
 

”En allergi kan man ju liksom dö utav…”   

    

En kvalitativ studie om vårdnadshavares och 

 pedagogers tankar om barn med  

födoämnesallergi i förskolan  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Av: Linda Löjdkvist och Camilla Göthlin  
  

 

Examinator: Yulia Gradskova 
Handledare: Maria Margareta Österholm  
Södertörns högskola | Lärarutbildningen   

Kandidatuppsats 15 hp   
Förskoledidaktik | Vårterminen 2018 

Förskollärarutbildning med interkulturell profil   

 

 

 

 



 

Abstract 

“You could actually die from an allergy…” A qualitative study of caregivers´ 

and educators´ thoughts regarding children with food allergy in preschool. 

 

"A preschool for all", as often referred to by politicians, means that preschool should be an 

activity that is inclusive and adapted to each child's individual needs, prerequisites and abilities. 

But how does it actually work with inclusion in practice?  

Our study aims at gaining insight into how caregivers of children with food allergies experience 

the treatment and inclusion of preschools in children with food allergy. It also aims at gaining 

into if educators think they have sufficient knowledge in the subject and how to best respond 

and include children with these special needs.  

The study was conducted through a total of eight qualitative interviews with both caregivers 

and educators around the Stockholm area. For the theoretical part of this study we have chosen 

the developmental egological model, which in its entirety is based on the individual´s 

interaction with the environment. The result shows that the perceptions look a bit different, but 

most caregivers still think that cooperation with preschool works well, although knowledge 

about food allergy is not always there. Educators also find themselves having similar views. 

Everybody believes that it is the ultimate responsibility of the chef to ensure that all children 

are included in meal situations. Most educators also say that the knowledge they received came 

primarily from the caregivers of children with food allergies. None of the educators have gained 

knowledge through the workplace.  
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1. Inledning  
Detta examensarbete kommer att handla om hur vårdnadshavare till barn med födoämnesallergi 

uppfattar bemötandet kring allergin från förskolans sida. Vi vill också se hur pedagoger 

verksamma inom förskolans värld tänker kring barn med födoämnesallergi, vilka kunskaper de 

har och hur de har fått dessa. Då vi själva har erfarenheter från förskolans värld kring barn med 

födoämnesallergi som kanske inte alltid har varit så bra så ville vi titta närmare på detta. Vår 

egen uppfattning är att det många gånger saknas relevant kunskap kring allergi överlag, men 

även kring de specifika barnen i fråga. Under vår utbildning har ämnet inte tagits upp alls vilket 

vi tycker är häpnadsväckande med tanke på de konsekvenser det faktiskt kan få vid felhantering 

när det kommer till barn med födoämnesallergi. Detta trots att allergi klassas som en medicinsk 

funktionsnedsättning enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och då alltså går in 

under fysiska skäl till att behöva särskilt stöd. Allergi tillhör dessutom en av de vanligaste 

formerna av funktionsnedsättningar bland barn i skola och förskola (SPSM 2012).   

  

Eftersom vi som faktiskt läser utbildningen nu anser att det har saknats information om ämnet 

under utbildningens gång vill vi få en inblick i hur det ser ut hos praktiserande pedagoger samt 

hur vårdnadshavare upplever att de blir bemötta kring allergin. Att titta på just bemötandet gör 

vi dels för att samarbetet mellan vårdnadshavare och förskola anses viktigt enligt läroplanen 

för förskolan (Lpfö 98, rev 16, s. 5). För att kunna skapa ett bra samarbete anser vi att ett 

förtroendeingivande bemötande från förskolans sida är en förutsättning för att barn och 

vårdnadshavare ska känna sig trygga med och i förskolan. Enligt skollagen kap8 2 § 

”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (SFS 2010:800). När det kommer till barn 

med allergier har vi själva många gånger upplevt att det brister i helhetssynen vilket vi anser 

går rätt emot vad som står i lagen. Det står även i kap8 9 § att ”Barn som av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov 

kräver.” (SFS 2010:800).  

  

  

1.1 Bakgrund  
I en rapport från Socialstyrelsen 2013 framgår det att det förekommer många brister kring 

arbetet med barn och unga med astma och allergi i skolan och förskolan (Socialstyrelsen 2013). 
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Syftet med rapporten var att beskriva den problembild som finns i skola och förskola för dessa 

barn, och vad som kan göras för att förbättra deras arbetsmiljö. Vilka som har ansvar över vilka 

delar och vilka som behöver få relevant information och kunskap. Det är tydligt att de lagar 

och regler som finns är komplexa och ofta verkar parallellt med varandra, men ur olika 

perspektiv och att de berörda myndigheterna har ett bristfälligt samarbete för att få det att 

fungera. Det framgår också att skolor och förskolor ofta utgår ifrån det individuella barnet och 

tillsätter åtgärder efter föräldrarnas begäran, istället för att ha ett mer utarbetat systematiskt 

allergiarbete som skulle generera ett mer bestående resultat och gynna fler barn. När det 

kommer till specifikt barn med födoämnesallergi så visar rapporten att bristerna sker i rutiner 

kring beviljan, hantering och servering, vilket kan resultera i akuta besvär och läkarbesök 

(Ibid).  

