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Förord 

 

I denna uppsats har vi valt att titta på skillnader och likheter i tillagningskök samt 

mottagningskök i förskolan. Utifrån de sju gastronomiska variablerna och våra sinnen som 

verktyg har vi varit i olika kommuner där vi ätit och analyserat maten som serverats.  

Syftet var att studera lunchmaten som serveras i förskolan utifrån de gastronomiska 

variablerna samt att undersöka om maten överensstämmer med vad som står på matsedeln. 

Då en av författarna under en längre tid jobbat på förskola och den andra författaren jobbat 

inom livsmedelsbranschen väcktes intresset att undersöka om detta faktiskt stämde. Stämmer 

det som står på matsedlarna överens med det som faktiskt hamnar på barnens tallrikar i 

förskolan? 

Vi vill tacka alla som varit delaktiga och hjälpt oss på rätt väg med vårt examensarbete. 

Vi vill också tacka alla förskolor som vi har fått besöka och vara med på deras luncher samt 

varit med om måltiden som helhet. Särskilt tack till alla pedagoger och barn som bjudit in oss 

i verksamheten. 

/ Annica Månsson och Frida Östberg 
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Sammanfattning 
________________________________________________________________   
Inledning: Maten är inte bara något som ska ge oss näring. Utan också en mötesplats där man 

kan uppleva glädje och njutning. För barn är bra mat avgörande för dess hälsa, välbefinnande 

och utveckling. Om barn ska orka leka och lära är det viktigt att de får bra mat redan från 

början i förskolan. 

Syfte: Författarna vill se om det som står på matsedeln stämmer överens med det som senare 

hamnar på tallriken samt se om det finns någon skillnad på förskolor som har mottagnings – 

respektive tillagningskök utifrån de sju gastronomiska variablerna. 

Metod/material: Datainsamlingen genomfördes i form av deltagande observationer med låg 

grad av struktur. Observationerna genomfördes på fem olika förskolor i Sverige i tre olika 

kommuner. Tre av dessa förskolor hade mottagningskök och två med tillagningskök. 

Förskolorna besöktes vid lunchtid under två dagar. Maten åts av författarna, fotograferades 

och bedömdes med hjälp av ett observationsschema utifrån de sju gastronomiska variablerna. 

Rådatan sammanställdes sedan till en analys av lunchrätten. 

Resultat: Det fanns en varierad kvalité av gastronomiska variablerna i lunchrätterna som 

serverades på förskolorna med de olika typerna av kök. Det fanns en varierad tillförlitlighet på 

de olika lunchrätterna som serverades och utlästes av matsedeln. 

Slutsats: I förskolor med tillagningskök stämde det som stod på matsedeln överens med det 

som sedan hamnade på tallriken vilket det bara delvis gjorde på förskolorna med 

mottagningskök. Upplevelsen av lunchen var olika utifrån de sju gastronomiska variablerna 

då det kom till tillagning – respektive mottagningskök. 

Nyckelord: Barn, Förskola, Lunch, Sapere, Allebarnsrätten, Mottaningskök, Tillagningskök, 

De sju gastronomiska variablerna, Matsedel. 
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1 Inledning 

 

Maten och måltiden har alltid spelat en betydelsefull roll i våra liv. Det är inte enbart som 

källa till näring och för att vidhålla en god hälsa utan även som njutning, källa till glädje, 

kulturbärare och som mötesplats (Livsmedelsverket, 2007 a). 

Livsmedelsverket (2007 a) beskriver att bra mat är avgörande för barnen idag, för dess hälsa, 

välbefinnande och utveckling. Om barn ska orka leka och lära är det viktigt att de får 

hälsosam kost redan från början i förskolan. I förskolan finns det stora möjligheter att få 

barnen att sträva efter en hälsosam livsstil med näringsrika och hälsosamma måltider 

(Livsmedelsverket, 2007 a). Genom att sträva efter en välkomponerad måltid i förskolan ges 

en möjlighet att ge barnen en positiv attityd till mat och måltider. Det är viktigt att få barnen 

att vilja och våga prova nya smaker (Koistinen & Ruhanen, 2008).  

Tre fjärdedelar av barnen i Sverige är inskrivna i barnomsorgen vilket innebär att andra vuxna 

förutom den närmsta familjen har inflytande och ansvar över barnens matvanor (Sepp, 2002). 

För att kunna planera en matsedel med omsorg och kvalitet till barn krävs kunskap och 

kompetens. Det är viktigt att barnen får i sig rätt mängd näring och att måltiderna uppfyller de 

näringsrekommendationer som kostchefer eller någon annan med motsvarande kompetens har 

satt upp (Livsmedelsverket, 2007 a). Enligt Livsmedelsverket(2007 a) är näringsinnehållet 

inte det enda viktiga i matsedelsplanering utan även omväxlingen i måltiderna och om 

matsedlarna är genomtänkta och varierade även när det gäller säsong och smak.  

Det är de vuxna som ska visa och erbjuda barnen en nyttig och näringsrik kost, det ska inte 

ligga på barnen vad som är hälsosamt att äta då de inte har något annat val än att äta den mat 

som erbjuds Hedqvist (2009).  

En eldsjäl som arbetar för att barn ska få bra mat som är lagad på plats och från grunden är 

Carola Magnusson. Hon arbetar för att köken skall använda så mycket ekologiska och 

närproducerade råvaror som möjligt (Magnusson, 2008). Carola Magnusson är känd från tv-

programmet Mat-akuten som hade som syfte att uppmärksamma hur maten ser ut i 

barnomsorgen och hur den kan förbättras. 
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2 Bakgrund 
 

Ansvaret för att barn ska få en näringsriktig och hälsosam kost ligger på hemmet. Förskolan 

och skolan spelar dock också en stor roll för att främja en hälsosam livsstil då de flesta barn 

äter större delen av dagens måltider utanför hemmet. Det är alltså viktigt att vuxna måste 

finnas närvarande och medverka för att barnen ska ha en god hälsa (Preston, 2010). 

 Sepp (2002) skriver i sin doktorsavhandling att utvecklingen av matpreferenser visat sig var 

mer socialt betingat än vad det är genetiskt. En kritisk period för barnets matpreferenser är 

ålder 2-5 år, under dessa år har föräldrarna ett stort inflytande av valen av livsmedlen och mat.  

 

2.1 Bra mat i förskolan 

 

”Bra mat i förskolan” är ett styrdokument från livsmedelsverket som gjorts för att ge råd om 

maten i förskolan. 2005 fick livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utarbeta råd för 

måltider i förskolan, fritidshem, familjedaghem, skola och gymnasieskola. I styrdokumentet 

bra mat i förskolan gäller råden för kommunala och privata förskolor och familjedaghem. 

Dessa råd är baserade på de svenska näringsrekommendationerna (Koivist, Ohlander, Björck 

& Järnblad, 2007). 

Livsmedelsverkets syfte är att skriften används som vägledning, förslag och stöd till hur 

arbetet kan förbättras för att det ska bli så bra matvanor som möjligt i förskolan. Det är sedan 

upp till varje enskild kommun, förskola och personalgrupp att bestämma hur de vill arbeta för 

bättre matvanor i förskolan (Koivist m.fl. 2007). 

Med ”bra mat i förskolan” menar Koivist m.fl (2007) att det ställs krav på näringsinnehåll och 

smaklighet. Desto kortare tid som går mellan tillagning och servering desto mindre förlust i 

näringsinnehåll och smak. Under konceptet bra mat i förskolan ingår också punkter som en 

trevlig måltidsmiljö samt en god planering av lokaler och organisation.  

Barn som är mätta och som får mat regelbundet lär sig lättare och de barn som är hungriga får 

svårt att koncentrera sig. Genom daglig fysisk aktivitet och bra matvanor bevaras och främjas 

en god hälsa (Fuller, Keller, Olson & Plymale, 2005). 
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2.1.1 Svenska näringsrekommendationer 

Svenska näringsrekommendationer, SNR vill ge näringsmässiga riktlinjer för en kosthållning 

som generellt leder till en god hälsa (Livsmedelsverket, 2007 ). Livsmedelsverket (2007) 

påpekar dock att SNR inte får ses som definitiva utan att de hela tiden måste revideras när ny 

kunskap framkommer. Från de nuvarande kostförhållandena och näringssituationen i Norden 

får SNR underlag för planering av en kost som är sammansatt så att den tillfredställer de 

primära näringsbehoven. SNR ska också ge goda förutsättningar för en generellt god hälsa 

och minska risken för kostrelaterade sjukdomar (Livsmedelsverket, 2007 ).  

