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Äta för att lära? 

– pedagogers uppfattning om sambandet mellan mat och koncentration i 
förskola och skola. 

Cecilia Hammarström & Camilla Jagefeldt 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken uppfattning pedagoger i förskola och skola har 

om sambandet mellan mat och koncentration. Anser de att mat har en betydelse för barns 

förmåga att delta i de verksamheter de befinner sig i? För att barn och vuxna skall orka vara 

delaktiga i sociala sammanhang och kunna vara koncentrerade krävs en näringsriktig kost. Vi 

har därför sökt att få fram vad som betraktas vara en näringsriktig måltid för barn. Genom 

enkätundersökning, intervju, observation samt litteraturstudier har vi försökt att få fram svar 

på dessa frågor. Vi berör skolmatens historia och politiken kring hur det kom sig att barn 

överhuvudtaget skall serveras mat i de verksamheter de befinner sig i. Vi har försökt se 

bortanför det psykomedicinska paradigmet för att förklara vissa orsaker till 

koncentrationsvårigheter.  

Nyckelord 

Mat, förskola, skola, koncentrationssvårigheter, en skola för alla, pedagogiska måltider. 
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Abstract 

The purpose with this work is to examine how the pedagogy personnel in pre-school and 

school thinks about the connection between food and concentration. Do they believe that food 

has meaning for the children’s ability to participate in the educational programs they attend 

in? The strength children and adults need to have, for the ability to participate in social 

interaction, demands good nourishing food. Therefore we have tried to find answers to what a 

nutritious meal is for children. Trough questionnaire, interview, observation and litterateur 

studies we have tried to find answers to these questions. We discuss the history of the school-

meal and the politics surrounding the question why children should be served food in the 

educational programs they attend in. We have tried to look beyond the psycho medical 

paradigm to explain some causes to behavior problem. 

Keywords 

Food, pre-school, school, attention deficits, “a school for all”, pedagogic meals. 
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare, Farzaneh Moinian, för den handledning hon gett oss under 

arbetets gång. Hon har varit ett stort stöd med sina tankar och synpunkter på vårt arbete. Med 

hennes hjälp fick vi upp ögonen för att en tratt kan vändas åt andra hållet också! 

Ett stort tack till de förskolor och skolor som tog sig tid att svara på våra enkäter! 

Vi tackar varandra för ett gott och roligt samarbete under många timmar och dagar. Det har 

varit en lärorik tid med mycket prat om mat, tillsatser, kolhydrater och dess påverkan på 

hjärnan. Helt klart har detta satt sig på våra hjärnor. 

Vi tackar även våra nära och kära för att de har stått ut med oss under denna period som vi 

arbetat med vår uppsats.  

Cecilia Hammarström & Camilla Jagefeldt 
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Inledning 

Vi vill börja med att citera Maria Lennernäs, som är professor i mat- och måltidskunskap vid 

Högskolan Kristianstad. Hon har forskat mycket kring detta med mat och dess betydelse. 

Citatet kommer från en artikel om att en hungrig elev är en rastlös elev. (Lennernäs, 2002) 

Elever blir tomma i bollen av tomma kalorier som kickar till blodsockret och strax därefter 
skapar ett stort hungersug och motorisk oro. Man blir högljudd, aggressiv och rastlös helt 
enkelt (Ibid.). 

Många barn i dagens samhälle uppfattas som stökiga, okoncentrerade och har 

beteendestörningar i förskolan och i skolan. När vi under vårterminen 2007 läste kursen 

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla inom det allmänna utbildningsområdet 

blev vi uppmärksammade på de olika paradigm som David Skidmore (1996) menar har styrt 

specialpedagogiken genom åren. Främst fick det psykomedicinska paradigmet oss att fundera 

på den makt som läkemedelsindustrin har haft och har över barn och de metoder som används 

för att hjälpa barnen. Kan det finnas andra orsaker som är bidragande till att så många barn 

idag bedöms som stökiga, oroliga och svårt att koncentrera sig. Vi har under vår utbildning, 

bland annat i samtal med andra studenter, stött på uttryck som till exempel ”sockermåndag”, 

där pedagoger har syftat på att barnen är stökigare på en måndag efter en helg med godis och 

annan ”onyttig” kost. Kan det finnas ett samband mellan ”stökiga” barn/elever och den mat de 

äter och vad har pedagoger i förskola och skola för uppfattning om matens betydelse för 

lärande och utveckling? 

Många förskolor och skolor anlitar cateringfirmor som lagar och transporterar lunchmaten 

som barnen skall äta. Stor del av den mat som serveras är halvfabrikat med tillsatser. En 

vuxen människa ställer krav på att den mat som skall ätas skall vara aptitlig och som man 

brukar säga ”man äter med ögat”. Den mat som serveras till barn är inte alltid vare sig god för 

smaken eller för ögat. Detta har vi själva erfarit under vår verksamhetsförlagda utbildning när 

vi ätit cateringmat. Om barn kanske också får dålig kost i sin hemmiljö, är det av stor vikt att 

den mat som serveras i förskola och skola är av god kvalité. Det är det som har inspirerat oss 

till att skriva om detta ämne. Vi anser att det har en stor betydelse för oss som pedagoger att 

se alla delar som kan ha betydelse och inverkan på barns lärande och deras utveckling. 
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Syfte 

Vi vill undersöka pedagogers uppfattning om sambandet mellan mat och koncentration. Vi 

vill också undersöka betydelsen av en näringsriktig måltid för barn i förskola och skola. 

Frågeställningar 

 

Hur stor betydelse anser pedagogerna att lunchmaten har för barnens lärande och 
utveckling? 

 

Hur uppfattar pedagogerna att barnens koncentration är före lunch? 

 

Hur uppfattar pedagogerna att barnens koncentration är efter lunch? 

 

Finns det någon skillnad mellan förskolor och skolor med catering- respektive eget 
kök?  

 

Har pedagoger någon uppfattning om hur barn i behov av särskilt stöd har ätit under 
lunchen? 

 

Vad anses vara en näringsriktig måltid för barn? 
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Bakgrund 

Under denna rubrik redogör vi för de delar som är relevanta för vår studie. Vi tar först upp 

begreppet en skola för alla, eftersom vi anser att måltiden är en av många byggstenar i en 

skola för alla. Därefter redogör vi för kostens betydelse som följs av en överblick av 

skolmatens historia. Avslutningsvis redogör vi för viktiga begrepp såsom koncentration, 

koncentrationssvårigheter, näringsriktig mat samt styrdokument. 

För att få fram relevant litteratur och annan tidigare forskning har vi sökt i olika databaser 

som ERIC, Medline, Libris. Vi sökte på ord som till exempel koncentration och mat, 

tillsatser, näringsriktig mat, koncentrationssvårigheter, pedagogisk måltid.  

En skola för alla 

Det har inte alltid varit en skola för alla, som legat till grund för skolans arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. Orsaker till eventuella inlärningssvårigheter tillskrivs barnen. Barn 

med utvecklingsstörning kallades till exempel idioter och sinneslöa under 1920-talet. Länge 

togs de barnen som inte tillgodogjorde sig undervisningen ut ur gruppen för att inte begränsa 

de andra elevernas inlärning. Det var de ”normalt” begåvade barnen som inte fick hindras av 

de svagare barnens tillkortakommanden (Brodin & Lindstrand, 2002). Ännu idag förekommer 

det att barn segregeras i skolan. Skillnaden är att de finns i skolan och anses vara inkluderade 

men det är då en segregerande inkludering som sker. I skolan skall alla fostras till att bli goda 

medborgare i samhället och det skall ske genom socialisering i skolan. Elever som avviker 

från normen skall avskiljas. Det är det sociologiska paradigmet som kräver att eleverna 

sorteras för att på så sätt skapa balans (Skidmore, 2004). 

Målet med en skola för alla är att den enskilde individen skall vara oberoende och 

självständig, både socialt och senare i yrkeslivet (Brodin & Lindstrand, 2002). I en skola för 

alla skall skolan anpassas för att ge barnen möjlighet att utvecklas och lära sig i en egen takt. 

En inkluderande skola skulle acceptera barnen som de är (Westling Allodi, 2002). Måltiden är 

en del av det som skall anpassas för att barnen skall få denna möjlighet. Om barnen görs 

delaktiga i allt som rör maten som de serveras, kan deras erfarenheter av mat tas fram och 

berikas. 
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Alla elever skall få det stöd de har behov av utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att en 

del elever får mer stöd än andra. Dessa barn som behöver mer stöd än andra, är beroende av 

ett extra pedagogiskt stöd och strategier för inlärning. På så sätt får de möjlighet att lära sig 

och utvecklas på liknande villkor som barn utan behov av extra stöd. Att se över 

måltidssituationen kan vara ett sätt att förbättra villkoren för dessa barn (Kadesjö, 2007). 

Inom det specialpedagogiska fältet finns också det psykomedicinska paradigmet. Problemen 

tillskrivs individen och ingen närmare granskning av miljöns förutsättningar för lärande sker. 

Barnen diagnostiseras och sjukdomsförklaras. Det är det psykomedicinska paradigmet som 

har haft störst påverkan på specialpedagogiken genom historien (Skidmore, 1996). 

Tillsammans med det sociologiska paradigmet uppstår konsekvensen att segregering av barn 

sker och motverkar en skola för alla. En ökad diagnostisering sker då pengar lättare erhålls 

om barnet/eleven har en diagnos. Den ökande diagnostisering leder också till att flera barn 

sätts samman i grupper där barn med samma diagnos jämställs, trots att de inbördes många 

gånger har olika behov. Det skapas en ”kollektiv tillhörighet” för dessa barn 

(Skolverket/Liber, 2001). Det finns en risk att ett barn stämplas i onödan. Det är resultatet av 

att det medicinska och psykologiska perspektivet, som är en del av specialundervisning, ser 

till att hjälpa individen att anpassa sig till verksamheten och tar inte in skolmiljön som något 

som behöver ändras i arbetet med ett barn i behov av särskilt stöd (Haug, 1998).  

Kostens betydelse 

Beroende på ålder, kön och kroppsbyggnad förbrukar människan olika mängd energi. 