   

1.2 Om födoämnesallergi  
Enligt Astma- och allergiförbundet har var tredje barn/elev någon form av allergi (Astma- och 

allergiförbundet 2018). Enligt Centrum för allergiforskning på Karolinska institutet drabbas en 

tredjedel av Sveriges befolkning någon gång utav någon typ av allergi eller överkänslighet. Att 

vara allergisk mot något födoämne handlar om att kroppens immunförsvar reagerar på ett ämne 

i maten som kallas för allergener (Centrum för allergiforskning 2017). Det är alltså helt vanliga 

ämnen i maten som en del personer blir sjuka av. Reaktionerna som kan bli av att äta eller 

komma i kontakt med födoämnen man är allergisk mot kan vara andningssvårigheter, astma, 

eksem på kroppen, illamående, klåda, magsmärtor, nässelutslag, rinnande ögon och näsa, 

rodnad kring och svullnad i mun och ögonen samt snuva. Den allvarligaste formen av reaktion 

är anafylaxi, vilket är livshotande. Hela kroppen påverkas väldigt våldsamt och en anafylaktisk 

chock kan uppstå från några minuter till timmar efter kontakt med eller intag av det allergena 

ämnet. Oftast uppstår liknande symtom som nämnts innan när man får en anafylaktisk chock 

(Astma- och allergiförbundet 2018). Vanliga födoämnen som kan orsaka allergi och 

överkänslighet är baljväxter, fisk, frukt och bär, fröer, gluten, grönsaker, jordnötter och nötter, 

laktos, mjölk/mjölkprodukter, skaldjur, spannmål och ägg (Ibid.).  
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1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med vår studie är dels att undersöka hur vårdnadshavare till barn med födoämnesallergi 

uppfattar bemötandet kring allergierna från förskolans sida, dels att få en inblick i vilken 

uppfattning både vårdnadshavare och förskolepedagoger har kring förskolans inkludering av 

barn med födoämnesallergi. Vi vill även undersöka hur förskolepedagoger upplever sin egen 

kunskap inom området för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta barn med födoämnesallergi.  

  

Frågeställningarna är som följer:  

● Hur uppfattar vårdnadshavare till barn med födoämnesallergi bemötandet kring 

allergierna på förskolan samt pedagogernas kunskaper kring allergin och 

inkludering av barnet?  

● Hur ser pedagogerna på sina kunskaper gällande födoämnesallergi och samarbetet 

med vårdnadshavare samt möjlighet till inkludering?  
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2. Tidigare forskning och litteratur 
Under tidigare forskning kommer vi först att göra en redovisning av olika studier som gjorts 

kring samarbetet mellan hem och förskola. Därefter kommer vi att göra en redovisning av olika 

studier som behandlar hur det är att leva med allergi. Anledningen till att vi har valt dessa två 

teman är att vi tänker att i samarbetet kan vi se på bemötandet som helhet och relatera detta till 

bemötandet kring allergier i vår studie. Det har dock inte skett så mycket forskning kring 

bemötandet av allergi i förskolan. Därför har vi valt att titta på studier mer allmänt kring 

vårdnadshavares uppfattningar om att leva med barn med ämnesallergi.   

  

2.1 Samarbete mellan hem och förskola  
Inga Andersson (2004) är leg. Psykolog och fil.dr. i pedagogik och har lång erfarenhet att arbeta 

med barn och föräldrar. Hon har arbetat som lektor inom specialpedagogik och är specialiserad 

inom pedagogisk psykologi. I sin studie om hur föräldrar upplever samarbetet med skolan 

framgår det att de föräldrar som har barn i någon typ av svårigheter i skolan inte känner att de 

blir respekterade från skolans sida, och att de inte känner att de blir lyssnade på (Ibid, s. 108). 

En annan aspekt som kommer fram i studien när det kommer till barn i svårigheter handlar om 

att föräldrarna upplever att elevvården inte fungerar inom skolan. Föräldrarna upplever brist på 

kommunikation mellan personalen och otydliga åtgärder kring vad som ska göras och vem som 

ska göra det (Ibid, s. 113). Andersson poängterar att det är av största vikt att ha ett fungerande 

samarbete mellan hem och skola för bästa förutsättningar för barnen. Anledningen till detta är 

för att skolan och hemmet ska kunna komplettera varandra för att få en helhetsbild över barnets 

situation. Detta menar hon är en viktig förutsättning för att kunna lyckas i sin roll som lärare 

(Andersson 2003, s. 3).  

  

Ewa Ivarsson Jansson (2001) är fil.dr. i pedagogik och har arbetat både på förskola och som 

lärarutbildare. I sin avhandling Relationen hem-förskola. Intentioner och uppfattningar om 

förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990–1995 undersöker hon bland annat 

föräldrars uppfattningar kring vilket inflytande de har och vill ha i förskolans verksamhet. 

Något som framkommer i denna studien är att när föräldrar anser att det brister i samarbetet 

mellan hem och förskola så handlar det många gånger om brist på information och 

kommunikation. De känner att det är upp till dem själva att söka informationen snarare än att 
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pedagogerna själva ger denna vilket skapar en dålig relation mellan hem och förskola (Ibid, s. 

113). Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning framkommer som ett av de tillfällen då 

det ges möjlighet till inflytande. Dock försvåras detta något då det kan vara fler barn som 

hämtas och lämnas samtidigt vilket inte ger pedagogerna möjlighet att lägga den tiden på varje 

förälder som föräldrarna önskar (Ibid, s. 114) Detta gör att de som har större möjlighet till 

inflytande genom denna kontaktväg handlar om de föräldrar som själva kan styra sin arbetstid 

och genom detta kan lägga barnets tider som så att de hämtar och/eller lämnar vid tillfällen då 

det är lugnare och ges större möjlighet att samtala med pedagogerna (Ibid, s. 127). Vidare 

framkommer det i studien att även om pedagogerna anser att föräldrarna ska ha ett visst 

inflytande så är det svårt att tillgodose allas individuella önskemål och samtidigt få till en 

verksamhet som ska passa alla som en helhet, vilket är förskolans uppdrag och förskolans 

pedagogers ansvar (Ibid, s. 126).  

