
 

  

    
     

  

            
         

            
              

            
            

         
             

        
          

          
  

     
            

           
             
               

             
          
           
           

             
            

           
          

            
        

    
            

           

Förskolebarns bilder av goda
måltider och insekter som mat 
Maria Nyberg 

Våra relationer till mat och måltider är ofta många och komplexa. 
Redan under barndomen etableras uppfattningar om vad som är möj-
ligt att äta och när, men under denna tid skapas också föreställningar 
om vad som är en god måltid. Detta kapitel utgår ifrån två studier som 
på olika sätt handlar om förskolebarns bilder av mat och måltider. Den 
ena studien genomfördes på en förskola i Danmark bland barn 4–6 år 
gamla där barnen i mindre grupper tillsammans skulle visuellt illu-
strera sina bilder av den goda måltiden i förskolan. I den andra studien 
utforskades förskolebarns uppfattningar om insekter som mat. Båda 
studierna har utgått ifrån ett deltagarbaserat perspektiv på barn där 
olika visuella metoder med kreativa inslag använts som centrala delar 
i datainsamlingen. 

Barn, mat och måltider 
Barn socialiseras tidigt in i en viss matkultur vilket innebär vad som 
äts och när, men också tillsammans med vem. Föreställningar om mat 
och ätande anläggs tidigt och barn lär sig att kategorisera mat i vad 
som är ätligt och inte, men också vad som är gott och inte, nyttigt och 
onyttigt och så vidare (se t ex Lafraire et al., 2016; Tatlow-Golden et 
al., 2013). Barndomens matvanor blir ofta en referenspunkt för hur 
mat även senare i livet bedöms och värderas, men också kategoriseras. 
Barn i förskoleåldern beskrivs dock ofta vara neofobiska, det vill säga 
de är försiktiga, skeptiska och kanske till och med rädda för att smaka 
ny mat och okända maträtter (Pliner & Salvy, 2006). Samtidigt är barn 
ofta nyfikna och vill upptäcka världen och tingen i dess omgivning. 
Genom att smaka utforskas omgivningen. Detta gäller inte minst små 
barn som kan uttrycka stort intresse av att till exempel äta insekter 
som en del i detta upptäckande (Mitsuhashi, 2010). 

Förskolan som måltidsarena 
Det lilla barnet möter mat och måltider i olika sociala och kulturella 
sammanhang. Hemmet är ofta den första arenan för barns möte med 
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maten, men både förskola och skola spelar stor roll för barns sociali-
sering in i maten och måltidernas både kända och okända koder (Pers-
son Osowski & Mattsson Sydner, 2012; Wesslén, Sepp & Fjellström 
2002). Både skola och förskola har identifierats som viktiga arenor för 
barns lärande om mat, men också för preferenser, attityder och för-
hållningssätt till mat och ätande (Atik & Ertekin, 2013; Wiseman & 
Harris, 2015; Sepp & Höijer, 2016). Ofta är det i dessa välkända soci-
ala sammananhang som barnet vågar smaka på mat som är ny och 
okänd (se t ex Addessi et al., 2005). Genom att iaktta och prova ny 
mat i välkända kontexter har det visat sig att barns neofobi också kan 
reduceras (Pliner & Stallberg-White, 2000). I förskolan kan barns ny-
fikenhet kring mat stärkas, och förskolan kan bli en arena för att just 
bekanta sig med nya livsmedel, smaker och konsistenser. 

Utifrån barnperspektivet ges barnet en aktiv, deltagande roll i sitt eget 
liv, vilket också innebär rätten att bli lyssnad på och involverad i de 
beslut som rör barnet i det dagliga livet (Qvortrup et al., 1994; Johans-
son et al., 2009). Denna grundsyn har sitt ursprung i FN’s barnkon-
vention och bygger på att barnet är experten i det egna livet, och där 
barnets tankar, känslor och behov ska beaktas och tillvaratas (Clark, 
2010). Detta gäller också i relation till maten och ätandet (Bergström 
et al., 2010). Därmed vilar barnperspektivet på såväl etiska grunder 
som på vikten av att ta tillvara värdefull kunskap och erfarenheter. 

