket sätt? 
 
Mat ur ett hållbarhetsperspektiv 
Vad har du för tankar kring matsvinn i förskolan?  
 
Upplever du att det slängs mycket mat på er förskola, och i så fall på vilket sätt? 
 
Hur samtalar ni om matsvinn med barnen i verksamheten?  
 
Anser du att det är betydelsefullt att barnen vet vart maten de äter kommer ifrån, och i så fall på 
vilket sätt? 
 
Hur samtalar ni med barnen kring vart maten kommer ifrån? 
 
Vad hade du tyckt om du som pedagog på förskolan gavs möjlighet att delta i kurser inom kost 
utifrån ett hållbart perspektiv?  
 
I nuläget står inget om kost i läroplanen, anser du att detta borde införas, och i så fall varför?  
 
Skulle du vilja arbeta mer kring att kosten ska få en större och mer betydande roll i verksamheten 
med barnen, och i så fall på vilket sätt?  

 
 
 



 
 

 

 
Bilaga 2 
Missivbrev 
Hej!  
Vi går sista terminen på förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås och skriver 
nu vårt examensarbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger 
pratar om mat i barngrupperna och även ta reda på hur pedagoger tänker kring 
matsvinn och överblivna rester på förskolan. Vårt fokus är kost på förskolan utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. Vi tänker genomföra intervjuer med pedagoger på 
förskolor och vi skulle gärna vilja att ni deltar i vår undersökning. Intervjun 
kommer ta ungefär 20-30 minuter och kommer att spelas in. Materialet kommer 
endast att analyseras av oss och resultatet redogörs endast i vårt examensarbete. Vi 
kommer endast använda oss av fiktiva namn. I samband med intervjun kommer ni 
få en blankett som behövs skrivas under enligt den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR), detta för att skydda era personuppgifter. Vi bifogar denna blankett i 
mailet. Materialet som används från intervjuerna kommer behandlas enligt de 
forskningsetiska principerna utifrån forskningsrådet. Detta innebär att de 
medverkande har informerats om syftet för studien och att det är frivilligt att vara 
med. Ni kan även när som helst avsluta ert deltagande i denna studie. Vi vill gärna 
genomföra våra intervjuer i veckorna 48-49 och hoppas att något datum funkar för 
er. 
 
Allt gott! 
Hälsningar 
Karin Karlsson och Emmy Bergkvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Bilaga 3 

 



 
 

 

	  
	  

Samtycke	  till	  insamling	  och	  behandling	  av	  uppgifter	  om	  dig	   
Som en del av kursen 11FK75 vid Högskolan i Borås utför vi en studie med Syftet att undersöka 
hur pedagoger pratar om mat i barngrupperna och ta reda på hur pedagoger tänker kring 
matsvinn och överblivna rester på förskolan. Fokus är kost på förskolan utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig 
själv, närmare bestämt ditt namn för samtycke att du medverkar i studien samt hur länge du 
arbetat inom förskolans verksamhet.Uppgifterna kommer att användas för att undersöka om 
samtalet kring mat har ändrats genom åren.Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen 
och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna 
handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 
offentlighetsprincipen. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-
kommissionen beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga.  
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 
uppgifter kan spåras till dig.Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt 
att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter 
kommer då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 
omedelbart ta bort uppgifterna.  
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  
 
_____________________________	  	  
Underskrift	  	  
 
_____________________________	  	  
Namnförtydligande	  	  
 
_____________________________	  	  
Ort	  och	  datum	  	  
	  
	  
Information om behandlingen av personuppgifter 
Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att all 
behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med 



 
 

 

gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer känd 
som GDPR. 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 
högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan du 
läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 
http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella 
kursen med frågor. 
 
Dina rättigheter 
• Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 
personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära ett utdrag 
med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett registerutdrag kan du 
använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans webbplats, 
http://www.hb.se/dataskydd. 
6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla dina 
personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Vi 
kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På grund av lagkrav kan vi dock vara 
förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 
7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, 
dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. Högskolan fattar inte några 
sådana beslut. 
8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för att 
överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 
9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle visa sig 
vara felaktiga eller ofullständiga.  
10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad eller 
avslutad. 
11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 
12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
 
Kontakta oss 
 
Personuppgiftsansvarig  Dataskyddsombud 
Högskolan i Borås    Åsa Dryselius 
501 90 BORÅS   E-post: dataskydd@hb.se 
Tel. 033-435 40 00  
E-post: registrator@hb.se  Org.nr:202100-3138 
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