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Förord 

 

Jag vill i första hand tacka Åsa Öström för inspiration till ämnet Sapere och tidig handledning 

under vintern 2017. Det är tack vare ditt stöd som jag valde att gå vidare med detta som 

examensarbete. Jag vill även tacka min handledare Richard Ahlström för sitt stöd, William 

Tham för sitt gedigna förhandsgranskningsarbete och övriga studenter som har bidragit med 

konstruktiv feedback under seminarium. Utan er hade detta arbetet inte varit möjligt. 
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Inledning 

 

”I sagans skog där snurrar sagans slända och spinner tråd som blank som solen är. I sagans 

skog kan nästan allting hända och nästan allting händer där” 

 

- Hellsing, 1945 

 

Att hitta tid och energi att äta hemlagad mat tillsammans i en familj med små barn är och har 

nog alltid varit en utmaning. Med ökad ohälsa, en växande global population och ett klimat i 

förändring är det också avgörande för framtiden att våra barn får en god relation till mat lagad 

från grunden och vanor som kommer att främja både deras hälsa och klimatet. Syftet med 

denna studien är att undersöka hur sagor med övningar grundade i Sapere-metoden kan 

underlätta för den gemensamma måltiden i hemmet hos barnfamiljer. 

 

Relevans för ämnet Måltidsvetenskap och värdskap 

 

Denna studien är relevant för ämnet Måltidsvetenskap för att den just fokuserar på måltiden. 

Den måltiden som utspelar sig i hemmet och i vardagen där våra barn lär sig hur, när och vad 

man ska äta. Måltiden i hemmet är avgörande för barnens första matminnen och sinnesintryck 

och hur deras relation till måltiden blir i vuxen ålder (Sapere International, 2015). Det just 

under barndomen som grunden för social kompetens och hälsosamma vanor läggs 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). I enlighet med vad Bahr Bugge (2005) skriver så är 

middagsbordet är en socialt meningsfull plats i människors vardag. Det fungerar som både ett 

fysiskt identifierbar plats där familjemedlemmar samlas, men det är också en symbolisk plats 

där familjen kan uppfylla sina förhoppningar och drömmar om familjelivet (ibid.).  

 

Det är även min plikt som Måltidsekolog att arbeta tvärvetenskapligt och väva samman 

ämnesområdet Måltidsvetenskap och värdskap med Miljövetenskap. Därmed är hållbarhet ett 

självklart tema i denna studie. Barnen är vår framtid och de som kommer ärva vår, i vilket 

skick vi än lämnar den i. Att lägga grund för matglädje och en växtbaserad kost är inte bara 

en stor fördel för barnens hälsa och livskvalité, utan ett avgörande steg mot en hållbar 

framtid. 
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Teoretisk Bakgrund 

 

Sagor är kultur. Muntliga berättelser är något vi människor ägnat årtusenden åt i uppfostrande 

såväl som samhällsbyggande och underhållande syfte (Walker, 2005). I skrifter från så tidigt 

som 1700 B C beskrivs det att Faraon Cheops var förtjust is sagor, och många av de som 

överlevt från denna tid liknar de vi läser idag (Ibid.) I Sverige har sagor använts som ett 

redskap för att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, barnpsykologer och andra 

aktörer på Karolinska universitetsjukhuset i Huddinge (DN, 2008). Myndigheten för 

skolutveckling har beviljat ekonomiskt stöd för projektet "Barnet – en hjärtesak" som 

fokuserar på en så kallad lekterapi som med bidrag från Stockholms läns landsting starta en 

berättarbyrå som besöker de olika barnavdelningarna (Ibid.). Projektet tar inspiration från 

Allison Cox; socialarbetare, teraput och proffesionell sagoberättare som ägnat sig åt 

sagoberättande i USA under de senaste 20 åren (Cox & Albert, 2003). Hon påstår att 

berättelser utvecklar, lugnar och roar barnen som i många fall svarar med att analysera sagan, 

hittar på andra slut, måla och interagerar eller så upplever de att deras känslor resonerar i 

sagans karaktärer (Ibid.).  

 

Sagor och sagoberättande är med andra ord en potentiell del i barnens mentala välbefinnande. 

WHO (2011) skriver hur människas välbefinnande även på i vilken utsträckning 

hälsotillståndet, mentalt och fysiskt, möjliggör delaktighet och utveckling. Därmed skapades 

en europastrategi, Hälsa 21 (Ibid.) som innefattar 21 mål som syftar till att ge alla människor 

en hög livskvalitet genom livet. Ett av målen handlar om att barn ska bli hälsosammare fram 

till år 2020 och ett av undermålen syftar på att barn och ungdomar ska ha bättre kunskaper 

om livet samt kapacitet nog till att göra hälsosamma val.  

 

Livskvalité och hälsa är även relaterat till vilken typ av mat som konsumeras. Personer som 

har kött som sin huvudsakliga proteinkälla uppvisar förhöjd risk för hjärtkärlsjukdom till 

skillnad från de som väljer protein från växtriket (Tharrey, Marotti, Mashchack, Barbillon, 

Delarette & Fraser, 2018). En kost med mindre kött och mer vegetabilier är även hållbar ur 

ett miljöperspektiv och kan bidra till en hållbar utveckling (Lacour & Seconda, 2018). Trots 

forskning som visar att köttkonsumtionen måste minska har den svenska köttkonsumtionen 

ökat med 40% mellan 1990 och 2017, då vi slog rekordet med 88 kg kött per person och år 

(Naturvårdsverket, 2017) 
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En studie av Enghardt Barbieri, Pearson & Becker (2003) visar att mellan 17-23 procent av 

barn idag är överviktiga. Resultaten stämmer väl överens med en studie genomförd i Sverige 

på skolbarn i fyra städer där 22 procent av barnen led av fetma eller övervikt (Lager, Fossum, 

Rorvall & Bremberg, 2009). Nordiska Näringsrekommendationer, NNR, (Livsmedelsverket, 

2012) menar att en diet med lågt intag av rött kött och charkprodukter, socker och salt och 

istället ett högt intag av frukt och grönt, fisk och nötter bidrar till en god och långsiktig hälsa. 

Tyvärr är detta en bra bit från verkligheten. En studie från på 10 000 barn (Svensson et al., 

2014) visar att svenska barn i genomsnitt åt 308 gram sockerrika livsmedel och 97 gram 

sockerarter i form av vanligt socker, fruktos och laktos varje dag. Detta motsvarar 26 procent 

av det totala energiintaget (Ibid.). Idag är rekommendationen enligt livsmedelsverket högst 

10 procent (Livsmedelsverket, 2012). 

 

Barn och sinnen 

 

Barnets sinnesintryck och minnen skapas med hjälp av bland annat smak, lukt, syn och 

hörsel. För att kunna förstå en sinnesupplevelse och dess inverkan på barnets matvanor måste 

vi därmed förstå sinnena i sig. 