  

Att pedagogerna är de som står för makten i relationen mellan hem och förskola är något Jesper 

Juul och Helle Jensen (2009) tar upp i sin bok Relationskompetens i pedagogernas värld. De 

poängterar att det är pedagogerna som ska vara de professionella i samarbetet med föräldrarna 

och därmed de som i huvudsak ansvarar för en fungerande kommunikation. Detta på grund av 

att relationen mellan föräldrar och pedagoger alltid kommer att vara asymmetrisk i och med att 

pedagogerna representerar det offentliga system som förskolan tillhör. Detta är viktigt att tänka 

på som pedagog i samtal med föräldrarna då föräldrarna lätt kan känna sig sårbara och maktlösa 

(Ibid, s. 188).   

  

Utvecklingssamtalet i förskolan är ett tillfälle för föräldrar och förskola att mer djupgående 

kunna prata om barnet och förskolan. I en artikel i Nordic early childhood education research 

journal skriver Maria Simonsson och Ann-Marie Markström (2013) i en studie om hur 

utvecklingssamtalen används som ett sätt att skapa nödvändig relation med föräldrarna. I 

studien påtalas vikten av att skapa en bekväm stämning i utvecklingssamtalen för att få 

föräldrarna att våga öppna sig och prata i en situation som kan upplevas som obekväm och 

formell. Pedagogerna anser att det är viktigt med goda relationer mellan hem och förskola. De 

behöver ett gott samarbete mellan hem och förskola för att kunna få en helhetsbild av barnets 

båda världar, hemma och på förskolan (Ibid, s. 7).    
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2.2 Att leva med allergi  
Birgitta Marklund, sjuksköterska och universitetsadjunkt, skrev i sin avhandling om hur 

tonåringar med allergi och födoämnesöverkänslighet, och dess föräldrar upplever hur allergier 

och överkänsligheter påverkar deras livskvalité (Marklund 2007). I sin avhandling kommer 

Marklund fram till att både barn och föräldrar lever i en ständig oro över att behöva vara på sin 

vakt för att barnen inte ska få sig eller komma i kontakt med något de inte tål. I studien framgår 

det också att det inte är reaktionerna i sig som försämrar livskvalitén utan snarare den rädsla 

många bär på när man ständigt måste undvika de farliga födoämnena. Marklund menar på att 

mer undervisning i skolan om ämnet samt information till allmänheten för att sprida kunskap 

och skapa förståelse i ämnet skulle kunna underlätta för många med allergier och 

överkänslighet (Ibid.).  

  

Fil.dr. och lektor i pedagogik Marie Louise Stjerna (2015) har gjort en studie om hur barn i 

åldrarna 11–17 år själva hanterar riskerna med sina allergier i förhållande till mat, risk för 

allergisk reaktion samt den sociala aspekten utifrån interaktion med andra. I studien framgår 

det att dessa unga tonåringar oftare än andra får ta ett stort ansvar utifrån ålder med tanke på 

de risker som är kopplade till deras allergier. I studien är skolan med som en plats där de hela 

tiden måste vara uppmärksamma på vad och vart de äter och hur maten har förvarats för att inte 

riskera kontaminering. De vågar inte fullt ut lita på att andra människor runt omkring dem 

faktiskt har den koll de säger att de har då det händer att både andra elever och vuxna glömmer 

bort. Ibland kan det till och med finnas de som ifrågasätter deras allergier och inte riktigt tror 

att de kan bli så sjuka som de blir. Detta gör även att de kan känna sig obekväma med att säga 

till andra att vara försiktiga med att äta sådant de inte till tål i närheten av dem. Studien visar 

även på olika former av inkludering från skolans sida, exempelvis när alla elever använder de 

produkter som funkar för den allergiske vid hemkunskapen, men också exkludering där det 

framgår att vissa åtgärder kring tonåringars allergier skapar ett utanförskap och att de känner 

sig utpekade och annorlunda än sina jämnåriga (Ibid.).  

  

I studien The management of situated risk: A parental perspective on child food allergy. 

(Stjerna, Vetander, Wickman & Olin Lauritzen 2014) utgår de istället från föräldrarnas 

perspektiv och deras uppfattningar kring hur det är att leva med ett barn med födoämnesallergi. 

Där framgår det att föräldrarna upplever att de måste vara på sin vakt konstant och hela tiden 
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ligga steget före. De måste hela tiden vara vaksamma och allting måste planeras i förväg. De 

känner att de hela tiden måste dubbelkolla olika livsmedel så att de inte ska innehålla några 

allergener som deras barn inte tål (Ibid, s. 134). Att inte kunna lita fullt ut på att barnen är 

trygga när de är utanför föräldrarnas kontroll, som exempelvis förskolan, framgår när en 

förälder berättar att barnet får i sig mat hen är allergisk emot på grund av en ny personal som 

inte har kunskapen kring vad allergin innebär (Ibid, s. 136). Även i denna studie framkommer 

det att de många gånger känner sig misstrodda angående allvaret i barnets födoämnesallergi 

och att en del utomstående inte tror på det förrän de själva får se en reaktion (Ibid, s. 138).  