 

2.2 Gastronomiska variabler 

De sju gastronomiska variablerna variablerna; smak, doft, konsistens, temperatur, färg, form 

och mängdbalans spelar alla in och kan tillsammans bilda en matsedel som tilltalar alla sinnen 

(Johansson, 2004).  

2.2.1 Smak  

Enligt (Dahlgren, 2006) är smak ett begrepp som upplevs som en totalupplevelse, något mer 

än bara det som upplevs när något smakas på. Smak innefattar miljön kring oss, stämningen, 

upplägget av rätten och måltidens doft. Det finns tre beståndsdelar som upplevs då ett 

smakgivande ämne förtärs, smaken, konsistensen och lukten. Lukten och smaken registreras 

på tungan och i gommen när något äts. Konsistensen upplevs genom att tugga på livsmedlet 

och näsan urskiljer samtidigt vad de luktar. Alla dessa tre egenskaper ska stämma för att få en 

totalupplevelse som tillfredsställer alla sinnena. Hela måltiden kan vara avgörande för hur 

smaken upplevs av maten som äts (Dahlgren, 2006). 

Smaksinnet hittas i gommen, på tunga och i svalget och är ett av två kemiska sinnen dessa ger 

information om kemiska föreningar i människans närmaste miljö. Smaksinnet består av olika 

papilltyper som innehåller smaklökar som i sin tur är uppbyggda av smakceller. Smaklökarna 

registrerar grundsmakerna och på vissa delar i munnen är människan olika känslig för smak 

(Meilgaard, Civille & Carr, 2007). Det finns för nuvarande fem grundsmaker; sött, surt, salt, 

beskt och umami. Smaken sött och salt lär människan sig att känna igen redan i tidig barndom 

medan den beska och sura smaken är lättare att blanda ihop. För att kunna känna igen umami 

så krävs det träning (Koistinen och Ruhanen, 2008). 
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Det är väldigt viktigt för både råvarans smak och konsistens hur råvaran förvaras. Om en frukt 

förvaras i en kylskåpskall temperatur blir den mindre söt och har en högre syra än om frukten 

förvaras i rumstemperartur. Vilken råvara som helst smakar mer om den är tempererad på rätt 

sätt (Gustafsson & Strömberg, 2008). 

 

2.2.2 Doft 

Doftsinnet kallas även för fjärsinnet vilket betyder att informationen tas in redan på avstånd 

(Meilgaard, Civille & Carr, 2007). Alla har ett doftsinne men det är er eller mindre utvecklat 

hos människan och på grund av detta upplevs smaker och dofter olika. (Dahlgren, 2006). 

Med hjälp av luktsinnet upplyses människan om kvaliteten på luften som andas och maten 

som äts. Människan har begåvats med att kunna uppfatta tusentals olika dofter och 

intensiteten i de dofter som upplevs. Luktsinnet är adaptivt och anpassar sig efter den miljö 

människan befinner sig i, något som doftade i en ny luktmiljö lägger nödvändigtvis 

människan inte märket till efter en stund. Känsligheten i luktsinnet är personlig och försvagas 

när man blir äldre (Koistinen & Ruhanen, 2008). 

Doftsinnet betyder mycket för smaken och det är därför de två sinnena ofta kopplas samman 

(Johansson, 2004). När maten tuggas frigörs aromkomponenter och via svalget når de 

luktepitelet i näsans övre del och påverkar doftcellerna. Olika dofter kan associeras till 

minnen. En viss doft kan stanna kvar en kort stund för att sedan snabbt försvinna, trots detta 

kan en doft få minnen att vakna till liv och komma tillbaka flera år efter den första 

upplevelsen (Gustafsson & Alsne, 2008).  

 2.2.3 Konsistens 

Konsistens är en viktig komponent när människan smakar på något, biter på något eller tuggar 

på ett livsmedel. Med olika kontraster i maten kan njutningen förhöjas (Dahlgren, 2006).  

Konsistensen på ett livsmedel kan också avgöras med hjälp av synen som t.ex. en glass som 

smält i solen eller vatten som fryst till is. Synsinnet påverkar den estetiska upplevelsen av 

måltiden. Ett livsmedel som upplevs som hårt, mjukt, rinnande, lent, fluffigt, varmt eller kallt 

i handen är annorlunda mot hur det känns att ha samma livsmedel i munnen (Koistinen & 

Ruhanen, 2008).  
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Konsistensen av råvaror i en maträtt är viktigt, finns det bara mjuka konsistenser kan 

maträtten upplevas som obehaglig och därför är det viktigt att ha kontraster med olika 

konsistenser . Känseln kan beskriva råvarans tillagning men även konsistensen (Klosse m.fl. 

2004). 

 

 2.2.4 Temperatur  

Temperaturen påverkar smaken av råvaran. Kallt och varmt styr smaken och upplevelsen i 

olika rätter, smaken av t.ex. kall eller varm glass upplevs med stor skillnad. Även doften kan 

vara beroende av temperaturen, kalla kanelbullar luktar inte lika mycket som varma nybakade 

gör. Den har även en inverkan på hur konsistensen upplevs i ett livsmedel (Klosse m.fl. 2004).  

Något som också är viktigt att tänka på vid förändring av temperaturen är hur råvaran 

påverkas.  När tillagning sker i olika temperaturer påverkas protein, fett och kolhydrater 

(Livsmedelsverket, 2010 d). 

Enligt livsmedelsverket (2010 d) kan protein påverkas av bland annat stekning eller kokning 

samt vid en förändring av ph.  

Kolhydrater påverkas också av temperaturförändring. Vid brödbak då temperaturen stiger 

över 100 grader sker en förlust av sockerarter. En karamellisering uppstår och på ytan av 

brödet sker en malliardreaktion medan brödet inuti inte blir påverkat (Dahlgren 2006). 

Då fett kommer i kontakt med syre startar en oxidativ härskning som pågår under lagring, 

transport, tillagning och även under djupfrysning. Till slut blir livsmedlet oätligt men detta är 

en långsam process som sker då de fleromättade fettsyrorna har härsknar och bildat fria 

radikaler. Utsätts dessa fettsyror för höga temperaturer sker denna härskning betydligt 

snabbare vilket innebär att det förlorar sin näring (Livsmedelsverket, 2010 d). 

 

2.2.5 Färg  

Färgen är det synintryck som har studerats mest. Det har t.ex. gjorts laborationer med saft där 

den röda färgen på saften varit starkare i ett glas än i de andra. Samma koncentration av saft i 

glasen men ändå upplevs smaken starkare där det var en starkare röd färg. Färger kan ge 

väldigt stora förväntningar på en råvara (Gustafsson & Strömberg, 2004).  
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Färgerna ska se tilltalande ut på tallriken då ett av de första sinnena som möter rätten är 

synen. Alla komponenter på tallriken ska ha en balans till varandra (Klosse m.fl, 2004). 

Enligt livsmedelsverket (2011) kan färgämnen delas upp på olika sätt, när de delas in efter 

ursprung finns det tre huvudgrupper. Dessa är naturligt förekommande, syntetiska och 

semisyntetiska. Det naturliga färgämnet utvinns ofta ur animaliska men också vegetabiliska 

produkter. När andra färgämnen framställs på syntetiskt vis kallas de för naturidentiska 

färgämnen. De färger som är syntetiska är framställda på kemiskt vis. 

 

2.2.6 Form  

Formen och utseendet på en råvara talar om hur den sedan kommer att smaka och upplevas. 

Ett exempel på detta är att formen på en kanelbulle har ett annat utseende än en kaka vilket 

direkt ger en ledtråd om hur smaken kommer att upplevas (Livsmedelsverket, 1999). 

Formen är ett av människans synintryck till maten. Hur former uppfattas kan sedan ge en 

uppfattning om hur smaken, doften och konsistensen påverkas när vi äter den. 70 % av alla 

sinnesceller finns i ögat och detta kan vara en bra förklaring till att mycket av våra 

sinnesförnimmelser uppfattas av synen. Synen förstärker intryck av vad som äts eller dricks 

men är inte helt avgörande för en måltidsupplevelse (Gustafsson, 2007) . 

2.2.7 Mängd och balans 

Tallriksmodellen är en bra bild att utgå ifrån när en måltid komponeras, för att få en bra 

mängdbalans och hålla sig mätt längre. Det är en basmodell som visar hur vuxna och barn 

över två år bör äta. Proportionerna på tallriken är lika för alla med portionsstorleken varierar 

från person till person då alla har olika energibehov och hunger (Vårdgudien, 2009).  