Grundomsättningen är den mängd energi som behövs för att de inre organen, hjärtat och 

andningen ska fungera. Grundomsättningen är hög hos barn och ungdomar och sjunker med 

stigande ålder. Förbrukar man lika mycket energi som vi tillför kroppen får vi en jämn 

energibalans. Äter vi däremot mer än vad vi förbrukar, lagras överskottet av energi som 

fettvävnad och kroppsvikten ökar. Äter vi för lite frigörs energin och fettvävnaden bryts ned 

och kroppsvikten minskar (Nordlund, et al. 2002). För att kunna bibehålla en god hälsa är det 

viktigt att vara noggrann med måltidsordningen. Vi behöver äta frukost, lunch och middag där 

vi ser till att måltiderna är allsidigt sammansatta. Det är också viktigt att man fördelar 

måltiderna jämt över dagen. Gör man inte detta kan man bli trött och irriterad (Rydqvist & 

Winroth, 1995). 
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Begreppsdefinitioner 

Koncentration 

Koncentrationsförmåga förutsätter en mental process där vi värderar och sorterar vilka intryck 

som får tränga in i respektive stängas ute. För att ett barn skall vara koncentrerat måste det ske 

ett möte mellan den yttre verkligheten och barnets inre liv. Undervisningen i skolan får inte 

vara på så abstrakt nivå att barnet inte förstår innehållet i den, eftersom att barnet då inte 

lyssnar en längre stund. 

Att vara koncentrerad innebär enligt Kadesjö (2007) att man: 

 

riktar sin perception, sina tankar och sina känslor mot uppgiften, 

 

utesluter ovidkommande stimuli, 

 

kommer igång med, håller fast vid och avslutar uppgiften. 

Koncentrationsvårigheter 

Vi är medvetna om att koncentrationsvårigheter är ett utryck som ofta används i dagligt tal om 

många barn. Kadesjö (2007) menar att det är därför av största vikt att vi klargör vad vi här 

menar med barn med koncentrationssvårigheter.  

Kadesjö (2007) delar in barn med koncentrationssvårigheter i följande grupper: 

 

Primära svårigheter 

 

Sekundära svårigheter 

 

Situationsbundna svårigheter 

Barn med primära svårigheter är ett biologiskt betingat tillstånd som innebär att barnet har 

problem att rikta koncentrationen, utesluta yttre stimuli och dessutom hålla fast 

koncentrationen. Barn med sekundära svårigheter uppvisar koncentrationssvårigheter på 

grund av stress eller miljö och svårigheterna försvinner när de har avhjälpts. 

Barn med situationsbundna svårigheter är endast okoncentrerade i vissa situationer. 
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Näringsriktig mat  

Kostcirkeln är en god hjälp vid planering av dagens måltider. I kostcirkeln är livsmedlen 

indelade i 7 olika grupper. Livsmedel som är någorlunda lika ur näringssynpunkt tillhör 

samma grupp. För att få alla näringsämnen bör man varje dag, gärna vid varje huvudmål, äta 

livsmedel från alla sju grupperna. Det är därför viktigt för barnen att veta att de behöver en 

omväxlande kost från kostcirkeln för att deras näringsbehov skall kunna tillgodoses. Den 

kosten bör innehålla näringsämnen som kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer, mineraler 

och vatten. Det är samma ämnen som kroppen är sammansatt av och därför har 

näringsämnena olika men lika viktiga funktioner i kroppen (Nordin, 1992). 

Kolhydrater finns främst i livsmedel från växtriket i form av socker, stärkelse och kostfibrer, 

vilket behövs för att ge kroppen energi. Även fett behövs för att ge kroppen energi men även 

se till att kroppen kan tillgodogöra sig de fettlösliga vitaminerna. Protein behövs framför allt 

för att bygga upp och ersätta kroppens vävnader. Fullvärdigt protein finns i animaliska 

livsmedel som kött, fisk, ägg och mjölk. Det finns även i vegetabiliska livsmedel men då 

endast i ärter, bönor och linser. En rad olika mineralämnen och vitaminer finns. En del behövs 

det något mer av, medan andra något mindre. Vi vet att dessa mineraler och vitaminer är 

livsnödvändiga för en människa. Vatten är ett annat mycket livsviktigt näringsämne och det 

ingår i alla kroppens vävnader, samt deltar i alla livsprocesser. Vatten behövs för att lösa och 

transportera näringsämnen till kroppens olika delar, reglera kroppstemperaturen samt föra bort 

avfallsämnen. Utan vatten klarar vi oss endast några få dygn (Hedelin et al.1999). 
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Styrdokument 

Livsmedelsverkets rekommendationer 

Livsmedelsverket har rekommendationer för den mat som skall serveras i förskola och skola. 

Dessa krav som Livsmedelsverket ställt upp är önskvärt att alla förskolor och skolor strävar 

efter att uppfylla. 

Livsmedelsverket skriver följande i en informationsbroschyr (Livsmedelsverket, 2007, s.3 f.):  

”Bra mat i skolan betyder att all mat som serveras smakar gott, är näringsriktig och motsvarar 

elevernas behov. Maten ska kunna ätas i en trevlig miljö – inte bara lunchen, utan också när till 

exempel frukost och mellanmål erbjuds i en kafeteria. Detta innebär bland annat att: 

 

krav ställs på näringsinnehåll och smaklighet – förluster i näringsinnehåll och smaklighet blir 

mindre ju kortare tid som går mellan tillagning och servering 

 

måltidsmiljön är trevlig med välfungerande lokaler och organisation 

 

törstiga barn har tillgång till vatten – inte bara på toaletterna.” 

Skollagen och läroplanerna 

Det finns inget i läroplanerna som talar för hur måltiden skall vara för barn i förskola och 

skola. Skollagen berör endast området skolmåltider med att eleverna i grundskolan skall 

erbjudas kostnadsfria måltider (Lag 1997:1212, s.81).  
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Tidigare forskning 

Den forskning som vi tittat på i arbetet med denna uppsats är skolmatens historia, mat och 

politik, mat och pedagogik, mat och hjärnan samt påverkan av socker, konstgjorda tillsatser 

och färgämnen. Detta är alla viktiga delar för att kunna få möjlighet att få syn på vilken 

betydelse som maten har för barn i förskola och skola. 

Skolmatens historia 

Att det fanns behov av att servera mat i skolan började staten uppmärksamma redan på 1930-

talet. Under detta årtionde började staten ge bidrag till bespisningsverksamheten men det var 

först under mitten av 1940-talet som skolmåltiden började serveras i större skala. Detta gjorde 

de för att forskning funnit att det skulle få en gynnsam påverkan på barnens hälsa och 

skolarbete. Alltför många barn fick inte tillräckligt med mat i hemmet och led av undernäring 

på grund av fattigdom. Dessutom rådde det stor okunnighet bland folket om betydelsen av en 

tillräckligt riklig och lämpligt sammansatt kost. Eftersom skolan var en gemensam plats för 

många barn, så skulle de där erbjudas näringsriktig mat för att komma åt problemet. Man 

kunde också genom att servera mat i skolan ge barnfamiljer ett ekonomiskt stöd som var 

billigare för staten än att stödja dem på annat vis (Halling, Jacobson & Nordlund, 1990).   

Inte förrän i mitten på 1970-talet var skolmåltidsverksamheten genomförd i landets samtliga 

kommuner. Men dock saknade fortfarande ett fåtal skolor den kommunala skolmaten. Under 

1970-talet steg lönekostnaderna snabbare än livsmedelskostnaderna, vilket innebar att många 

centralkök byggdes. I stadig takt fortsatte utbyggnaden av skolmåltiderna. Men under 1980-

talet vände det och livsmedelskostnaderna steg snabbare än lönekostnaderna. Följderna till 

detta blev att matstandarden och utbudet för skolmåltiderna försämrades (Ibid.).  
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Mat och politik 

Eva Gullberg beskriver i sin avhandling om Det välnärda barnet (2004) hur politiken har styrt 

frågan om skolmåltiden. Hon beskriver hur skolmåltiden har vuxit fram i Sverige från att ha 

varit en fråga om fattigvård till en skattefinansierad måltid som är generell för alla barn. 

Skolmåltiden har formats av politisk debatt och olika yrkeskategoriers syn på frågan. Under 

1900-talets början var skolmåltiden något som gällde 4000 barn men kom snart att bli något 

som gällde fler. Det rådde fattigdom och alla barn fick inte tillräckligt med mat. Det fanns 

många klena, undernärda barn. Denna undernäring bland barnen behövde motverkas.  

Trötta, okoncentrerade och hungriga barn på skolbänkarna var problem som en ordnad skolmåltid 

kunde avhjälpa. (Ibid. s.163) 

Staten behövde starka och friska samhällsmedborgare och för att barn ska växa upp till dessa 

starka samhällsmedborgare infördes matbespisningen för barn i skolan. Gullberg (2004) 

beskriver också hur det på 1930-talet, på grund av detta, bedrevs kampanjer på radion för att 

omvända folkets matvanor. Ohälsan skulle bekämpas och välfärdssamhället skulle byggas. 

Från att ha varit en fråga om mättnad hos barnen, övergår det vid denna tid till att vara en 

fråga om näring. Det var viktigt att maten de fick var näringsriktig så att de höll sig friska och 

starka. Det var viktigt för framtiden och välfärdssamhället. Det påskyndades dessutom av att 

kvinnorna skulle ges möjlighet att förvärvsarbeta. Många barn gick hem till mödrarna för att 

få sin lunch, men om barnen nu fick mat i skolan, kunde kvinnorna i stället arbeta utanför 

hemmet. Skolmåltiden var alltså en del av jämställdhetsfrågan för kvinnorna. Samtidigt var 

det också så att tilliten till kvinnors kunskap om näringsriktig mat var liten (Nordin, 1992). 

Mat och pedagogik 

Den pedagogiska måltiden skapar möjligheter för att påverka barn och deras förhållande till 

mat. Här läggs grunden för en sund relation till mat: 

I ett kulturellt och socialt perspektiv är måltiden en situation där en rad samhälleliga, kulturella och 

personliga föreställningar om fostran och lärande kommer till uttryck. Måltiden är ett viktigt inslag i 

vardagen för barn och vuxna. Deltagarna äger ett gemensamt intresse, maten, även om de kan 

förhålla sig på olika sätt till denna. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001, s. 88) 
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Som pedagog har man ett ansvar att förmedla goda kostvanor eftersom grunden för detta 

läggs till stor del i de verksamheter barnen befinner sig i (Nordin, 1992). Maten är en viktig 

del för att barn skall kunna växa fysiskt men också för att de skall kunna utvecklas mentalt. 