 

En smak är när ämnen når smakreceptorerna som reagerar de med att sända nervsignaler till 

hjärnans smakcentrum för att där omtolkas till en smakupplevelse (Mossberg, Gustafsson, 

Öström, Jonsäll &  Swahn, 2014). Vårat smaksinne utvecklas i fosterstadiet och en del av 

våra smakpreferenser är medfödda. Bland annat Steiner (1974) har visat detta genom 

observationsstudier av nyfödda barn. Steiner kunde dra slutsatsen att de allra flesta har 

medfödd preferens för söt smak och aversion mot bitter smak. Man har i senare forskning 

kunnat visa att dessa uttryck är desamma även hos vuxna (Wendin, Allesen-Holm & Bredie, 

2011) Aversion mot bitter smak kopplas ofta ihop med att många giftiga substanser har en 

bitter smak och aversionen skulle kunna vara ett arv från den tid då man levde på vad man 

kunde finna i naturen. Preferens för söt smak kopplas ihop med att söt mat ofta ger energi 

som leder till frigörande av kroppens belöningssignaler och välbefinnande. Något som under 

evolutionens gång var en viktig faktor för överlevnad (Reed, Tanaka & McDaniel, 2006). 

 

https://campusbokhandeln.se/s/Lena+Mossberg
https://campusbokhandeln.se/s/Inga-Britt+Gustafsson
https://campusbokhandeln.se/s/%C3%85sa+%C3%96str%C3%B6m
https://campusbokhandeln.se/s/Anette+Jons%C3%A4ll
https://campusbokhandeln.se/s/Johan+Swahn
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Även om vi människor fysiologiskt sett fungerar likadant så kan de individuella smak- 

upplevelserna variera från person till person. När det gäller preferens uppvisar barn ofta en 

större preferens för höga smakkoncentrationer jämfört med vuxna (Mennella, Pepino & Reed, 

2005) Ett exempel på detta är att barn ofta gillar desserter och godis med extra mycket sötma, 

gärna i kombination med hög sälta och syra (Reed. Tanaka, & McDaniel, 2006). Personer, 

främst barn, med hög känslighet för bitter smak tenderar att äta mindre än andra och därmed 

få ett lägre energiintag. Bittersensitiva personer, både barn och vuxna, uppvisar allt som 

oftast en tydlig preferens för söt smak (Ibid.) 

 

Lukt 
 

Lukt upplever vi då luktreceptorerna i näshålan reagerar på flyktiga aromämnen genom att 

sända nervsignaler till hjärnan (Mossberg et.al., 2014). Uppskattningsvis har vi cirka 350 

olika typer av lukt- receptorer som kan reagera i olika kombinationer och på så sätt hjälpa oss 

att särskilja tusentals olika doftande ämnen (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & 

Öström, 2014) Luktsinnet hjälper oss att bestämma om vi gillar något, om det skulle vara 

något gammalt och skämt, kanske något vi kan bli sjuka av (Ibid.) 

 

Aromämnena kan nå luktreceptorerna på två sätt. Det ena är när man sniffar eller luktar på 

något, en så kallad ortonasal aromupplevelse. Det andra sättet är när livsmedlet finns i 

munnen och aromerna som frigörs genom till exempel tuggning och tar sig till näshålan där 

luktreceptorerna reagerar, denna aromupplevelsen kallas retronasal och är starkt bidragande 

till det vi kallar smakupplevelse (Gustafsson, et al. 2014). Vårt luktsinne utvecklas, precis 

som våra övriga sinnen, redan i fosterlivet och kan där påverkas av bland annat mammas mat, 

parfym eller läkemedel. Schaal, Marlier och Sous- signan (2000) kunde visa detta genom att 

låta blivande mammor äta livsmedel med specifika smaker/aromer i relativt stora mängder. 

Det nyfödda barnet visade sedan tydlig preferens för just de smaker och aromer som 

mamman fått äta (Ibid.) 

 

Syn och Hörsel 

 

Synsinnet och speciellt färgseendet har i alla tider hjälpt människan att finna mat och att 

kunna skilja mellan ätligt och oätligt eller finna det vi har preferens för. Röd färg syns extra 

väl då denna färg i hög grad reflekterar långvågigt ljus (Albinsson, Wendin, & Åström, 

2013). Barn lär sig tidigt att koppla ihop just röd färg med sötsmakande livsmedel som till 

https://campusbokhandeln.se/s/Lena+Mossberg
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exempel bär (Ibid.). Kil- degaard (2011) har i sin forskning visat att ett livsmedels färg är en 

starkt styrande faktor för barns matpreferenser. Mat med stark färg, till exempel rött, upplevs 

av många som mer attraktiva (Ibid.) 

 

I samband med smak och dryck spelar hörseln en stor roll. Vi hör, upplever och bedömer 

livsmedelskvaliteter med hjälp av till exempel krispighet, fräsande ljud av bubblor och 

sörplande ljud (Mossberg et.al., 2014). Ljudmiljön vi befinner oss i påverkar hur vi upplever 

den mat och dryck vi smakar på. Inte minst bygger vi förväntningar på dessa sinnesintryck 

(Gustafsson, et al. 2014) Alltmer uppmärksammas måltidsmiljön, där akustik spelar en viktig 

roll. Man har till exempel sett tydliga samband mellan akustisk skolmiljö och 

matkonsumtion, där en slamrig miljö gör att intaget av mat blir lägre (Woolner & Hall, 2010) 

 

Neofobi, Aversion och matvägran 
 

Gemensamt för många barn är att de någon gång under uppväxten har haft perioder då 

ätandet inte fungerat som det ska. Tre vanliga ätproblem hos barn är: neofobi, aversion och 

matvägran. Ett exempel på detta är aversion mot de grönsaker och rotfrukter som har en bitter 

smak eller en preferens för söta livsmedel (Breslin & Paul, 2013). Ett exempel på det är att 

nyfödda relaterar smaker relaterade till hög energitäthet med ett välbefinnande, vilket 

resulterar i en preferens för den typen av livsmedel (Birch & Fisher, 1998) 

 

För yngre barn är det viktigt att känna igen maten. ”Jag gillar det inte, jag har inte provat det” 

är ett vanligt argument när barn ratar mat. När det gäller mat och livsmedel brukar man säga 

att man har neofobi när ny och okänd mat avvisas. Enligt Pliner och Salvy (2006) är neofobi 

en medfödd instinkt till att undvika farliga livsmedel, men förekomsten av neofobi varierar 

över livscykeln. Det är mycket vanligt att neofobi uppstår runt två års ålder när barnet börjar 

bli mer självständigt och sätter igång att utforska sin omgivning (Ibid.). Barnet bestämmer 

själv vad hen vill, eller inte vill stoppa i munnen, vilket kan göra det svårare att introducera 

nya livsmedel. Ett flertal studier visar att barn med neofobi äter betydligt mindre varierat och 

är mindre benägna att äta frukt och grönsaker (Anzman-Frascaa, Savagea, Marinia, Fisherb, 

Birch, 2012) 

 

Matvägran skiljer sig distinkt från neofobi och handlar om en ovilja att äta även om man är 

bekant med maten som serveras (Pliner & Hobden, 1992). Barn som matvägrar äter – när de 

väl äter – ofta ensidigt (Ibid.). Orsaker till matvägran kan vara flera, både fysiologiska och 
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psykologiska (Leander, 2012) Infektioner och sjukdomar är vanliga orsaker, till exempel kan 

förkylning ge sår och blåsor i munnen som gör ont, eller så kan det vara svårt att svälja. 