Livsmedelsverket (2010 b) beskriver att tallriksmodellen består av tre olika delar. Den första 

delen består av potatis, ris eller pasta men även bröd. 

Den minsta delen på tallriken ska innehålla kött, fisk 

eller liknande proteinrika livsmedel. Den tredje delen 

består av grönsaker, frukt och rotfrukter och är precis 

lika stor som den första delen.  

 

Figur 1. Tallriksmodellen (Livsmedelsverket, 2010) 
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2.2 Tillagningskök och mottagningskök 

 

Det finns två modeller av matproduktion för offentliga måltider i förskolan, tillagningskök 

samt centralkök där maten tillagas och sedan skickas ut till ett mottagningskök (Skolmatens 

vänner, 2011) 

2.2.1 Tillagningskök  

Definitionen av tillagningskök är ett kök där maten lagas på plats på förskolan. 

Maten lagas från grunden och så lite som möjligt av hel – och halvfabrikat används. Vissa 

kompletteringar med mat från halvfabrikat kan tillföras då det kan handla om personalbrist 

eller att utrustning fattas i köket (Skolmatens vänner, 2011). 

På vilket sätt maten tillagas och var maten tillagas är något som är en stor fråga inom 

barnomsorgen. Många menar att det bästa förhållandet är när maten tillagas så nära barnen 

som möjligt. Undersökningar har visat att om maten tillagas på plats i förskolan uppnås en 

högre kvalité på maten och barnen äter bättre (Skolmatens vänner, 2011). Mat som lagas på 

plats kan också vara bättre ur miljösynpunkt än mat som först tillagas, kyls ner för att sedan 

värmas upp igen. Mat som tillagas i ett centralkök behöver även transporteras vilket kan 

undvikas med tillagningskök då maten lagas på plats (Skolmatens vänner, 2011). 

 

 2.2.2 Mottagningskök  

Ett mottagningskök är ett kök där maten är upplagad sedan tidigare i ett storkök eller så kallat 

centralkök. Maten tillagas och skickas sedan vidare i varm, kyld eller fryst form. Från 

centralköket leveras sedan maten till de olika förskolorna i kommunen (Skolmatens vänner, 

2011). Som exempel så beskriver en kommun hur mottagningsköket tar personalen emot den 

varma maten som till exempel fisk, kött eller annan huvudråvara som kommer tillagad från 

centralköket. Potatis eller andra tillbehör tillreds på plats om det inte redan kommer tillagat 

från centralköket (Östra Göinge, 2011). 

I mottagningskök är alltså hel – och halvfabrikat vanligt förekommande. Halvfabrikat är ett 

livsmedel där råvaran redan är behandlad och endast behöver tillagning. Exempel på sådana 

livsmedel är pulversås eller soppa. Helfabrikat är ett livsmedel som redan är bearbetat och 

endast behöver uppvärmning, djupfrysta pannkakor, färdigstekta köttbullar är ett exempel på 

ett sådant livsmedel (Skolmatens vänner, 2011).  
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2.3 Måltidsprojekt i barnomsorgen 

 

Runt om i Sverige bedrivs diverse projekt med fokus på måltiden i barnomsorgen. Sapere och 

Allebarnsrätten är två projekt som används på förskolor för att främja hälsosammare 

matvanor för barn. 

2.3.1 Sapere  

Sapere är ett latinskt ord som betyder att känna, att smaka och ha mod (Kosistenen & 

Ruhnanen, 2008). Jacques Puisais är Sapere-metodens upphovsman och var i grunden kemist 

med kunskap om både vin och livsmedelsprodukter. Puisais tyckte sig se att barn i västvärlden 

har svårt för att acceptera beska, syrliga och hårda livsmedel, för att motarbeta denna 

smakriktning grundade Puisais Sapere-metoden (Hagman & Algotson, 2002).   

Med hjälp av Sapere-metoden ska barnets eget sätt stärkas och uppmuntras till egna åsikter 

om maten och måltiden. Barnen lär sig att använda sina egna sinnen i olika övningar om mat 

och matlagning (Kosistenen & Ruhnanen, 2008). Utgångspunkten för metoden är 

beskrivningen av våra fyra grundsmaker, av våra sinnen och sammansättningen av måltiden 

och tillagningen, matens ursprung och dess geografi och att barnen får smaka på den tillagade 

maten (Hagman & Algotson, 2002).  Sapere-metodens syfte kan sammanfattas utefter fem 

olika punkter, se sammanfattning nedan. Enligt Hagman och Algotson (2002) kan det finnas 

en stark rädsla hos små barn för att prova ny mat och nya smaker. Barn vänjer sig långsamt 

vid nya och olika smaker. Forskare har upptäckt att barn oftare uppskattar söta smaker men 

undviker smaker som surt och beskt. Ju mer ett barn får vänja sig eller smaka på ett livsmedel 

desto oftare är det så att barnen väljer dessa smaker även senare i livet. Det kan ta upp till 15-

20 gånger innan barnet accepterar en ny smak (Kosistenen & Ruhnanen, 2008). 

 

Syftet med SAPERE-metoden kan sammanfattas i några punkter: 

 att lära känna sina sinnen och sin egen smak 

 att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt 

 att skapa en medveten konsument 

 att våga prova nya produkter och rätter 

 att öka variationer i det man äter (Livsmedelsverket, 2010 c). 

 

 



14 
 

2.3.2 Allebarnsrätten 

Allebarnsrätten är en kampanj där syftet är att stärka måltidens roll i förskolan. Det är ett 

projekt som fått stöd av Arvsfonden och bedrivs i den organisationen måltidsmuseum i 

Grythyttan. Kampanjen har till avsikt att öka barns förståelse för kopplingen mellan den mat 

de äter och råvarorna som måltiden baserats på (Stiftelsen Måltidsmuseum, 2009). Projektet 

riktas i första hand mot pedagoger och kockar på förskolorna men även till föräldrar och 

beslutsfattare (Allebarnsrätten, 2011). Kampanjen innehåller en nollvision gällande vad vi 

äter, dvs. inga halvfabrikat, inga tomma kolhydrater, ingen storköksuppvärmning av måltiden 

eller barn som äter sig mätta på godis då de inte fått i sig vad de behöver. Kampanjen vill 

skapa ett nytt sätt att tänka, en ny standard och en ny klang för ordet ”utspisning”. Andra 

intentioner från kampanjen är att utveckla barns språk och berättande om maten de äter med 

hjälp av pedagogiska metoder. För att kunna göra detta ämnar projektet att samla personer och 

verksamheter som tillsammans kan utveckla metoder och verktyg för att sprida 

Allebarnsrättens budskap genom hela Sverige (Stiftelsen Måltidsmuseum, 2009).  

Barnen ska framförallt få näringsriktig och bra mat och maten ska tillagas från grunden, av 

bra råvaror. Allebarnsrätten vill höja förskolekockens status och på så sätt vrida utvecklingen 

bort från centralkök och halvfabrikat (Allebarnsrätten, 2011).  Enligt Stiftelsen 

Måltidsmuseum (2009) är det viktigt att använda måltiden som en mötesplats för barnen, att 

de doftar hemlagad mat och att barnen får använda sina sinnen att uppleva måltiden och sätta 

ord på det. Trots att budgeten är begränsad kan man skapa en smakrik mat som är näringsrik 

lagad från grunden i förskolan.  

2.4 Matsedelsplanering 

”Mat är en av grundstenarna för barns växande och en viktig del i deras utveckling. Om barn 

får bra matvanor under sina första år finns det goda förutsättningar att de gör bra matval i 

framtiden. Maten i förskoleverksamheten har en särskild uppgift i ett samhälle där 

ojämlikheten i hälsan ökar” (Folkhälsoguiden, 2007). 

Matsedeln som planeras kan sättas ihop av ett antal olika konstellationer av livsmedel och för 

att infria de krav som finns på näringsinnehållet behövs inte så många livsmedel. Det gäller 

dock att den som planerar matsedeln ser till att de blir en omväxling för barnen och 

introducerar nya livsmedel i matsedeln. Detta ger även möjlighet till att säsongsanpassa 

matsedeln (Koivist m.fl, 2007). 
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Klosse, Riga, Cramwinckel och Saris (2004) beskriver ett visst antal faktorer som bör finnas i 

en måltid, de så kallade Culinary success factors (CSF). Alla faktorer i CSF skall vara 

närvarande för att nå det bästa resultatet med måltiden. CSF ses som ett första steg till att bli 

bättre på att förstå smaker och de komponenter som gör att en måltid upplevs som god.   