Det finns olika sätt att försöka sätta ord på barns delaktighet, där 
begrepp som inflytande, medbestämmande och deltagande också 
används (Johannesen & Sandvik, 2009). I detta kapitel används dock 
begreppet delaktighet, som egentligen inte handlar om att bestämma, 
utan att ingå i en gemenskap där alla har rätt och möjligheter att bli 
hörda, och vars uppfattningar och behov inkluderas och respekteras. 
”Det handlar om hur människor samspelar, lyssnar till och respekte-
rar varandra i en gemenskap” (Johannesson & Sandvik, 2009, s. 31). 
Detta gäller både barn och vuxna. Förskolan är ett exempel på en 
sådan gemenskap och måltiden ett sammanhang där delaktighet både 
kan komma till uttryck och stärkas. Genom maten och måltiderna 
kan delaktighet bli en integrerad del av vardagen i förskolan. 

I den svenska skollagen, som inbegriper såväl förskola som skola, 
framgår det att den verksamhet som bedrivs i alla avseenden ska utgå 
ifrån barnets behov och att barnet både ska lyssnas på, inkluderas och 
göras delaktig utifrån dennes förutsättningar. Förskolan ska därmed 
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möjliggöra barns delaktighet och inflytande i det som rör barnet. Bar-
nens perspektiv är viktiga för att vi ska kunna lära om hur de upple-
ver, bedömer och värderar mat och måltider i olika sammanhang, men 
också i utvecklingen av måltiderna i förskolan. Måltiderna är centrala 
mötesplatser både mellan barn och mellan barn och vuxna där barnen 
på olika sätt kan göras delaktiga. I de Nationella riktlinjerna för mål-
tiderna i förskolan (Livsmedelsverket, 2016) skrivs också fram hur 
barnens engagemang i och kring måltiderna kan göras både lekfullt 
och lärorikt, och att måltiderna är ”en viktig del av förskolans demo-
kratiarbete” (Livsmedelsverket, 2016, s. 10). Som en del i dessa rikt-
linjer ingår också den så kallade måltidsmodellen, där måltidens olika 
delar inkluderas. Måltiden är något mycket mer än maten på tallriken, 
och här framhålls också vikten av att utgå ifrån, lyssna på och invol-
vera matgästen, dvs barnet, och dennes erfarenheter, intressen, behov 
och åsikter kring vad som är viktigt. 

Att lyssna på barns röster om mat och måltider 
Det finns olika sätt att både lyssna, inkludera och involvera förskole-
barn i maten och måltiderna. I litteraturen har begreppet ”voice(s)” 
använts som ett sätt att ge uttryck för pluraliteten i barns röster, men 
också komplexiteten i lyssnandet av och på dessa (Spyrou, 2011; 
Lomax, 2012; Eldén, 2012). Samtidigt betonas vikten av att just 
lyssna in olika röster, att kontextualisera barns röster, men också att 
inte falla in i antagandet om att det skulle vara möjligt att finna ”en 
sann röst” med hjälp av vissa metoder och angreppssätt. I diskussion-
erna om metoder i forskning med barn lyfts ofta vikten av att använda 
metoder och angreppssätt som inte endast vilar på verbal kommuni-
kation (speciellt för yngre barn) (se t ex Clark, 2010). Barn uttrycker 
sig på en rad olika sätt, och i forskningssammanhang är det viktigt att 
vara lyhörd och öppen för att lyssna på olika sätt. Genom olika typer 
av visuella och kreativa metoder tillåts barn använda andra verktyg i 
sin kommunikation med forskaren men också som en del i en interak-
tiv process att tillsammans med andra barn berätta något för forskaren. 
Att kombinera fokusgrupper med olika visuella inslag har också re-
kommenderats i forskning med yngre barn (Hilppö et al., 2017; Pim-
lott-Wilson, 2012). Vidare är det viktigt att använda metoder som 
upplevs meningsfulla, roliga, lekfulla och inspirerande (Banister & 
Booth, 2005). Exempel på visuella metoder kan vara att be barnen rita 
eller måla, men det kan också handla om att man använder bilder av 
olika slag, antingen som forskaren tar med sig eller som barnen själv 
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får ta eller uppmuntras att finna (se t ex Bruselius-Jensen, 2014). 
Olika typer av rollspel eller andra artefakter såsom leksaker, har också 
omnämnts som tänkbara att använda. Dessa metoder bygger på att låta 
barnen på olika sätt berätta något och att låta dem uttrycka sina tankar 
och känslor (Rudolph & Wright, 2015). En teckning eller bild kan 
analyseras utifrån vad den föreställer, men en bild kan också utgöra en 
plattform för att prata om ett visst tema, och en plattform för interakt-
ion. Visuella och kreativa metoder kan därmed användas både för att 
öka förståelsen för hur barn resonerar och tänker kring något så var-
dagligt som mat och måltider, och för att utveckla och förändra en 
måltidssituation. Båda dessa är exemplifierade i de två studier som 
beskrivs nedan. 