Psykologiska orsaker som problem i familjen, för långt mellan måltiderna, bråk mellan 

familjemedlemmar eller ett nytt syskon är vanliga orsaker. Barnet kan känna sig bortglömt 

och vill pocka på uppmärksamhet genom att matvägra. (Ibid.) 

 

Strategier 

 

För att få barnet att äta, trots de ovannämna ätbroblemen finns flera strategier. Upprepad 

exponering, eller mere exposure innebär att smaka på livsmedlet vid upprepade tillfällen 

(Birch & Marlin, 1982). Man blir oftast mer positiv till det exponerade livsmedlet och 

igenkänningsfaktorn gör att preferensen för det ökar (Ibid.). Det har visat att metoder där 

upprepade exponeringar förekommer är mycket effektiv (Olsen, 2011). Med upprepade och 

frekventa serveringar av ett speciellt livsmedel lär sig barnen att det går att äta och kan 

acceptera det. Att bekanta sig med nya livsmedel innebär en blandning av nyfikenhet och 

misstänksamhet (Ibid.).   

Energiberikning, eller flavour nutrient learning, är den andra strategin som går ut på att 

barnet vid upprepade tillfällen smakar på livsmedlet som man i en inlärningsfas har tillsatt 

extra energi eller något annat näringsämne till (Capaldi, 2001). Det kan exempelvis vara att 

man tillsätter lite smör på kokta morötter eller har socker i kokvatten till broccoli. Den extra 

energin gör att kroppen får belöningssignaler och barnet kan uppleva ett välbefinnande. 

Barnet lär sig efter upprepade exponeringar att koppla samman smakupplevelsen med ett 

välbefinnande och ökar därmed preferensen för livsmedlet (Ibid.). 

 

En tredje strategi är smakbryggor som innebär att man tillsätter en smak eller en arom i en 

inlärningsfas, till exempel fruktsmak i grönsakspuré. Metoden visar att de grönsaker som 

barnet till en början inte tyckte om fick ökad preferens med tillsatt söt smak, något som hade 

en kvarvarande positiv effekt på samma grönsaker, men utan tillsatt söt smak (Havermans & 

Jansen, 2007) Man har även visat att om man tillsätter en bekant smak till ett okänt livsmedel, 

ökar chansen att det okända livsmedlet kommer att gillas (Ibid.) 

 

En fjärde strategi kan vara att genom att vid upprepade tillfällen exponera ett livsmedel för 

barnet och uppmuntra till att titta, känna och smaka utan något tvång (Anzman-Frasca, et al., 

2012) Upprepad exponering i kombination med en positiv social kontext ökar 

förutsättningarna för att barnet skall acceptera och lära sig att uppskatta ett livsmedel. Att 
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som vuxen äta tillsammans med barnet och att låta barnet äta själv kan också vara en hjälp på 

vägen (Ibid.) I en studie där över 20 000 barn deltog i ett experiment kring smak visade det 

sig att den mat som barnen tyckte bäst om var den som de kände till bäst sedan tidigare 

(Menadeva, Allesen-Holm & Strandsbjerg Petersen, 2015) Resultatet visade att det var 

viktigt att barnen fick bekanta sig med många nya livsmedel, det vill säga att göra okända 

livsmedel kända. Forskarna menar att barn kan lära sig att tycka om all mat om de är i rätt 

miljö och den presenteras på ett tilltalande sätt (Ibid.). 

 

Mat och lärande 

 

Enligt Angela Meah och Matt Watson (2011) finns en växande oro både över hälsa 

livsmedelssäkerhet men även en förlust av matlagningskunskaper hos kommande 

generationer. Färdigmat, hel- och halvfabrikat bidrar till att barn idag inte lär sig laga mat 

från grunden vilket indirekt hotar den hemlagade måltiden men även ökar mängden 

sjukdomar som sprider sig via oförsiktigt tillagad mat (Ibid.) 

 

Enligt Nimali Fernando (2015) kan även matlagning öka barnen inlärningsförmåga. 

Matematiska begrepp som räkning och mätning utvecklas naturligt när man navigerar genom 

ett recept med barn. Genom att förklara hur mat förändras med temperatur eller hur vissa 

livsmedel kan hjälpa vår kropp att vara frisk ger praktiska och lekfulla möjligheter till 

inlärning. Ett nytt vokabulär utvecklas även när du beskriver hur maten ser ut, känns och 

smakar  (Sapere International, 2015). Att följa ett recept från början till slut hjälper barnen att 

bygga färdigheter för planering och genomförande av projekt (ibid.). 

 

Mat är en viktig del i barnens lek, där den förekommer i många olika gestaltningar, visar 

Charlotte Tullgren (2004) i sin avhandling. Hon menar att lek som handlar om mat och 

ätande har ett stort utrymme på förskolan och att pedagogerna använder matlekar för att styra 

bort från lekar vars innehåll är oönskade, som till exempel att slå någon, eller om det är för 

stojigt och högljutt och barnen behöver lugnas ner (Ibid.). Genom att involvera både barn och 

pedagoger i planeringen av måltiden kan barnen få både kunskap om olika livsmedel, 

matlagning och pedagogerna en möjlighet att involvera läroplanens mål genom att använda 

maten som ett sätt att förstå andra saker, som hälsa, miljö, kultur och jämställdhet (Ibid.) En 

studie av Cunningham-Sabo & Lohse (2013) har visat att barn involverade i att tillaga, äta 
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och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat och ökade preferenser för grönsa- ker och 

att utbildning påverkar barn utan tidigare erfarenhet, särskilt pojkar, allra mest. 