Det är under de första åren som grunden läggs för vilken inställning barn får till mat. Målet är 

att barnens matval i framtiden skall vara bra. Förskolan anses ha som uppgift att påverka den 

negativa utvecklingen av folkhälsan i vårt moderna samhälle (Folkhälsoguiden, 2008).  

Den pedagogiska måltiden utvecklades i Sverige i början av 1970-talet. Den pedagogiska 

måltiden uppstod för att man kommit fram till att det var en mer effektfull metod än muntliga 

instruktioner till barnen. Genom att pedagogerna äter med barnen förmedlar de bland annat 

bordsskick och inställningar till mat (Sepp et al. 2006). Lägg där till att barnen blir delaktiga i 

dagliga göromål kring måltiden, så får de på så sätt erfarenheter som leder till livsviktig 

kunskap genom den pedagogiska måltiden. 

Samtidigt ger den pedagogiska måltiden möjligheter att samtala om annat än bara mat. I 

förskolan är måltiden en arena för att benämna till exempel matematiska begrepp genom 

dukning och samtal under måltiden. Måltiden ger också pedagoger och barn möjlighet att 

samtala vardagliga händelser som det inte ges utrymme för under annan verksamhet. Den 

pedagogiska måltiden i skolan existerar inte på samma sätt som i förskolan. Alla lärare äter 

inte tillsammans med barnen, en del kanske sitter i lärarrummet och äter sin lunch. De som 

äter i skolans matsal sitter oftast inte tillsammans med barnen, vilket gör att den pedagogiska 

måltiden har andra förutsättningar. Barnen lär sig inte bordsskick från lärarna utan förväntas 

redan kunna äta fint. Inget samtal kan pågå om matens betydelse för kropp och hälsa om inte 

lärarna sitter tillsammans med barnen. 

Sepp et al. har forskat kring förskollärares attityd till mat i relation till den pedagogiska 

måltiden. De fann att personalen på förskolorna som ingick i studien saknade tillräcklig 

utbildning och kunskap om mat och näring. Detta gjorde att det påverkade hur de såg på den 

pedagogiska måltiden. Den pedagogiska måltiden hade de dock klar för sig att den skulle 

innehålla lärdomar om såväl gott uppförande och bordsskick vid matbordet (Sepp et al. 2006). 

Tillämpning av näringsriktig kost kräver både förståelse och praktisk erfarenhet, dvs hur 

man beter sig. Skolans kostkunskap i de åldrar det rör sig om på grundskolenivå har aldrig 

ansetts tillräcklig för vuxenlivet och kan fortfarande inte anses var det. Den utgör en viktig 

början. (Nordin, 1992, s. 189) 
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Forskning om maten och hjärnan 

Vi vet att den mat vi äter påverkar hela vår kropp. Men det är också så att hjärnan i allra 

högsta grad påverkas av det vi äter. Detta har forskning påvisat på senare tid. Enligt forskning 

inom området har mat betydelse för barns förmåga till koncentration. Främst är det frukost 

som anges som en viktig del av dagens energibehov.  

Hjärnan behöver glukos som bränsle och det i stora mängder i förhållande till sin storlek. Den 

förbrukar cirka 20 % av den energi vi får in via maten, detta trots att hjärnan endast utgör 2 % 

av vår kroppsvikt (Lind, 2008). Hos barn är energibehovet till och med ännu större, upp emot 

hela 70 % (Erlandsson-Albertsson, 2006). Glukos förbättrar minnesfunktionen hos unga och 

det är därför mycket viktigt för dem att få i sig tillräckliga mängder. Även fett och protein 

behövs för hjärnans uppbyggnad och tillväxt, men har också omedelbara effekter på minnet.  

Det har bevisats att frukosten har en påverkan på inlärningen. Om ingen frukost intas leder det 

till en sämre mental prestation. Genom att hjärnan får den glukos den behöver utifrån en bra 

frukost orkar barnen vara mer koncentrerade och pigga. En bra frukost skall tillföra hjärnan 

glukos under flera timmar så att hjärnan klarar sig fram till lunchen. Det finns också forskning 

som visat att om ett barn äter en dålig frukost, så äter barnet också dåligt vid lunchen. Därför 

är det viktigt att barn får en bra frukost och en bra lunch för att kunna orka delta i förskola och 

skola (Nordlund et al. 2004). 

När hjärnan koncentrerar sig på att lösa uppgifter förbrukar den större mängder av energi och 

glukos. Det gör att mellanmålet är viktigt för att få tillskott av glukos för att det inte ska 

uppstå en brist. Mellanmålet är dessutom en möjlighet till att ta en välbehövlig paus 

(Erlandsson–Albertsson, 2006). Eftersom att barn har större omsättning av glukos så behöver 

de alltså få fylla på sina reserver. Genom att barnen får äta frukost, mellanmål, en nyttig lunch 

och mellanmål igen, innan det är dags för middag, klarar hjärnan av att hålla 

uppmärksamheten och minnet igång under hela dagen. 
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Forskning om påverkan av socker och andra 
tillsatser 

Ben Feingold, en amerikansk barnläkare, som efter en lång medicinsk karriär var verksam 

som allergispecialist, lade på 1970-talet fram en teori om att konstgjorda färgämnen och 

smaktillsatser orsakade hyperaktivitet hos en viss grupp barn och att de därför behövde ändra 

sin diet. Feingold var emot den stigmatisering som skedde, när barn diagnosticerades med 

bokstavsdiagnoser. Medicinering gjorde barnen apatiska och föräldrar oroliga över alla 

”droger” som deras barn fick äta.  

Han undersökte om en del barn med vissa hyperaktiva tillstånd kunde påverkas negativt av 

det som de äter, när han såg ökningen av hyperaktiva barn med olika diagnoser. Han 

genomförde därför studier över vilken påverkan matintaget har på barnens beteende. Detta 

gjordes med hjälp av matdagböcker, som föräldrar till barn med olika hyperaktiva beteenden 

förde. Rådet Feingold gav var att barnen inte skulle äta de mediciner som ordinerats utan det 

var en ändrad kost som skulle kunna avhjälpa barnens besvär. Det var viktigt att barnen inte 

fick i sig konstgjorda färgämnen och smaktillsatser eftersom dessa syntetiska mattillsatser kan 

”mixtra” med hjärnan och nervsystemet. Tillsatserna kan kortsluta vissa funktioner hos en 

viss grupp barn som är genetiskt predisponerade för dessa kemikalier (Feingold, 1975). 

Feingold menade på att barnen dessutom ofta är magra och bleka på grund av medicineringen. 

Genom dieten fick de en bättre vikt och såg hälsosammare ut. Han anser också att det går att 

återinföra de olika födoämnena efter ett tag, så det är inte ett totalt förbud för all framtid för 

alla de frukter och grönsaker som dieten utesluter. 

Denna teori om konstgjorda färgämnen och tillsatser, och teorier om socker har ifrågasatts. 

Det har därför genom åren gjorts olika studier om vilken påverkan socker, färgämnen, eller 

andra tillsatser har på barn som är hyperaktiva. Dessa undersökningar har inte lett till någon 

bekräftelse på att det finns belägg för Feingolds diet. Motståndare till dieten hävdar bland 

annat att Feingold-dieten lär barn att, det är vad de äter snarare än vad de känner som orsakar 

deras beteende. Det underminerar deras självkänsla genom att antyda att de är ohälsosamma 

och sköra. Det finns också en oro för att andra barn skall betrakta deras rädsla för tillsatser i 

mat som underligt beteende. Kritikerna oroar sig också för att dieten förhindrar att barnen får 

rätt hjälp genom att de inte får mediciner, psykoterapi eller båda delarna som de anses behöva 

(Barrett, 2008).  
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Men det har också gjort studier som stöder teorier om att socker och andra ämnen kan påverka 

beteenden. Det har nyligen gjorts en studie i Taiwan som visar på att det finns indikationer på 

ett samband mellan skolprestationer och ohälsosamt ätande (Fu et al. 2007) som presenterades 

i Journal of the American Dietetic Association: 

This study indicates that a balanced diet is crucial not only in maintaining physical health, 
but also in promoting emotional well-being and psychosocial functioning. (s.1942) 

De fann i denna studie att det var mer troligt att barn med dåliga prestationer åt mer godis och 

friterad mat. Det som i denna studie betecknas som den ohälsosamma maten. Dessutom var 

det mindre troligt att de åt hälsosam mat som hade rikligt med proteiner, vitaminer och 

mineraler (Ibid.). 

Barbro Johansson skriver i sin artikel om socker i fokus i tidningen Förskolan om att 

sockerlarmet kom 2001. Barnfetman blev då ett samhällsproblem och nya hälsoproblem och 

symtom på allvarliga sjukdomar upptäcktes av läkare (Johansson, 2008). Vidare påpekar 

Johansson att ”den ökade användningen av hel- och halvfabrikat och färdigmat gör att 

kontrollen över hur mycket socker som tillförs i maten minskar.” (Ibid.). 



 

20

 
Teorier om lärande 

Sociokulturell teori 

I det sociokulturella perspektivet finns lärandet inte bara i individen, utan också i redskapen 

och i samspelet med andra. Lärandet är alltså beroende av den kontext som omger barnen. För 

att kunna lära måste erfarenheter ges, och dessa erfarenheter påverkar vår förmåga att hantera 

omgivningen. Vikten läggs vid att kunskap konstrueras via samarbete i ett sammanhang och 

inte primärt genom individuella processer. Interaktionen med andra är helt avgörande för 

lärande, det är inte enbart som ett inslag i lärandemiljön (Dysthe, 2003). Orsaker till 

svårigheter att lära skall sökas i omgivningen och inte alltid tillskrivas barnet som ett anlag 

det har. Utveckling och lärande sker genom biologiska förutsättningar och genom samspelet 

med andra sker ett utbyte av kunskaper (Säljö, 2000). 