  

Det har gjorts en studie i USA som liknar den ovan, där det framgår att föräldrarna har en 

ständig oro kring att barnen ska komma i kontakt med något de är allergiska mot i 

förskola/skola (Obeng & Vandergriff, 2008). I USA kan barnen få mat från skolcaféterian, men 

det är också vanligt att barn har med sig egen lunch hemifrån. En del förskolor och skolor har 

exempelvis nötförbud i den mat de själva serverar, men har barnen med sig egen mat hemifrån 

finns inga restriktioner kring att de inte får ha med sig jordnötter. Detta anser många av 

föräldrarna skapar ett problem, framförallt för de barnen som har svår jordnötsallergi. Även i 

denna studie framgår det att en del föräldrar känner att de inte blir trodda angående allvaret i 

barnens allergier, vilket även medför att de inte riktigt vågar begära av andra att behöva anpassa 

sig efter deras barns behov. De känner även att de lever i en ständig oro över att barnen ska få 

i sig något de inte tål, inte bara på grund av andras okunskap eller eventuella ovilja av att förstå 

utan även på grund av att de själva känner att det kan vara svårt att veta i vilka livsmedel de 

eventuella allergener barnen är allergiska mot finns. Föräldrarna känner hela tiden ett måste av 

att hålla sig uppdaterade genom att läsa på exempelvis innehållsförteckningar. Ibland missar 

de även själva att göra detta, vilket kan orsaka reaktioner för barnen (Ibid, s.128).  

 

2.3 Vår studie i förhållande till den tidigare forskningen  
I den tidigare forskningen som berör samarbetet mellan hem och förskola framkommer det hur 

komplext detta arbete kan vara. Som pedagog ska en kunna förhålla sig till alla barn och 

föräldrar individuellt men samtidigt göra vad som är bäst för verksamheten som helhet samt 

följa de styrdokument som finns. Det framkommer att det är vanligt att de föräldrar vars barn 

är i någon form av svårighet oftare upplever att samarbetet brister. Detta kopplar vi sedan vidare 
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till den forskning som har gjorts om att leva med allergi och de problem som kan uppstå i och 

med allergierna. Med vår studie vill vi bidra till att lyfta hur samarbetet mellan hem och 

förskola kan se ut när det kommer till barn med allergi och vilka faktorer som kan komma att 

påverka detta.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp  
I denna undersökning har vi valt att utgå ifrån en fenomenografisk ansats, då det är 

respondenternas uppfattningar vi vill undersöka. Uppfattning är ett begrepp som är centralt 

inom fenomenografin. När man talar om att uppfatta något innebär det att skapa mening. Detta 

är det huvudsakliga sättet som omvärlden gestaltas på, och uppfattningar är också något vi utgår 

ifrån när vi resonerar och handlar (Patel & Davidson 2011, s. 32–33).  Inom fenomenografin 

finns det även något som kallas för första ordningens perspektiv och andra ordningens 

perspektiv. I första ordningens perspektiv kollar man på fakta kring hur något ter sig, vad vi 

faktiskt kan se. I andra ordningens perspektiv, vilket är det vi kommer att använda oss av, utgår 

man från hur något upplevs för en person (Larsson 1986, s. 12).   

  

Utöver den fenomenografiska ansatsen kommer vår undersökning att utgå ifrån 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Teorin visar på hur olika nivåer i ett system 

påverkar varandra ömsesidigt. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell har sin grund i 

den utvecklade individen, vilket i sin tur gör det viktigt att definiera vad just begreppet 

utveckling innebär inom utvecklingsekologin. Fokus här ligger inte på de traditionella 

psykologiska processerna, som exempelvis inlärning och tänkande, utan istället på deras 

innehåll, på barnets uppfattningar, önskningar, tankar eller inlärning och hur just detta 

psykologiska material förändras i de miljöer där barnet samspelar. För Bronfenbrenner är det 

alltså individens existerande förändringar i samspelet med omgivningen och miljön som står i 

fokus (Andersson 1986, s. 22).   

  

3.1 Utvecklingsekologi  
Urie Bronfenbrenner, företrädaren inom utvecklingsekologin, var en välkänd amerikansk 

forskare inom barn- och utvecklingspsykologin, men också inom barn- och familjepolitiken. 

Man kan beskriva utvecklingsekologin som en övergripande teoretisk modell som kan hjälpa 

oss att förstå hur avgörande förhållanden i miljön är för att främja individens egna utveckling 

(Andersson 1986, s. 8). Inom utvecklingsekologin är det alltså sambandet mellan miljö och 

individ som är det centrala, och dessa har en ömsesidig påverkan på varandra. Bronfenbrenner 

(1979, s. 3) själv beskriver sin teori som ett set med ryska dockor, där varje nivå befinner sig 

inuti en annan och där barnet befinner sig längst in.    
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Nedan visas Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell där individen (barnet) står i 

centrum och är omringad av en serie sammanhängande strukturer på olika nivåer, där den ena 

ryms inuti den andra (Andersson 2006, s. 20). Dessa olika nivåer har Bronfenbrenner valt att 

kalla för mikro-, meso-, exo- och 

makronivå. De fyra olika nivåerna 

beskrivs mer utförligt nedan. 

Modellen i sin helhet är tagen från 

Andersson (1986, s. 21), men den 

lilla text utanför ringen som 

beskriver nivåerna är vår egen 

tolkning av modellens olika nivåer 

kopplade till vår studies syfte.  

   

                                                                                       (Andersson 1986, s. 21, vår tolkning).  