 

Måltiden i hemmet 
 

Familjemiljön bör beaktas vid förebyggande av fetma för barn, men den nuvarande strategin 

fokuserar främst på skolmiljön (Karin Cambell & David Crawford, 2001). De faktorer i 

familjemiljön som tycks vara viktiga är: Föräldrarnas livsmedelspreferenser och övertygelser, 

barns livsmedelsexponering och exponering av media samt interaktioner mellan barn och 

föräldrar kring måltiden. (Ibid.) Föräldrar kan påverka barns matvanor på flera sätt: 

kontrollera tillgänglighet och åtkomst av mat, bestämma vad som ska ätas och när, föregå 

med gott exempel och vara goda förebilder genom att äta bra mat och lagom stora portioner 

och skapa mening och sammanhang kring måltiden (Addessi, Galloway, Visalberghi & 

Birch, 2005) Sannolikheten för att barn ska äta och våga prova ny mat ökar om de ser en 

vuxen äta samma mat. Därför är det också viktigt att vuxna sitter med vid måltiderna och äter 

samma mat som barnen (Ibid.) 

 

I de tidigare upplagorna av "Hemmets kokbok" (2002) riktar författaren sig till hushåll där en 

husmor jobbade på heltid i hemmet, vilket inte är fallet idag. Historisk har kvinnor stått för 

den vardagliga matlagningen och planeringen i hemmet, medans männen stått för den mer 

elitiska matlagningen (Fjellström, 2008). Från att hushållsarbete och matlagning var ett 

heltidsjobb så är det idag något föräldrar helst inte vill lägga mer än en halvtimme på (Ibid).  

 

Sapere och sinnena 
 

På några årtionden har maktbalansen kring matbordet förändrats (Mäkelä, 2000). Från att 

männen dominerade för några årtionden sedan så ser man tydligt att de nya överhuvudena är 

barnen som serveras först och har mer makt kring vad som ska ätas (Ibid.). Då barnets  doft- 

och smaksinne har medfödda preferenser gentemot söta, feta och milda smaker/dofter så 

innebära detta en större risk att fet och söt snabbmat snabbt blir en favorit. 

 

Denna så kallade smaklikgilting var just vad som oroade Jacques Puisais, upphovsmannen till 

Sapere-metoden (Sapere international, 2015). Han tyckte att franska barn gradvis fick allt 

svårare att acceptera beska, syrliga och hårda livsmedel och i stället inriktar sig på söta och 

mjuka produkter som allt för ofta saknade både fibrer och näring. Jacques Puisais 
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konstaterade att våra sensoriska upplevelser utarmas genom likriktningen, vilket kan ge 

negativa konsekvenser för bland annat livsmedelsvalet och hälsan (Ibid.). Metoden 

utvecklades vidare av Jacques Puisais som i grunden var kemist med träning i vinkunskap. I 

mitten av 1990-talet tog Stiftelsen för Måltidsforskning i Grythyttan kontakt med Jacques 

Puisais och var med och bildade Sapere International för att importera metoden för 

sinnesträning till Sverige (Ibid.)  

 

Flera studier bland barn i både förskola och skola visar att Sapere-metoden ökar intresset för 

mat och minskar deras skepsis mot nya livsmedel (Sapere international, 20015). Barn blir 

engagerade och intresserade och tycker dessutom att övningarna är roliga. Vissa barn kan 

uppleva att det känns ovant att beskriva sin egen upplevelse och ståndpunkt eftersom de är 

vana att söka efter ”rätt” svar rent teoretiskt, i stället för att utgå från sin egen upplevelse. Det 

är avgörande att barnets upplevelser inte betraktas som rätt eller fel, utan deras personliga 

erfarenheter och uppfattningar respekteras (Ibid.).  

Syfte och Frågeställning 

 

Att få insikt i utmaningarna kring måltiden i hemmet hos barnfamiljer och att undersöka om 

sagor i kombination med sapere-metoden kan inspirera till den växtbaserade, hemlagade 

måltiden hemma hos barnfamiljer. 

   

- Vilka hinder och problem kring en hemlagad, växtbaserad måltid finns hos de utvalda 

familjerna? 

- Underlättar prototypen för ”Smaskiga sagor och ätbara äventyr” den hemlagade, 

växtbaserade måltiden? 

 

Metod och Material 

 

Metodval 

 

I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att 

det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning (Bryman, 2011). Kvalitet kommer 

av det latinska qualitas som betyder beskaffenhet, egenskap, sort – det handlar alltså om 
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deskriptiva eller beskrivande aspekter. Man kan därför som forskare exempelvis inte själv 

formulera relevanta enkätfrågor kring forskningsområdet som sedan kan besvaras och ge 

kvantitativ information (Ibid.). Den kvalitativa metoden används också med fördel explorativt 

dvs. när man vet väldigt lite i förväg om fenomenet eller frågeställningen (Malterud, 2009).   

Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men försöker i gengäld undersöka 

dessa desto djupare (Bryman, 2011). Forskningsprocessen är oftast induktiv, dvs. man utgår 

inte som vid deduktion från en teori som man försöker härleda hypoteser från som man sedan 

kan testa, utan man försöker på basis av sina iakttagelser eller sina data komma fram till en 

förklaring eller en modell av något (Ibid.).  Människans subjektiva upplevelse är central i den 

så kallade Fenomenologin, en filosofisk tradition som har påverkat den 

samhällsvetenskapliga forskningstraditionen. Schutz har lagt betoning på vardagsverkligheten 

och då forskarens uppgift under en kvalitativ studie är att förstå informanten och ”se 

detsamma” som denna ser (1972). För att lyckas med detta måste forskaren sätta sig in i 

dennes livssituation både med teoretisk material och intervjufrågor (Ibid.) 

 

Det är särskilt viktigt att i intervjuer med barn att vuxna uppträder som formella intervjuare 

(Dalen, 2015). Att följa allmänna metodregler kan hjälpa oss får distans till uppfattningar om 

hur barn ”är”. (ibid.). Forskare har betonat att barn som blir behandlade som vuxna 

informanter upplever att de blir tagna på allvar och därmed vågar uttrycka sig fritt (Gamst & 

Langballe, 2004). Det är dock viktigt att påpeka att barn och vuxna beter och uttrycker sig 

olika, då barn både har lättare att lyda än vuxna men även är mindre benägna till hövlighet 

och normer. Gamst och Langballe (2004) menar att vuxna ofta har bristande kunskap om hur 

man kommunicerar med barn, något som kan skapa otrygghet och förvirring hos både barn 

och intervjuare. Ett grundläggande element för att undvika detta är att skapa en atmosfär där 

barnet upplever att den möter en vuxen som är ”närvarande” i intervjusituationen och att 

denna är intresserad av det barnet säger. Genom att utföra intervjun i barnets hemmiljö samt 

vara transparent med syftet med intervjun och dess premisser kan en ”utvecklingsstödjande 

dialog” inledas vilket ger en trygghet hos barnet och en förståelse för situationen (Dalen, 

2015).  