Bourdieus kapitalbegrepp  

Pierre Bourdieu var en fransk kultur- och utbildningssociolog som lade fram begreppet 

kapital, mer exakt teorin om människans innehav av kapital. Detta kapital syftar inte på 

pengar, utan på det som har ett värde för människan. Det kan vara kapital av symboliskt 

värde, såväl som materiella tillgångar. Det grundläggande begreppet symboliskt kapital 

förklaras av ”symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och 

tillerkännes värde.” (Broady, 1998, s. 6). Alltså kan det symboliska kapitalet bara existera om 

det finns en individ, grupp eller institution som bedömer det värdefullt. Inom det symboliska 

kapitalet återfinns det som Bourdieu beskriver som kulturellt kapital, socialt kapital, 

ekonomiskt kapital, utbildningskapital samt vetenskapligt kapital. Det sociala kapitalet skiljer 

sig från det övriga då det kapitalet återfinns i de band som skapas mellan människor, där varje 

person har med sig sitt kulturella och ekonomiska kapital. Detta alstrar då det sociala 

kapitalet.  

Ett annat av Bourdieus begrepp är habitus som är tätt sammanlänkat med begreppet kapital då 

habitus enkelt beskrivet är förkroppsligat kapital. Hur vi tänker, vårt kroppsspråk, vår smak, 

hur vi agerar är grundlagt i oss genom vår uppväxt i familjen och genom vår tid i skolan. 
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Detta habitus ”fungerar sedan som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster.” (Ibid. 

s.3). Det styr hur vi lever våra liv och detta habitus är föränderligt då individen förvärvar nya 

erfarenheter i livet. Det innehav av symboliskt kapital som vi förfogar över tillsammans med 

habitus är alltså det som utgör grundstenar för vår levnadsbana.  

Maslows motivationsteori 

Enligt Abraham Maslows motivationsteori är det behov som styr människan. Behoven kan 

skifta hos individen och det är de behov som är aktuella som styr och motiverar handlandet. 

Motivationsteorin kan beskrivas i en pyramid där de lägst stående behoven är förutsättningen 

för att nästa steg i pyramiden skall kunna existera och så vidare. Det innebär att fysiologiska 

behov som hunger och törst är nödvändiga för att leva och utvecklas. Om dessa behov 

tillfredsställs kan individen klara av kontakt med andra och känna behov av att tillhöra sociala 

sammanhang. Om individen lyckats tillfredsställa behovet av sociala sammanhang kan 

individen få svar på frågan vem är jag och hur fungerar jag tillsammans med andra. Svaret på 

dessa frågor måste individen ha för att kunna nå den översta delen av behovspyramiden. I den 

översta delen finns självförverkligande, individens behov av att uttrycka sig själv (Jerlang et 

al. 2005).  
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Metod 

Vi kommer att använda oss att flera undersökande strategier i vår kvalitativa studie. 

Detta för att vi vill få fram information från olika grupper som berör ämnet. Varför vi 

vill använda oss av olika grupper är för att vi vill få fram flera perspektiv på synen om 

mat i förskola och skola och dess påverkan på koncentrationen. Vi använder oss av 

följande: 

 

Intervju 

 

Observationer 

 

Enkäter 

 

Litteraturstudier 

Kvalitativ metod 
Syftet med kvalitativ forskning är enligt Widerberg (2002) att klargöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper. I den kvalitativa forskningen söker man primärt efter 

fenomenets innebörd eller mening. Den kvalitativa forskaren måste vara både saklig och 

tillförlitlig. Detta kräver att det under forskningsprocessen fortlöpande dokumenteras 

och reflekteras över sina val och tolkningar. Genom den kvalitativa metoden klargörs 

olika egenskaper som inte kommer fram på samma sätt som med en kvantitativ metod. 

Enligt Befring (1994) så syftar den kvalitativa metoden till att få en bredare förståelse 

och används när innebörden av det som studeras skall klargöras. 

Intervju 

Generellt kan man säga att syftet med en intervju är att samla in information genom en 

speciell form av samtal. Målsättningen med våra intervjuer skall vara att upptäcka 

företeelser, egenskaper och innebörder samt få fram muntliga uppgifter och förståelse 

från dem vi intervjuar (Widerberg, 2002). Vi vill intervjua en ansvarig på ett 

cateringföretag för att få kunskap om deras hantering av den mat de levererar. Vi vill 

också få kunskap om hur stor del av de råvaror som används är frysta respektive färska. 

Detta skall ge oss en tydligare bild av innebörden av cateringmat. Vi har i syfte att 

använda oss av en uppsökande intervju för att få ett personligt möte med informanten. 
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De frågor vi har förberett är av icke-standardiserad form. I denna typ av intervju 

utvecklas frågor och svar delvis som en följd av tidigare frågor och svar. (Svensson & 

Starrin, 1996). Våra frågor bör därför vara övergripande för att intervjun skall kunna 

utvecklas och beroende på de svar vi får bör vi vara beredda på att ställa följdfrågor.  

Resultat av intervju 

Vårt syfte var att träffa informanten personligen men eftersom informanten inte hade 

möjlighet att träffa oss kom vi överrens om att genomföra en intervju via mejl. Detta för 

att en intervju på detta sätt gick att genomföra på kortare tid för informanten än en 

intervju med ett personligt möte. Informanten hade ingen annan möjlighet att svara på 

våra frågor. Det bekräftades av att svar på våra frågor inkom, till oss via e-post, sent på 

kvällen vid alla de tillfällen då vi kontaktat informanten med våra intervjufrågor.  

Trots att vi hellre önskat träffa informanten personligen är vi ändå tacksamma att vi fick 

möjlighet att genomföra vår intervju via mejl. Befring (1994) pekar på att 

telefonintervjuer kan jämföras med personliga intervjuer och att dess validitet och 

reliabilitet kan mäta sig med personliga intervjuer. Vi hoppas att även en intervju via 

mejlkontakt på detta sätt kan vara lika tillförlitlig som telefonintervjun i jämförelse med 

en personlig intervju. Vi fick möjlighet att få ställa våra frågor som hade varit samma 

om vi talat personligen med informanten. 

Genom att inte få ett personligt möte gick vi miste om den personliga kontakten och de 

intryck det medför. Kvalitativa intervjuer kräver att intervjuaren är uppmärksam, vaken 

och fantasirik. Denna typ av intervju är oförutsägbar och under själva intervjun kan 

många överraskningar uppstå (Svensson & Starring, 1996). Detta blev aldrig aktuellt för 

oss eftersom den intervjuform som det blev att vi genomförde, existerar på ”papper” och 

intervjun går därför miste om det personliga uttrycket. Samtidigt ger detta oss inga 

förutfattade meningar som det alltid finns risk för i det första mötet med människor, den 

så kallade halo-effekten som vi fått kännedom om under vår utbildning. 

Enkäter 

Vi har valt att dela ut enkäter till 4 förskolor och 4 grundskolor i ett socioekonomiskt 

gynnat område. Enkäterna skall besvaras av personalen på respektive verksamhet. Vi 

kommer att dela ut enkäterna i 2 förskolor och 2 skolor där maten lagas i eget kök samt 

2 förskolor och 2 skolor där maten lagas av cateringföretag. I vår enkätundersökning, 

som är en standardiserad intervjuform, är våra frågor formulerade utifrån ett formellt 
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strukturerat schema. Det består av frågor med tillhörande svarsalternativ som är 

förberedda (Ibid.). Enkäterna är beroende av att de som tar emot den är motiverade att 

svara. Det är därför vår förhoppning att de tillfrågade skall finna ämnet intressant så att 

de blir motiverade att delta i vår undersökning. 

Resultat av enkätundersökning 

Vi hade tänkt att det skulle varit ett dubbelt antal förskolor och skolor med i vår 

undersökning, men vi valde att minska ner det då det inte fanns tillräckligt med tid att få 

in så många enkäter. Detta för att det var svårt att få förskolor och skolor som ville 

medverka, då de upplevde att de inte hade tid och möjlighet till det. 

När vi fått bekräftelse från de förskolor och skolor som ville delta, bestämde vi en dag 

för att personligen hämta in enkäterna. Efter att ha samlat in enkäterna började vi arbetet 

med att sammanställa alla svar. Resultatet av varje fråga räknades fram och 

sammanställdes procentuellt. Dessa resultat redovisas i diagram form och redovisas 

under rubriken resultat tillsammans med de kommentarer som en del av informanterna 

skrev i enkätformulären. 

Av de förskolor och skolor vi delade ut enkäter till var det endast 6 av 8 som valde att 

delta i vår undersökning. Detta gör att svarsfrekvensen är 75 %, och det påverkar också 

resultatet i den mån att underlaget för analys blev mindre än tänkt.  

Observation 

Genom att observera barn och elever vid måltidssituationer har vi använt oss själva som 

mätinstrument för att på så sätt få förståelse för hur måltiden genomförs (Befring, 

1994). Vi skall observera matsituationer på förskolor och skolor i syfte att få kunskap 

om barns beteende i dessa sammanhang. Vi observerar matlust och beteende hos barnen 

när de äter sin lunch i respektive verksamhet. Att göra observationer är en fältstudie 

som ger möjlighet till fysiskt deltagande i forskningsarbetet. Vid en observation ägnar 

man sig först och främst till att iaktta, men det handlar inte bara om det ögat uppfattar 

(Henriksson & Månsson, 1996, s.14). 

Resultat av observationer 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi observerat lunchmåltider i förskola 

och skola. När vi har diskuterat våra iakttagelser med varandra har vi kommit fram till 

att det föreligger stora skillnader i hur måltidsituationerna är inrättade i de olika 
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verksamheterna. I förskolan serveras lunchen inte innan klockan 11. Det kan jämföras 

med att det i skolan finns de elever som får äta sin lunch redan klockan 10.30. I 

förskolan sätter man sig tillsammans vid matbordet där maten står framdukad på varje 

bord. I skolan finns sannolikheten att barnen får stå i kö för att få maten serverad ur 

stora bingar. I förskolan avsätts tillräckligt med tid för måltiden men i skolan finns det 

de elever som har bråttom ut till kompisar som redan har ätit. De tar sig ingen tid för att 

äta. Vi har båda under våra observationer sett hur barn både äter och inte äter den mat 

som serveras. I både förskola och skola har barnen svårt att få i sig något från alla delar 

av matcirkeln. Det gäller framför allt grönsaker. 