Två empiriska nedslag 

Barns bilder av den goda måltiden i förskolan 
Syftet med denna studie (Nyberg, 2019) var att utforska förskolebarns 
(4–6 år) bilder av den goda måltiden i förskolan genom att använda 
visuella och deltagarbaserade metoder. Syftet var också att utforska 
hur barnen skulle kunna bli delaktiga i utvecklingen av måltiderna i 
förskolan. Studien genomfördes på en förskola i Köpenhamn och i 
samverkan med Köpenhamns Mathus, en organisation med fokus på 
utveckling av de offentliga måltiderna i Danmark. Totalt medverkade 
21 barn i åldrarna 4–6 år (13 flickor och 8 pojkar). Barnen fick i 
mindre grupper om 2–3 barn rita, måla och använda bilder för att till-
sammans på ett stort vitt papper skapa det som för dem var viktigt för 
att det skulle bli en god måltid i förskolan. Två grupper fick samtidigt 
rita och skapa deras bilder av den goda måltiden och därefter samla-
des de båda grupperna i en gemensam fokusgrupp där de fick berätta 
för varandra vad de gjort. Varför hade de ritat vissa saker eller använt 
vissa bilder, vad var det som var viktigt och varför? Genom att för-
söka sätta ord på det som de skapat och genom att peka och visa fram-
trädde också här till stor del deras idéer om vad en god måltid kunde 
vara i förskolan. Grupperna fick sedan kommentera varandras bilder 
och prata om vad de själva tyckte, baserat på bilderna. Det visuella 
blev således något att ta utgångspunkt i och prata kring. 

Studien visade att barn relaterar till olika aspekter av måltiden i sina 
visualiseringar, där maten, men också rummet fick framträdande rol-
ler. Att skapa ”hygge” (danskt ord för mysigt och/eller trevligt) och 
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att det skulle vara ”hyggeligt” på olika sätt framkom, vilket framför 
allt skapades genom olika bordsartefakter såsom dukar, ljus och övrig 
dekoration. Vidare gav barnens visualiseringar uttryck för en lekfull-
het och en lust att måltidsrummet också skulle omges av lek, kreativi-
tet och fantasi. 

Bilderna visade på mångfalden i barns röster och komplexiteten i 
lyssnandet, men också vikten av att vara öppen för denna, och där det 
konkreta skapandet och de visuella metoderna både hjälper forskaren 
att lyssna och barnet att berätta. Och den vägen är sällan rak. Som 
exempel kan nämnas en pojke som efter att ha målat vitt på pappret 
och berättat att det var golvets färg, tog svart färg och målade över det 
vita. På frågan om vad det var som var svart svarade pojken att det var 
smuts, därför sa han att när det var smutsigt inomhus så fick barnen 
ofta vara utomhus, och ibland även äta utomhus, och det uppskattade 
han. Utifrån detta kunde vi prata om vad det var som var bra med att 
äta utomhus och hans upplevelser av den goda måltiden kunde alltmer 
ta form. 