Mikronivån innefattar de situationer som kan påverka barnet direkt, exempelvis hemmet och 

förskolan. I takt med att barnet växer upp blir hen “medlem” i fler mikrosystem som exempelvis 

kamratgruppen eller arbetsplatsen (Andersson 1980, s. 15). Flera mikronivåers samspel bildar 

nästa nivå, mesonivån. Inom denna nivå befinner sig individens utvecklingsmöjligheter, vilket 

skulle kunna vara hur barnet samspelar med sina kamrater eller fungerar i andra samspel i 

närmiljön. När man fortsätter vidare till exonivån är det inte längre relationerna, aktiviteterna 

och rollerna som barnet själv kommer i direktkontakt med som står i fokus, utan istället hur 

samhällsinstitutioner (exempelvis skolan), förhållanden och faktorer utanför barnets närmiljö 

faktiskt påverkar det konkreta innehållet i just relationerna, aktiviteterna och rollerna 

(Andersson 1986, s. 28). Den fjärde och sista nivån är den som kallas för makronivån, vilken 

verkar på de tidigare nivåerna och som indirekt eller direkt får konsekvenser för barnets möte 

av verkligheten i närmiljön. Till denna nivå hör exempelvis alla politiska beslut till, beslut som 

exempelvis leder fram till utformningen av barnomsorg och skola (Andersson 1986, s. 29). I 

vår analys kommer vi bland annat att analysera och diskutera resultatet utifrån de fyra 

ovanstående nivåerna.   
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3.2 Centrala begrepp  
Här kommer vi att förklara de mest centrala begreppen som vi använder oss av i denna 

undersökning och då framförallt i analysen. Vi vill tydliggöra vad vi menar med dessa begrepp 

och varför vi har valt att använda just dessa.  

  

3.2.1 Inkludering   

När vi använder ordet inkludering i denna undersökning så utgår vi från definitionen som 

beskrivs i boken Inkludering – möjligheter och utmaningar (Sandström, Nilsson & Stier 2014). 

Att ha en inkluderande verksamhet handlar i detta fall om att verksamheten är anpassad så att 

alla barn har samma möjlighet att delta oavsett hur de individuella förutsättningarna ser ut. När 

Sandström förklarar inkludering gör hon det desto tydligare genom att sätta det i kontrast till 

integrering. I motsats till inkludering handlar integrering om att alla barn är välkomna in i 

verksamheten, men verksamheten behöver nödvändigtvis inte anpassas för att möta alla barns 

olika behov efter individuella förutsättningar. Det är inte helt ovanligt att ordet inkludering 

används inom förskolan och skolans värld när det i själva verket är integrering det handlar om 

(Ibid. 2014, s. 12). På Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida kan vi också läsa att 

inkludering är en demokratisk process som ger pedagogiska vinster (SPSM 2012). Utifrån 

denna definition av inkludering kommer vi att analysera hur pedagogerna använder sig av ordet 

och i vilka sammanhang de anser sig inkludera.  

  

3.2.2 Bemötande  

När vi använder begreppet bemötande så menar vi vilket förhållningssätt någon har gentemot 

någon annan. Beroende på vilken syn på människor en person har så kommer det att speglas i 

vilken typ av bemötande man har. I förskolans läroplan framgår det att alla som är verksamma 

inom förskolan ska anamma de grundläggande värden som anges i både skollagen och 

läroplanen (Lpfö 98, rev 16, s. 5). Vi utgår därför från att det är denna syn som ska återspeglas 

i bemötandet från pedagogernas sida till vårdnadshavarna. Att man från pedagogens sida har 

ett professionellt bemötande och ett öppet förhållningssätt till varje individ, både när det gäller 

barn och föräldrar, där man lyssnar på och skapar tillit för att på bästa sätt skapa ett 

förtroendeingivande och ömsesidigt samarbete med föräldrarna (Andersson 2004, s. 209).   
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4. Material och metod  
Under detta avsnitt kommer vi att gå igenom vilken typ av insamlingsmetod vi har valt, vilka 

respondenter vi har använt oss av och varför samt vilka etiska principer som vi har förhållit oss 

till under undersökningens gång. Därtill kommer vi också gå igenom studiens validitet och 

reliabilitet.   

  

4.1 Kvalitativ intervju  
För att få ett underlag att analysera har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. För att verkligen 

komma åt respondenternas uppfattningar har vi valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer med relativt öppna frågor. Vi vill genom detta också skapa förutsättningar för att 

kunna ställa följdfrågor (Patel & Davidsson 2011, s. 82). Vår vision har varit att varje 

intervjutillfälle kommer att få ge sina egna unika svar och vill därför inte på förhand skapa 

frågor som kan riskera att vara ledande. Intervjuerna har ägt rum på olika ställen utifrån vart 

respondenten har känt sig bekväm med att ses och några intervjuer har skett genom telefon. Vi 

har inför varje intervju muntligt informerat respondenterna om de fyra etiska huvudkraven från 

Vetenskapsrådet. Målet var att båda skulle kunna medverka vid varje intervju för att kunna få 

en helhetsbild över intervjuerna under analysens gång, men detta visade sig vara svårare att få 

till rent praktiskt så vi har blivit tvungna att dela upp det och göra intervjuer var för sig.   

  

4.2 Urval  
Till undersökningen har vi valt att intervjua två olika grupper av respondenter, dels 

vårdnadshavare till barn med födoämnesallergi som går i förskolan och dels pedagoger i 

förskolan. Vårdnadshavarna är alla från Stockholmsområdet, med barn i olika åldrar och med 

olika födoämnesallergier. I läroplanen växlar de mellan att använda begreppen vårdnadshavare 

och förälder. När vi i analysen kommer att skriva om våra respondenter kommer vi att använda 

begreppet vårdnadshavare. Detta på grund av att det är vårdnadshavarna som har det rättsliga 

huvudansvaret för barnets utveckling och hälsa, detta behöver dock inte vara samma person 

som föräldern.    