Vi har också själva upplevt den mat som har serverats på våra respektive 

utbildningsverksamheter. Det har funnits maträtter som inte sett aptitliga ut eller smakat 

gott så som det borde kunna smaka om vi jämför samma maträtt som när vi har ätit den 

hemlagad. På förskolan har pedagoger observerats äta sallad istället för samma mat som 

barnen.  
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Etik 

Etiska aspekter 

Vi använder oss av Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som fastställts av Vetenskapsrådet. Detta är nödvändigt då det är av största 

vikt att vi bedriver en forskning som baseras på dessa etiska ställningstaganden. 

Informationskravet 

Vi informerar om att syftet med undersökningen är att få syn på sambandet mellan mat i 

förskola/skola och dess betydelse för barns lärande och utveckling. Genom att informera 

om syfte möjliggör vi för de inbjudna att veta vad de väljer att delta eller inte delta i för 

undersökning. 

Samtyckeskravet 

Vi informerar deltagande informanter om att det är frivilligt att delta i vår undersökning. 

Det måste vara klargjort att vi inte vill tvinga någon att delta i vår studie. 

Konfidentialitetskravet 

Vi informerar alla tillfrågade och deltagande om att: 

 

Det kommer att vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna.  

 

De kommer att vara anonyma och efter utförd sammanställning kommer allt 

material att förstöras. 

 

Vi kommer inte att nämna förskolans/skolans namn. 

Genom att informera om dessa punkter kan de som deltar i undersökningen känna sig 

förvissade om att vi hanterar de uppgifter vi får in på ett sådant sätt, att de skall känna 

att de kan svara på våra frågor utan att känna rädsla för att uppgifter vi får hanteras 

otillbörligt. Det är en viktig del i undersökningen som måste garanteras. 
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Resultat 

Nedan redovisar vi det resultat vi fick från vår enkätundersökning och intervju så som 

de besvarar våra frågor. Vi har tillsammans gått igenom enkäterna som besvarats och vi 

har sammanställt resultatet i diagram. 

Hur stor betydelse anser pedagogerna att 
lunchmaten har för barnens lärande och 
utveckling? 

Förskola och skola: Hur stor betydelse anser du att lunchen på förskolan har för 
barnens lärande och utveckling?  

0%

50%

100%

Förskolan Skolan

Mycket stor 
betydelse
Stor betydelse

 

I förskolan anser 14 av 15 av de tillfrågade att den lunch som barnen får i verksamheten 

är av mycket stor betydelse. I skolan anser 12 av 20 utav de som svarade på enkäten att 

det är av mycket stor betydelse. Både i förskola och i skola anser övriga pedagoger som 

svarade att lunchmåltiden har stor betydelse. Ingen som deltog i undersökning anser att 

mat i förskola eller skola saknar betydelse för barns lärande och utveckling. En lärare 

som kryssat i stor betydelse kommenterade: ”Men det finns många andra faktorer.” 



 

28

 
Hur uppfattar pedagogerna att barnens 
koncentration är före lunch? 

Förskolan: Hur är barnens förmåga att delta i planerade aktiviteter innan lunch?  
Skolan: Hur bedömer du att studiemiljön är i klassrummet innan lunch?  
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I förskola med eget tillagningskök anger 3 av 5 pedagoger att koncentrationen är mycket 

bra hos barnen innan lunch. På skola med eget tillagningskök anger 1 av 5 lärare att 

koncentrationen är mycket bra. Övriga pedagoger i förskolan och skolan med eget 

tillagningskök svarar att koncentrationen hos barnen är bra innan lunch. En 

förskollärare kommenterade: ”Barnen kommer i flesta fall tidigt före kl 8.00 och är i 

många fall hungriga och trötta före lunch. Ibland är frukt otillräckligt och vi ger i så 

fall barnen smörgås plus mjölk för att de ska orka fram till lunch” 

I förskolor och skolor med cateringmat svarar 5 av 10 respektive 14 av 15 att 

koncentrationen hos barnen är bra innan lunch. Ingen av pedagogerna i dessa 

verksamheter anger att koncentrationen är mycket bra. En lärare kommenterade: 

”(Eleverna) Vill gärna sluta tidigare ibland för att hinna till maten.” 

1 av 10 lärare på skolor med catering svarar att koncentrationen är lite orolig hos barnen 

innan lunch. Motsvarande siffra bland pedagogerna i förskola är 0. Ingen har svarat att 

barnen är oroliga innan lunch. 

1 av 5 lärare i skolan med eget tillagningskök svarar att koncentrationen är lite orolig 

hos barnen innan lunch. Motsvarande siffra bland pedagogerna i förskolan är 0. Ingen 

har svarat att barnen är oroliga innan lunch. 

8 av 15 i förskolan, oavsett om maten är levererad av cateringföretag eller lagad i eget 

kök, anger att koncentrationen är mycket bra hos barnen innan lunch, motsvarande siffra 

i skolan är 0. 
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Hur uppfattar pedagogerna att barnens 
koncentration är efter lunch? 

Skolan: Hur bedömer du att studiemiljön i klassrummet är efter lunch? 
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En stor majoritet av lärarna på skolor med både eget kök och catering anger att 

koncentrationen är bra efter lunch. Frågan ställdes aldrig till förskollärarna eftersom det 

är vila ganska omgående för barnen efter lunch på förskolor.  

Förskolan: Hur är barnens förmåga att delta i planerade aktiviteter 1-2 timmar efter 
lunch? 
Skolan: Hur bedömer du att studiemiljön i klassrummet är 1-2 timmar efter lunch? 
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Förskola och skola som tillagar maten själv, anger att koncentrationen är mycket bra 1-2 

timmar efter lunch. 3 av 5 utav förskolans personal samt 4 av 5 utav skolans personal 

har svarat att det förhåller sig så. En förskollärare anger att barnen kan bli lite trötta 

precis innan mellanmålet på eftermiddagen och att de barn som ätit dåligt väntar på 

mellanmålet. En lärare kommenterade denna fråga så här: ”Det kan vara lite mer 

okoncentrerat på eftermiddagen, men det varierar.” 

Motsvarande siffror för de förskolor och skolor som har cateringmat är det i båda fallen 

endast 1 av 10 samt 2 av 15 som svarat mycket bra. Majoriteten svarade istället att 

koncentrationen är bra.  

Att det är lite oroligt i barngruppen och klassrummet anger 1 av 10 respektive 3 av 15 

av de pedagoger i förskolor och skolor som har cateringföretag. En lärare 

kommenterade frågan: ”Eleverna (vissa) kan bli (vara) okoncentrerade de sista tim 
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under dagen” En förskollärare kommenterade frågan: ”Det kan vara lite mer konflikter 

precis innan mellanmålet på eftermiddagen.” 

Det sker en liten förändring vad gäller skolbarnens koncentration direkt efter lunch och 

fram till 1-2 timmar efter lunch.  

Finns det någon skillnad mellan förskolor och 
skolor med catering-  respektive eget kök? 

Förskola och skola: Hur ofta äter du maten som serveras i förskolan respektive skolan? 
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I förskolan äter pedagogerna alltid tillsammans med barnen oavsett om det är eget kök 

eller catering. I skolan äter inte alla lärare i matsalen varje dag. Majoriteten av de 

tillfrågade lärare äter lunch 3-4 dagar i veckan   

Förskola och skola: Om du äter maten vad tycker du i så fall om den? 
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Endast pedagoger i förskola och skola med egen matlagning anger att maten är mycket 

god. Det är dock en liten andel som svarar så. De flesta anger att maten är god. Att 

maten är av ojämn kvalité anger ingen av lärarna på skola med eget kök. I skola med 

catering anger 4 av 10 att maten är av ojämn kvalité. På förskola med egen matlagning 
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anger 1 av 5 att maten är av ojämn kvalité. På förskola med catering anger 5 av 10 att 

maten är av ojämn kvalité. 

Har pedagoger någon uppfattning om hur barn 
i behov av särskilt stöd har ätit under lunchen? 

Förskola: Hur bedömer du att de barn som har svårt att fungera i gruppen, har ätit 
under lunchen? 
Skola: Hur bedömer du att de barn som har svårt att koncentrera sig på skolarbetet, har 
ätit under lunchen? 
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Sammantaget bland pedagogerna är det svaret på denna fråga att de inte kan bedöma. 

Samtidigt har 6 av 15 pedagoger på skola med catering samt 2 av 5 pedagoger på skola 

med eget kök angett att de har ätit dåligt. Ingen av pedagogerna i skola har angett att de 

har ätit bra. 

Förskola och skola: Anser du att barn som har koncentrationssvårigheter eller särskilt 
behov av stöd har större oro under: 
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Förskolor och skolor med eget kök anser mer ofta att barnen har en mycket bra 

koncentration medan förskolor och skolor med cateringmat mer ofta anser att 

koncentrationen är bra. Att det är lite oroligt i barngruppen och klassrummet är 

vanligare i de förskolor och skolor som har cateringmat jämfört med de som har eget 

kök. Men även dessa anger att det kan vara lite oroligt i barngruppen och klassrummet.  
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Vad anses vara en bra lunchmåltid för barn? 

En bra lunchmåltid skall vara näringsriktig och väl sammansatt, den skall bestå av alla 

delar från kostcirkeln som vi redogjorde under rubriken näringsriktig mat.  

 

För att växa och utvecklas till en vuxen behöver barn näringsriktig mat, därför är det 

viktigt att de får en bra sammansatt kost. Portionerna skall delas upp enligt 

tallriksmodellen som kan ses ovan. Detta är en förutsättning för en bra måltid för barn. 

Cateringföretaget följer helt och hållet livsmedelsverkets rekommendationer i deras 

bedömning av vad som är en näringsriktig måltid. Maten näringsberäknas för att 

garantera att dessa rekommendationer efterföljs. Maten får inte, enligt 

Livsmedelsverket, värmehållas längre än två timmar för då förlorar den 

näringsinnehållet (Livsmedelsverket, 2007). Cateringföretaget anger att maten inte 

värmehålls längre än 3 timmar för att den inte skall tappa sitt näringsinnehåll.  
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Resultat av intervju 

Här redovisar vi resultatet av vår intervju med en regionchef för offentlig sektor på ett 

cateringföretag. 