 

Datainsamling 
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De vetenskapliga artiklarna samlades in efter informationssökning i databaser, syftet var att 

få en överblick på tidigare studier kring ämnet samt begrepp och teorier att analysera resultat 

med. Databaserna som användes var PubMed och Science Direct samt Örebro universitets 

bibliotek. De sökord som användes var följande:    

 

Food, Mat, Meal, Måltid, Cooking, Matlagning, Children, Barn, Learning, Pedagogik, 

Foodhabits, Matvanor, Health, Hälsa, Sapere, Storytelling, Sagor, Vegetables, Grönsaker 

 

Inklusions- och Exklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna:   

• De vetenskapliga artiklarna ska vara skrivna på svenska, norska, danska eller engelska.   

• De vetenskapliga artiklarna ska inte frångå syftet eller uppsatsens ämnesrelevans. 

  

Vid informationssökningen gjordes ett urval av artiklarna. Först lästes artikelns titel och om 

titeln ansågs vara relevant för uppsatsen lästes sedan abstraktet. Abstraktet gav en 

överskådlig blick över den vetenskapliga artikelns innehåll. Om abstraktet ansågs relevant 

lästes resten av artikeln. 

 

Material 

 

Under vintern 2015 skapades tre sagor med tre tillhörande recept. Sagorna skapades genom 

att dekonstruera recept och ingredienser till karaktärer som sedan berättade en saga som 

indirekt refererade till matlagningen och ingrediensernas sensoriska och näringsmässiga 

egenskaper. Recepten är vegetariska och baserade på grönsaker och frukt i syfte att främja en 

växtbaserad och hållbar livsstil (Lacour & Seconda, 2018) samt vara gynnsam för hälsan 

(Tharrey, et al., 2018). Boken skrevs ursprungligen på engelska och saknade pedagogisk och 

vetenskaplig utgångspunkt. Under denna studie har materialet översatts, bearbetats och nya 

illustrationer har skapats. Materialet har utvecklats i syfte att inkorporera Sapere-metoden, 

förbättra recept och göra den tillgänglig för svenska barnfamiljer. 

 

Under bearbetning av material valdes en saga och recept ut (Bilaga 1) som representerar 

middagen. Syftet med att endast välja ett recept var att skapa en tidsbegränsad och realistisk 

uppgift för intervjufamiljerna. Genom att fokusera på ett recept minskades kvantiteten av data 

och kvaliteten ökade, därmed skapades godare förutsättningar för att tolka och koda 
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materialet (Bryman, 2011). Receptet och sagan skrevs ut tillsammans med ett 

informationsblad (Bilaga 2) om Sapere-metoden samt instruktioner till uppgiften (Bilaga 3). 

Under första intervjutillfället introducerades ett informationsblad och uppgiften och frågor 

ställdes kring familjemedlemmarnas matvanor och utmaningar kring måltiden i hemmet. 

Intervjupersonernas integritet tydliggjordes och rättighet att backa ur fram tills att studien 

publiceras. För största möjliga transparens erbjöds alla intervjuade att få läsa arbetet när det 

var klart.  

 

Uppgiften gick ut på att läsa sagan ihop med barnet/barnen på kvällen och dagen efter laga 

mat tillsammans och äta måltiden med uppgifter inspirerade av boken Sinnenas skafferi 

(Algotsson & Öström, 2011). Efter det att uppgiften genomförts, skedde en andra intervju där 

uppgiften utvärderades. 

 

Metod och Urval 

 

Tre barnfamiljer i Stockholm inkluderades i studien. Kontakt erhölls via sociala medier, och 

kravet var att barnen skulle vara mellan 5 och 10 år samt att familjen skulle uppleva en eller 

flera utmaningar med den hemlagade måltider. Av de sex familjer som visade intresse valdes 

tre ut där föräldrarna bodde tillsammans för att skapa så liknande förhållanden som möjligt. 

Båda föräldrarna medverkade vid intervjuerna. Föräldrar som rapporterar sina unga barns 

intag påverkas av sociala normer och rapporterar ofta att deras barn konsumerar en mer 

hälsosam kost än vad som stämmer överens med verkligheten (Svensson & Larsson, 2015) 

därmed var det viktigt för studien att barnen var med vid båda intervjutillfällen och fick ge 

sin åsikt och preferens kring måltiden.  

 

Semistrukturerade intervjuer utfördes hemma hos familjerna för att skapa trygghet och lugn 

så att eventuellt känsliga ämnen kring måltiden kunde diskuteras (Dalen, 2015). Först 

intervjuades barnet eller barnen, sedan föräldrarna. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas och kodas. Barnens namn är anonymiserade, och de namn som används i 

studien är påhittade.  

 

Familj 1: Lisa, 9 år. 

Familj 2: Johanna, 5 år. 
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Familj 3: Erik 7 år och Agnes 8 år. 

 

Familj 1 bor i radhus i Snättringe och har tre barn, varav den yngsta är en 9 år gammal dotter. 

Båda föräldrarna är intresserade av jordbruk och hållbarhet och strävade efter att laga mat 

från grunden med ekologiska råvaror. Under några veckor hade de upplevt måltiden i hemmet 

som en utmaning då Lisa ofta var hungrig innan middag och tappade humöret. Familj 2 bor i 

en villa i Haninge och har två barn, varav en dotter på 5 år. Föräldrarna gillar att laga mat, 

undviker halvfabrikat och bestämde sig för att utesluta allt socker när barnen föddes och 

upplever att det bemöts väl. Johanna är glad i mat och familjen lagar pannkakor tillsammans 

på lördagar men vill gärna variera maten och äta mer vegetariskt. Familj 3 bor i en villa i 

Salem och Erik och Agnes tränar båda akrobatik och föräldrarna och föräldrarna ser det som 

en utmaning att hinna med både middag och skjuts till träningen, men ser det som en viktig 

del av familjelivet. 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

 

Etikprövning av forskning som avser människor och från forskningsetiska principer för 

humaniora och samhällsvetenskap är sedan 2001 en del av vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 

2018). Huvudkraven gäller krav på samtycke, att bli informerad, konfidalitet, och skydd för 

barn samt hänsyn till socialt svaga grupper (Ibid.). Då denna studie använder barn som 

informanter är det av särskilt intresse att det upprätthålls ett informerat samtycke från barnets 

vårdnadstagare. Tiller (1984) påstår att föräldrar ibland kan påverka sina barns beslut om 

samtycke, eller be dem att inte uttrycka sig om vissa händelser. Följande fyra övergripande 

etikregler som skapats av Vetenskapsrådet har beaktas vid genomförande av denna studie 

(Ibid.).  