Pedagogerna vi har intervjuat är fyra kvinnor från Stockholmsområdet, med erfarenheter från 

olika sociokulturella områden. De har arbetat olika länge i förskola och har olika utbildning.  

En mer utförlig presentation av pedagogerna kommer under rubriken “Analys av  
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pedagogerna”. Vi hade från början en tanke om att respondenterna från förskolan endast skulle 

vara förskollärare då dessa dels har högre utbildning men även ett större uttalat ansvar än övriga 

pedagoger på förskolan. Dock upptäckte vi under arbetets gång att det var svårt att få till 

intervjuer med enbart förskollärare vilket gjorde att vi fick bredda det till övriga pedagoger 

verksamma inom förskolan. Till en början valde vi att maila ut ett informationsbrev till sexton 

olika förskolechefer i två olika kommuner, men då vi efter en vecka fortfarande inte hade 

lyckats boka in någon intervju så har vi istället valt att gå en annan väg. Av dessa sexton 

förskolechefer svarade en att de tyvärr inte kunde ställa upp och två att de skickade vidare 

informationen till personalen på förskolan så att de själva kunde ta ställning till om de 

ville/kunde medverka. Dock fick vi ingen vidare respons på detta. Tanken var också från början 

att de två olika respondentgrupperna skulle representeras med en av varje från fyra olika 

förskolor, men då vi tänker att detta kan bli känsligt beroende på vilken uppfattning 

respondenterna har så har vi valt att ta vårdnadshavare och pedagoger som inte har någon 

koppling till varandra. Vi har använt oss av egna kontakter bland både vårdnadshavare och 

pedagoger och fått tag på personer genom dem. Dessa kontakter har i sin tur frågat andra 

vårdnadshavare och pedagoger som de trodde kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, 

vilket skapade en sorts snöbollsurval. Att använda sig av snöbollsurval innebär alltså att den 

man intervjuar vidare rekommenderar andra personer som kan vara relevanta för studiens syfte. 

En fördel med att använda sig av snöbollsurval är att det ofta är ett sätt att snabbt utöka antalet 

informanter (Denscombe 2009, s. 38).  

  

4.3 Etiska principer  
Studien har genomgående gjorts med hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det första huvudkravet är informationskravet, vilket innebär att de 

personer som deltar i studien får information om varför studien görs, vad som ska undersökas, 

vad de deltagande personerna har för roll i det hela och vad materialet i studien kommer att 

användas till. Samtyckeskravet är det andra kravet, vilket innebär att deltagandet i studien är 

helt frivilligt och att man när som helst under studiens gång kan välja att inte längre delta, utan 

att det ska påverka personen negativt. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet och 

innebär att uppgifter och material ska förvaras och behandlas på ett sätt så att ingen 

utomstående kan identifiera studiens deltagande personer. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet, vilket betyder att de uppgifter om enskilda personer som samlas in under 
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studiens gång endast får användas i studiens syfte. Enligt Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendation har vi talat om för studiens deltagare var forskningsresultaten kommer att 

publiceras vid studiens slut.  

Vi har i studien valt att benämna våra respondenter vid pedagog 1, pedagog 2, vårdnadshavare 

1, vårdnadshavare 2 och så vidare.  

  

4.4 Validitet och reliabilitet  
Stukát (2011, s. 134) menar på att validitet är ett svårt och mångtydigt begrepp. Att inom en 

undersökning ha god validitet innebär att man undersöker det man har som avsikt att undersöka. 

Validitet och reliabilitet hör ihop med varandra, vilket gör att man inte bara kan fokusera på 

det ena och utesluta det andra (Patel & Davidson 2011, s. 102). För att få en så hög reliabilitet 

som möjligt krävs det att vi som forskare använder oss av tillförlitliga tillvägagångssätt i vår 

undersökning. Vi har exempelvis valt att använda oss av ljudupptagning under intervjuerna just 

för att vara säkra på att inte missa något svar. Vi är medvetna om att resultaten vi kommer fram 

till i denna studie inte går att generalisera på alla vårdnadshavare eller pedagoger överlag, utan 

är mer för att få en inblick i hur olika uppfattningar olika individer kan ha. Något som också är 

viktigt att komma ihåg är att våra tolkningar av de svar vi får vid intervjuerna kan komma att 

påverkas av våra egna tidigare erfarenheter.  

  

4.5 Vårt samarbete  
Vi har under hela processens gång haft ett välfungerande och nära samarbete kring alla delar. 

Vi har satt upp delmål genom hela arbetet och vid varje steg diskuterat mycket fram och tillbaka 

om hur vi ska gå vidare. En stor fördel med att skriva tillsammans har varit att det hela tiden 

har funnits någon att bolla idéer tillsammans med och någon som har stöttat och peppat när 

man har känt att man kört fast. Vi har delat upp arbetet bitvis, som exempelvis genomfört och 

transkriberat intervjuer var för sig, men ändå tagit del av varandras bitar kontinuerligt. Vi har 

träffats och skrivit tillsammans varvat med att sitta och skriva var för sig men ändå haft kontakt 

via telefon eller över datorn. Dessutom har vi under hela uppsatsens gång haft en delbar mapp 

i Google Docs som vi båda skrivit i, vilket gjort att vi kunnat följa den andres skrivprocess och 

på så sätt också lättare kunnat hjälpa varandra.   
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5. Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi kommit fram till utifrån vår analys av de 

kvalitativa intervjuerna med vårdnadshavarna och pedagogerna. Analysen kommer att bygga 

på Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, som i korta drag visar på hur olika nivåer 

i ett system påverkar varandra ömsesidigt med utgångspunkt i den utvecklade individen. Vi 

kommer också att analysera vårt resultat utifrån den tidigare forskning vi använt oss av. Nedan 

kommer vårt insamlade material presenteras utifrån de mönster vi funnit kring hur 

vårdnadshavare och pedagoger anser att inkluderingen på förskolan för barn med 

födoämnesallergi sker, samt hur bemötandet kring dessa barn ser ut på förskolan. Därtill 

kommer vi även att redovisa för huruvida pedagogerna anser sig ha tillräckligt med kunskap 

inom ämnet födoämnesallergi.  

