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Inledning: Flertal barn spenderar mycket tid på förskolan i Sverige, vilket innebär att de äter flera mål 

mat där om dagen. Barnen har rätt till att uttrycka sina åsikter och de vuxna ska ta det i beaktande. 

Maten och måltiderna är en central del av deras tillvaro på förskolan och därför viktiga att få påverka 

och ha inflytande över. 

Syfte: Hur kan barn göras delaktiga i att utveckla och förbättra mellanmålsalternativen på förskolan? 

Material och metod: En kvalitativ studie med 5-6 åriga barn har gjorts, där barnen har ritat och 

diskuterat sitt favoritmellanmål i fokusgrupper. Sedan har ett sensoriskt gillandetest gjorts på 

nyutvecklade mellanmål där recepten grundar sig på barnens favoritmellanmål. 

Resultat: När barnen uttrycker vad ett gott mellanmål är så är det främst smaken de utgår ifrån och till 

viss del utseendet. Favoritmellanmålet är pannkakor och de mest omtyckta smakerna är jordgubbe, 

vanilj och banan. Det sensoriska gillandetestet visade att barnen kunde bedöma mellanmålen med hjälp 

av smileys. 

Slutsats: Ett gott mellanmål för barnen smakar bra och ser tilltalande ut. Barn kan göras delaktiga 

genom att på olika sätt uttrycka sig via olika visuella metoder och tycka till om mellanmålen genom att 

använda smileys. Dock kan det finnas utmaningar och svårigheter med att göra barnen delaktiga då det 

kan vara svårt att tolka och få fram deras idéer och synpunkter samt att barnens önskningar inte alltid 

överensstämmer med hur näringsinnehållet bör vara, men genom att använda flera visuella metoder 

kan de uttrycka sina åsikter och göras delaktiga. 
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Abstract 

Introduction: Most children spend a lot of time at preschool in Sweden, which means that they eat 

several meals there every day. The children have the right to express their views and the adults will take 

it into account. Food and meals are central parts of their preschool attendance and it is therefore 

important that they have an impact on the meals and what is being served. 

Objective: How can children be involved in developing and improving snack alternatives at preschool? 

Materials and methods: A qualitative study of 5-6 year old children has been made, where the children 

have drawn and discussed their favorite snack in focus groups. Then a sensory validation test has been 

made on newly developed snacks where the recipes were based on the children's favorite snacks. 

Results: When the children express what a good snack is, it is primarily the taste they assume and, in 

part, the appearance. The favorite snack is pancakes and the most popular flavors are strawberry, 

vanilla and banana. The sensory validation test showed that the children could assess the snacks using 

smileys. 

Conclusion: A good snack for the children tastes good and looks appealing. Children can be involved 

by expressing themselves through different visual methods and by valuing the snacks using smileys. 

However, there may be challenges and difficulties in involving children, as it can be difficult to interpret 

and present their ideas and opinions and that the children's wishes do not always match the nutritional 

content, but by using several visual methods they can express their views and thus be involved. 
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1. Inledning  

Flertalet barn i Sverige spenderar mycket tid på förskolan och många av barnen äter 

därmed också flera av dagens måltider där. För att barnen ska växa och utvecklas på rätt 

sätt är det viktigt att de får näringsriktig mat. De behöver nästan lika mycket näring som 

en vuxen människa men kan inte äta lika stora portioner. Det är därför extra viktigt att 

barnen även äter näringsrika mellanmål för att få i sig tillräckligt med energi och näring. 

Riktlinjerna för mellanmål säger att de ska baseras på frukt, grönsaker, mjölkprodukter 

alternativt näringsberikade växtbaserade produkter exempelvis havredryck, bröd och 

pålägg samt flingor eller müsli som inte är sötade (Livsmedelsverket, 2016). 

FN:s barnkonvention tar upp att alla barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter som berör 

honom/henne och att vuxna ska ta deras åsikter i beaktande. Barnets åsikter ska beaktas 

med hänsyn till dess ålder och mognadsgrad (Unicef, 2009). I läroplanen för förskolan 

finns en del som handlar om barnens inflytande, där det tydliggörs att barn ska få utveckla 

och uttrycka sina åsikter och därmed ha möjlighet att påverka sin situation (Skolverket, 

2016). Delaktighet och inflytande kan skapas på flera olika sätt och maten och måltiderna 

är en central del för deras tillvaro i förskolan och därför en viktig del att få påverka och ha 

inflytande över (Hillén, 2013). 

Att låta barnen vara delaktiga i forskning och utveckling har visat sig vara fördelaktigt (se 

bland annat Hansen et al., 2006).  När barnen görs delaktiga är det viktigt att det görs 

utifrån deras perspektiv. Denna studie är genomförd på en förskola med barn i åldern 5-6 

år, där kvalitativa metoder i form av fokusgrupper och ett sensoriskt gillandetest med 

olika visuella inslag använts. Kvalitativa metoder är flexibla, dynamiska och öppna och 

kan ge insikt i förståelsen om varför barn tycker, tänker och gör på ett visst sätt (Bryman, 

2011, s 463-464). Metoderna har också anpassats till barnens nivå genom att just 

inkludera det visuella. När barn beskriver olika begrepp i tal och skrift kan de ibland 

begränsas. Därför kan det med fördel användas visuella metoder i stället, där de till 

exempel genom att rita vad de vill, lättare kan kommunicera sina tankar och känslor 

(Rudolph & Wright, 2015). 

Enligt ett barnperspektiv, där barnen ses som aktiva och kompetenta, är det viktigt att 

barnen får göra sin röst hörd och får fram sina intressen (James, Jenks & Prout, 1998). 
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Den forskning som tidigare gjorts om barns delaktighet visar att det finns ett behov av att 

vidare studera hur barn kan göras delaktiga i att utveckla och förbättra sina måltider, och 

mer specifikt hur de kan göras delaktiga i ett utvecklingsarbete kring mellanmålen på 

förskolan. 

1.1 Syfte 

Hur kan barn göras delaktiga i att utveckla och förbättra mellanmålsalternativen på 

förskolan? 

Frågeställningar: 

Hur beskriver barnen vad ett gott mellanmål är? 

Vilka svårigheter och utmaningar kan det finnas med att göra barnen delaktiga? 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer det redogöras för olika perspektiv på begreppet deltagande, barns 

deltagande och perspektiv i forskning och utveckling, med fokus på mat och måltider. 

Avsnittet inleds med en kortare beskrivning av maten och mellanmålet i förskolan och om 

tidigare forskning kring barns relation till mat och måltider samt hur barn uppfattar och 

kategoriserar mat. 

2.1 Mat och mellanmål i förskolan 

Många barn spenderar mycket tid på förskolan och äter fler mål mat där om dagen än 

hemma. Det vanligaste är att det serveras frukost och lunch samt ett eller flera mellanmål 

(Livsmedelsverket, 2016). Detta innebär att förskolan är en viktig arena för barns 

matintag, men också för vanor och beteende kring måltiderna. Barndomens 

institutionalisering diskuteras ibland och det innebär att barn tillbringar allt mer tid på 

offentliga institutioner som exempelvis förskolan. Det är en miljö som planeras och 

utformas av andra vuxna än ens föräldrar och där valmöjligheten och möjligheterna att 

påverka kan se olika ut.  På förskolan finns det en struktur av hur dagen ska se ut, och 

däri planeras också när måltiderna ska äga rum, hur de ska se ut och vad de ska innehålla 

(Rasmussen & Smidt, 2000).  
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Det är viktigt att barn får i sig näringsrik mat för att växa och utvecklas på rätt sätt. Det är 

också viktigt att redan i tidig ålder skapa bra matvanor för barnen. Barn behöver nästan 

lika mycket näring som vuxna men barnen äter inte lika stora portioner. Därför är 

mellanmålen extra viktiga för barn för att de ska kunna täcka sitt näringsbehov. Enligt 

Bra måltider i förskolan (Livsmedelsverket, 2016) samt Livsmedelsverkets dokument 

Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) (2012) ska mellanmålet vara näringsrikt 

och inte bestå av söta och näringsfattiga livsmedel såsom sötad yoghurt, nyponsoppa, 

glass, fruktkräm, bakverk och saft. Det bör istället vara baserat på frukt, grönsaker, 

mjölkprodukter alternativt näringsberikade växtbaserade produkter som till exempel 

havredryck, bröd med pålägg samt flingor eller müsli som inte är sötade. Vidare ska 

mellanmålen gärna vara naturligt fiberrika, innehålla vegetabiliska livsmedel och 

spannmålsprodukter av fullkorn. 

2.2 Barns uppfattningar om och bilder av mat och måltider 

Genom olika upplevelser av mat och måltider tillägnar sig både barn och vuxna nya 

preferenser och nya vanor. Människor föds till exempel med en preferens för söt och salt 

smak och tycker inte om sura och beska smaker. När barnen gör sina matval är det 

exempelvis inte näringsinnehållet barnen utgår ifrån när de väljer mat utan framförallt hur 

maten smakar som styr vad de tycker om och inte tycker om (Swanson, Schoenberg, 

Wright & Dollarhide, 2013). Nya och okända livsmedel och smaker är också något som 

barn ofta undviker när de gör sina matval (Garvin, Dowshen & Izenberg, 2005). Ibland 

säger man att barn är “neofobiska”, det vill säga att de är misstänksamma och gärna 

undviker mat som de inte är bekanta med och gärna söker sig till det välkända 

(Nationalencyklopedin, u.å). 