Exempel på teckning som barnen ritat kring den goda måltiden i för-
skolan. 
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Bilderna och de efterföljande fokusgrupperna gav också tillsammans 
underlag för hur förskolan skulle kunna arbeta med måltiderna där 
barnens röster kunde involveras. Inte sällan reduceras måltiden till hur 
barnen kan göras delaktiga i själva maten, men utifrån vetskapen att 
måltiden är betydligt mer omfattande än bara maten, ges här verktyg 
för att inkludera barnen på ett annat sätt i måltiderna. I barnens bilder 
av den goda måltiden i förskolan framkom betydelsen av dukningen 
på bordet och om hur rummet var inrett. När det är tid för måltid 
transformeras ofta rummet, från att vara ett lekrum till att bli ett mål-
tidsrum. Att markera denna övergång med hjälp av olika artefakter 
kan därmed vara betydelsefullt. Genom barnens visualiserande av 
dessa rumsliga aspekter av den goda måltiden utvecklades bland annat 
idéer på förskolan om att barnen skulle tillverka bordsdekorationer 
till måltiderna och att arbeta med olika typer av måltider som också 
skulle åtföljas av olika typer av dukningar och dekorationer. Detta var 
ett sätt att använda resultaten från studien in i verksamheten och göra 
barnen delaktiga i arbetet med att skapa goda måltider i förskolan. 

Uppfattningar om att äta insekter bland förskolebarn 
Uppfattningar om vad som är mat och inte blir speciellt intressant att 
studera när det handlar om att äta insekter. I denna studie utforskades 
förskolebarns uppfattningar om insekter som mat (Nyberg, Olsson & 
Wendin, 2020). Medan insekter inte är eller har varit en del av den 
svenska kosten, är det däremot en vanligt förekommande ingrediens 
i många andra länders matkulturer, inte minst i delar av Asien, Afrika 
och Sydamerika. Under senare år har dock insekter som mat alltmer 
kommit att diskuteras i relation till en hållbar matproduktion och kon-
sumtion, och i flera europeiska länder har också insekter godkänts 
som mänsklig föda. Detta är dock ännu inte fallet i Sverige, däremot 
väntas ett sådant beslut inom en snar framtid. Insekter ligger därmed 
i ett sorts gränsland mellan vad som kan uppfattas som mat och icke-
mat och att utforska hur små barn, som framtidens konsumenter, tän-
ker och förhåller sig till insekter som mat är därmed både intressant 
och relevant. 

I studien medverkade 13 barn (8 flickor och 5 pojkar) i åldrarna 4–5 
år på en förskola i södra Sverige. För att möta barnen i deras föreställ-
ningar och tankar om att äta insekter genomfördes totalt tre fokus-
grupper i studien. Som en del av fokusgrupperna användes visuella at-
tribut för att underlätta samtalet med barnen om insekter som mat. Ett 
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stort vitt papper användes där tre ”smiley-figurer” ritades i översta 
kanten av pappret, föreställande en glad figur, en ledsen figur och en 
figur som var neutral. Barnen fick titta på totalt 8 bilder av såväl hela 
insekter som maträtter och produkter där insekter använts som en in-
grediens men där det inte var synliga insekter på bilden. Bilderna visa-
des en i taget, och utifrån dessa pratade barnen om sina uppfattningar 
om att äta insekter och om deras känslor och tankar i relation till detta, 
och de fick därefter tillsammans försöka enas om var på pappret de 
skulle vilja placera bilden. Placerades bilden under den glada figuren 
innebar det att den skulle kunna gå att äta, medan den inte upplevdes 
kunna ätas om den placerades under den ledsna figuren. Därmed un-
derlättades samtalen med barnen genom bilderna men också genom 
den förhandling mellan barnen som blev resultatet när de skulle be-
sluta under vilken smiley-figur som respektive bild skulle hamna. Ut-
över bilderna användes även en liten plastburk med torkade mjölmas-
kar som ”trigger” kring barnens tankar och uppfattningar om att äta 
olika typer av insekter och hur dessa skulle kunna ätas. Att inte bara 
visa bilder utan också iscensätta ett interaktivt moment där bilderna 
skulle placeras ut, upplevdes skapa engagemang och lustfylldhet hos 
barnen. 