  

5.1 Analys av vårdnadshavarnas uppfattningar 
Tre av de fyra barn vars vårdnadshavare medverkat i studien har haft sina allergier redan när 

de börjat på förskolan. Det fjärde barnet fick sina första allergier kort efter förskolestart, vid 

drygt 1,5 års ålder. De allergier som finns hos dessa barn är främst äggprotein, mjölkprotein, 

fisk, baljväxter och banan. Barnens allergiska reaktioner yttrar sig på olika sätt i form av eksem, 

klåda, ont i magen, problem med andningen, svullnad i ansiktet, trötthet, feber och kräkningar. 

Vissa av barnen får kraftiga reaktioner, medan andra får mildare. För många av barnen räcker 

det med att de kommer i kontakt med allergenet för att få en reaktion. De behöver alltså inte få 

i sig det.  

  

5.1.1 Vårdnadshavarnas uppfattningar om pedagogernas kunskap  
Vårdnadshavarna är överens om att pedagogernas kunskap kring födoämnesallergier har varit 

varierande och har alla känt en oro på grund av detta.  En av vårdnadshavarna hade under ett 

tag en oro kring att en del pedagoger på förskolan inte hade kunskap om att mjölkprotein och 

laktos var två skilda saker, vilket gjorde att det skedde en del missförstånd. Det fanns även en 

del oklarheter hos kocken, vilket gjorde att hon valde att lämna en lista till kocken med 

information om olika allergener. En annan vårdnadshavare menar på att kocken hade tillräckligt 

med kunskap inom ämnet, och att de få gånger barnet fick en allergisk reaktion vid 

måltidssituationer så var det på grund av felande från förskolepedagogernas sida. Studien The 

management of situated risk: A parental perspective on child food allergy visar på just detta, 
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att många föräldrar känner en oro kring att överlåta ansvaret för ett barn med allergier till 

exempelvis förskolan (Stjerna m.fl. 2014).   

  

Ett mönster vi kunnat urskilja i vår studie är att vårdnadshavarna till en början upplevt att 

pedagogerna haft tillräckligt goda kunskaper inom ämnet, eller att pedagogerna åtminstone trott 

sig ha tillräckligt goda kunskaper.   

  

… för jag trodde ju att de förstod vad jag sa, 

men sen när man upptäckte att ens barn blev 

sjuk och hamnade på sjukhus igen och fick åka 

ambulans. Då kom ju min skräck.  

                                                                                 Vårdnadshavare 2  

  

När barnen sedan fått allergiska reaktioner vid måltidssituationer på förskolan har det dock 

visat sig att kunskapen man trodde fanns där inte alls gjorde det, och att pedagogerna i vissa 

fall inte själva uppmärksammat att barnet fått en allergisk reaktion. Det har istället uppdagats 

när vårdnadshavarna hämtat på förskolan i slutet av dagen och barnet haft utslag, magont eller 

andra för barnet typiska symptom. I vissa fall ringde även pedagogerna hem barnen då de trodde 

att de hade blivit sjuka, vilket senare istället visade sig vara en allergisk reaktion. En 

vårdnadshavare menar på att hon inte alltid känt att hon blivit trodd på när hon beskrivit barnets 

svåra allergi för banan, vilket i sin tur resulterat i att hon flera gånger fått hämta sitt barn från 

förskolan på grund av att hen fått en allergisk reaktion. Till slut, efter mycket vabbande, 

hämtningar på förskolan mitt på dagen och sjukhusbesök, tog förskolechefen beslutet att under 

en tid ta bort banan helt från förskolan. Vi menar att i detta fall kunde pedagogerna själva ha 

tagit detta beslut redan på mesonivå (Andersson 1986, s. 26), men att när förskolechefen går in 

och beslutar det på exonivå (Ibid, s. 28) så ger det mer tyngd i beslutet och blir något som alla 

måste förhålla sig till. Det kan även vara en trygghet för pedagogerna att vid frågor och 

funderingar från vårdnadshavare kunna hänvisa direkt till beslut som är fattade av 

förskolechefen, eftersom att de själva inte behöver ta det yttersta ansvaret för beslutet. I detta 

fall verkade dock inte pedagogerna förstå att bara för att barnet själv inte fick banan att äta så 
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kom hen troligtvis i kontakt med det i och med att de andra barnen åt det. Detta var dessutom 

på en avdelning med yngre barn, vilket ökar risken för att barnen för över allergen från sig 

själva till andra både genom direktkontakt men även genom att ta på saker.   

  

O jösses vad vi fick vabba. Det var katastrof. 

Det slutade med att vi fick ringa förskolechefen 

och säga att det inte funkade.  