Barn socialiseras tidigt in i vad man ska äta och inte äta, vad som är hälsosamt och inte, 

när man ska äta vad, hur man ska äta, men också vad som är ett förväntat beteende vid en 

måltidssituation (Livsmedelsverket, 2016). Studien av Wesslén, Sepp och Fjellström 

(2002) visar att förskolebarnens måltider ofta förknippas med regler om vad som är rätt 

och fel samt att de gärna berättar vad de gillar för mat. Vad som är rätt och fel att äta 

verkar de också ha en klar bild över samt att de vet när de olika måltiderna ska ätas. 

Barnen klassificerade mat som mat och icke-mat samt mat som de blev stora och starka 

av. 
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I studien Nordiska barns bilder av mat och ätande har barn i 10-11 års ålder fått ta bilder 

på sin favoritmat, ohälsosam mat och hälsosam mat utifrån barnens egna perspektiv. 

Studien har gjorts i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Göteborg med totalt 59 barn. 

Studien visar att det är bra att låta barnen vara med och diskutera maten med varandra för 

det ger forskaren en djupare förståelse i hur barnen tänkt kring bilderna. Den visar också 

att barnen är medvetna om vad som är nyttig och onyttig mat. Favoritmaten är pizza, 

hamburgare, pasta, tacos, thai mat, biff, fiskpinnar, köttbullar, pannkakor och risgrynsgröt 

(Hansen et al., 2006). När barnen involveras i forskning så är det viktigt att utgå ifrån 

barnens perspektiv. De ser inte alltid omvärlden på samma sätt som en vuxen. Barnen har 

inte heller socialiserats på samma sätt som vuxna ännu och de har inte heller samma 

förmåga som en vuxen människa har, som till exempel att ett mellanmål för barnen inte är 

samma sak som vad ett mellanmål är för en vuxen människa (Hillén, 2013). 

En tidigare studie som gjorts med 5-6 åriga barn visar att de inte kan klassificera in 

livsmedel i flera livsmedelsgrupper utan att de delar in det i söt smak och fast eller 

flytande form, likaså efter färg och form. De kategoriserar också maten som hälsosam 

eller ohälsosam. Här används olika bilder för samtal kring olika livsmedel men också 

experiment och lek för att kunna observera hur barnen förhöll sig till och agerade i 

relation till olika typer av mat (Matheson, Spranger, & Saxe, 2002). Detta innebär också 

att en traditionell klassificering av både mat och måltider kan vara alltför abstrakt för 

barnen. 

2.3 Teoretiska perspektiv kring delaktighet och barn 

I denna studie har Roger Harts Ladder of participation, använts för att få en förståelse för 

begreppet ”delaktighet”. Hart delar in begreppet delaktighet i åtta olika trappsteg. På de 

lägsta trappstegen placeras exempelvis barn som manipuleras eller används som 

dekoration. På de övre stegen placeras exempelvis projekt som barnen tar initiativ till 

själva och den vuxnes roll får leda eller dela besluten med barnen. De nedre och övre 

stegen rekommenderas inte av Hart. Projekt ska istället ha utrymme för att varje barn ska 

ha fullt utrymme att delta utifrån sin egen kapacitet (Hart, 1997). 

Det som Hart beskriver är också något som Berry Mayall (2000) diskuterar, nämligen att 

det finns en skillnad mellan forskning på barn och med barn. När forskning görs på barn 

observeras, mäts och bedöms barnen medan forskning med barn innebär att den vuxne 
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försöker förstå barns förståelsevärldar och kan därmed förändra sitt eget perspektiv på 

barn. Mary Kellett (2010) utökar dessa två indelningarna till fyra och skriver om 

forskning på barn, om barn, med barn och av barn. Vid forskning på barn rankas barnens 

intressen och synpunkter lägre och barnen har inget inflytande över forskningen. I 

forskning om barn hämtas information av forskaren från till exempel observationer och 

intervjuer. Forskning med barn innebär att barn deltar i studier av vuxna som antingen 

deltagare eller medforskare. Slutligen innebär forskning av barn att barnen genomför 

forskningsprojekt som de själva har påbörjat och de vuxnas roll är att handleda och stödja 

barnens forskning. Christensen och Prout (2002) diskuterar att det finns ett annat sätt att 

tala om barns delaktighet i forskning; barn som objekt, barn som subjekt, barn som 

sociala aktörer och barn som aktiva deltagare i forskningsprocessen. Inflytandet hos barn 

som subjekt beror på den vuxnes bedömningar av barns kognitiva och sociala utveckling 

samt att åldern är ett viktigt krav i hur barn görs delaktiga. Barn som sociala aktörer 

innefattar även att barnen får lov att agera, delta och förändra den värld de lever i och att 

barnen ses som individer. När barn ses som aktiva deltagare i forskningsprocessen 

grundas det i barnkonventionen om barns rätt till delaktighet vilket medför att barnen blir 

involverade, informerade och lyssnade på i forskningen. 

2.4 Att anta ett barnperspektiv 

Enligt Warming (2007) är det betydelsefullt att arbeta med barnperspektiv och att 

engagera barn. Barnens perspektiv är nämligen viktiga om vi vill tillägna oss kunskap om 

deras måltider. De måltider som barnen deltar i har de förstahandskunskap om och deras 

perspektiv är en nödvändig bricka i utvecklingen av måltidens struktur och sociala 

dynamik. Det finns dock en skillnad mellan barns perspektiv och barnperspektiv. Vid 

barns perspektiv utgås det ifrån barnens egna berättelser medan barnperspektivet innebär 

en analys av barns perspektiv i förhållande till rådande villkor (Länsstyrelsen, 2010). I 

denna studie används både barns perspektiv och barnperspektivet. 

Barnperspektivet vilar på etiska grunder men också på att barn besitter värdefull praktisk 

kunskap. Barnens perspektiv är en betydelsefull förutsättning för att förverkliga 

motivationen om goda måltider till, med och för barn (Rasmussen, 2006). I det etiska 

ligger att barn har rätt att påverka de situationer som berör deras vardagsliv (Warming, 

2007). Detta ligger också i linje med FN:s barnkonvention om barns rättigheter i 
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artiklarna 12-15, som också handlar om att barnen har rätt att uttrycka sin åsikt runt alla 

frågor som berör dem (Unicef, 2009). Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som 

handlar om att alla barn har rätt till att få sina behov tillgodosedda oavsett var i världen de 

lever. En del av artiklarna tar också upp att barnen ska få uttrycka sina åsikter och vuxna 

ska ta deras åsikter i beaktande. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till ålder och 

mognadsgrad (Unicef, 2009). 

Det finns dock en dubbelhet i att barn å ena sidan tillfrågas för att ha möjlighet att 

påverka och å andra sidan har aktörer, så som föräldrar och förskola, som ansvarar för att 

uppfylla barnens behov med till exempel näringsriktig mat (Kampmann, 2002). Denna 

dubbelhet är en central del att uppmärksamma när nya måltider ska planeras. Wyness 

(2006) påpekar att denna dubbelhet kan uttryckas genom att barn använder sin röst till att 

uttrycka önskemål om att de vuxna ska ta ansvar, beskydda dem och ge dem omsorg. 

“Barns perspektiv representerar alltså en värdefull och väsentlig kunskapsresurs om 

måltider. Kunskap som är väsentlig för dem som planerar måltider för barn” (Bruselius-

Jensen, 2015, s. 111). 

Barnperspektivet innebär att vi ser barnet som aktivt, kompetent och handlingskraftigt, till 

skillnad från tidigare när barnet sågs som en passiv varelse som inte behövde tillfrågas 

eller involveras, utan som skulle lyda och följa det vuxna sa. Detta vilar också på ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där synen på barnet, barnets roll, kapacitet och 

möjlighet att ha inflytande och påverka, är socialt konstruerat och förändras över tid 

(James, Jenks & Prout, 1998). Idag har disciplineringen på förskolan delvis fått en annan 

utformning genom att barnen görs mer delaktiga i till exempel dukning och avdukning 

kring måltiderna (Kampmann, 2002). 

2.5 Barns delaktighet i forskning och utveckling 

Att involvera barnen och göra barnen delaktiga i en utvecklings- eller förändringsprocess, 

bygger således på ett barnperspektiv där man ser på barnen som ett aktivt subjekt. 

Bruselius-Jensen (2015) skriver att det finns flera goda skäl att involvera barns perspektiv 

och skapa förutsättningar för barns delaktighet i de dagliga måltiderna. 

För det första, eftersom barn vet en hel del om hur måltider fungerar dagligdags 

och för att deras perspektiv som konsumenter är unikt. För det andra, är barn inte 
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bara mottagare av måltider; de är deltagare som gör något med de måltider de 

deltar i. För det tredje, är måltider betydelsefulla och uppskattade i barns 

vardagsliv (Bruselius-Jensen, 2015 s, 120). 

När barnen görs delaktiga i forskning och utveckling ska de få uttrycka sina åsikter och 

tycka till om vad de vill förändra eller utveckla. Det är viktigt att barnen får utgå ifrån sitt 

perspektiv. I Hilléns (2013) avhandling Barn som medforskare - en metod med potential 

för delaktighet så beskrivs begreppet delaktighet utifrån att man ska få vara med och välja 

och ta beslut. Det innebär också att det finns frihet att välja mellan alternativ. Delaktighet 

handlar om att få ta del av någonting vilket i denna studie handlar om att barnen ska vara 

delaktiga i utvecklingen av mellanmål på förskolan. Deltagarbaserad forskning har målet 

att deltagarna ska ha inflytande över forskningen som görs även om det är barn som är 

deltagare (Hillén, 2013). 

