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Bö r barns tankar öch a sikter ha mer inflytande 
inöm ma ltidsservice?  

Smak är någonting som traditionellt inte har fått en särskilt stor uppmärksamhet inom 

kostvetenskap, utan snarare brukar fokus ligga på hur näringsriktig maten är. I denna artikel 

visas dock att smak inte ska glömmas bort, i synnerhet inte när vi talar om barns relation till 

kost. Författarna har genomfört en undersökning över barns tankesätt och preferenser gällande 

kost, med den avgörande skillnaden att barnen 10-12 år själva har fått vara med och bidra till 

undersökningens utformning och utförande.  Detta ger en insyn i hur barn ser på mat och vilka 

faktorer som spelar störst roll när de väljer mat, vilket i sin tur kan utforma måltidsservice som 

är bättre anpassad för barn. I studien fick barnen själva komma på frågeställningar kring mat, 

och försöka hitta svar på dessa med hjälp av författarna. 

Studien har visat att smak är den viktigaste faktorn för barn när det kommer till att välja mat. 

Eftersom barnen själva fick vara med och forma studien, yttrade detta sig i att 44 av 55 

frågeställningar som barnen kom på rörande mat hade med smak att göra. Det finns alltså 

mycket att vinna på att ta hänsyn till barnens smakpreferenser vid måltidsservice till barn, då 

detta till stor del kommer att styra om de kommer att äta maten eller inte. Med tanke på detta 

föreslår författarna att barn ska få vara mer delaktiga i deras egen måltidsservice för att den ska 

bli bäst lämpad för dem.  

Resultaten visar också att barn vet om andra viktiga aspekter av kost än smak, t.ex. 

näringsinnehåll, vad som är nyttigt/onyttigt mm., men att i slutändan så är smaken det allra 

viktigaste. Under undersökningen försökte barnen t.ex. att komma runt problemet med att 

socker är väldigt gott, men inte så nyttigt, genom att ställa frågan ”hur kan man göra göda snacks 

utan söcker?”. Detta visar på att det finns ett intresse för barn att maten helst ska vara både göd 

och nyttig. 

Nyttan av att låta barn delta i måltidservicen och fokusera mer på smak i dess utformning, kan 

hjälpa till att få barnen att äta upp sina måltider. Detta minskar således svinnet och leder till att 

det blir en större sannolikhet att barnen faktiskt får i sig en tredjedel av sitt dagsintag i skolan, 

så som målen är satta. Barnen måste själva få delta eftersom de generellt inte har samma 

smakpreferenser som vuxna, så det är svårt för vuxna att veta vad de tycker är gott. 

Skolmaten är så viktig då barnen växer och lär sig nya saker hela tiden. Under skoltiden bör 

fokus ligga på studierna och inte hur hungrig man känner sig efter att inte ha ätit av skollunchen 

på grund av bristande kunskap om barnens preferenser. Man vet heller inte vad barnen får för 

mat hemma och därför känns detta ämne om smak väldigt relevant då det kan avgöra ett barns 

totala dagliga energiintag. 
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