 Det finns sex faktorer i måltiden som påverkar innehållet. Den första faktorn beskrivs där 

namn och presentation passar den förväntning som beskrivs men inga falska förhoppningar. 

Den andra faktorn är då doften är aptitretande och lukten på maträtten är en viktig drivkraft 

för smaken. Den tredje faktorn handlar om smakernas balans, att balansera alla smaker på ett 

bra sätt t.ex. aldrig för sött, salt eller att de naturliga smaker som finns i livsmedlet försvinner. 

Faktor nummer fyra innebär att det bör finnas en närvaro av grundsmaken umami. Den femte 

faktorn beskriver man texturer i rätten. Hårda, mjuka, krispiga, saftiga eller krämiga texturer 

som också är avgörande för smaken. Den sjätte och sista faktorn beskrivs smakernas intensitet 

om rätterna är välsmakande (Klosse m.fl.2004). 

  

3 Syfte  

Syftet är att studera maten i förskolan under lunchen utifrån de sju gastronomiska variablerna 

som är mätbara egenskaper. Författarna vill se om det som står på matsedeln stämmer överens 

med det som senare hamnar på tallriken samt se om det finns någon skillnad på förskolor som 

har mottagnings – respektive tillagningskök utifrån de sju gastronomiska variablerna.   

4 Metod/Material 

Observation är i vardagslivet vårt främsta medel för att mer eller mindre slumpmässigt skaffa 

oss information om omvärlden. Det är den information vi skaffar utifrån våra erfarenheter, 

behov och förväntningar (Patel & Davidson, 2003). I denna studie används strukturerad 

observation. Denna form av observation används ofta i utforskande syfte för att på bästa sätt 

kunna inhämta så mycket information som möjligt om ett specifikt problemområde. Denna 

studie har till syfte att generera ny kunskap och lyfta fram nya aspekter ur verkligenheten 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

 Datainsamlingen vid den här sortens studier ställer krav på att forskaren noggrant ska delta, 

fråga, observera och kontinuerligt skriva ner anteckningar som efter undersökningens slut 
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sammanställs. Vid dessa studier sker analysen under arbetets gång parallellt med insamlandet 

av ny data (Einarsson m.fl. 2002). 

4.1 Urval av förskolor  

 

Observationerna genomfördes på fem olika förskolor utspridda på tre olika kommuner i 

Sverige. I en kommun gjordes en pilotstudie på en förskola för att senare kunna fastställa hur 

den egentliga studien skulle bedrivas. Därefter gjordes observationer av två förskolor i två 

olika kommuner dvs. fyra studier. Vid pilotstudien deltog båda författarna och vid de övriga 

studierna deltog endast en av författarna vid varje studie. Författarna har valt att studera om 

upplevelsen av lunchen är olika utifrån de gastronomiska variablerna när det kommer till 

förskolor med mottagningskök och tillagningskök och har därför valt tre förskolor som har 

mottagningskök och två förskolor som har tillagningskök.  

 

4.2 Tillvägagångssätt  

 

Författarna utgick från sin egna förförståelse om hur det går till i tillagningskök och 

mottagningskök när maten tillreds då metoden för forskningen skulle definieras. En 

frågeställning växte fram och utifrån denna gjordes ett observationsschema (se bilaga 1) och 

en pilotstudie utfördes. Efter pilotstudien justerades observationsschemat och användes på de 

andra förskolorna för att kunna samla in data. Ett första samtal ringdes till de utvalda 

förskolorna och ett passande datum för både författarna och förskolorna valdes. På detta sätt 

kunde inte författarna styra vilken lunchrätt som de skulle få smaka på när de besökte 

förskolorna. För att underlätta arbetet med bedömningen av de olika egenskaperna gjordes en 

tabell (se tabell 1) som utifrån författarnas förförståelse definierar de mätbara egenskaperna. 

Råmaterialet sammanställdes sedan utifrån författarnas förförståelse och analyserades och 

redovisas under rubriken resultat.   

4.2.1 Ett första samtal 

Då studien skulle ske på två olika sorters förskolekök, mottagningskök och tillagningskök, 

letade författarna upp förskolor som uppfyllde de önskade kraven innan ett samtal ringdes. 

Innan studien påbörjades ringde författarna till de utvalda förskolorna och presenterade sig 

och studien för de ansvariga. Författarna var noga med att det skulle framhållas att det var en 
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matsedelsstudie som skulle utgå från de gastronomiska variablerna samt att den skulle äga 

rum under lunchen i två dagar. Det är enligt Aspán (2009) viktigt att som forskare inte ses 

som ett hot och att närma sig fältets aktörer med stor respekt. Det bestämdes datum och tid för 

observationerna samt att barnen skulle informeras i förväg att författarna skulle komma på 

besök så att de inte skulle bli nervösa och oroliga. 

4.2.2 Pilotstudie 

Pilotstudien genomfördes under lunchen på en förskola med mottagningskök under två dagar 

för att se om författarnas tillvägagångssätt var relevant innan fortsatta observationer 

genomfördes. Observationen genomfördes av båda författarna och sammanställdes sedan till 

ett resultat. Under pilotstudien användes ett observationsschema för första gången där de sju 

gastronomiska variablerna (se rubrik 2.3 Gastronomiska variabler) som skulle användas fanns 

med. Efter avslutad studie justerades observationsschemat så att det fick en tydligare struktur 

och ett enhetligt utseende för att underlätta för författarna när de fortsatta observationerna 

genomfördes i de resterande förskolorna. Efter detta besök gjordes också en definition på de 

sju gastronomiska variablerna (se tabell 1) för att tydliggöra vad författarna egentligen ansåg 

att de mätbara egenskaperna hos variablerna betyder. 

4.2.3 Observation 

Observationerna ägde rum under lunchen på de olika förskolorna. Författarna satt med vid 

bordet med pedagogerna och barnen. Maten som serverades, fotograferades och under 

lunchen fördes observationsanteckningar på färdiga observationsscheman (se bilaga 1). På 

observationsschemat skrevs enkla ord och korta meningar ned. En individs minne är inte helt 

pålitligt och därför måste forskaren föra anteckningar under pågående observation (Bryman, 

2011). När dessa observationer genomfördes användes tabell 1 för att underlätta arbetet med 

de mätbara egenskaperna hos variablerna som författarna utgick ifrån. Författarna delade 

sedan upp sig och besökte var och en varsitt mottagningskök och tillagningskök. De olika 

köken besöktes i två omgångar under en och samma vecka. Vid besöken på de olika 

förskolorna samlades också matsedlar in, för att användas i analysen. Maten som serverades 

fotograferades, upplagd för och av observatören (se under rubrik 5. Resultat) och resultatet 

från de olika förskolorna sammanställdes till ett resultat. 
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Tabell 1 Denna tabell förklarar författarnas definitioner och bedömningar av de sju gastronomiska 

variablernas mätbara egenskaper. 

Gastronomiska Variabler Definitioner Bedömning 

Smak Fem grundsmaker finns; surt, sött, 

beskt, salt och umami (Koistinen 

& Ruhanen, 2008). 

Är de olika komponenterna 

smakrika eller smaklösa? 

Smakar de som förväntat? 

Finns de fem 

grundsmakerna med i 

rätten? 

Doft Med hjälp av luktsinnet upplyses 

människan om kvaliteten på maten 

som äts (Koistinen & Ruhanen, 

2008). 

Doftar maten mycket eller 

lite? Vad doftar maten? 

Konsistens Konsistensen är en viktig 

komponent när människan smakar 

på något, biter på något eller 

tuggar på ett livsmedel (Dahlgren, 

2006). 

Hur upplevs konsistensen 

av maten? Finns den 

konsistens som förväntas av 

komponenten?  

Finns det en varierande 

konsistenser i måltid? 

Temperatur Temperaturen påverkar smaken av 

råvaran. Kallt och varmt styr 

smaken och upplevelsen i olika 

rätter. Även doften kan vara 

beroende av temperaturen, kalla 

kanelbullar luktar inte lika mycket 

som varma nybakade gör (Klosse, 

Riga, Cramwinckel & Saris, 

2004). 

Upplevs komponenterna i 

måltiden som varma, kalla 

eller ljumna då de stoppas 

in i munnen? 

