
Barns smakpreferenser bör vägleda skolans måltidsservice 

 
Skolors måltidsserveringar får stora mängder matavfall när skolbarn inte äter det som 

serveras. En grundförutsättning för att barnen ska äta maten är att de tycker om 

smaken. Ett sätt att lösa detta problem är att utvecka forskningsmetoder som 

identifierar barns matpreferenser, utformade och genomförda av barnen själva. 

 
Skolor i Sverige har serverat en kostnadsfri varm måltid varje dag till alla skolbarn sedan 

1940-talet. Det faktum att barn inte äter det som serveras leder till betydande matavfall vilket 

ses som ett stort problem anslutet till skolans måltidsservice. I en artikel som publicerats i 

Journal of Foodservice Business Research (Bergström, Brembeck, Jonsson & Shanahan, 

2012) redogörs det för hur detta kan förändras genom att barn istället för att enbart fungera 

som en slags panel, även får en möjlighet att delta i arbetet med att planera skolans 

måltidsservice. Det är häpnadsväckande hur viktigt matens smak är för barn men frågan är 

vad skolans måltidsservice kan göra för att möta detta? 

 

Inom livsmedelsvetenskaplig forskning har många faktorer visat sig vara involverade gällande 

människors val av mat. De huvudsakliga sensoriska egenskaperna hos mat som avgör om 

livsmedlet sannolikt kommer att ätas är smak och lukt. Ett kulturellt perspektiv betonar att 

processen kring att lära sig om mat inte nödvändigtvis är pedagogisk utan något man ska 

uppleva. Det handlar alltså om att ”lära sig av” istället för enbart ”om”. Hälsosamma 

matvanor handlar inte om att lära sig att äta mat som är ”hälsosam för dig”, det handlar om att 

fastställa en positiv relation till mat. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det välkänt att barn lär 

sig om sig själva och världen genom sina kroppar och rörelser och människor tycks även 

födas med vissa smakpreferenser. Exempelvis så har nyfödda barn ett tycke för söt smak och 

ogillar sura och bittra smaker. Barns matval är även påverkade av personliga preferenser då 

det ett barn väljer att äta oftast är vad hen är van vid att äta.  

 

Studien som nämndes ovan visar att barn som är ansvariga för den mat som serveras, 

använder sin kunskap kring rekommenderad näringsrik och hälsosam mat. I studien fick 

barnen formulera forskningsfrågor, välja forskningsmetoder, samla information och analysera 

samt presentera resultat. Forskningsfrågorna handlande bland annat om livsmedelsinnehåll, 

näringskrav, matupplevelser, matlagning samt matvanor. För att få svar på sina 

frågeställningar använde barnen sensoriska tester, studiebesök, observationer och intervjuer. 

Testerna gick ut på att barnen smakade, kände, luktade, memorerade, nämnde smak och 

argumenterade kring mat de inte borde äta. Trots att barnen hade en förkärlek för den söta 

smaken, utvecklade de argument för andra aspekter av livsmedelssmak såsom surt, salt och 

bittert och de visade att de var kunniga konsumenter som visste vad de ville äta och varför. 

 

Smak är av sådan extraordinär betydelse när det kommer till barns matpreferenser att det 

förtjänar mer uppmärksamhet i matforskning. Barnen bör själva tillåtas vara aktörer i 

utvecklingen av skolors måltidsservice. Det handlar om att ha tilltro och våga chansa på 

barnen och dess vilja att lära sig och prova nya saker. Barn vet att socker är dåligt för deras 

hälsa, men de älskar den söta smaken, och vill gärna experimentera med att utveckla nya 

läckra tilltugg utan socker eller sockertillsatser. Att involvera barn i skolans måltidsservice 

leder till att deras smakpreferenser och intresse för smak inte längre utgör ett problem för 

skolans måltidsservice utan snarare en möjlighet. Detta kan även ses som ett tillfälle att 

förbättra och förstärka barns utveckling och välbefinnande i relation till fysiologiska såväl 

som psykiska och sociala aspekter.  
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Varför jag valt det aktuella ämnet  

Barn och kost, framförallt barns kostmedevetenhet, är något som har intresserat mig sedan jag 

påbörjade min utbildning. Jag vill gärna lära mig mer i ämnet och intresserar mig för 

forskning som gjorts på området.  

 

Ytterligare reflektioner som kommit ur arbetet med artikeln  

Jag tror att det är vanligt att ”vuxenvärlden” har förutfattade meningar om barn och dess 

smakpreferenser. Att barn enbart vill ha socker, fett och salt är nog ett rätt vanligt antagande. 

Jag tror att studier som denna kan ändra denna allmänna uppfattning och på så sätt även 

förbättra och vidga barns kunskap och preferenser kring kost och livsmedelsval. Det jag 

tänker är att detta kan tas vidare och utvecklas genom att det kan innefatta mer 

hållbarnhetstänk där man kan lära barn att val av livsmedel inte bara påverkar vår hälsa utan 

även vår planets välmående. Jag tror och hoppas att barns kostmedvetenhet är något som 

kommer att prioriteras i framtiden.                                                             

Vad jag vill göra efter examen 

Efter min examen hoppas jag på att få arbete med just detta, att förbättra barns 

kostmedvetenhet och på så sätt arbeta för en förbättrad folkhälsa. Jag känner mig öppen för 

det mesta, allt från att  hålla föreläsningar till att vara involverad i olika projekt och 

sammanställa forskningsresultat. Bara genom att skriva om det här känner jag mig riktigt 

peppad på att få komma ut på arbetsmarknaden och bidra med det jag kan och 

förhoppningsvis lära mig mer och göra skillnad!  
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