Det kan dock finnas metodologiska svårigheter när barn involveras i forskning och 

utvecklingsarbete. I Bruselius-Jensens (2015) studie med elever från årskurs 3, 6, 7 och 8, 

får barnen uttrycka sig skriftligt och muntligt genom teckning, målning, foto, 

modellbygge, collage och ljudinspelning. Alla barnen arbetade med frågan “Hur skulle 

måltiderna vara på vår skola om de själva fick bestämma?” Detta ger barnen flera 

uttrycksformer och öppnar på så sätt upp möjligheterna för att fånga in barnperspektivet 

och att förstå vad barnen menar, vilket inte alltid är så lätt eftersom de vuxna som 

undersöker inte alltid deltar i den vardagskontext som barnen gör. Barnens synsätt kan 

därför vara svårt att förstå men genom flera olika uttrycksmetoder så som att exempelvis 

rita, måla och titta på bilder så får barnen känna sig kreativa och lekfulla samt att det även 

blir visuellt för dem (Bruselius-Jensens, 2015, s, 103-104). Bruselius-Jensen beskriver 

vidare att måltiden ofta sträcker sig långt utanför ätandet när man ser det genom ett barns 

perspektiv. Hon menar att genom att lyssna utifrån ett barnperspektiv så kan det ge en 

annan förståelse för måltiden. 

3. Material och metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts i studien. Urval och tillvägagångssätt 

beskrivs samt hur materialet bearbetats och analyserats. Avslutningsvis inkluderas 

reflektioner kring de etiska överväganden som gjorts i studien. 
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3.1 Litteraturgenomgång 

Den litteratur i form av vetenskapliga artiklar och böcker som berör ämnet och som 

använts i uppsatsen, har bedömts vara relevanta inom området. Databaserna Summon och 

Google Scholar har använts för att söka artiklar, och en del underlag har hämtats från 

andra artiklars och rapporters referenslistor. Även myndigheters och organisationers 

hemsidor har bidragit med viktig kunskap och information. En del litteratur har blivit 

tilldelad från personer med kunskap inom ämnesområdet. Sökorden som använts är 

children, preschool, participation, obesity och visual. 

3.2 Urval av förskola och medverkande 

Studien har genomförts på en förskola i en kommun i Skåne. Kommunen hade tidigare 

frågat efter Gastronomistudenter som ville göra ett examensarbete kring utvecklingen av 

nya mellanmål i förskolan. Parallellt pågick ett projekt kring metoder för 

brukarinvolvering i relation till mat och måltider som ett samarbete mellan Högskolan 

Kristianstad och Köpenhamns Mathus, där det fanns ett intresse att öka kunskapen om hur 

barn kan involveras i maten och måltiderna i förskolan. Ett möte med kostchefen i 

kommunen hölls för att diskutera vilka möjligheter som fanns, vilket resulterade i valet att 

undersöka hur barnen på förskolan kunde bli mer delaktiga i framtagningen av nya 

mellanmål. 

Valet av förskola gjordes av kostchefen i kommunen, dels för att kostchefen visste vilken 

förskola som hade barn i den valda åldersgruppen och dels för att vi ville ha en förskola 

som lagade maten på plats. När vi blivit tilldelade den valda förskolan fick vi 

kontaktuppgifter till en av pedagogerna för att lättare kunna kommunicera och boka in 

tider för när studiens olika delar kunde genomföras. 

Urvalet av barn till fokusgrupperna baserades på att vi önskade barn i de äldre 

åldersgrupperna på förskolan. Därmed medverkade barn i åldern 5-6 år. Ett strategiskt 

urval gjordes där barnen i förskolan delades in i två undergrupper, nämligen de två olika 

avdelningarna. Vid de två valda avdelningarna fanns cirka 40 förskolebarn. Då barnen i 

åldern 5-6 år har blandade kunskaper inom tal och svårigheter att delta i 

gruppdiskussioner valde pedagogerna ut de barn som bedömdes ha bäst talförståelse och 

inte var reserverade för nya människor och aktiviteter. Totalt valdes 13 barn ut till tre 

fokusgrupper. 
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3.3 Metoder och tillvägagångssätt 

Studien grundar sig i kvalitativa metoder där en individuell, semistrukturerad intervju 

med förskolans kökspersonal inledningsvis genomfördes, vilket följdes av tre 

fokusgrupper där barn i ålder 5-6 år också fick rita sitt favoritmellanmål samt prata utifrån 

bilder på mellanmål. Utifrån de idéer som visade sig på barnens tallrikar om det goda 

mellanmålet togs två olika recept på mellanmål fram med tillhörande tillbehör. 

Avslutningsvis genomfördes ett sensoriskt gillandetest med barnen på mellanmålen som 

utvecklades. 

3.3.1 Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju med kökspersonalens två anställda på förskolan gjordes 

inledningsvis för att få en mer övergripande bild av hur det fungerade med mellanmålen 

på förskolan men också för att höra deras uppfattning av vad ett ”bra mellanmål” var 

(intervjuguide, se bilaga 2). Båda forskarna var delaktiga vid den cirka 45 minuter långa 

intervjun som ljudinspelades i förskolekökets lokaler.  

3.3.2 Fokusgrupper och visuella metoder - en ritövning med barnen 

Innan fokusgrupperna med barnen genomfördes valdes bilder på mellanmål ut från 

förskolekökets Instagramsida som sedan skrevs ut och användes i fokusgrupperna med 

barnen. Fokusgrupperna tillsammans med barnen genomfördes i förskolans lokaler. Vi 

båda deltog under alla fokusgrupper och turades om att vara moderator och observatör. 

Varje fokusgrupp pågick i cirka 20-30 minuter. Totalt gjordes tre fokusgrupper och varje 

fokusgrupp bestod av fyra till fem barn från två olika avdelningar. Syftet med att ha få 

barn i varje fokusgrupp var att varje barn skulle få möjlighet att komma till tals i gruppen 

men också för att vi lättare skulle kunna transkribera datamaterialet. Fokusgrupperna 

videofilmades där frågor låg till grund för det som diskuterades med förskolebarnen 

(intervjuguide, se bilaga 3). 

Då forskning visar att visuella metoder kan användas för att barn ska kunna kommunicera 

sina tankar och känslor, gjordes valet att barnen skulle rita deras favoritmellanmål på 

papperstallrikar. De fick sedan förklara vad de hade ritat och varför de hade gjort det 

valet. Detta gjordes dels för att barnen skulle kunna uttrycka sig kreativt i fokusgrupperna 

och dels för att de skulle ha något att fokusera på. De visuella metoderna användes också 
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när barnen fick se bilder på mellanmål som serverades på förskolan så att de lättare kunde 

relatera till vad det är som serveras och om vilka komponenter dem tycker om. Stort 

fokus låg på vad barnen tyckte var ett “bra mellanmål”. 

Resultatet från fokusgrupperna låg som grund till utveckling av två nya recept på 

mellanmål med tillbehör till förskolan. Mellanmålen som togs fram följde både 

kommunens riktlinjer om vad som ska serveras samt Livsmedelsverkets dokument 

Nordiska näringsrekommendationerna (Livsmedelsverket, 2012). Alla utvecklade 

mellanmål kontrollerades i DietistNet för att säkerställa att det fanns rätt balans mellan 

kolhydrater, protein och fett (se bilaga 5). 

3.3.3 Ett sensoriskt gillandetest 

Som en sista del genomfördes ett sensoriskt gillandetest på de nya recepten av mellanmål 

som var baserade på resultaten från fokusgrupperna. Alla barnen på de två avdelningarna 

fick vara med och bedöma och smaka på de nya mellanmålen, som en viktig del i att 

skapa delaktighet i utvecklingen av mellanmålen. Samtliga barn från de båda 

avdelningarna fick vara med i testet eftersom det serverades när barnen hade mellanmål i 

förskolan och för att barnen inte skulle få olika rätter vid mellanmålstillfället. Vi ser det 

som positivt att alla barn fick delta då det ger ett bredare omdöme samt att alla barn på 

förskolan ska äta de nya mellanmålen och inte bara de utvalda barnen. 

Utifrån en femgradig smileyskala med en väldigt glad smiley på en av lapparna i fallande 

ordning till en väldigt ledsen smiley på den sista lappen (se bild 1). Genom att bedöma 

hur de tyckte om de två kompletta 

mellanmålen fick de visa upp den 

smiley som de tyckte representerade 

deras smakupplevelse. 

3.4 Bearbetning och analys 

Den semistrukturerade intervjun med kökspersonalen bearbetades inledningsvis genom 

att jämföra våra anteckningar som togs under intervjun. Störst fokus låg på vad 

kökspersonalen tyckte var ett bra mellanmål samt om barnens delaktighet vid 

mellanmålen.  

 

Bild 1: Femgradig smileyskala 
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Efter avslutade fokusgrupper transkriberades datamaterialet genom att det lyssnades 

igenom och ordagrant skrevs ner. Analysprocessen började med att transkriberingen 

lästes igenom för att få en djupare förståelse och därefter började vi anteckna det som var 

relevant för studien. Vi kodade materialet och sammanfattade det genom att sätta in det i 

teman. Efter att materialet analyserats delade vi med oss av varandras transkriberingar så 

vi kunde läsa igenom och jämföra skillnader och likheter. Citat valdes ut som ansågs vara 

relevanta för resultatet och som kunde beskriva viktiga teman. Bilderna som barnen ritade 

analyserades genom att studera vad de hade ritat för mellanmål, vilka eventuella tillbehör 

de valt att ha till samt vilka färger som användes. 

Sensoriktestet analyserades genom att undersöka hur många glada respektive ledsna 

smileys mellanmålen fick i betyg. Utifrån omdömena gav det svar på om barnen gillade 

de nya recepten, där deras åsikter legat till grund för framtagandet av mellanmålen. 