Färg Färger kan ge stora förväntningar 

på en råvara. Färgerna på tallriken 

ska se tilltalande ut och ha en 

balans till varandra (Klosse m.fl. 

2004). 

Vad har de olika 

komponenterna i måltiden 

för färg?  

Form Formen och utseendet på en råvara 

talar om hur den sedan kommer att 

smaka och upplevas 

(Livsmedelsverket, 1999). 

Vad har de olika 

komponenterna i måltiden 

för form? Upplevs formen 

som förväntat av de olika 

komponenterna i måltiden. 

Mängd och balans Tallriksmodellen är en bra modell 

att utgå ifrån när en måltid 

komponeras.  Den består av tre 

delar, en del som består av 

kolhydrater, den minsta delen av 

tallriken består av protein. Den 

tredje delen av modellen är lika 

stor som den första och består av 

grönsaker, frukt och rotfrukter 

(Livsmedelsverket, 2010 b). 

Har måltiden den mängd 

och balans som förespråkas 

i tallriksmodellen?  Finns 

det tillräckligt med mat? 
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4.3 Observatörens bakgrund och perspektiv 

 

Mellan åren 2002-2008 arbetade en av författarna på olika förskolor och tog dagligen del av 

det som serverades på tallrikarna till barnen. Under tiden på förskolorna insåg författaren hur 

viktigt det är med bra måltider för barn som växer och utvecklas. Redan då väcktes intresset 

att undersöka detta ämne på en djupare nivå. Den andra författaren har mellan åren 2000 och 

2011 arbetat i livsmedelshandeln där intresset väcktes för vad barn egentligen fick i sig under 

en dag då merparten av de om handlade köpte hel- och halvfabrikat till sina barn. Författarna 

skrev under sin utbildning till kulinarisk kock och måltidskreatör en B-uppsats tillsammans 

med titeln ”Fetma och övervikt – ett växande problem bland barn”. Där växte intresset för 

ämnet ytterligare och möjligheten att under sista året på utbildningen titta närmare på vad som 

egentligen hamnar på barnens tallrikar i förskolorna.  

I den kvalitativa forskningsprocessen är utgångspunkten för författarna de fördomar och den 

förförståelse som de besitter (Holme & Solvang, 1997). Med begreppet förförståelse menar 

Patel & Davidson (2003) att det är de tankar, intryck och känslor samt den kunskapen 

forskaren har sedan tidigare. För att tolka och förstå forskningsobjektet är detta en tillgång 

och inte ett hinder. Denna utgångspunkt ses som en ”objektivt” given utgångspunkt för 

forskningsarbetet. Utifrån de fenomen som ska studeras finns socialt subjektiva uppfattningar 

hos forskaren och det är omöjligt att frigöra sig från dessa subjektiva referensramar. Dessa 

referensramar gäller både i vardagliga situationer och i forskningsarbete (Holme & Solvang, 

1997).  

 

4.5 Forskningsetiska principer  

 

Enligt Bryman (2011) finns fyra allmänna huvudkrav på etik inom humanistiska – 

samhällsvetenskaplig forskning. 

 

4.5.1 Informationskravet  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda personerna om den aktuella 

undersökningens syfte (vetenskapsrådet, 2002). Syftet fick de berörda personerna ta del av 
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redan vid det första samtalet. Enligt Bryman (2011) ska de berörda personerna veta att deras 

och förskolans deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de så önskar. 

4.5.2 Samtyckeskravet  

De berörda personerna i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Om 

någon i undersökningen är under 15 år krävs föräldrarnas eller vårdnadshavarens 

godkännande, detta brukar endast vara nödvändig om undersökningen är av etisk känslig 

karaktär. Barnen som författarna kom i kontakt med under sina besök på de utvalda 

förskolorna har ingen deltagande roll i forskningen och därför krävdes inte heller föräldrarnas 

eller vårdgivarens godkännande (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5.3 Konfidentialitetskravet  

Detta krav innefattar att alla uppgifter om individer i en forskningsstudie skall behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Eventuella personuppgifter bevaras på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av dem (Bryman, 2011). Ingen av förskolorna i denna studie är 

namngivna och ingen av de tre olika kommuner som besöks namnges. Precis som 

vetenskapsrådet (2002) förespråkar är våra uppgifter omöjliga för utomstående att komma åt. 

4.5.4 Nyttjandekravet 

Enligt Bryman (2011) gäller det att se till att de uppgifter som samlas in enbart användas för 

forskningsändamålet och inte på något sätt vara möjligt för någon annan att tillgå. Denna 

studie kommer inte figurera i andra icke- vetenskapliga syften eller utlånas för kommersiellt 

bruk då det strider mot nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 Resultat  

 

5.1 Undersökning av matsedel 

 

I tabell 2 finns författarnas besök på de olika förskolorna beskrivna och om måltiden som 

serverades stämde överens med det som stod på matsedeln utifrån de mätbara egenskaperna 

hos de sju gastronomiska variablerna. 

 Då bedömningen av lunchrätterna genomfördes utgick författarna från de sju gastronomiska 

variablernas egenskaper för att se om det som stod på matsedeln stämde överens med det som 

senare serverades. Då begreppet ”stämde överens” används har alla de sju gastronomiska 

variablerna funnits med i lunchrätten och bidragit till att lunchrätten kunnat leva upp till det 

som författarna kunde utläsa på matsedeln. Med begreppet ”stämde delvis överens” saknades 

någon enstaka av de sju gastronomiska variablerna och lever därför inte helt upp till de 

förväntningar som fås då matsedeln läses. Under benämningen ”stämde inte överens” 

saknades en eller flera av de sju gastronomiska variablernas egenskaper märkbart i 

lunchrätten och levde då inte enligt författarna upp till det som stod på matsedeln. 

Det fanns tydliga skillnader mellan det som serverades och som sedan hamnade på tallriken 

då det kommer till förskolor med mottagningskök och tillagningskök. I förskolorna med 

tillagningskök blev resultatet att alla de rätter som författarna studerade stämde överens med 

det som stod på matsedeln. I mottagningsköket blev resultatet mer splittrat, det var fyra 

lunchrätter av fem som delvis stämde överens med det som stod på matsedeln. En av dessa 

fem lunchrätter stämde inte överens med det som låg på tallriken. 
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Tabell 2 Tabellen visar författarnas uppfattning om det som stod på matsedeln stämde 

överens med maten som serverades med hjälp av de sju gastronomiska variablerna. 

Förskola  Besök  Typ av kök 
Matsedelns namn på 

lunchrätten 

Stämde namnet 

på lunchrätten 

på matsedeln 

överens med det 

som låg på 

tallriken 

Förskola 1 

Besök 1 Mottagningskök 

”Köttfärslimpa, sås, 

potatis, grönsak”  

Bild 1 

Stämde delvis 

överrens 

 Besök 2 Mottagningskök 

”Biffstroganoff, ris, 

sallad” 

Bild 2 

Stämde inte 

överens 

Förskola 2 

Besök 1 Mottagningskök 

”Örtkryddad 

kycklingpytt/couscous 

med vitlökssås” 

Bild 3 

Stämde delvis 

överens 

 Besök 2 Mottagningskök 

”Köttbullar serveras 

med gräddsås & 

potatis” 

Bild 4 

Stämde delvis 

överens 

Förskola 3 

Besök 1 Mottagningskök 

”Stekta pannkakor och 

sylt” 

Bild 5 

Stämde delvis 

överens 

 

Besök 2 Mottagningskök 

”Stekt falukorv med 

makaroner, sallad 

Bild 6 

Stämde delvis 

överens 

Förskola 4 

Besök 1 Tillagningskök 

”Fiskgratäng 

Florentine & ris” 

Bild 7 

Stämde överens 

 Besök 2 Tillagningskök 

”Grillad hamburgare 

med bröd och sallad” 

Bild 8 

Stämde överens 

Förskola 5 

Besök 1 Tillagningskök 

”Hemmagjorda 

pannkakor med glass, 

sylt och frukt” 

Bild 9 

Stämde överens 

 Besök 2 Tillagningskök 

”Gigantiska köttbullar i 

tomatsås med färsk 

pasta och sallad” 

Bild 10 

Stämde överens 
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5.2 Analysen av lunchrätterna utifrån de sju gastronomiska variablerna 

 

De sju gastronomiska variablerna kan tillsammans bilda en 

matsedel som tilltalar alla sinnen (Johansson, 2004).  