 

Resultat 

 

Självständighet och kontroll 

 

Den första intervjutillfället inleddes med att fråga barnen/barnet vilken mat dom gillade och 

inte gillade. Johanna, Erik och Agnes hade alla gemensamt att Tacos, Pasta och pannkakor 

var favoriter. När frågan ställdes ”Varför gillar du det?” var det svårt att svara och ofta 
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började föräldrarna prata och leda svaret mot något som dom ansåg som ”nyttigt”. Ett 

mönster hos alla barnen var dock att processen bakom deras favoritmat innehöll någon typ av 

makt där man själv bestämmer vad som skulle vara i eller på. Att själv plocka och bestämma 

vad som skulle hamna på tallriken upplevdes positivt. Detta gällde specifikt Tacos och 

pannkakor.  

 

”Man kan ha massa goda saker på. Grädde och jordgubbar….och sylt” Johanna, 5 år 

 

”Jag har inte ätit så mycket på sistone… Men plock gillar jag, man kan kombinera olika 

saker, typ plocka vad man vill” Lisa, 9 år 

 

Pizza var en favorit hos Lisa, 9 år, och då skulle den gärna tillagas tillsammans med 

kompisar. När hon lagade pizza med sina vänner brukar dom göra en extra äcklig del som 

dom utmanar varandra att äta. Lisa tyckte det var roligt att laga mat, men antingen ville hon 

vara själv i köket eller med sina vänner. Hon fick mycket inspiration från TV program som 

tex. Sveriges mästerkock.  

 

”Hon vill gärna laga själv. Här om dagen kom hon hem och lagade en pastarätt som hon sett 

på barnkanalen… Det gör hon helt själv på 10 minuter.” Föräldrar till Lisa 

 

Agnes, 10 år, hade en liknande relation till måltiden. Hon visade mycket stolthet i att laga och 

skapa mat själv. Hon hade bland annat skapat ett recept till en kyckliggryta som hon gärna 

berättade om, även en dressing som hon döpt till ”prinsess-sås”. Hon uttryckte en stolthet 

över att kunna laga mat själv och berättade gärna vad hon tyckte om och inte tyckte om med 

maten. Hon nämnde även att hon gillade saker som kan tolkas som ”vuxna” såsom Kaffe latte 

och Chili.  

 

”Jag har faktiskt ett grej som jag gjort helt själv. En gryta med Kyckling… Tomat…. 

Grädde… Chili tror jag. Jag har gjort det helt själv.” Agnes, 10 år 

 

Grönsaker och textur 
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Det som barnen tyckte minst om varierande. Lisa tyckte inte om tillagade grönsaker, specifikt 

blomkål. Annars gillade hon de flesta grönsaker, men helst i rå form och på separata 

serveringsfat. Erik gillade inte fisk och inte Tofu, men senare kom det fram att hon gillade 

lax, något som hon inte ansåg var en fisk. Både Agnes och Johanna hade svårt för kött. 

Johanna gillade inte köttbitar från grillen, men gillade tex. köttbullar och köttfärs. Agnes 

föredrog Quorn och vegetariska hamburgare före kött i hamburgare. Både Agnes och Erik 

gillade råa morötter och vitkål, men inte när dom är tillagade. 

 

”Jag gillar inte kokta morötter… Jag vill att dom ska krispa när man biter på dom, jag gillar 

hur det låter i öronen” Agnes, 9 år. 

 

”Vi har som regel att man alltid måste smaka, och vi äter samma sak. Men till exempel 

salladen: Vi gör en blandning med dressing, medan barnen får samma grönsaker separat, 

annars vill dom inte äta.” Föräldrar till Agnes och Erik 

 

Johanna uttryckte att hon gillade krispig sallad, med det menade hon grönsaken ”sallad”. 

Speciellt den som hennes Mormor gjorde genom att blötlägga bladen i kallt vatten. Johannas 

mamma uttryckte att barnen generellt var matvrak, och åt det mesta. Hon fyllde i att en 

favorit hos hennes barn var fiskpudding med kokta gröna ärtor. Dom gröna ärtorna stoppades 

oftast i munnen med hjälp av händerna, en i taget. Att äta med händerna upplevdes som 

positivt av samtliga barn, både gällande råa grönsaker och maträtter som pizza och pankakor. 

 

Tid och variation 

 

Efter intervjun med barnen påbörjades en intervju med föräldrarna kring deras perspektiv på 

måltiden i hemmet och dess utmaningar. Föräldrarna till Lisa upplevde att det just nu var en 

utmaning att äta tillsammans då Lisa hade svårt att äta på morgonen och ofta blev hungrig 

innan middag, något som påverkade hennes temperament negativt. Variation var svårt, då det 

var specifika maträtter som gick hem. När Lisa var stressad och hungrig upplevde dom det 

svårt att introducera en ny maträtt. Saker som konflikter i familjen, kompisar eller skolan 

kunde komma upp och påverka middagen negativt. Detta gjorde det svårt att sitta kvar i 

bordet och fokusera på maten. 
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”Hon är väldigt hungrig när hon kommer hem från skolan. Hon blir påverkad av hunger, hon 

tappar humöret… Det blir svårt att presentera något nytt, det blir världens kris” Föräldrar till 

Lisa 

 

Gemensamt hos alla familjer var just Variation, det var svårt med både tid och acceptans hos 

barnen. Maten fick inte ta för lång tid och göra barnen hungriga och när något nytt lagades så 

blev det ofta avvisat. Föräldrarna till Erik och Agnes såg det som en utmaning att laga 

vegetarisk mat och få barnen att grönsaker, det var viktigt för dom att mat åt samma sak och 

tillsammans. Föräldrarna till Johanna såg minst utmaningar med måltiden, barnen åt mycket 

och måltiden upplevs generellt positiv, men ville ha mer variation.  

 

”Variationen kanske… Klassikern är att man gör samma mat jämt. Jag har ganska höga krav. 

Ända sedan dom var små har vi gjort maten… Man vill göra något som går fort men ändå ha 

variation.” Föräldrar till Johanna 

 

Laga och äta mat tillsammans 

 

Att laga mat tillsammans var hos alla föräldrarna eftertraktat, men i praktiken visade det sig 

utmanande. Ofta var det tidspress och brist på tålamod som gjorde det svårt att ha ett barn i 

köket. Agnes stod ut med att vara mest intresserad av matlagning och pratade gärna om de 

receptet hon uppfunnit själv. Även Lisa tyckte om att laga mat, men helst själv eller 

tillsammans med vänner.  

 

”Jag har en egen sås som jag kallar Prinsess-sås... Jag hittade på den när jag var jätteliten, typ 

en bebis. Idag kan jag göra den helt själv utan recept” Agnes, 9 år 

 

Ju yngre barnen var, desto svårare upplevdes det att laga mat tillsammans. Det krävde uppsyn 

och gjorde processen långsammare. Ingen familj hade någon struktur kring matlagning såsom 

matdagar, utan barnen fick vara med i köket om dom känner för det. 