3.5 Forskarrollen 

Vår roll i forskningen har varit att undersöka barns delaktighet med tre olika kvalitativa 

metoder. Även om litteratur bidragit med viktig kunskap om hur forskning ska 

genomföras hade mer erfarenhet önskats inför studien för att på ett mer metodiskt sätt 

kunna genomföra och analysera de valda metoderna. Mer kunskap och erfarenhet hade 

också behövts kring hur det är att forska med barn samt att det pedagogiska spelar en stor 

roll i hur barn ska bemötas. Studien har bidragit med värdefull kunskap inom både 

kvalitativa metoder och barn som deltagare i forskning inför framtida forskningsstudier. 

3.6 Etiska överväganden 

Vi har utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer i vår studie. 

Individskyddskravet är indelat i fyra huvudkrav inom forskning och kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de medverkande om forskningens 

syfte, deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska 

få information om att deltagandet är frivilligt och att de är som helst har rätt att avbryta 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, u,å, s. 6-14). När deltagarna är barn är det betydelsefullt 

att ge information som de förstår samt att vara öppen för och inspirera till frågor från 

barnen under processens gång (Johansson & Karlsson, 2013, s.22). Det är också viktigt 
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att det är frivilligt för barnen, eftersom barn ofta är vana vid att rätta sig efter vuxna i 

skolmiljö (Brembeck et al., 2010). För att barnen och pedagogerna skulle få delta i 

studien lämnades inledningsvis ett missivbrev ut till barnens vårdnadshavare och 

pedagoger där de fick samtycka om barnens deltagande innan studien påbörjades. 

Missivbrevet till vårdnadshavare och pedagoger innehöll information om studien, vilka 

undersökningar som skulle göras samt etiska aspekter. Det förklarades att de när som 

helst fick avbryta deltagandet i studien samt att all data behandlades konfidentiellt och 

förstördes efter färdigställandet av examensarbetet. 

Samtyckeskravet betyder att forskaren ska samla in samtycke från de som medverkar i 

studien och om de som deltar är under 15 år ska även samtycke från 

förälder/vårdnadshavare finnas (Vetenskapsrådet, u.å, s. 6-14). Skelton (2007) påstår att 

de etiska övervägandena strider mot barnkonventionens artiklar om att barn har rätten att 

fritt uttrycka sina synpunkter och påverka information och idéer av olika slag. I 

missivbrevet fanns en blankett där de fick godkänna eller avböja barnets medverkan att 

bli videofilmad. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de personerna som deltar ska behandlas 

konfidentiellt och personuppgifterna ska antecknas, förvaras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, u.å, s. 6-14). I vår 

studie nämns inte förskolans eller barnens namn vilket gör att den information vi tagit del 

av hålls hemlig. 

Nyttjandekravet går ut på att den information som samlats in om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål och inte lånas ut till icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, u,å, s. 6-14). I missivbrevet förklarades det att materialet som samlas in 

endast kommer användas för att färdigställa vår studie och därefter förstörs allt insamlat 

datamaterial (se missivbrev, bilaga 1). 

4. Resultat och diskussion 

I denna del presenteras och diskuteras studiens resultat. Inledningsvis ges en kort 

presentation av kökspersonalens beskrivningar av mellanmålen i förskolan, för att 

därefter presentera och diskutera barnens uppfattningar och bilder av vad ett bra 

mellanmål är för dem. Vidare diskuteras de utmaningar och svårigheter som det kan 
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innebära att involvera barnen i att utveckla måltiderna på förskolan, men också att arbeta 

med olika typer av visuella metoder för att försöka ”fånga” barnens perspektiv. 

4.1 Kökspersonalens perspektiv 

I intervjun med kökspersonalen beskrevs mellanmålen i stor utsträckning utifrån dess 

näringsinnehåll och barnens uppskattade näringsbehov över dagen. De tydliggjorde att de 

förhåller sig till och följer de riktlinjer som kommunen har tagit fram angående 

mellanmålen. Mellanmålen beskrevs som varierande och väl sammansatta, innehållande 

både kolhydrater, protein och fett. 

Kökspersonal: Det viktigaste är att det är näringsrikt och att det ska vara omtyckt 

av barnen. 

Det poängterades att allt lagas från grunden och att socker endast användes som 

smaksättning vid vissa tillfällen. Det serverades alltid två alternativ av mellanmål, varav 

det ena ständigt var smörgås med pålägg. Valmöjligheten är något Hillén (2013) förklarar 

i sin avhandling, där begreppet delaktighet innebär att barnen ska få vara med och välja 

och ta beslut, vilket innebär att det ska finnas frihet för barnen att välja mellan olika 

alternativ. Alla barnen, oavsett ålder, skulle serveras samma mellanmål, med undantag av 

att de hade ett mjukare knäckebröd till de minsta barnen. De berättar också att 

mellanmålet ofta anpassas till lunchen, det vill säga om det serverats en lättare lunch, till 

exempel soppa, får barnen ett mer mättande mellanmål. Intervjun gav en inblick i hur 

mellanmålssituationen ser ut i förskolan idag.  

Då kökspersonalen har en budget att utgå från måste de tänka över barnens önskemål 

samtidigt som de måste rätta sig efter kommunens riktlinjer om vad som får serveras till 

mellanmål och hur ofta. Dessa krav kan påverka barnens inflytande och är något som 

måste has i åtanke.  

4.2 Uppfattningar om gott mellanmål 

Hillén (2013) beskriver att barn inte alltid uppfattar omvärlden på samma sätt som vuxna 

vilket innebär att barn och vuxna kan ha olika uppfattningar om måltiderna. Vi ställde oss 

frågan om vems definition av ett mellanmål ska få bestämma vad ett mellanmål är. Svaret 

på den frågan beror på vem som tillfrågas. Det finns flera aspekter som spelar in, både ur 

vuxnas och barns perspektiv. Som tidigare nämnt ville kökspersonalen att mellanmålen 
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skulle vara näringsrikt samtidigt som de har riktlinjer att följa. Barnen däremot hade en 

annan uppfattning om vad ett mellanmål är. I fokusgrupperna med barnen beskrevs inte 

mellanmålen alls i termer av näring och hälsa, istället ritade de vad de verkligen tyckte 

om att äta som mellanmål. Vår uppfattning om vad ett bra mellanmål är en blandning av 

det vuxna perspektivet och barns perspektiv, nämligen att det ska vara väl sammansatt i 

näringen men samtidigt smaka gott och se tilltalande ut.  Flertalet barn tyckte att de 

mellanmål de fick på förskolan var goda. Den viktigaste faktorn som gjorde det till ett bra 

mellanmål var just smaken, men även färgen var viktig, där färgglada mellanmål 

uppskattades. Barnen svarade följande om färgen på mellanmålen: 

Barn: Mycket färg! 

Barn: Mackorna ska se ut som regnbågar… och pannkakorna ska vara blå och 

gröna. 

Här framträder det lekfulla i barns bilder av mat som även framkommit i tidigare studier 

(Matheson, Spranger, & Saxe, 2002). Ätandet och leken glider ofta in i varandra i barns 

bilder av mat (Bruselius-Jensen, 2015, s 107). Det ska vara lustfyllt och spännande. 

En del av barnens förslag på mellanmål var mat som de redan fick på förskolan, medan 

andra var nya. Olika frukter och bär var återkommande, såsom jordgubbar, blåbär och 

banan. Barnen ritade dessa i olika färger och former på sina tallrikar. Frukten 

symboliserar redan ett välkänt mellanmålsalternativ hos barnen på förskolan och kan 

varieras på olika sätt för att passa varje enskild individ (se bilder, bilaga 7). 

Intervjuare: Vad ritar du? 

Barn: En jordgubbe. 

Intervjuare: Är den favoriten bland bär? 

Två barn: *Nickar*. 

Intervjuare: Är det fler sorters bär ni gillar? 

Barn: Blåbär. 

Barn: Björnbär. 

En del barn ritade också yoghurt, gärna med smak av vanilj samt smoothies, vilket också 

är något sedan tidigare förekommande mellanmål på förskolan. Dessa barn använde ett 
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välkänt mellanmål men kombinerade det med delvis andra smaker än vad som i nuläget 

serverades på förskolan. De smaker som barnen allra helst vill ha var banan, jordgubbe 

och vanilj. Ett av barnen önskade smoothies som var släta och att de inte skulle innehålla 

korn från frukter och bär. 

Intervjuare: Ni som inte gillar smoothie, ( … ) vad är det ni inte gillar med det? 

Barn: Dom där konstiga kornen som är där i. 

Barnen önskade även att bröden skulle vara utan frön (se bilder, bilaga 8). 

Intervjuare: Ni tycker inte om frön någon av er? 

Alla barnen: *Skakar på huvudet*. 

Andra barn ritade mellanmål som spagetti och köttfärssås, pasta, fisk, potatis och sås och 

korv, där barnen ritade det som de tyckte om snarare än att det skulle passa in i den 

normativa bilden av ett mellanmål. Detta speglar också tidigare studier om hur barn inte 

nödvändigtvis kategoriserar mat och måltider på samma sätt som vuxna (Hillén, 2013). I 

detta fall blev ett gott mellanmål god mat (se bilder, bilaga 7). Ur ett näringsperspektiv 

hade det fungerat att servera spagetti och köttfärssås, pasta, fisk, potatis och sås och korv 

men det hade inte fungerat tidsmässigt av den anledningen att kökspersonalen först ska 

tillaga en varm lunch för att sedan tre timmar senare servera ytterligare ett varmt mål mat 

till mellanmål. Dessutom ska all disk från varje avdelning tas om hand och sorteras innan 

mellanmålet kan förberedas. Av dessa anledningar var denna typ av mellanmålsförslag 

tvungna att väljas bort, trots barnens önskningar och delaktighet. 