Doften på maten som serverades från de olika köken på 

förskolorna skiljde sig åt markant. Överlag på förskolorna som 

fick sin mat från mottagningsköken fanns där en doft men det gick 

inte att identifiera den med den lunchrätt som                   

 sedan serverades, lukten var samma oavsett om det var 

köttfärslimpa (se bild 1) eller örtkryddad kyckling (se bild 3) som 

serverades. Då förskolorna med tillagningskök besöktes kändes en 

tydlig doft och doften från maten var lätt att identifiera med det 

som senare lades upp på tallrikarna.  

En sådan rätt var ”Hemmagjorda pannkakor med glass, sylt och 

frukt” (se bild 9) som serverades där doften av de hemmagjorda 

pannkakorna slog emot författaren så fort dörren öppnades till 

förskolan. I förskolan med tillagningskök och i förskolan som får 

sin mat från mottagningskök serverades det köttbullar av olika 

varianter.  

På förskolan med tillagningskök 

serverades ”Gigantiska köttbullar i 

tomatsås med färsk pasta, sallad” 

(se bild 10) där rätten som helhet var smakrik. De gigantiska 

köttbullarna hade den smak som författaren hade förväntat sig av 

dem, de hade en naturlig smak av umami och sälta, vilket hjälpte 

till att förhöja smakupplevelsen. Upplevelsen av lunchrätten som 

serverades under namnet ”Köttbullar serveras med gräddsås och potatis” (se bild 4) på 

förskolan där maten kom från mottagningskök skiljde sig smaken på köttbullarna markant 

från de köttbullarna som serverades på förskolan som fick maten från ett tillagningskök. 

Bild 9 

Bild 3 

Bild 1 

Bild 10 
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Köttbullarna som serverades med gräddsås och potatis 

smakade också de umami men hade en helt annan konstgjord 

umamismak där det tydligt kunde utläsas att dessa var 

fabrikstillverkade och att smaken kom från smaktillsatser.                       

  

Den tredje variabeln är konsistens och variationer av olika 

konsistenser i lunchrätten är viktigt då brist på detta kan få 

lunchrätten att upplevas mindre angenäm. Lunchrätten som 

serverades på en av förskolorna som fick sin mat från mottagningsköket serverades en rätt vid 

namn ”Stekt falukorv med makaroner, sallad” (se bild 6) som är ett bra exempel på där 

konsistensen inte uppfyllde de förväntningar som författaren hade på rätten. Den komponent 

som stack ut i denna rätt var makaronerna som var överkokta 

vilket ledde till att upplevelsen inte blev angenäm. I rätten 

”Grillad hamburgare med bröd och sallad” (se bild 8) som 

serverades på en förskola med tillagningskök där hamburgaren 

grillades ute på gården och fick den stekyta som förväntades av 

en grillad hamburgare och hade en bra konsistens. Lunchrätten  

              Bild 8 

med hamburgaren, bröd och sallad hade tillsammans de konsistenser som behövs för att en 

lunchrätt ska bli behaglig i munnen då den förtärs.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Salladen som serverades på förskolorna med både mottagningskök och tillagningskök hade 

överlag tilltalande och enligt författaren olika färger för att tillfredsställa ögat (se bilder 1-10). 

I en av förskolorna där maten kom från ett mottagningskök serverades en av dagarna 

”Köttfärslimpa, sås, potatis, grönsak” (se bild 1) där färgen på specifik köttfärslimpa inte 

stämde överens med det som författarna förväntat sig av rätten. 

Färgen på köttfärslimpan var grå och saknade den härligt bruna 

färgen som förknippas med hemmagjord köttfärslimpa. ”Stekt 

falukorv med makaroner och sallad” (se bild 6) var en annan rätt 

som serverades på en förskola som fick sin mat från ett 

mottagningskök där huvudkomponenten, den stekta falukorven 

hade den rosa färg som förväntas av falukorv med saknade 

färgen av stekyta.  

Bild 6 

Bild 5 

Bild 8 
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Pannkakorna (se bild 5 och 9) som serverades både på förskolan 

som fick mat från mottagningsköket och förskolan som fick mat 

från tillagningsköket uppfylldes inte de förväntningarna som 

författaren hade på formen av den klassiska pannkakan. När 

pannkakorna serverades hade de vikts på mitten så de fick 

formen av en halvcirkel vilket var av praktiska skäl men inte gav 

ögat den upplevelse som förväntades. Den ”Stekta falukorven 

med makaroner, sallad” (se bild 6) var en av de rätter som serverades under lunchen på 

förskolan som fick sin mat från ett mottagningskök där formen på de olika komponenterna i 

lunchrätten var som författaren hade förväntat sig där en av 

komponenterna var falukorven som hade en rund form. 

Temperaturen av en lunchrätt kan vara oerhört viktig för 

både smak och konsistens samt av hur rätten upplevs som 

helhet. Det upplevdes en tydlig skillnad av denna 

gastronomiska variabel när det kom till de olika sorters kök 

som fanns på förskolorna. På förskolan som fick sin mat från 

ett tillagningskök serverades rätten ”Fiskgratäng Florentine och ris” (se bild 7) där rätten var 

varm vilket gjorde att smakerna förhöjdes. Ett exempel på en 

rätt där temperaturen inte höjde den gastronomiska 

upplevelsen av rätten var ”Biffstroganoff, ris, sallad” (se bild 2) där ingen av de varma 

komponenterna hade den temperatur som författarna ansåg att rätten ska ha men salladen höll 

den förväntade temperaturen.  

Den mängden mat som fanns att tillgå på de olika förskolorna gjorde att upplevelsen av 

lunchen både skiljde sig men också hade en del likheter. ”Fiskgratäng Florentine och ris” (se 

bild 7) var en av de rätter som serverades på en förskola med tillagningskök där mängden av 

alla komponenter var tillräckliga. Även på förskolan med mottagningskök där rätten 

”Örtkryddad kycklingpytt/couscous med vitlökssås” (se bild 3) serverades fanns det tillräcklig 

mängd mat för alla. I förskolan som fick sin mat från mottagningskök där ”Stekta pannkakor 

och sylt” (se bild 5) serverades fanns det inte tillräcklig mängd mat för att alla skulle kunna 

äta sig mätta medan förskolan som fick maten ifrån tillagningskök som serverade 

”Hemmagjorda pannkakor med glass, sylt och frukt” (se bild 9) räckte till alla. 

Bild 9 

Bild 7 
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6 Diskussion  
 

Syftet som författarna hade med denna studie var att se om den maten som serveras i 

förskolan stämmer överens med det som står på matsedeln utifrån de sju gastronomiska 

variablerna. Författarna ville också se om det fanns någon skillnad på lunchen utifrån de 

gastronomiska variablerna när det kommer till mottagningskök respektive tillagningskök. 

Resultatet presenterades under två olika rubriker: undersökning av matsedel och analysen av 

lunchrätten utifrån de sju gastronomiska variablerna. Rådatan som samlades in skrevs sedan 

samma till en text som presenteras under rubriken resultat. Fotografier på lunchrätten 

återfinns vid sidan om texten för att förstärka den upplevelsen som författare erfor under 

lunchen. För att få en klarare uppfattning om det stod på matsedeln och vad som låg på 

tallriken stämde överens har författarna valt att presentera detta i en tabell (se Tabell 2).  

6.1 Resultatdiskussion  

 

Då båda författarna har en förförståelse inom ämnet har det inte gått att undgå att resultaten 

blivit subjektiva. Forskaren använder hela tiden sin egen förförståelse som ett verktyg i 

forskningsarbetet och för att lyckas krävs det att forskaren kan använda sin egen empati och 

medkänsla för att bättre förstå objektet (Patel & Davidson, 2003). Författarna anser att deras 

förförståelse och tidigare kunskap är något positivt för forskningen och bidrar till att de kan se 

på maten i barnomsorgen från olika synvinklar. Den ena författaren hade lätt att identifiera hel 

– och halvfabrikat på barnens tallrikar då denne tidigare arbetat i livsmedelshandeln vilket 

gjorde det svårt att vara objektiv i bedömningen av lunchrätterna som innehöll hel – och 

halvfabrikat. Den andra författaren som tidigare har arbetat i barnomsorgen har upplevt 

kvaliteten på maten från mottagningskök och utifrån detta var det omöjligt att på ett objektivt 

sätt bedöma lunchen som serverades på förskolorna med mottagningskök. Under besöket på 

förskolan som fungerade som pilotstudie märkets det tydlig skillnad mellan författarnas 

förförståelse då författaren med erfarenhet i barnomsorgen hade en tydlig bild av hur maten 

skulle komma att smaka redan innan lunchen hade serverats. Författaren med erfarenhet inom 

livsmedelshandeln hade inte samma förutfattade meningar angående maten som skulle 

serveras utan hade ett mer objektivt synsätt men såg mer subjektivt på de enskilda livsmedlen. 