Det tillfrågade cateringföretaget följer Livsmedelsverkets rekommendationer och svarar 

att de inte gör avsteg. De recept de följer är näringsberäknade för att garantera att 

Livsmedelsverkets rekommendationer följs. Det finns två dietister som hjälper till med 

detta. Utifrån avtalet med kommunen gör företaget en terminsmeny som först granskas 

av kommunen och därefter av rektorerna som får säga sitt. I kommunen finns nio 

produktionskök som levererar skolmat till mottagningskök. Det sker med ett externt 

transportföretag, som är godkänt för mattransport. Maten förvaras i värmevagnar och 

informanten uppger att varmhållningen inte överstiger tre timmar. Vidare anger 

informanten att den mesta maten som skickas till mottagningskök anländer precis före 

lunchserveringen börjar, och att de flesta elever passerar under den första timmen.  

Den kvalitetskontroll på maten som levereras till skolor utgörs av egenkontrollprogram 

och näringsberäknade recepturer. Egenkontrollprogram är det som de följer för att 

uppfylla reglerna gällande hygien, varmhållning med mera. Det är lag på att samtliga 

verksamheter som hanterar mat skall ha ett eget egenkontrollprogram. I kommunen är 

det ett oberoende företag som bevakar dessa ärenden. 

På frågan om hur stor del färska varor som företaget använder sig av, svarar 

informanten att det är olika från vecka till vecka men informanten gör ett överslag på att 

det är cirka 55-60% färska varor kontra frysta. Det varierar om det är fryst eller färskt 

men grönsakerna är till största delen färska, kött förekommer mest färskt men även 

fryst. Till viss del använder företaget sig av ekologiska varor men, i sitt avtal med 

kommunen har de inga krav på sig i det avseendet men de köper ändå in en viss del 

ekologiska livsmedel. I många andra kommuner som de levererar och producerar mat 

till, har de olika procentsatser av ekologiska livsmedel. 

En måltid i kommunen får kosta cirka 10 kronor. För att företaget skall klara hyror, 

personalkostnader och alla andra övriga kostnader får råvaran på tallriken inte överstiga 

detta belopp. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Med detta arbete ville vi undersöka pedagogers uppfattning om de anser att mat har 

betydelse för barns lärande och utveckling. Vi ville också försöka få syn på om maten är 

något som kan bidra till försämrad koncentration hos alla barn, och som förstärker 

problemen för barn som har koncentrationssvårigheter. Detta för att vi ville se bortanför 

det psykomedicinska paradigmets syn på barns eventuella svårigheter att lära och 

utvecklas i förskola och skola. Alla barn i förskola och skola skall ha samma 

förutsättningar att lära och ta del av den pedagogik som bedrivs. Maten är en 

förutsättning för allas lika värde, inget barn skall behöva vara hungrig och på så sätt bli 

okoncentrerad. 

Vi fann genom enkäterna att 14 av 15 förskollärare samt 12 av 20 lärare ansåg att 

lunchmaten är av mycket stor betydelse för barns lärande och utveckling. Resterande 

svarade att maten hade stor betydelse. Det visar på att frågan är viktig och bör belysas i 

arbetet med barn i förskola och skola. Vi tror att den skillnad som finns mellan 

förskollärare och lärare kan bero på att förskollärare känner ett större ansvar för barnen 

som helhet. De har ett mer omvårdande uppdrag utöver det pedagogiska uppdraget. Att 

lärare är mer kunskapskoncentrerade ser vi också som en möjlig orsak till denna 

skillnad. 

Den vanligaste uppfattningen, bland alla tillfrågade pedagoger i vår underökning, var att 

barnens koncentration var bra innan lunch. Endast ett fåtal angav att koncentrationen 

var mycket bra. Att koncentrationen inte var mycket bra bland alla barn kan tolkas som 

att det finns indikationer på att barnen ätit dålig frukost. Vi har genom litteraturen funnit 

att förutsättningen för att barnen skall kunna koncentrera sig och få ett bra minne är att 

hjärnan får rätt bränsle. De barn som av någon anledning ätit dålig eller till och med 

ingen frukost, behöver få tillgång till bra lunch. Forskning som pekar på att barn som 

ätit dålig frukost även äter dåligt vid lunch (Nordlund et al. 2004). Frukost i skolan kan 

vara av värde för att alla barn skall få bra förutsättningar för lärande. Genom att servera 

frukost i förskola och skola kan de barn som ätit dåligt hemma, reparera den skadan då 

de får tillgång till frukost i början av dagen. På detta sätt tillförs energi till barnen och 

de kan bättre orka koncentrera sig på sitt lärande.  
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Vi såg också i denna undersökning att det finns en stor skillnad i hur pedagogerna 

uppfattar barnens koncentration 1-2 timmar efter lunch mellan de förskolor och skolor 

som har catering respektive eget kök. Det kan också vara argument för att 

lunchmåltiden är av stor betydelse. Samtidigt är vi medvetna om att vårt underlag är för 

litet för att kunna fastställa att det faktiskt är så. Men det är ändå tillräckligt för att få 

upp våra ögon för matens betydelse för barns koncentration. 

Genom att lägga mer fokus på frukost och lunch i förskola och skola kan perspektivet 

läggas på miljön istället för att söka förklaringar i barnet. Istället blir frågan hur 

organisationen kan förändras för att svårigheter skall överbyggas (Skidmore, 1996, 

2004). Det organisatoriska paradigmet där läroplanerna ingår, styr över hur förskolans 

och skolans verksamhet skall bedrivas. När dessa läroplaner inte tar upp när och hur 

lunchmåltiden skall serveras, kan orsaken till barns koncentrationssvårigheter fortsätta 

att läggas hos barnet.  

Pedagoger i förskola och skola med eget kök ansåg oftare att maten som serverades till 

lunch var god. I förskolor och skolor med catering var det vanligare att maten ansågs 

vara av ojämn kvalité. Pedagoger i förskolan, oavsett hur maten tillagades, angav alla att 

de åt varje dag medan det i skolan varierar hur ofta lärarna äter skolmaten. Det var 

vanligare i skola med eget kök att lärarna åt maten än i skolor med catering. Skillnaden 

på förskolor och skolor tror vi delvis kan bero på att lärarna i skolan får betala för 

lunchen. I förskolan ingår lunchen och är en del av den pedagogiska verksamheten. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, fastställer att ”förskolan skall erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, 

s.32). Måltiderna i förskolan är en del av denna helhet och därför är den pedagogiska 

måltiden viktig. Måltiden kan ses som en kulturell och social mötesplats, vilket 

förskolan också föreskrivs att vara i Lpfö98. Men samtidigt finns det alltså inget som 

uttryckligen talar om hur måltiden skall vara ur näringssynpunkt. 

De flesta pedagoger i vår undersökning kunde inte bedöma hur barn med 

koncentrationssvårigheter hade ätit under lunchen. Samtidigt fanns det de pedagoger 

som angav att deras uppfattning var att barnen ätit dåligt. Det gör att vi inser att denna 

fråga behöver andra metoder för att kunna besvaras. Det finns en aspekt på måltiderna 

som vi anser vara viktig att belysa här. Det är att måltiden är ett av de tillfällen som är 

kritiska för en del barn. Förutom att mat kan påverka rent fysiskt så är matsituationen 



 

36

 
mycket krävande för barn med koncentrationssvårigheter. Detta eftersom det är svårare 

för dessa barn att kunna hantera flera intryck samtidigt. Därför skall måltiden planeras 

så att den underlättar för alla barn med koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2007). Om 

maten är behövlig för att ge barnen tillskott av glukos för att hjärnan skall orka 

koncentrera sig, anser vi att det är av ännu större vikt att alla barn med 

koncentrationsvårigheter får i sig tillräckligt med näring via maten. Om de då har svårt 

att koncentrera sig vid måltidssituationen, kan de riskera att inte få i sig tillräckligt med 

mat. Därför krävs det att måltidsituationen tar hänsyn till detta för att alla skall ha 

samma förutsättningar. Vid observation i förskola har barn med behov av särskilt stöd 

haft svårt att koncentrera sig på att äta och får därmed ideligen påminnelser om att äta. 

Men även en del barn som inte har behov av särkilt stöd utan har mer situationsbundna 

svårigheter får svårt att sitta still vid matbordet och äter därmed dåligt(observation 

under praktik). 

Vad en näringsriktig måltid är för barn i förskola och skola var vår sista frågeställning 

och den besvarades inte av pedagoger utan av litteratur och information från 

Livsmedelsverket. Viktigt är att barnen äter enligt tallriksmodellen, samt äter något från 

kostcirkelns alla 7 delar. Pedagogerna på skolan är medvetna att det finns brister på 

barnens tallrik vad gäller grönsaker. Detta försöker de åtgärda genom att påpeka till de 

elever som behöver det, att grönsaker saknas på tallriken (observation under praktik). 

Att just grönsaker är en del från kostcirkeln som ofta försvinner är ett vanligt 

förekommande problem. Orsaker till detta har vi svårt att finna för grönsaksborden är 

oftast de som ser mest aptitliga ut, både för ögat och som även smakat gott (observation 

under praktik). 

Utifrån teorier om lärande kan vi tolka vikten av aptitlig och näringsriktig mat i förskola 

och skola. Enligt Maslows teori om lärande krävs det att barnens grundläggande behov 

som till exempel hunger och törst är tillfredställda (Jerlang et al. 2005). Om barnen är 

hungriga eller får mat med bristande näring, kan de inte ta del av kunskapen som 

förmedlas i förskola och skola. De orkar inte heller ta den sociala kontakten som enligt 

det sociokulturella perspektivet är förutsättningen för allt lärande. Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv är maten en källa till en social gemenskap där kunskap om 

mat, sociala regler, bordsskick med mera förmedlas. Dålig mathållning under uppväxt 

och skoltid kan också tolkas utifrån Bourdieus begrepp habitus. Om barnen får dålig 

erfarenhet och lärdom av och om mat läggs grunden för att som vuxen välja felaktig 
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kosthållning. Den ”dåliga” och näringsfattiga maten har då blivit förkroppsligad och 

självklar (Broady, 1998). 