Ett annat exempel på mellanmål som återkom mest i fokusgrupperna var pannkaksrullar. 

Detta beskrevs av barnen som bra och gott. 

Intervjuare: Så alla tycker om pannkakor? 

Alla barnen: Jaaa! 

Barnen ritade olika smaker av sylt till pannkakorna, vilket också visar på personliga 

preferenser. Kompotten som förskolan serverade till pannkakorna och kesokakan var inte 

omtyckt av barnen. 

Intervjuare: Då har vi kesokaka och till den så får man en hemmagjord 

bärkompott. 
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Barn: Jag gillar inte det. 

Barn: Jag gillar bara kesokaka, men inte det. *Pekar på bärkompott*. 

Genom att få sylt till kesokakan så var barnen eniga i att den skulle bli bättre. 

Intervjuare: Om ni hade fått sylt till kesokakan, hade det varit bättre? 

Alla barnen: Ja! 

En annan flickas åsikt om blåbärskompotten: 

Barn: Jag har aldrig smakat det men det ser inte gott ut. 

Barn är medfött neofobiska och har ett motstånd att prova nya smaker, men också nya 

kombinationer av mat (Nationalencyklopedin, u.å). Garvin et al., (2005) beskriver också 

att nya och okända livsmedel och smaker är något som barn ofta undviker när de gör sina 

matval. Genom att som ovan presenterat ta sin utgångspunkt i något välkänt och 

kombinera det med något nytt så kan detta motstånd hanteras. 

Pannkakor, men också spagetti med köttfärssås samt pasta och korv är också rätter som 

finns med som favoritmat i studien Nordiska barns bilder av mat (Hansen et al, 2006). 

Det är mat som förknippas med barn, och i rapporten beskrivs just hur dessa till stor del 

speglar den nordiska matkulturens utveckling under senare decennier. 

I artikeln av Wesslén et al. (2002) gör barn klassificeringar av mat och icke-mat. Barnen i 

fokusgrupperna nämnde livsmedel som är påhittade men som fortfarande sågs som mat. 

Barn: Hallonpumpa. 

Barn: Hallonkyckling. 

Barn: Kalkonsaft. 

Barn: Jordgubbsbröd. 

Detta tyder också på att måltiden för barnen ofta sträcker sig långt utanför linjerna för att 

bara äta utan att leken gärna blandas in i måltiderna också. Det är därför viktigt att anta ett 

barns perspektiv för att tolka och förstå måltiden (Bruselius-Jensen, 2015). 

Efter en sammanställning av barnens tankar och idéer från fokusgrupperna om det ”goda 

mellanmålet” togs det fram nya två nya mellanmål med tillbehör till barnen. Pannkakor 

med jordgubbssylt var det mellanmål som alla barnen önskade och sedan var det flera 
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barn som önskade smoothie och yoghurt med müsli också. Recepten som togs fram var 

bananpannkaka med en hemmagjord jordgubbssylt utan socker och en så kallad 

”smoothie bowl” där en del smakade banan och en del smakade jordgubbe. Smakerna 

delades upp för att det skulle vara mer visuellt tilltalande också genom att det blev både 

rosa och vit färg på yoghurten. Detta serverades tillsammans med granola müsli (recept 

på mellanmålen, se bilaga 4). När recepten utvecklades så togs främst barnens synpunkter 

om smaker och vilken sorts mellanmål som de önskade i beaktande. Sedan utgick vi från 

Livsmedelsverkets dokument Nordiska näringsrekommendationer (2012) om hur 

näringsinnehållet skulle vara (näringsberäkning, se bilaga 5). Vid serveringen valde vi att 

kalla smoothie bowlen för smaksatt yoghurt med müsli och pannkakor med jordgubbssylt 

för att inte skapa motstånd hos barnen. 

Flera barn förklarade att om man gillar det mycket så ska vi visa den glada gubben, om 

det inte är riktigt så gott så visar vi den lite mindre glada gubben. Om man tycker sådär är 

det den smileygubben med rakt streck, medan om de inte tycker om det så visar de den 

lite sura smileygubben och är det inte alls gott så visar man den suraste smileygubben. 

Pedagogerna gjorde även en genomgång av vad de olika minerna betydde innan 

smakprovningen för att alla barn skulle ha en klar bild när de sedan skulle få tycka till. 

När barnen skulle bedöma mellanmålen med smileys förstod de skillnaden mellan de 

olika minerna, vilket visade sig när barnen kunde förklara deras val av smiley. Svaren 

barnen gav var framförallt grundade på smaken, som enligt barnen har störst betydelse, 

men även till en viss del har utseendet påverkat (diagram över sensoriktestets resultat, se 

bilaga 6). Vi valde en femgradig skala för att inte ha för många skalsteg vilket gör det 

lättare för barnen att bedöma samt genom att använda smileygubbarna blev det visuellt 

för barnen och på så sätt blev det lättare att förstå och uttrycka sina åsikter (Albinsson, 

Wendin & Åström, 2013, s. 21).  

4.3 Visuella metoder och barn - både möjligheter och utmaningar 

Att använda olika visuella metoder innebär möjligheter att nå barnens perspektiv, 

synpunkter och tankar, men det kan också finnas svårigheter och utmaningar. Bruselius-

Jensen (2014) beskriver hur barns perspektiv på måltider ofta sträcker sig långt utanför 

själva ätandet. Hon menar också att genom att lyssna på barnen så ges möjlighet att 

erhålla en annan förståelse för måltider, utifrån barnens perspektiv. I artikeln What Would 
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Be the Best School Meal If You Were to Decide? Pupils’ Perceptions on What Constitutes 

a Good School Meal studerar hon hur barn ger uttryck för sina upplevelser av den goda 

måltiden genom att rita och använda bilder. På samma sätt användes dessa metoder för att 

barnen skulle uttrycka sina favoritmellanmål i denna studie. Barnen fick först rita och 

sedan titta på bilder av mellanmål som tidigare ätits på förskolan. Genom att de fick se 

bilder fick barnen också nya tankar om vad de tycker om till mellanmål och de ville rita 

ännu fler saker. 

Barn: Jag måste rita en vattenmelon. 

När ett annat barn fick se de olika bilderna på förskolans mellanmål, uttryckte barnet: 

Barn: Dom där fröna på mackorna, dom gillar jag inte så mycket. 

Enligt Greig och Taylor (1999) kan barnens teckningar avslöja vad de tycker men 

teckningarna kan tolkas fel av forskaren och därför är det också viktigt att använda andra 

informationskällor, eller att kombinera det visuella med att barnen verbalt får beskriva 

vad de ritat och hur de tänkt kring det som de ritat. I fokusgrupperna fick barnen berätta 

om sina teckningar och i det sensoriska gillandetestet fick barnen inte bara visa en 

smileygubbe utan också försöka motivera varför man tyckte på ett visst sätt. Genom att 

använda olika typer av visuella metoder i studien, har barnen getts möjlighet att på olika 

sätt ge uttryck för både positiva och negativa uppfattningar, både visuellt och verbalt. 

Att visa bilder för barnen hjälpte till att hålla koncentrationen under fokusgruppen samt 

att de gjorde det lättare för barnen att förstå vad som diskuterades, vilket också Cox och 

Robinson-Pant (2003) förklarar. Bilderna som visades under fokusgrupperna gjorde det 

också möjligt för barnen att peka på vilka delar i mellanmålet de tyckte om och inte 

tyckte om. Vid flertalet tillfällen var mellanmålsbilderna till hjälp då barnen hellre pekade 

än berättade deras åsikt. 

Barn: Jag gillar bara de där två. 

Barn: Jag gillar den där och den. 

Barn: Jag gillar bara dom två. 

Både i Barnkonventionen (Unicef, 2009) och i läroplanen för förskolan från Skolverket 

(2016) samt ur en rent humanistisk människosyn poängteras betydelsen av att barnen får 

göra sin röst hörd, får uttrycka sina åsikter och har rätt att påverka och ha inflytande över 
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sin tillvaro. Detta är också något som Hillén (2013) tar upp, att delaktighet och inflytande 

kan skapas på flera olika sätt och maten och måltiderna är en viktig del att få påverka och 

ha inflytande över. Som tidigare nämnt kan inte alltid barnens önskemål om mellanmål 

uppfyllas då det finns en del saker som påverkar, bland annat kommunens riktlinjer och 

ekonomiska aspekter. Konsekvenserna av detta blir att barnen inte kan involveras fullt ut 

då det trots allt finns krav som måste följas.  

Intervjuare: Vill ni vara med och bestämma mer då, vad ni ska äta till mellanmål? 

Alla barnen: Jaaa. 

Intervjuare: Vill ni ha mer önskningar? 

Alla barnen: Ja. 

Kökspersonalen har tidigare haft en önskevecka där barnen fått önska vilka mellanmål de 

vill få serverade, men den har tagits bort då det inte gick att uppfylla alla barns 

önskningar. I detta visar sig också en dubbelhet när barnen ska göras delaktiga i 

praktiken, som tidigare beskrevs. Det finns flera viljor att tillgodose och samtidigt ska det 

också vara ett väl sammansatt mellanmål som följer riktlinjerna från Livsmedelsverkets 

dokument Nordiska näringsrekommendationer (2012) för att vara näringsriktigt. Här är 

det viktigt att hitta balansen mellan de vuxnas ansvar för att tillgodose barns 

näringsbehov och barnens önskningar (Bruselius-Jensen, 2015).  Här skulle mellanmålet 

istället kunna användas till ett lärtillfälle i förskolan genom att diskutera vad de olika 

ingredienserna har för betydelse i kroppen och varför man inte bara kan äta exempelvis 

kladdkaka. Detta kan också bidra till att göra barnen mindre neofobiska då de får lära sig 

vad olika råvaror är för något och det blir därmed mindre okänt för barnen.  