Innan pilotstudien genomfördes diskuterade författarna deras åsikter kring 

mottagningskök/tillagningskök, det gick inte att bortse från att den ena författaren hade en 
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klar bild över hur maten på förskolan skulle smaka och på detta sätt påverkades den andra 

författarens attityd till maten och bedömningen av denna. 

Då köket som besöktes under pilotstudien var ett mottagningskök har författarna valt att väga 

in resultatet i det begrepp som används som mottagningskök i denna diskussion. Resultatet 

från pilotstudien ansågs vara tillförlitligt då frågeställningarna kunde besvaras utifrån besöken 

på den förskola där pilotstudien genomfördes. 

En gemensam upplevelse vid besöken på de olika mottagningsköken var doften av mat som ej 

kunde identifieras med det som senare serverades på tallriken. Författarna kände under 

förtäringen av lunchen en smak som inte kunde kopplas samman med den doft de tidigare 

känt. Johansson (2004) menar att doftsinnet har stor betydelse för smaken. En sådan måltid 

fick författarna smaka på vid ett av tillfällena under pilotstudien då biffstroganoff serverades. 

Det kändes som om författarna återupplevde deras egen lunchmåltid i skolan under deras 

yngre år då doft kan få minnen att vakna till liv och komma tillbaka flera år efter den första 

upplevelsen (Gustafsson & Alsne, 2008). När författarna besökte tillagningsköken märkte de 

en klar skillnad redan vid dörren till förskolorna. En tydlig doft av maten som sedan skulle 

komma att serveras kunde tidigt identifieras. Ett exempel på detta var när en av författarna vid 

ett besök direkt kände en aptitretande doft av pannkakor och mycket riktigt var det stekta 

pannkakor på matsedeln. Enligt Klosse m.fl.(2004)  poängteras vikten av att doften är 

aptitretande och en viktig drivkraft för smaken är lukten som maträtten avger. Vid ett annat 

tillfälle serverades pannkakor även i mottagningsköket och då uppmärksammades att doften 

från maten kan informera om matens kvalité (Koistinen & Ruhanen, 2008). 

Tydliga skillnader kunde även påvisas då det kom till smaken som gastronomisk variabel i 

lunchen. Enligt Hagman & Algotson (2002) vänjer sig barn långsamt vid nya smaker och det 

kan finnas en stark rädsla hos små barn prova nya smaker. I tillagningsköken som besöktes 

vågade kockarna på plats utmana barnens smaksinne genom att utsätta dem för nya smaker så 

som t.ex. Fiskgratäng Florentine och Gigantiska köttbullar i tomatsås. För ett barn behöver 

nya smaker introduceras flera gånger då det kan ta upp till 15-20 gånger innan barnet 

accepterar den nya smaken och därför är det bra att utsätta barnet för smaker som för dem kan 

uppfattas som främmande (Kostinen & Ruhanen, 2008). Mottagningsköken däremot 

serverade klassiska skolbespisningsmåltider så som biffstroganoff med ris eller stekt falukorv 

med makaroner. Ett förslag på hur dessa rätter på ett enkelt och billigt sätt kunnat uppgraderas 

till något mer spännande för barnens smaklökar hade varit att tillsätta riven muskot i de 
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stuvade makaronerna eller att tillsätta paprika eller annan grönsak med tydlig smak i 

biffstroganoffen.  

Något som kan ifrågasättas hos både tillagningsköket och mottagningsköket är valet att 

servera pannkakor med sylt till lunch där författarna har som idé att istället för en 

industritillverkad söt sylt servera en fräsch fruktsallad med naturlig fruktos. Enligt Kostinen & 

Ruhanen (2008) har forskare upptäckt att barn undviker smaker som surt och beskt i maten 

men oftare uppskattar den söta smaken. 

Ett barn har lätt att lära sig känna igen den söta och salta smaken men kan ha svårare att känna 

igen smaken av umami därför behövs det träning. Smaken umami kunde tydligt urskiljas ur de 

köttbullar som serverades både på mottagning - och tillagningsköken. Skillnaden mellan dessa 

var att köttbullarna i tillagningsköket hade en naturlig smak av umami från köttfärsen som de 

gjorts av medan de som serverades i mottagningsköket hade en konstgjord smak av umami 

som uppkommit av diverse tillsatta smakämnen då de producerats i fabriken. 

Johansson (2004) menar att det är viktigt för råvarans smak och konsistens att den förvaras i 

rätt temperartur. De mottagningskök som besöktes hade överlag smakrika grönsaker och 

sallader. Författarna kunde inte se någon tydlig skillnad på smakupplevelsen rörande 

salladerna och grönsakerna som serverades till lunchen på förskolorna med mottagnings- 

respektive tillagningskök då de höll samma standard. 

Konsistensen är en viktig komponent i maten för att kunna förhöja njutningen (Klosse, Riga, 

Cramwinckel & Saris, 2004). Utan en kombination av olika konsistenser så som mjukt och 

hårt, kan en maträtt upplevas som obehaglig (Gustafsson & Alsne, 2008). Under besöken på 

samtliga kök fanns det både tuggmotstånd och krispighet hos salladen och grönsakerna. 

Mellan mottagningsköket och tillagningsköket fanns det en distinkt skillnad på de rätter som 

serverades med samma huvudråvara. I detta fall syftar författarna på pannkakorna där 

konsistensen kändes gummiaktig på förskolan med mottagningskök och vid besöket på 

förskolan med tillagningskök hade pannkakorna en stekyta och mjuk konsistens. En 

konsistens som båda författarna reflekterade över var såsens i mottagningsköken, den hade en 

klistrig och gummi konsistens av redning. Den bruna såsen som serverades till köttbullarna 

hade inte alls den tilltalande konsistens som författarna hade förväntat sig av namnet gräddsås 

på matsedeln. 
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Enligt livsmedelsverket (1999) kan temperaturen hos en råvara påverka hur den sedan 

kommer att smaka. Ett bra exempel på detta är riset som vid olika tillfällen serverades på både 

mottagning - och tillagningskök, vid ett tillfälle serverades riset nästan kallt och vid det andra 

tillfället var riset varmt. Då riset serverades varmt till fiskgratäng Florentine hjälpte 

temperaturen till att framhäva risets smak medan det kalla riset till biffstroganoffen inte 

smakade någonting och upplevdes obehagligt. Både doften och konsistensen av en maträtt kan 

också vara beroende av temperaturen (Livsmedelsverket, 1999). Bröden som serverades till 

hamburgaren på tillagningsköket var kalla vilket gjorde att de doftade ytterst lite om de 

däremot hade värmts upp hade doften blivit mer påtaglig. 

Ett av de första sinnena som möter en maträtt är synen och därför är det viktigt att färgerna 

ska se tilltalande ut på tallriken då färger kan ge stora förväntningar på en råvara (Johansson, 

2004). Köttfärslimpan som författarna åt vid ett av lunchtillfällena på en förskola med 

mottagningskök hade en grå färg som inte tilltalade ögat, redan då kunde författarna ana vad 

köttfärslimpan skulle smaka. Falukorven som förtärdes under en lunch på förskolan med 

mottagningskök hade en rosa färg men saknade stekytan som den får vid stekning, detta kan 

jämföras med hamburgaren som grillades vid besöket på förskolan med tillagningskök där 

färgen av stekyta var tydlig. 

Synen hjälper även här människan att med hjälp av formen och utseendet på en råvara berätta 

hur smaken kommer att upplevas (Livsmedelsverket, 1999). Kycklingpytten som en av 

författarna fick smaka på då denne besökte en förskola med mottagningskök hade en form 

som förväntades av pytten. I förskolor med både tillagnings- och mottagningskök serverades 

pannkakor som var vikta på mitten, detta underlättade serveringen men gav ingen bild av den 

traditionella formen av pannkaka som enligt författarna vanligtvis är rund. 