Genom att från förskola och vidare upp genom skolåren erbjuda aptitlig och 

näringsriktig mat ges positiv erfarenhet som förhoppningsvis ligger som grund för att 

barnen skall välja en fortsatt näringsriktig kost. I ett längre perspektiv resulterar 

näringsfattig och tillsatsrik kost förmodligen ökade sjukdomar i vuxen ålder. Detta 

medför ökade kostnader för samhället och den besparing man anser sig göra på 

lunchmåltiden för barn i förskola och skola är alltså kortsiktig. Måltiden får inte kosta 

mer än 10 kronor per portion. Hur kan denna ringa summa räcka till en näringsriktig 

måltid? Skolmaten var en politisk fråga när den infördes och det kan vi påstå att den 

fortfarande är. Den kamp för att bygga ett friskare samhälle som startade på 1930-talet, 

och som fördes under lång tid, upplever vi inte längre får något utrymme i dagens 

samhälle. Nu är välfärdsstaten färdigbyggd och vi har tillgång till mat i överflöd.  

Det är dags för en ny politik för att förhindra att barn får dåliga matvanor. Fetman var 

förr ett tecken på rikedom, idag är fetman ett tecken på fattigdom. Läsk, godis och 

snabbmat säljs billigt och blir då lättare att välja framför annan mat. Idag ger vi barnen 

tillsatser utöver allt godis och läsk som barnen själva konsumerar på fritiden, utan att 

veta hur det kommer att påverka deras hälsa och välbefinnande i ett längre perspektiv. 

Så vad lönar sig i slutändan för samhället? De trötta, okoncentrerade och hungriga barn 

som skulle hjälpas genom mat i skola (Gullberg, 2004) är en tanke som har övergetts i 

psykomedicinska paradigmets syn på barn med koncentrationssvårigheter. När barn i 

dagens samhälle dagligen konsumerar socker och tillsatser finns skäl att se över 

innehållet i den mat som serveras i förskola och skola. Även om det inte enbart är i 

förskola och skola barn äter så bör förskolan och skolan föregå med gott exempel. 

Didaktiska konsekvenser 

Genom att vi fått insikt i matens betydelse för koncentration har vi också upptäckt att vi 

som pedagoger måste ta in barnens välbefinnande i vårt pedagogiska arbete. Vårt 

uppdrag är att förmedla kunskap och det är därför viktigt att se på måltiden som ett 

kapital som barnen får med sig till livet som vuxen. Det behövs därför en aktiv 

pedagogik kring maten som på ett positivt sätt förmedlar en sund mathållning. Det är 
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alltså lika aktuellt i vårt moderna samhälle som när skolmåltiden för första gången kom 

upp på den politiska dagordningen under 1930-talet (Gullberg, 2004).  

Många skolor serverar lunchen innan klockan 11 och detta är emot Livsmedelsverkets 

rekommendationer (Livsmedelsverket, 2007). Scheman kan ses över för att se om 

lunchen går att senarelägga för de elever som får lunch till exempel redan klockan 

10.30. De elever som får tidig lunch måste få ett mellanmål på eftermiddagen för att 

klara sig till middagen. Även om lunchen serveras tidigast klockan 11 kan det vara 

aktuellt med ett mellanmål. Detta gäller alla elever i skolan, från förskoleklassen till 

årskurs 9. I förskolan är mellanmål en del av den pedagogiska verksamheten. Om 

förskolan eller skolan inte är villiga eller har ekonomisk möjlighet att anordna frukost, 

kan ett mellanmål på förmiddagen hjälpa till med att öka barnens koncentration. Även 

på eftermiddagen behövs ett mellanmål eftersom hjärnan behöver få tillskott av glukos 

för att kunna fungera bra. Som en lärare kommenterade i enkäten: ”Äter du bra mat kan 

du hålla uppe koncentrationen längre, och blir inte så fort trött!” 

Att äta skall vara något som barnen ser fram emot, och de ska inte behöva oroa sig för 

att bli retade i matkön, vid matbordet eller på rasten. Den pedagogiska måltiden kan ha 

negativ inverkan om ett barn där får kritik och skäll för sitt bristande beteende vid 

matbordet (observation under praktik). Alla förväntas följa de regler som krävs för att 

måltiden skall bli en social samvaro.  

Det sociala grupptrycket har stor påverkan, och det blir större ju äldre barnen blir. Om 

någon vid måltiden inte vill smaka eller äta det som erbjuds, kan fler barn följa efter. Ett 

barn som inte äter eller äter dåligt får inget tillskott av energi och får därmed svårt att 

orka vara delaktig under hela dagen i det sociala samspelet i de verksamheter han/hon 

befinner sig i. Sett till resultatet av vår enkätundersökning svarar fler lärare än 

förskollärare att barnen ätit dåligt, i den mån de kan bedöma det. Detta tror vi kan bero 

på att de mindre barnen inte har utsatts för samma grupptryck som de äldre barnen i 

skolan. Genom att arbeta aktivt med att förhindra mobbing och utanförskap kan 

förskolan och skolan minska risken för att lunchmåltiden blir en negativ stund för 

barnen. Om man lägger grunden för goda relationer mellan individer och goda matvanor 

i tidig ålder samt fortsätter med detta upp genom skolåren, kan man förebygga negativt 

grupptryck kring mat som är vanligt förekommande i tonåren.  
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Det kan också jämföras med att det i den tidigare läroplanen, Lgr 80, gavs direktiv om 

att skolan skall ge eleverna kunskaper om kost och kostens betydelse. Detta skulle ske 

genom utbildning och social fostran. Eleverna skulle hjälpa till i matsalen med 

servering, dukning och andra göromål. De kunskaper som skolan skulle förmedla var 

betydelsen av kost, hygien och miljö för en god hälsa och välbefinnande. Dagens 

läroplan är mer individorienterad vilket kanske kan vara orsaken till att det inte längre 

läggs någon vikt vid måltiden, och att det därför inte ingår som en obligatorisk kurs i 

utbildningen av alla lärare. 

I både förskola och skola kan barnen få möjlighet att hjälpa till i köket med olika 

förberedelser utifrån ålder. De kan hjälpa till med mer än bara torka av bord som är 

vanligt förekommande i skolan (observation under praktik). Detta för att de skall skapa 

sig en god relation till maten samt ta del av det sociala sammanhang som omger 

måltiden. Detta förutsätter att det finns ett kök som lever upp till det som krävs för att 

vara ett pedagogiskt verktyg. En informant i Sepp et al. undersökning ansåg att ”köket 

var hjärtat i förskolan, det centrala som allt var beroende av även om maten inte alltid 

var tillagad där från grunden” [vår översättning s. 229]. 

Det enda som kan anses beröra maten i skolans nu gällande läroplan, Lpo94, är att 

eleverna skall få grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt 

har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Ur miljösynpunkt 

finns en aspekt på mat som levereras av cateringföretag. Långa transporter som först går 

till tillagningsköket sedan till förskolan eller skolan, går emot läroplanernas 

miljöperspektiv. Förskolan skall ha ett ekologiskt förhållningssätt och barnen skall av 

verksamheten hjälpas att förstå till exempel hur vardagslivet kan bidra till en bättre 

miljö (Lpfö98). Enligt Lpo94 har skolan i uppdrag att ha ett miljöperspektiv för att 

eleverna skall lära sig att ta ansvar för miljön. Undervisningen skall belysa hur vårt sätt 

att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Lpo94, s. 14). Kost och hälsa har 

funnits som en del av förskollärarutbildningen vilket visar på att det tidigare har lagts 

stor vikt vid detta ämne för läraryrket. Men efter reformen av lärarutbildningen har det 

försvunnit från förskollärarutbildningen, något som förbryllar oss då vi anser att detta är 

en viktig del av vår yrkespraktik. Både i förskola och skola är det viktigt att vara 

medveten om just kost och hälsa. Idag är det enbart de som skall bli hemkunskaps- och 

idrottslärare som får ta del av detta ämne under sin utbildning efter reformen av 

lärarutbildningen (Rosén, 2004).  



 

40

 
Sammanfattande diskussion 

Kan innehållet i måltiderna ses över för att främja koncentration? För frågan kvarstår 

om tillsatser i maten har en negativ påverkan på, och/eller bidrar till, hur en del barns 

koncentrationssvårigheter uppstår eller förvärras. Detta har vi inte till fullo fått svar på i 

vår undersökning. Det vi har kunnat finna är att näringsinnehållet i maten har betydelse 

för att hjärna skall få tillräckligt med glukos. Glukos behövs för att koncentration skall 

finnas och hållas på en jämn nivå. Därför drar vi slutsatsen att maten som barnen äter 

till lunch har en stor betydelse likväl som att den frukost som barn äter är av största vikt 

för koncentration som Nordlund et al. konstaterar i sin studie om elevers dygnsrytm och 

skolarbete (2004). Självklart är vi medvetna om att det finns fler faktorer som påverkar 

barns förmåga till koncentration. Men vi ville som vi angav i inledningen se bortom det 

psykomedicinska paradigmet för att få syn på om maten kan bidra till eller förstärka 

barns koncentrationssvårigheter. Därför stärker pedagogernas uppfattning om matens 

betydelse oss i tankarna om att mat har betydelse för barns utveckling och lärande.  

Att mat har en betydelse för barns lärande och utveckling är inte bara ett ämne som 

berör dietister eller andra yrkesgrupper som vanligtvis förknippas med mat och hälsa. 

Vi som pedagoger måste vara medvetna om att det finns grundläggande behov hos 

hjärnan som måste tillgodoses för att hjärnan skall kunna koncentrera sig och att en del 

barns koncentrationssvårigheter kan bero på att de ätit lite eller dålig kost. I en skola för 

alla måste alla byggstenar vara tydliga.  
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Bilaga 1: Enkät till förskolan 

Hej. 

Vi är två studenter från Lärarutbildningen på Stockholms Universitet. Vi har börjat med 

vårt examensarbete, en C-uppsats på 15 hp inom det allmänna utbildningsområdet. Vi 

kommer i vårt examensarbete att undersöka sambandet mellan mat i förskola/skola och 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande.  