4.4 Konsten att få svar 

I fokusgrupperna framträdde att det som ofta definieras som ett mellanmål för vuxna inte 

behöver vara det för barn, vilket också Hillén (2013) visade i sin studie. Det svar vi vuxna 

förväntar oss angående vad som är ett bra mellanmål är inte nödvändigtvis det svar 

barnen ger oss. För vuxna kan ett bra mellanmål vara näringsrikt, varierande eller nyttigt, 

medan barnens svar, som tidigare nämnts, snarare handlade om smaken och utseendet: 

Intervjuare: Tycker ni kesokaka är ett bra mellanmål? 
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Alla barnen: Ja! 

Intervjuare: Varför är det bra? 

Barn: Smaken är god. 

Barn: Den ser god ut. 

Detta speglar även tidigare studier som visar att barn inte klassificerar livsmedel på 

samma sätt, utan att mat snarare delas in i smak, fast eller flytande tillstånd, färg och form 

(Matheson, Spranger, & Saxe, 2002). Hur maten smakar och ser ut är det som avgör om 

barnen tycker om det eller inte, vilket Swanson et al., (2013) också nämner i sin artikel. 

Det visar att barnens definition av vad ett bra mellanmål är inte är en slump utan för dem 

är det viktigaste att det smakar gott. 

När barnen ritade sina favoritmellanmål märktes det tydligt att de påverkades av 

varandra. Barnens blickar fördes till de andra barnens tallrikar under hela ritprocessen och 

de hämtade information och idéer hos varandra. Williams och Sheridan (2006) samt 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) menar att barn lär i samspel med 

varandra genom att observera och imitera i olika sammanhang. Det framgår i studier att 

barn i förskolan lär spontant av varandra i leksituationer, genom barnens kommunikation 

och handlingar samt att de både kan vara aktiva och passiva i diskussioner (Williams, 

2001). Det märktes också tämligen tydligt vilket barn i fokusgruppen som var den som 

ledde in de andra barnen på samma spår. En sekvens hämtad från ritövningen med barnen 

i fokusgrupp nummer två: 

Intervjuare: Vad ritar du? 

Barn: Kladdkaka. 

Efter någon minut tillfrågas ytterligare ett barn vad denne ritar: 

Barn: Kladdkaka. 

Ett annat scenario som uppmärksammades under fokusgrupperna var motsatsen till det 

som Bryman (2011) förklarar, nämligen att fokusgrupper syftar till att individerna ska 

argumentera med varandra och ifrågasätta åsikter hos de andra deltagarna vilket kan 

medföra att de ändrar sina egna åsikter och uppfattningar. I fokusgrupperna förde barnen 

inga direkta diskussioner eller argumentationer med varandra utan deras sätt att 
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kommunicera var via deras bilder och det var därifrån som de ändrade åsikter och 

uppfattningar utan att ge en direkt förklaring till varför. Trots det kunde barnen förklara 

vad de tyckte om med de mellanmål de ritat och de stöttade varandras önskemål och 

förslag. 

Studien av Wesslén et al. (2002) beskriver att barn i förskolan pratar mer om vad de 

tycker om än vad de inte tycker om. Det var övervägande fler barn som kunde förklara 

varför de tyckte om ett visst mellanmål än varför de inte tyckte om ett visst mellanmål. 

Intervjuare: Vad är det du tycker om med smoothien? 

Barn: För det ser ut som det smakar blåbär. 

Att förklara varför de inte tyckte om något var svårare: 

Intervjuare: Du tycker inte om keso, varför det? 

Barn: Hmm… vet inte. 

När barnen fick se de olika bilderna på mellanmålen som serveras på förskolan var det 

även till största delen det positiva och goda som barnen pekade ut och valde att förklara. 

Intervjuare: Då kan vi fortsätta till nästa bild. Här har vi pannkaksrullar. 

Barn: Jag vet vad som är gott! 

4.5 Barns deltagande i en utvecklingsprocess kring mellanmål 

Som tidigare nämnt är mellanmål extra viktiga för barnen får att de ska få i sig tillräckligt 

med näring då de inte orkar äta stora portioner samt för att de ska orka med hela dagen på 

förskolan (Livsmedelsverket, 2016). När barnen görs delaktiga i forskning och utveckling 

ska de få uttrycka sina åsikter och få tycka till om vad de vill förändra och utveckla. Det 

är viktigt att det görs utifrån barnens perspektiv samt att metodvalen är anpassade för 

barnets mognad (Bruselius-Jensen, 2015). När barnen i studien tillfrågades om de ville 

vara med och utveckla mellanmålen var de alla överens om att det ville de. 

Det var framför allt olika smaker som de ville ändra på och att de ville äta pannkakor 

oftare. 

Barn: Men vi äter aldrig pannkakor. 

Intervjuare: Äter ni aldrig pannkakor på förskolan? 
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Barn: Nej. 

Intervjuare: Någon gång har ni ätit det? 

Barn: Ja sådana här har vi ätit någon gång. *Pekar på pannkakor*. 

Som Barry Mayall (2000) beskriver är det viktigt att sätta sig in i barnens 

förståelsevärldar för att som forskare förstå vad de menar. 

Den dubbelhet som tidigare beskrivits när det gäller barns delaktighet är central att 

uppmärksamma när det gäller utvecklingen av mellanmålen på förskolan. Wyness (2006) 

påpekar att denna dubbelhet kan uttryckas genom att barn använder sin röst till att 

uttrycka önskemål om att de vuxna ska ta ansvar, beskydda dem och ge dem omsorg. 

“Barns perspektiv representerar alltså en värdefull och väsentlig kunskapsresurs om 

måltider. En kunskap som är väsentlig för dem som planerar måltider för barn” 

(Bruselius-Jensen, 2015, s. 111). När de nya recepten skulle utvecklas fick vi utgå ifrån 

barnens önskningar om smaker och vad de ville äta, men också använda råvaror så det 

blir ett väl sammansatt mellanmål med rätt balans mellan kolhydrater, protein och fett (se 

bilaga 5). Att bara lyssna på barnens önskningar om att det ska smaka gott och se 

tilltalande ut kan vara svårt eftersom det också ska vara ett väl sammansatt mellanmål 

rent näringsmässigt. Vår profession som gastronomer har därför betydelse för att kunna 

sätta samman rätt råvaror som smakar bra tillsammans och ser gott ut.  

I denna studie sågs barnen som någon form av ”medforskare” eller medaktörer i en 

utvecklingsprocess och vi bedömer att barnens deltagande kan placeras in i mitten av 

Roger Harts stege (Hart, 1997). Vidare har Mary Kelletts (2010) två av fyra indelningar 

om barnens roll i forskningen kopplats till vår studie, där både forskning om barn och med 

barn har använts. Barnen i studien har via fokusgrupperna bidragit med sina upplevelser 

och idéer kring vad de vill äta till mellanmål samt att de fått framföra synpunkter i ett 

sensoriskt gillandetest av mellanmål som bygger på deras idéer. Detta ligger i linje med 

vad läroplanen säger om att barns åsikter ska göras hörda och att de ska ha inflytande 

över sin tillvaro i förskolan (Skolverket, 2016).  

Dessutom diskuterar Christensen och Prout (2002) att det finns ytterligare ett sätt att tala 

om barns delaktighet i forskning; barn som objekt, barn som subjekt, barn som sociala 

aktörer och barn som aktiva deltagare i forskningsprocessen. I vår studie har barnen varit 
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sociala aktörer då de har fått lov att delta och förändra mellanmålen i förskolan och varje 

individs åsikter har tagits i åtanke vid utveckling av nya mellanmål. De har också varit 

aktiva deltagare i processen genom att de har blivit involverade och lyssnade på, vilket 

framkommer i barnkonventionen (Unicef, 2009). Det framkommer att barnens perspektiv 

är ett viktigt villkor för att få fram motivationen om goda måltider till, med och för barn 

(Rasmussen, 2006). 

James et al. (1998) skriver att barnperspektivet innebär att vi ser barnet som aktivt, 

kompetent och handlingskraftigt. Vidare menar Warming (2007) att det är betydelsefullt 

att arbeta med och engagera barn eftersom deras perspektiv ger oss kunskap om deras 

måltider och därmed är en nödvändig bricka i utvecklingen av måltider i deras miljö. 

Enligt Bruselius-Jensen (2015) finns det flera goda anledningar att involvera barns 

perspektiv och att göra barn delaktiga i de dagliga måltiderna, bland annat att deras 

perspektiv som konsumenter är unikt. Det är därför viktigt att barnen blir tillfrågade då 

deras perspektiv skiljer sig från hur de vuxna hade konstruerat mellanmålen. Genom att 

genomföra fokusgrupper med barnen och att låta dem tycka till om olika 

mellanmålsalternativ skapades förutsättningar för delaktighet kring måltidssituationen på 

förskolan idag. Förutom det Kampmann (2002) beskriver om att disciplineringen på 

förskolan har fått en annan utformning, bör barnen få ha inflytande över det som påverkar 

deras vardagsliv (Warming, 2007). Genom vår studie har barnen fått ett större inflytande 

över deras påverkan av mellanmål i förskolan och deras röst har blivit hörd. 