 

”Hon hade en period, det var väldigt spännande att röra i grytan. Hon är en hejjare på att 

duka, hon dukar nästan varje dag. Men dom gillar att vara med, gillar att smaka, men det är i 

perioder.” Föräldrar till Johanna 
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Sagan och uppgiften 

 

Under den andra intervjun beskrev barn och föräldrar hur sagan och uppgiften påverkat den 

gemensamma måltiden. Två av familjerna hade upplevt att sagan och uppgiften påverkat 

måltiden positivt, men Lisa och hennes föräldrar hade problem att utföra uppgiften. 

Föräldrarna uttryckte att Lisa var i en period där mat och ätande var utmanande och att 

hunger var förknippat med många känslor, såsom frustration och ilska. Lisas föräldrar hade 

inte gått igenom uppgiften tillsammans med Lisa och därmed kände sig Lisa inte förberedd 

och trygg på det som skulle hända, hon hade även smakat på Misosoppa innan och tyckte inte 

det var gott. Lisa som läser kapitelböcker själv ansåg att sagan var för någon som var yngre 

än henne, det var därmed svårt att leva sig in i att återberätta sagan under matlagningen. 

 

”Mamma var inte så bra på att berätta att man skulle laga maten och jag orkade inte laga 

maten just då. Jag var trött och så var jag inte förberedd på att jag också skulle laga så dom 

lagade maten…” Lisa, 9 år 

 

”Hon läser ju kapitelböcker själv upp-och-ner… Men hon tyckte det var en bra saga. Så den 

var inte riktigt rätt för henne, att leka broccoli och sådär. Sen var vi inte riktigt tydliga nog 

med vad vi skulle göra…” Föräldrar till Lisa 

 

Föräldrarna till Johanna upplevde att sagan och uppgiften var givande och inspirerande. 

Ursprungligen upplevde de minst utmaningar kring måltiden av samtliga familjer, men 

föräldrarna var ändå förvånade över att barnen smakade på maten då flera av ingredienserna 

var helt nya, såsom Miso och Tofu. Föräldrarna upplevde att återkomma till sagan under 

matlagningen med barnen gjorde att barnen inte tappade tålamodet lika snabbt som de 

brukade. Johanna uttryckte att hon tyckte om sagan, den var spännande. Även hennes 

lillasyster på 3 år hade varit med och Föräldrarna tyckte att sagan passade just barn i åldern 3 

till 5 år. Det som upplevdes negativt hade inte med sagan eller uppgiften att göra, utan 

föräldrarna ansåg att saker som timing påverkade. Om de hade fått mer tid hade de valt att 

göra det under en helg då det fanns mer tid till godo. 
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”Hon var ledsen redan på dagen och ville inte vara i köket men ändrade sig till slut när vi 

började prata om sagan…Då vände det. Hon ville vara med och hälla Miso i soppan, det 

tyckte hon var kul.” Föräldrar till Johanna 

 

Föräldrarna till Erik och Agnes upplevde att uppgiften gick bra, barnen var engagerade i både 

matlagningen och måltiden. Dom upplevde att det var ett bra sätt för att få till att laga mat 

tillsammans vilket alla tycker är roligt men som inte prioriteras på grund av livets "ekorrhjul". 

Uppgiften och instruktionerna bidrog till att föräldrarna kunde agera mer pedagogiskt, initiera 

samtal om råvaror, konsistenser, lukter mer än dom skulle gjort annars. Även när det gäller 

måltiden så ansåg de att barnen var mer benägna att smaka och prova, men tror att det har 

mer med uppgiften att göra än sagan. Erik, 6 år sjöng vid upprepade tillfällen under intervjun 

den sången som en av karaktärerna sjöng i sagan och berättade att han även sjöng den när 

dom stoppade nudlarna i kastrullen. Erik och Agnes tyckte båda att nudlarna var spännande, 

speciellt hur det ändrade konsistens från ”krispiga” och ”hårda” till ”slemmiga” efter 

kokning.  

 

”Nudlarna var lite läskiga, liksom slemmiga. Jag smakade dom när dom var hårda och då var 

dom nästan som glas. Sen blev dom sådär slemmiga…. Men jag gillade dom liksom.” Agnes, 

10 år 

 

Alla familjemedlemmar tyckte maten var god och mättande, men föräldrarna tyckte det var 

en utmaning att hitta alla ingredienser i butiken. Erik som tidigare sagt att han inte gillade 

Tofu, hade vågat smaka och tyckte om det. Agnes visade ett stort engagemang kring sagan 

och ville vara med och skapa mer sagor om mat. Hon kom under intervjun på en saga om 

dagens lunch som bestod av fiskpinnar och köttbullar. 

 

Resultatdiskussion 

 

De största utmaningarna med den gemensamma måltiden hos barnen i de tre familjerna var 

självständighet, kontroll samt grönsaker och dess textur. Tid och variation var den största 

utmaningar hos föräldrarna. Enligt Pliner och Salvy (2006) har barn en ofta medfödd instinkt 

att undvika farliga livsmedel, en så kallad neofobi. Det uppstår ofta runt två års ålder när 

barnet börjar bli mer självständigt och sätter igång att utforska sin omgivning (Ibid.). Barnet 
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bestämmer själv vad hen vill, eller inte vill stoppa i munnen, vilket kan göra det svårare att 

introducera nya livsmedel. Detta fenomenet upplevde föräldrarna till Erik och Agnes som 

påstod att barnen åt nästan allt fram tills just 2 års ålder. Johanna, 5 år visade inga tecken på 

neofobi utan enligt föräldrarna åt hon nästan vad som helst med relativt få undantag. 

 

Resultatet under denna studien visade sig att en saga i kombination med uppgifter rörande 

Sapere-metoden i huvudsak ansågs givande. Dock reagerade de äldre barnen som var 9 och 

10 år annorlunda. Specifikt Agnes, 10 år, visade ett stort intresse av att skapa sagor baserade 

på recept. Hos de äldre barnen var behövet av självständighet och kontroll större än hos de 

mindre barnen. 

 

Matvägran och neofobi 

 

Matvägran skiljer sig distinkt från neofobi och handlar om en ovilja att äta även om man är 

bekant med maten som serveras (Pliner & Hobden, 1992). Orsaker till matvägran kan vara 

flera, både fysiologiska och psykologiska (Leander, 2012) där problem i familjen och för 

långt mellan måltiderna är vanliga orsaker (Ibid.). Lisa, 9 år uppvisade tecken på matvägran 

orsakade av psykologiska omständigheter. Hon valde att avvisa den mat som serverades i 

kombination med uppgiften trots att hon smakat den innan. Dock bör hennes preferens och 

individuella smak respekteras och att inte vilja äta har nödvändightvis inget med matvägran 

att göra. Dock var det tydligt att känslor som hunger gav upphov till frustration och ilska, 

något som påverkade hennes måltidsupplevelse negativt. Sagan och uppgiften uppfyllde 

ingen funktion då hon inte fann att sagan den passade hennes ålder och hon var inte med och 

lagade maten.  