Den balans och mängd mat som ska finnas då en måltid komponeras och läggs upp på 

tallrikar är tallriksmodellen en bra basmodell att utgå ifrån. Portionsstorleken kan variera från 

person till person då alla har olika energibehov och hunger men proportionerna på tallriken är 

lika för alla (Vårdguiden, 2009). På förskolorna med mottagningskök fanns det överlag inte 

tillräckligt med sallad för att kunna fylla den mängd som tallriksmodellen förespråkar. I dessa 

förskolor saknades det även tillräcklig mängd av huvudråvara så som biffstroganoff och 

pannkakor för mättnadskänslan skulle bli tillräcklig utifrån den balans som tallriksmodellen 

visar. I förskolorna med tillagningskök fanns det däremot tillräckligt med pannkakor så att 

alla barn och pedagoger kunde äta sig mätta. Livsmedelsverket (2010 b) menar att 
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tallriksmodellen består av tre delar där den första delen består av potatis, ris, pasta eller bröd. 

Den minsta delen ska innehålla proteinrika livsmedel så som kött, fisk eller liknande och den 

tredje delen består av grönsaker, rotfukter och frukt och rekommenderas vara lika stor som 

den första delen. Detta fick författarna att ifrågasätta tänket bakom valet att lägga pannkakor 

som lunchrätt. 

Författarnas slutliga uppgift under besöken på förskolorna med mottagnings - samt 

tillagningskök var att utifrån sina egen förförståelse och de sju gastronomiska variabler 

besluta om de ansåg att det som låg på tallriken stämde överens med det som stod på 

matsedeln. I förskolorna som besöktes med tillagningskök stämde matsedelns namn överens 

med det som serverades, detta gällde samtliga rätter. Resultatet för förskolorna med 

mottagningskök var mer splittrat, resultatet under punkt 5 visar att fyra av fem rätter som 

serverades stämde delvis överrens med det som stod på matsedeln medan en av rätterna inte 

alls stämde överens med utlovad rätt.  En av de som rätter som delvis stämde överens med 

vad som stod på matsedeln var den örtkryddade kycklingpytten/couscous och vitlökssås där 

den örtkryddade kycklingen inte hade någon smak av ört och vitlökssåsen inte smakade 

vitlök. Den rätt som inte stämde överens med den förväntade bilden  författarna fått av att läsa 

matsedeln var biffstroganoff som inte innehöll de ingredienser som författarna anser naturliga 

då en biffstroganoff görs.   

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Valet av metod var relevant utifrån vår undersökning. Författarna valde att använda sig av en 

kvalitativ forskningsmetod då de ville bedöma lunchrätterna utifrån de sju gastronomiska 

variablerna med hjälp av sina egna sinnen. Undersökningen hade även kunnat göras med hjälp 

av en kvantitativ forskningsmetod då bedömningen hade kunnat genomföras med hjälp av en 

sifferskala och utifrån detta räknat ut ett medeltal som kunnat användas som resultat. 

Författarna hade en förförståelse inom ämnet redan innan undersökningen påbörjandes. Båda 

författarna hade en bild av hur maten skulle komma att smaka i de olika köken. En bild som 

påverkade författarnas sätt att tänka och reflektera kring maten. Tanken på att maten var 

tillagad på plats förhöjde kvaliteten på maten i tillagningsköken medan maten i 

mottagningsköken blev en mindre betydande upplevelse för författarna. I författarnas 
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kockutbildning har alltid de sju gastronomiska variablerna funnits med som en naturlig del av 

arbetet med mat. Därför kändes det även naturligt att använda sig av dessa variabler i studien 

på de olika förskolorna. Forskare har alltid en utgångspunkt som ses som ”objektiv” men 

utifrån de fenomenen som ska studeras finns alltid en socialt subjektiv referensram vilket 

grundar sig i tidigare kunskaper och erfarenhet (Holme & Solvang, 1997). Författarnas 

referensramar skiljer sig åt på så sätt att de har olika bakgrunder, en erfarenhet inom 

livsmedelshandeln och den andra har arbetat inom barnomsorgen. Tack vare författarnas olika 

kunskaper inom ämnet har studien fått en positiv inverkan då den genomförda 

undersökningen kunnat ses ur olika perspektiv. 

 För att få ett mer trovärdigt resultat för författarna hade antalet förskolor som observerats 

behövt utökas ytterligare för att ge en bredare syn på hur lunchen i barnomsorgen uppfattas 

utifrån de gastronomiska variablerna. 

Då frågeställningen fastställts utformades ett observationsschema som skulle fyllas i under 

varje undersökning och användes sedan för första gången under pilotstudien. Under 

pilotstudien visade det sig att första observationsschemat inte var komplett och omarbetades 

därefter till ett tydligt och mer strukturerat observationsschema. Grundidén med 

observationsschemat var fortfarande den samma men strukturen behövde arbetas om för att 

underlätta observationen på plats på förskolorna. Tack vare att författarna gjorde en 

pilotstudie fick de en inblick i hur kommande observationer skulle genomföras.  

För att författarna inte skulle ses som ett hot av fältets aktörer presenterades studiens syfte 

redan vid det första telefonsamtalet då datum för besöken också planerades. Författarna ville 

tydligt förklara för de berörda förskolorna att det inte handlade om att författarna skulle 

komma och granska hur de tillagade maten på ett negativt sätt utan att maten skulle 

undersökas utifrån de sju gastronomiska variablerna. Vid observationstillfällena genomfördes 

undersökningarna på förskolorna av en ensam författare vilket i efterhand gärna hade gjorts på 

annat sätt. Författarna kände att det hade varit bekvämare att vara två under alla observationer 

då besöket upplevdes svårare som ensam forskare. Arbetet med att granska de sju 

gastronomiska variablerna i lunchen utifrån observationsschemat hade också underlättats och 

blivit mer trovärdigt om båda forskarna hade varit på plats. Författarnas egna förförståelse och 

smakpreferenser utmynnade i att observationsschemat fylldes i med olika tolkningar vilket 

kunde undvikas om båda författarna varit på plats och en gemensam bedömning av måltiden 

hade kunnat ske. Vid undersökningarnas genomförande fotograferades maten av författarnas 
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personliga kameror vilket i efterhand visade ett resultat som inte skildrade lunchrätten på 

bästa sätt. På grund av den bristande kvaliteten på kamerorna blev inte ljuset och vinklarna av 

lunchrätten på det vis som författarna ville att den skulle skildras. För att kunna fotografera 

maten lades först maten upp på tallriken där alla komponenter i lunchrätten var med vilket 

ledde till en genant situation då tallriken sedan skulle fotograferas, på grund av detta kan 

fotografierna upplevas olika. Det blev en genant situation för författarna när fotografiet skulle 

tas och författarna kände sig som om personalen trodde de var där för att granska vad som 

serverades till barnen och vilken standard de olika förskolorna hade på ett negativt sätt. 

I det underlag som har använts av författarna till att skriva sin bakgrund är de medvetna om 

att mer vetenskapligt underlag hade varit att föredra. Mycket fakta är hittat på liknande sidor 

vilket varit svårt att undvika då författarna anser att dessa är de sidor är de som är mest 

aktuella för den typ av bakgrund som behövs för arbetet. 

Författarnas studie har genererat ny kunskap och nya sätt att reflektera kring ämnet mat i 

barnomsorgen och vidare studier angående vad barn själva väljer att äta utifrån det som 

serveras hade varit intressant att fortsätta undersöka.  

7 Slutsats 

 

 Stämmer det som ligger på tallriken överens med det som står på förskolans matsedel? 

Författarna ansåg att det som låg på tallrikarna under besöken på förskolorna med 

tillagningskök stämde överens med det som stod på matsedeln. Vid besöken på förskolorna 

med mottaningskök blev resultatet att det som låg på tallrikarna delvis stämde överens med 

det som stod på matsedeln. 

 Finns det några skillnader eller likheter på maten som serveras i mottagningskök och 

tillagningskök bedömt utifrån de sju gastronomiska variablerna? 

Upplevelsen av lunchen utifrån de sju gastronomiska variablerna påvisade vissa skillnader 

enligt författarna då det kom till mottagning – respektive tillagningskök. De gastronomiska 

variablerna kom enligt författarna fram tydligt i tillagningsköket och upplevdes inte lika 

genomtänkt i mottagningsköken.   
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Bilaga 1 

 

Observationsschema 

Förskolans namn och typ av kök: 

Besök nr: 

Matsedelns namn på rätten: 

 

Stämmer det som står på matsedeln överrens med det som finns på tallriken? 

Stämmer överens           Stämmer delvis överens    Stämmer överens 

Att komma ihåg! 

 Ta foto av maträtten 

 Be om matsedel 

 

 

 

  

Komponenter i 

måltiden 

Smak Doft Konsistens Temperatur Färg Form Mängd 

        

        

        

        

        



 
 

 

 