4.6 Relevans för ämnet Mat- och måltidskunskap 

Att undersöka hur barn kan vara delaktiga i utveckling av mellanmål i förskolan är 

relevant för ämnet Mat- och måltidskunskap. Studien bygger på flera delar av 

utbildningen där teori har varvats med praktik. Att arbeta med barn är en viktig del då 

kunskaper om mat och måltid är betydelsefulla att få i tidig ålder. Utbildningens tre 

områden, livsmedel, nutrition och hälsa samt matkultur och kommunikation, har 

involverats i studien. Flera olika kurser har varit till användning, som till exempel 

sensorik, näringslära, matkultur och produktutveckling 
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4.7 Förslag på vidare forskning 

Ytterligare forskning kan göras inom området för att vidare studera hur barn kan 

involveras och även kunna påverka den skolmiljö de spenderar mycket av sin tid i. 

Enskilda intervjuer skulle kunna ge en djupare inblick i barns tankar och åsikter, då de 

inte på samma sätt riskerar att påverkas av varandra. Det skulle också kunna göras studier 

där barnen får följa med in i köket och vara med och utveckla nyheter i köket. Det skulle 

också kunna göras studier där barnen får använda lera till att forma sina favoriträtter. Mer 

forskning bör göras med barn och av barn då deras röst är viktig och att de får lov att 

känna sig delaktiga i forsknings- och utvecklingsprocessen. 

5. Metoddiskussion 

Under denna rubrik kommer vi kritiskt granska våra valda metoder, både positivt och 

negativt, samt hur metodproblem har lösts. 

Den semistrukturerade intervjun med kökspersonalen var tänkt att ljudinspelas för att 

sedan transkriberas och kodas men utrustningen gav dålig ljudkvalitet vilket medförde att 

vi inte kunde transkribera intervjun som det var tänkt. Istället fick vi använda oss av de 

anteckningar som gjordes under intervjun för att sammanfatta det som var relevant för vår 

undersökning. Då studien hade som fokus att undersöka barnens perspektiv syftade denna 

intervju primärt till att vara en ingångsport till hur måltidssituationen ser ut idag. Bryman 

(2011) förklarar att en semistrukturerad metod är flexibel där respondenten får möjlighet 

att utveckla sina svar och vid behov ger metoden möjlighet till följdfrågor, vilket ger 

fördel för forskaren som kan styra över informationen som behövs.  

Syftet med att använda sig av fokusgrupper med barnen på förskolan grundar sig i att 

deltagarnas perspektiv och synsätt framkommer på ett annat sätt än i individuella 

intervjuer (Bryman, 2011). Fördelarna med denna metod är att forskaren kan skapa en 

förståelse av varför deltagarna tycker som de gör. Syftet med fokusgrupper är att 

individerna ska argumentera med varandra och ifrågasätta varandras åsikter vilket kan 

leda till mer realistiska beskrivningar av vad deltagarna tycker och tänker samt att de 

eventuellt ändrar sina egna uppfattningar och åsikter (Bryman, 2011). Att deltagarna 

ändrar sina åsikter och tankar kan även vara en nackdel. I vårt fall där studien handlar om 

barn i åldern 5-6 år kan ändrade åsikter bero på grupptryck från deras kompisar. 

Nackdelarna med fokusgrupper är att forskaren har mindre kontroll över 
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händelseförloppet och att datamaterialet kan bli svårt att analysera då det snabbt blir stora 

datamängder och att deltagarna pratar i mun på varandra (Bryman, 2011).  

Urvalet av barn till fokusgrupperna baserades på att vi önskade barn i de äldre 

åldersgrupperna på förskolan. Tidigare studier har visat att åldern på barnen har stor 

betydelse för deras medverkansmöjligheter och ålder innebär en viss kognitiv mognad 

och medvetenhet hos barnet (Christensen & Prout, 2002). Tre fokusgrupper har 

genomförts med barn på förskolan vilket gav ett bredare datamaterial än de två 

fokusgrupper som först var planerade. Sista fokusgruppen försökte än mer fokusera på 

barnens uppfattningar om vad som är ett ”bra mellanmål”, vilket hade varit svårt att få 

fram i de två första fokusgrupperna. Då vi valde att både låta barnen få rita och diskutera 

förskolans mellanmålsbilder i samma fokusgrupp var vi tvungna att välja ut barn som 

hade bra talförmåga. För att inte utesluta de barnen med mindre talförmåga hade en 

ritövning kunnat göras separat för att tillgodose deras önskemål och låta alla barn vara 

delaktiga oavsett deras talförmåga.  

Under fokusgrupperna blev barnen påverkade av varandras svar och önskemål, vilket 

naturligtvis är en del av att vara i en fokusgrupp, men som kan ha påverkat resultatet 

genom att något eller några barn fått extra stort utrymme i att definiera vad som är ett bra 

mellanmål. Som tidigare nämnt är visuella metoder bra att använda när barn deltar i 

forskning. Cox och Robinson-Pant (2003) förklarar att teckningar är en visuell strategi 

som kan hjälpa barnen att klargöra den punkten som diskuteras. Greig och Taylor (1999) 

menar att barnens teckningar ska avslöja vad de tycker men dock kan teckningarna tolkas 

fel av forskaren och därför är det viktigt att använda andra informationskällor som gör att 

den information som samlats in får hög trovärdighet. När barn ska beskriva olika begrepp 

kan deras skrift och tal begränsa dem och därför kan med fördel visuella metoder 

användas (Rudolph & Wright, 2015). Greene & Hill (2005) beskriver att använda sig av 

kreativa metoder kan vara ett sätt att få barnen att kommunicera. Young & Barrett (2001) 

menar också att ett större fokus på det visuella istället för det verbala kan göra att barnen 

får uttrycka sig i situationer där de annars inte skulle bli hörda. 

Inom sensoriken kan kategoriskalor användas för att till exempel mäta gillandet för en 

eller flera produkter (Albinsson, Wendin & Åström, 2013). I detta fall rangordnas inte 
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proverna utan varje prov bedöms individuellt på en skala (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, 

Swahn & Öström, 2014). 

Kvalitativa tester är flexibla, dynamiska och öppna och kan ge insikt om och 

förståelse för varför konsumenter tycker, tänker och gör på ett visst sätt. Samtidigt 

kan det öka kreativiteten och på så sätt fungera som en källa till nya idéer ( … ) 

(Albinsson, Wendin & Åström, 2013, s. 74). 

Då testet görs på barn rekommenderas att använda en skala med smileys istället för ord 

eller siffror. Vanligtvis innehåller skalan färre skalsteg, oftast fem eller sju, för att det inte 

ska bli för svårt med alltför många val (Albinsson, Wendin & Åström, 2013, s. 21). 

Sanoff et al (2001) skriver att smileys och ledsna miner är en effektiv teknik för att 

diskutera bra och dåliga poäng i deras skolmiljö, speciellt med yngre barn. På så sätt kan 

barnen ge uttryck för vad de gillar och inte gillar. Greig och Taylor (1999) menar också 

att denna metod fungerar på väldigt små barn genom att de kan beskriva sina känslor. 

Under det sensoriska gillandetestet påverkades inte barnen av varandras åsikter på samma 

sätt. Det kunde exempelvis sitta flera barn runt ett bord där alla utom ett barn gillade 

mellanmålet, och då vågade ändå detta barn säga sin uppfattning. Barnen kunde också 

uttrycka hur de tyckte om de två olika mellanmålen som de fick smaka och bedöma. Fler 

sensoriktest på ytterligare mellanmål hade kunnat genomföras för att få en större inblick i 

vilka smaker och utseende de gillar. 

6. Slutsats 

Ett gott mellanmål för barnen är något som smakar bra och ser tilltalande ut. Det 

populäraste mellanmålet bland barnen i denna studie är pannkakor. Barn kan göras 

delaktiga genom att de ges möjligheter att på olika sätt uttrycka sig genom olika visuella 

metoder som exempelvis måla och se på bilder, men också genom att tycka till om 

mellanmålen genom att använda smileys. Detta gör det lättare för dem att uttrycka sina 

åsikter. Dock kan det finnas utmaningar och svårigheter med att göra barnen delaktiga då 

det kan vara svårt att tolka och få fram deras idéer och synpunkter samt att barnens 

önskningar inte alltid överensstämmer med hur näringsinnehållet bör vara, men genom att 

använda flera visuella metoder kan de uttrycka sina åsikter och göras delaktiga.   
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Missivbrev 

  

 

Informationsbrev till vårdnadshavarna 

Hej! 

Vi heter Annika Stuhre och Maria Ottosson och vi läser gastronomiprogrammet på 

Högskolan Kristianstad. Vi ska göra ett examensarbete som handlar om att ta fram nya 

mellanmålsalternativ med längre mängd tillsatt socker och hur barnen på förskolan kan 

göras delaktiga i detta. Vi vill veta vad barnen tycker är ”ett gott mellanmål” och vad de 

tycker och tänker om mellanmålen på förskolan. 

Vår undersökning kommer ske på er förskola och kommer att bestå av en fokusgrupp med 

ert/era barn där barnen ska få komponera sitt favoritmellanmål med hjälp av rita och måla 

det på en papperstallrik. Vi kommer också diskutera med barnen om de mellanmål som 

serveras på förskolan nu, dels utifrån det som de ritat på papperstallrikarna, dels utifrån 

bilder som är tagna på olika mellanmål som serveras på förskolan idag. Barnen i 

fokusgruppen kommer att videofilmas för att vi ska kunna analysera och studera 

materialet flera gånger. Vi kommer att ta fram ett antal förslag på mellanmål som ert/era 

barn får provsmaka och bedöma utifrån en gillandeskala. Vid detta sensoriktest kommer 

vi ta hänsyn till eventuella allergier. För att kunna genomföra vår studie ber vi om ert 

skriftliga samtycke till att ert/era barn deltar i studien. Vi kommer även att fråga barnen 

själva om de vill delta genom att de också ger sitt muntliga samtycke.  

Deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst under tiden som studien pågår. 