Studien visade hur barnen balanserade mellan å ena sidan en nyfiken-
het och fascination kring insekten och möjligheten att äta denna, hur 
den skulle kunna fångas och vad den skulle smaka, å andra sidan en 
rädsla och osäkerhet kring att faktiskt stoppa insekterna i munnen. 
Dessutom gav barnen uttryck för att man faktiskt inte fick äta insekter, 
och därigenom också satte fingret på en normativitet kring mat och 
ätande som ofta grundläggs tidigt. 

Sammanfattning och konklusion 
Mat är något som i stor utsträckning är socialt och kulturellt definie-
rat. Kulturen vägleder oss kring vad som betraktas som mat och inte, 
men också när, var och tillsammans med vem som denna mat ska in-
tas (Pliner & Salvy, 2006). Vi människor kan äta väldigt mycket mer 
än det som vi väljer att lägga på vår tallrik. Vad som definieras som 
mat och inte skiljer mellan kulturer och är ofta en följd av olika kultu-
rella föreställningar, idéer och normer om vad som är ätbart och inte. 
Dessa föreställningar, idéer och normer är också en del av den tidiga 
socialiseringen in i matens värld som barnet möter. Det lilla barnet 
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kan entusiasmerat stoppa daggmasken i munnen varav mamma för-
tvivlat ropar till ”nej, den får du inte äta”. Samtidigt som mamma ut-
trycker nöjdhet när barnen har ätit upp alla sina grönsaker på tallriken. 
I och genom våra relationer och interaktioner med omgivningen och 
de arenor och sammanhang som barnet befinner sig på, skapas och 
vidmakthålls dessa kulturella föreställningar. 

Barns tankar kring och relationer till mat präglas också av olika käns-
lor, fantasi och nyfikenhet. Spänningsfältet mellan nyfikenhet och räd-
sla för att prova ny mat och okända livsmedel är ofta som allra tydlig-
ast just under förskoleåren. Det gör det också extra viktigt att ta sig tid 
att lyssna på barnens tankar och idéer om mat, men också vad som 
skulle kunna bli mat och i så fall hur. I studien om barns uppfattning-
ar om att äta insekter framkom till exempel hur barnen poängterade 
vikten av att insekten inte levde när man skulle äta den. Bara den var 
död så skulle den nog gå att äta. Tankar om matens färger, former 
och smaker gör också barn till utmärkta idégeneratorer, inte bara i de 
nuvarande måltiderna utan också i skapandet av framtidens mat och 
måltider. 

Barn ger uttryck för sina tankar och upplevelser på olika sätt. Styrkan 
i att använda visuella och kreativa metoder är att skapa möjligheter att 
möta barnen genom olika uttryckssätt, inte bara de verbala. Utmaning-
arna är många att i forskningssammanhang utforska människors relat-
ioner till något så vardagligt som mat och måltider. Detta gäller för 
människor i alla åldrar. Visuella och kreativa metoder skapar plattfor-
mar för interaktion och delaktighet, men de stärker också möjligheten 
att kunna lyssna och få syn på barns olika röster i relation till maten 
och måltiderna. Detta är betydelsefullt både för att förstå barns tankar 
om mat och måltider, och som en del i att kunna utveckla barns mål-
tider på olika arenor. 
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