 

Resultatet från Lisa och hennes familj anser författaren ha dels med yttre omständigheter att 

göra och dels att uppgiften inte utfördes enligt instruktionerna. Det skulle potentiellt kunna 

beröra fel val av målgrupp om det inte var så att Agnes, 10 år ansåg att sagan passade hennes 

ålder och utförde uppgiften utan problem. I två av familjerna påstod dock föräldrarna att de 

tyckte att sagan var passande för barn mellan 3-6 år. Resultatet från Lisa och hennes familj 

betraktas med nyfikenhet och tyder på att barn, oberoende av ålder, har olika personligheter 

och preferenser gällande sagor.  
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Mat och lek 

 

Föräldrarna till Erik och Agnes upplevde att barnen var engagerade i både matlagningen och 

måltiden under uppgiften. Dom ansåg att sagan gav en anledning till att laga mat ihop och 

pröva på något nytt recept under lekfulla förhållanden. Uppgiften och instruktionerna bidrog 

till att de kunde agera mer pedagogiskt, initiera samtal om råvaror, konsistenser och dofter 

mer än dom skulle gjort annars. Enligt Sapere (Sapere international, 2015) övervinns barnets 

natuligt förekommande neofobi genom bland annat Positiv information, d v s presentera 

okända maträtter på ett positivt och spännande sätt, ge information om var råvarorna kommer 

ifrån och hur de har tillagats. I detta fallet fungerade sagan med att skapa just ett positivt 

kontext och uppgiften gav föräldrarna positiv information att föra vidare till barnen. 

Upprepad exponering i kombination med en positiv social kontext ökar förutsättningarna för 

att barnet skall acceptera och lära sig att uppskatta ett livsmedel och att som vuxen äta 

tillsammans med barnet kan också vara en hjälp på vägen (Anzman-Frasca, et al., 2012) 

 

Föräldrarna till Johanna, 5 år, berättade att Johanna under dagen varit på dåligt humör, något 

som vände när de började laga mat. Föräldrarna upplevde att återkomma till sagan under 

matlagningen med barnen gjorde att barnen inte tappade tålamodet lika snabbt som de 

brukade. Enligt Charlotte Tullgren (2003) är mat är en viktig del i barnens lek. Hon menar att 

lek som handlar om mat och ätande har ett stort utrymme på förskolan och att pedagogerna 

använder matlekar för att styra bort från våldsamma lekar eller om barnen behöver lugnas ner 

(Ibid.).  

 

Att skapa själv 

 

Resultatet av denna studien visade att en saga i kombination med information om Sapere och 

tillhörande uppgifter från boken Sinnenas skafferi (2011) i huvudsak ansågs givande. Dock 

reagerade de äldre barnen som var 9 och 10 år annorlunda från de yngre barnen. Specifikt 

Agnes, 10 år, visade ett stort intresse av att skapa sagor baserade på recept. Under den senare 

intervjun improviserade hon två sagor kring mat hon ätit under dagen. Trots att hon ansåg att 

den färdiga sagan var givande att läsa och återberätta så var motivationen till skapande större. 

Lisa visade inget intresse att skapa sagor, dock framgick det under första intervjun att hon 

gärna lagade mat själv eller med kompisar utan föräldrarnas involvering. Hon tog inspiration 



 

24 

från olika medier och påbörjade och slutförde projekt. Detta skulle kunna indikera på att barn 

från 9 och uppåt skulle gynnas av att placeras i en kreativ och ansvarstagande roll i syfte att 

få en bättre relation till den växtbaserade, hemlagade måltiden. Forskare menar att barn kan 

lära sig att tycka om all mat om de är i rätt miljö och den presenteras på ett tilltalande sätt 

(Menadeva, Allesen-Holm & Strandsbjerg Petersen, 2015). I detta fall var identitetsbyggande 

och självständighet eftertraktat, genom att ge barn möjlighet till detta skapas potentiellt den 

”rätta miljön” för att lära sig tycka om ny mat. 

 

Metoddiskussion 

 

Intervjuerna försåg denna studie med den data som krävdes för att besvara frågeställningarna. 

Den semistrukturerade metoden ansågs passande och gav intervjupersonerna möjlighet att  

prata fritt och dela med sig av information som under en strukturerad intervju potentiellt 

skulle fallit bort. Valet att utföra intervjuerna i hemmet passade familjerna bra, dock var det 

tidskrävande att transportera sig till de olika platserna runt Stockholm. I efterhand skulle jag 

valt att intervjua barnen och de vuxna separat för att ge barnen ett större spelrum i intervjun. 

Observationer visade att föräldrarna gärna avbröt barnen under intervjuerna och eventuellt 

påverkades barnen av sina föräldras närvaro, något som resulterade i att barnens svar blev 

begränsade. Enligt Svensson & Larsson (2015) är föräldrar som rapporterar sina unga barns 

intag påverkade av sociala normer och rapporterar ofta att deras barn konsumerar en mer 

hälsosam kost än vad som stämmer överens med verkligheten. Att intervjua barnen 

tillsammans med föräldrarna kan ha påverkats av detta och resultatet är potentiellt präglat av 

föräldrarnas perspektiv i större utsträckningen än barnens.  

 

Under bearbetningen av de illustrativa materialet stötte författare på vissa hinder som berörde 

motivation, teknik och kreativitet. Att involvera en kreativ process såsom illustration eller 

skapandet av sagor visade sig vara utmanande under tidspress. Det akademiska skrivandet 

och strukturen upplevs vara svårt att kombinera med den kreativa processen. Att förhålla sig 

till deadlines, trots brist på kreativitet, anses dock vara en lärorik process. 

 

Slutsats 
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De största utmaningarna med den gemensamma måltiden hos barnen i de tre familjerna var 

tid, variation, självständighet, kontroll samt grönsaker och dess textur. Tid och variation var 

den största utmaningar hos föräldrarna medan grönsaker och dess struktur upplevdes mest 

utmanande för barnen. Sagan, uppgiften och receptet upplevdes underlätta för den 

gemensamma, växtbaserade måltiden hos två av de tre intervjuade familjerna.  

 

Praktisk användning och vidare forskning   

 

Denna studien kan användas som underlag i att förstå barn och dess sinnen, matvanor och 

preferenser men även hur sagor kan kombineras med måltiden. Konceptet med sagorna och 

tillhörande uppgifter kan och bör utvecklas ytterligare innan de används i utbildningssyfte. 

För att ytterligare förstå hur en saga bör utformas i syfte att inspirera till den hemlagade, 

växtbaserade måltiden skulle ett samarbete mellan ämnesområdena pedagogik, etnologi och 

måltidsvetenskap vara av stor fördel.  
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