Inga fokusgrupper eller provsmakningar kommer ske utan ert samtycke. Vi kommer 

endast att använda materialet till att färdigställa vår studie och därefter förstörs allt 

insamlat datamaterial. Inga namn på personer kommer att anges. 

Vår studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid Gastronomutbildningen 

vid Högskolan Kristianstad och finnas tillgänglig vid högskolans bibliotek samt DiVA 

(http://www.diva-portal.org/).  

http://www.diva-portal.org/
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OBS!! Samtyckesblanketten lämnas snarast. 

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.  

Annika Stuhre  Telefon:   Mail:  

Maria Ottosson  Telefon:   Mail:  

 

Medgivande 

Jag/vi har fått tagit del av information om examensarbete om förskolebarnens delaktighet 

i framtagningen av mellanmål med mindre tillsatt socker. 

             Jag/vi tillåter att mitt/mina barn får delta i Annika Stuhres och Maria Ottossons     

             studie om barnens delaktighet i framtagningen av nya mellanmål. Jag är 

införstådd med vad studien innebär och jag tillåter att Annika och Maria får genomföra 

fokusgrupp och provsmakningar. Jag är införstådd med att jag när som helst kan avbryta 

mitt/mina barns deltagande i studien. Uppgifter som framkommer skyddas och är 

sekretessbelagda. All information kommer förstöras efter att examinationsarbetet är 

avslutat. 

            Jag/vi tillåter inte att mitt/mina barn deltar i studien om barnens delaktighet i  

            framtagningen av nya mellanmål.  

Barnets/barnens namn: 

________________________________________________________ 

Samtliga vårdnadshavarnas 

Underskrift: 

________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

_________________________________________________________ 

Underskrift: 

________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

_________________________________________________________ 

Ort: _________________________ Datum: ________________________ 
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Informationsbrev till pedagogerna 

Hej! 

Vi heter Annika Stuhre och Maria Ottosson och vi läser gastronomiprogrammet på 

Högskolan Kristianstad. Vi ska göra ett examensarbete som handlar om att ta fram nya 

mellanmålsalternativ med längre mängd tillsatt socker och hur barnen på förskolan kan 

göras delaktiga i detta. Vi vill veta vad barnen tycker är ”ett gott mellanmål” och vad de 

tycker och tänker om mellanmålen på förskolan. 

Vår undersökning kommer ske på er förskola och kommer bestå av fokusgrupper där 

barnen kommer få komponera sitt favoritmellanmål med hjälp av att rita och måla detta 

på en papperstallrik. Vi kommer också diskutera med barnen om de mellanmål som 

serveras på förskolan, dels utifrån det som de ritat på papperstallrikarna, dels utifrån 

bilder på olika mellanmål som serveras på förskolan idag. Ni pedagoger kommer att ta 

bilder av mellanmålen under en veckas tid, och dessa bilder kommer att användas som 

underlag till fokusgrupperna med barnen. När nya recept är framtagna kommer barnen få 

provsmaka dessa och utifrån en gillandeskala tycka till om mellanmålen.  

Deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst under tiden som studien pågår. 

Vi kommer endast att använda materialet till att färdigställa vår studie och därefter 

förstörs allt insamlat datamaterial. Inga namn på personer kommer att anges.   

Vår studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid Gastronomutbildningen 

vid Högskolan Kristianstad och finnas tillgänglig vid högskolans bibliotek samt DiVA 

(http://www.diva-portal.org/).  

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.  

Annika Stuhre  Telefon:   Mail:  

Maria Ottosson  Telefon:   Mail:  

 
 

 

http://www.diva-portal.org/
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Medgivande 

Genom min underskrift ger jag mitt godkännande att delta i Annika Stuhres och Maria 

Ottossons studie om barnens delaktighet i framtagningen av nya mellanmål med mindre 

tillsatt socker. Jag är införstådd med vad studien innebär och jag tillåter att Annika och 

Maria får använda de bilder som tas på mellanmålen som serveras i förskolan. Inga personer 

kan identifieras på bilderna. Jag är införstådd med att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande i studien. Inga namn på personer kommer att anges och allt datamaterial 

kommer förstöras efter att examensarbetet är avslutat.  

 

Underskrift: _______________________________________________ 

Namnförtydligande: _________________________________________ 

Ort: ________________________  Datum: ______________________ 

 

8.2 Bilaga 2: Intervjuguide till kökspersonalen  

Den här intervjun kommer att handla om mellanmål i förskolan och vi kommer att ställa 

lite frågor kring detta, hur ni tänker kring mellanmålen, vad som är viktigt osv.  

Först skulle vi bara vilja ställa några bakgrundsfrågor till er:  

Hur länge har du arbetat i köket här på förskolan? Har du arbetat i andra kök tidigare? 

Vad har du för utbildning? 

Hur ser er arbetsfördelning ut? (vem gör vad?/vem ansvar för vad?) 

Vad har ni för policy kring den maten som lagas?   

     - Serverar ni specialkoster? 

     - Hur mycket mat lagar ni från grunden? 

Hur mycket kan ni påverka kring vilka råvaror som köps in?  

Hur beslutas det kring vad som ska serveras? Menyplaneringen? 

Vad är ett bra mellanmål till barnen här på förskolan?  

     - Finns det några skillnader mellan barn i olika åldrar? 
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Vad är viktigt när det gäller utformningen (innehåll) och planering av mellanmålen? 

Använder ni tillsatt socker i mellanmålen?  

Är det något du/ni skulle vilja ha möjlighet att ändra på när det gäller mellanmålen? 

Är ni missnöjda med något kring mellanmålen idag? 

Är barnen delaktiga i de mellanmål som serveras idag? Kan de påverka vad som serveras? 

     - Om nej, varför inte? Skulle de kunna göras delaktiga på något sätt? 

Något övrigt ni vill tillägga? 

 

8.3 Bilaga 3: Intervjuguide till fokusgrupper 

Vad gillar ni att äta till mellanmål? Varför? 

Om de gillar macka, vad är bästa pålägget? Varför? 

Vad ska det vara för smak på smoothie? Varför? 

Vilken typ av bröd gillar ni? Varför? 

Vilket av de mellanmålen som serveras på förskolan tycker ni bäst om? Varför? 

Saknar ni något till mellanmål? I så fall vad skulle ni vilja ha mer? 

Vad tycker ni är ett ”bra mellanmål”? T ex på följdfrågor kan vara:  

     - Vad är det som gör att det blir ett bra mellanmål? Varför?  

     - Vad är det som gör att det inte blir ett bra mellanmål?  

Får ni bestämma vad det ska vara till mellanmål ibland? 

 

8.4 Bilaga 4: Recept på mellanmål 

Bananpannkaka 

3-4 portioner 

 

1 banan  

3 ägg 
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1 dl fiberberikade havregryn 

 

Gör såhär: 

Mixa allt med en stavmixer, stek sedan små plättar. 

 

Jordgubbssylt 

10 portioner 

 

500 gram jordgubbar 

vatten  

potatismjöl 

1 knivsudd citroncest  

1 tsk vaniljpulver 

 

Gör såhär: 

Häll jordgubbarna i en gryta och fyll med vatten så jordgubbarna precis täcks. Koka upp 

och låt koka i några minuter så jordgubbarna blir mjuka. Ta av från plattan och mixa till 

en slät konsistens. Ta sedan plattan till spisen igen och red av med potatismjöl till önskad 

konsistens. Tillsätt vaniljpulvret och citronzesten och ställ svalt till servering.  

 

Smoothie bowl 

1 portion 

 

2 dl naturell yoghurt 

½ banan  

4-5 jordgubbar 

1 krm vaniljpulver 

 

Gör såhär: 

Mixa banan, vaniljpulver och 1 dl yoghurt med stavmixer, mixa jordgubbar och yoghurt 

med stavmixer och häll upp de båda smakerna i en skål och servera. 
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Granola müsli 

cirka 7 dl till 15 portioner 

 

4 dl fiberberikade havregryn 

1 dl boveteflingor 

1 dl pumpakärnor 

1 dl riven kokos 

1 dl äppeljuice osötat 

½ dl solrosfrö 

½ dl rapsolja 

1 krm vaniljpulver 

 

Gör såhär: 

Sätt på ugnen 175 grader. Häll upp alla torra ingredienser och häll över olja och juice och 

blanda samman. Häll upp på en plåt och sprid ut det jämt. Rosta det i ugnen i 20 minuter. 

Ta ut plåten efter halva tiden i ugnen och rör runt så det blir jämnt gräddad. Låt svalna, 

klart för servering. 
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8.5 Bilaga 5: Näringsberäkningar av mellanmål 
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8.6 Bilaga 6: Diagram över gillandetestet 
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8.7 Bilaga 7: Barnens ritningar 

 

 

 

        

Bild 1: Fisk, potatis och sås. 
                  

Bild 2: Korv med bröd, pannkaka, jordgubbe, 

blåbär, björnbär, våffla, glass, smoothie, kladdkaka 

och spagetti med köttfärssås. 

     

Bild 3: Vattenmelon och 

vaniljyoghurt. 
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Bild 4: Vattenmelon, yoghurt, 

korv med bröd och pannkakor. 

    

Bild 5: Kladdkaka, jordgubbe 

och pannkaka. 

     

Bild 6: Spagetti och köttfärssås, 

korv och mos, björnbär, 

jordgubbe och våffla. 

   

Bild 7: Korv, glass, jordgubbe, 

kladdkaka och korv med bröd. 

  

Bild 8: Banan, kladdkaka, 

jordgubbe och blåbär. 

 

Bild 9: Pannkaka. 
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8.8 Bilaga 8: Förskolans Instagrambilder  

 