För att det skall bli möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete kommer vi att 

skicka ut ett antal enkäter i olika förskolor och skolor inom X kommun. Anledningen 

till att vi valt att göra undersökningen i X är att vi genomför vår verksamhetsförlagda 

utbildning i kommunen. 

Enkäten är helt anonym och innehåller 12 stycken frågor. Att medverka i vår 

undersökning är självklart helt frivilligt, men vi hoppas att Du tar dig tid att fylla i 

enkäten och besvarar frågorna så uppriktigt du kan, för att på så sätt stödja oss i vårt 

arbete. 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand för din medverkan! 

Cecilia Hammarström 052cecham@student.su.se

 

Camilla Jagefeldt  052camjag@student.su.se

  

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 
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Inför denna enkätundersökning vill vi hänvisa till några forskningsetiska principer.    

 
Vi kommer att undersöka sambandet mellan mat i förskola/skola (år 1-5) och barns 

lärande och utveckling  

 
Enkätundersökningen är frivillig.  

 
Det kommer att vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.  

 

Denna undersökning sker anonymt.  

 

Efter utförd sammanställning kommer materialet att förstöras.  

 

Skolans namn kommer aldrig att nämnas. 

 

Vi kommer endast att låta andra lärarstudenter (samt vår handledare) som läser 

samma kurs som oss ta del av vårt arbete.     

Vi vore tacksamma om ni vill fylla i denna enkät.   

Vill ni ta del av vårt slutgiltiga arbete kan ni kontakta oss på: 

052cecham@student.su.se

 

052camjag@student.su.se
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1) Kryssa i det som stämmer in på dig? 

Förskolechef   

Förskollärare    

Barnskötare     

2) Var lagas lunchen som serveras på er förskola? 

På förskolan               

Levereras färdiglagad av cateringföretag   

Levereras av cateringföretag men färdiglagas på förskolan  

Frivillig kommentar……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………   

3) Hur ofta äter du maten som serveras på er förskola? 

Varje dag    

3-4 dagar/vecka   

1-2 dagar/vecka   

Aldrig   

Om du svarat aldrig, vänligen skriv kort förklaring varför: 

…………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………….   

4) Om du äter maten som serveras, vad tycker du i så fall om den? 

Mycket god   

God   

Oftast god   

Ojämn kvalité  

Oftast ej god   

Äter ej maten  

Frivillig kommentar:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….    
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5) Vilket av följande alternativ anser du är vanligast för att beskriva barnens 

aptit? 

De äter med glädje   

De äter utan större svårigheter  

De äter dåligt   

De äter mycket dåligt   

Frivillig kommentar:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….   

6) Anser du att det finns tillräckligt med mat för att barnen ska kunna äta sig 

mätta varje dag?  

Alltid   

Oftast   

Ibland   

Sällan   

Aldrig   

Frivillig kommentar:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….   

Avslutningsvis frågor om barns förmåga att delta i den pedagogiska 
verksamheten.  

7) Hur är barnens förmåga att delta i planerade aktiviteter innan lunch? 

Mycket bra   

Bra   

Lite oroligt i barngruppen   

Mycket oro i barngruppen  

Frivillig 

kommentar:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  
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8) Hur är barnens förmåga att delta i planerade aktiviteter 1-2 timmar efter 

lunch? 

Mycket bra   

Bra   

Lite oro i barngruppen   

Mycket oro i barngruppen 

Frivillig 

kommentar:…………………………………………………………….………... 

……………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………   

9) Hur är barnens förmåga att delta i planerade aktiviteter 2-3 timmar efter 

lunch? 

Mycket bra   

Bra   

Lite oro i barngruppen   

Mycket oro i barngruppen  

Frivillig 

kommentar:………………………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

10) Hur bedömer du att de barn som har svårt att fungera i gruppen, har ätit 

under lunchen? 

De har ätit bra  

De har ätit dåligt  

Kan inte bedöma det  

Frivillig kommentar………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….    
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11) Anser du att barn som har koncentrationssvårigheter eller särskilt behov av 

stöd har större oro under: 

Morgonen 

En stund innan lunch 

Efter lunch 

Eftermiddagen 

Frivillig kommentar:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................   

12) Hur stor betydelse anser du att lunchen på förskolan har för barnens 

lärande och utveckling? 

Mycket stor betydelse  

Stor betydelse  

Mindre betydelse  

Ingen betydelse  

Frivillig kommentar……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….              

Vi tackar dig för att du tagit dig tid att svara på våra frågor! 
Det är till stor hjälp i arbetet med vår C-uppsats! 
Vänligen 
Cecilia Hammarström och Camilla Jagefeldt 
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Bilaga 2: Enkät till skolan 

Hej. 

Vi är två studenter från Lärarutbildningen på Stockholms Universitet. Vi har börjat med 

vårt examensarbete, en C-uppsats på 15 hp inom det allmänna utbildningsområdet. Vi 

kommer i vårt examensarbete att undersöka sambandet mellan mat i förskola/skola och 

barns lärande och utveckling.  

För att det skall bli möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete kommer vi att 

skicka ut ett ex antal enkäter i olika förskolor och skolor inom X- kommun. 

Anledningen till att vi valt X är att vi genomför vår verksamhetsförlagda utbildning i 

kommunen. 

Enkäten är helt anonym och innehåller 12 stycken frågor. Att medverka i vår 

undersökning är självklart helt frivilligt, men vi hoppas att Du tar dig tid att fylla i 

enkäten och besvarar frågorna så uppriktigt du kan, för att på så sätt stödja oss i vårt 

arbete. 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand för din medverkan! 

Cecilia Hammarström 052cecham@student.su.se

 

Camilla Jagefeldt  052camjag@student.su.se

  

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig. 
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Inför denna enkätundersökning vill vi hänvisa till några forskningsetiska principer.    

 
Vi kommer att undersöka sambandet mellan mat i förskola/skola och barns lärande och 

utveckling  

 
Enkätundersökningen är frivillig.  

 
Det kommer att vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.  

 

Denna undersökning sker anonymt.  

 

Efter utförd sammanställning kommer materialet att förstöras.  

 

Skolans namn kommer aldrig att nämnas. 

 

Vi kommer endast att låta andra lärarstudenter (samt vår handledare) som läser 

samma kurs som oss ta del av vårt arbete.     

Vi vore tacksamma om ni vill fylla i denna enkät.   

Vill ni ta del av vårt slutgiltiga arbete kan ni kontakta oss på: 

052cecham@student.su.se

 

052camjag@student.su.se
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1) Kryssa i det som stämmer in på dig: 

Lärare  

Fritidspedagog  

Elevassistent   

Annat……………………………………………………………………………..   

2) Var lagas lunchen som serveras i skolan? 

I skolan            Levereras färdiglagad av cateringföretag  

Levereras av cateringföretag men färdigställs i skolan.  

Frivillig kommentar……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………   

3) Hur ofta äter du maten som serveras i er skola? 

Varje dag   

3-4 dagar/vecka   

1-2 dagar/vecka   

Aldrig   

Om du svarat aldrig, vänligen skriv kort förklaring varför:………………………  

……………………………………………………………………………………..   

4) Om du äter maten som serveras, vad tycker du i så fall om den? 

Mycket god   

God   

Oftast god   

Ojämn kvalité  

Icke god  

Äter ej maten  

Frivillig kommentar………………………………………………………..………  

……………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………….    



 

54

 
5) Vilket av följande alternativ anser du är vanligast för att beskriva elevernas 

aptit? 

De äter med glädje   

De äter utan svårigheter   

De äter dåligt   

Frivillig kommentar:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….   

6) Anser du att portionerna är tillräckliga för att eleverna ska kunna äta sig 

mätta varje dag?  

Alltid  

Oftast  

Ibland  

Sällan  

Aldrig  

Frivillig 

kommentar:………………………………………………………….…………... 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

Nu följer ett antal frågor om studiemiljön i klassrummet.  

7) Hur bedömer du att studiemiljön är innan lunch? 

Mycket bra studiemiljö  

Bra studiemiljö   

Oroligt i klassrummet   

Mycket oroligt i klassrummet   

Frivillig kommentar:………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..........  

…………………………………………………………………………………….. 
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8) Hur bedömer du att studiemiljön i klassrummet är efter lunch? 

Mycket bra studiemiljö  

Bra studiemiljö   

Oroligt i klassrummet   

Mycket oroligt i klassrummet  

Frivillig kommentar:………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..   

9) Hur bedömer du att studiemiljön är cirka 1-2timmar efter lunch? 

Mycket bra studiemiljö  

Bra studiemiljö   

Oroligt i klassrummet   

Mycket oroligt i klassrummet  

Frivillig kommentar:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….   

10) Hur bedömer du att de barn som har svårt att koncentrera sig på 

skolarbetet, har ätit under lunchen? 

De har ätit bra  

De har ätit dåligt  

Kan inte bedöma det  

Frivillig 

kommentar…………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………….   

11) Anser du att barn som har koncentrationssvårigheter eller särskilt behov av 

stöd har större oro under: 

Morgonen 

En stund innan lunch 

Efter lunch 

Eftermiddagen 

Frivillig kommentar:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….  
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12) Hur stor betydelse anser du att lunchen på skolan har för barnens lärande 

och utveckling? 

Mycket stor betydelse  

Stor betydelse  

Mindre betydelse  

Ingen betydelse  

Frivillig kommentar………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..

…….……………………………………………………………………………….                            

Vi tackar dig för att du tagit dig tid att svara på våra frågor! 
Det är till stor hjälp i arbetet med vår C-uppsats! 
Vänligen 
Cecilia Hammarström och Camilla Jagefeldt   
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

Intervjufrågor till cateringföretag 

1. Följer ni livsmedelsverkets rekommendationer om vad skolmaten skall innehålla?  

2. Vem bestämmer vilka maträtter som skall serveras? 

3. Hur hanteras cateringmaten i skolorna i ”X”- kommun? Hur sker leverans och 

värmehållning? 

4. Under hur lång tid värmehålls maten? 

5. Vilken kvalitetskontroll har ni på den mat ni levererar till skolor? 

6. Hur stor del färska varor använder ni er av? 

7. Använder ni er av ekologiska varor? 

8. Hur mycket får en måltid kosta i ”X”?  
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