                                           Vårdnadshavare 3  

  

Som både Obeng & Vandergriffs (2008) och Marklund (2007) kommit fram till i sina studier 

framgår det att det inte är helt ovanligt att föräldrar till barn med födoämnesallergier inte känner 

sig betrodda och får därmed istället gå runt med en konstant oro kring att barnet ska få i sig 

något som hen inte tål. Marklund poängterar dessutom att denna oro är mer betungande än 

själva allergin i sig. En av vårdnadshavarna i vår studie valde att flytta sitt barn till en annan 

förskola efter att barnet hade fått en allergisk reaktion som resulterade i att barnet fick en 

anafylaktisk reaktion och hamnade på sjukhus. Hon upplever också att pedagogerna på den 

första förskolan hade sämre rutiner kring allergierna, och inte heller tog de på tillräckligt stort 

allvar. När de sedan bytte förskola anser hon att de fick ett helt annat bemötande av 

förskolepedagogerna. Familjen hade dessutom erfarenheter med sig från den tidigare förskolan 

och kunde därmed påvisa för de nya pedagogerna hur allvarliga reaktioner barnet kunde få.  

Hon berättar också om att hon kunde känna att hon “överinformerade” pedagogerna om 

allergierna hos barnet. Det fanns förstås en stor oro kring att lämna barnet på förskolan efter 

incidenten med den anafylaktiska reaktionen, men på den nya förskolan känner hon ändå att 

det finns väl inarbetade rutiner och överlag bra kunskap kring födoämnesallergier. 
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Det är ju ändå skillnad också när man VET. Det 

är ju det som är lite lurigt, att man inte innan 

vet det exakta förloppet.  

                                           Vårdnadshavare 1  

  

Det framkommer även i en av de andra intervjuerna att de har bytt förskola och att de har 

upplevt två helt olika bemötanden från de olika förskolorna. Varför detta byte skedde framgår 

dock inte. I bägge intervjuerna visar det sig att på den tidigare förskolan hade pedagogerna inte 

vanan av att ha barn med födoämnesallergi på förskolan och hade därför inte några inarbetade 

rutiner kring detta, vilket resulterade i misstag. På den nya förskolan har de sedan upplevt ett 

helt annat bemötande vilket de själva säger har att göra med att pedagogerna tidigare har haft 

barn med födoämnesallergi på förskolan, och därför redan har inarbetade fungerande rutiner, 

vilket i sin tur har resulterat i färre misstag.   

  

Alla fyra vårdnadshavarna i vår studie berättar om att deras barn är väl medvetna om sina 

allergier, och tre av fyra barn har varit det sedan tidig ålder. Flera av vårdnadshavarna nämner 

också att deras barn efter att ha fått en allergisk reaktion knappt vågat äta något alls varken på 

förskolan eller hemma en tid efter det, eller att barnet är rädd att det ska finnas något den inte 

tål i maten. Att barnet väljer att utesluta maten både hemma och på förskolan kopplar vi till att 

olika mikronivåer påverkar varandra och skapar en mesonivå (Andersson 1986, s.28). Barnet 

kan sedan ha svårt att särskilja dessa olika nivåer vilket gör att den rädsla barnet får av att ha 

fått i sig fel mat på ena stället följer med till det andra. Detta gör det alltså tydligt att det inte 

bara är vårdnadshavarna som går runt med en oro kring att barnet ska få i sig något hen inte tål, 

utan att även barnen känner rädsla över att få en allergisk reaktion. Detta menar vi ytterligare 

visar på vikten av att alla som arbetar inom förskolan behöver få mer kunskap för att minska 

riskerna för att barnen ska få allergiska reaktioner av att vara på förskolan.  
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Barnets ålder verkar ha stor betydelse för hur stor risk det är för att barnet ska få i sig något 

som hen inte tål. Flera av vårdnadshavarna påpekar att det har fungerat bättre med allergierna 

när barnet börjat på en avdelning för äldre barn. Anledningen till att det då fungerat bättre 

kommenteras med flera olika spekulationer. En vårdnadshavare tror att det till stor del har att 

göra med att hennes barn blivit äldre och i och med detta tar ett större ansvar, men också att 

kompisarna på avdelningen blivit äldre. Kompisarna och barnet hamnar på en mesonivå där de 

måste lära sig att förhålla sig till varandra (Andersson 1986, s.28). I och med att även 

kompisarna blir äldre kan de också få en annan förståelse för barnets allergier. En annan 

vårdnadshavare menar på att pedagogernas kunskaper om barnets allergier med tiden har ökat 

och att då detta kan vara en av anledningarna. I studien av Stjerna (2015) framgår det att de 

äldre barnen i skolan oftare får ta ett större eget ansvar över sina allergier. Kan det som 

vårdnadshavarna pratar om i våra intervjuer vara en början till det som tas upp i studien av 

Stjerna (2015)? Att när barnen blir äldre känner pedagogerna att de kan ”lämna över” mer 

ansvar på barnen än vad de egentligen kanske är redo för? Det ingår trots allt i uppdraget som 

förskolepedagog att se till att miljön på förskolan är säker för alla, och som Socialstyrelsens 

rapport (2013) visar förekommer det en del brister kring arbetet gällande barn med allergier. 

En säker förskolemiljö innebär nog för många att det ska vara en trygg inomhusmiljö med så 

liten risk som möjligt för att göra illa sig och en utemiljö med ordentlig säkerhet. Vi menar 

dock på att det är viktigt att komma ihåg att en säker förskolemiljö betyder så mycket mer, 

bland annat att pedagogerna i största möjliga mån ska kunna garantera att den mat som barnen 

får i sig inte gör de sjuka. Detta gäller både vid måltidssituationerna som sådana, men det är 

lika viktigt att se till att allergenet inte sprids i lokalerna. Det innebär därtill också att om barnen 

olyckligt nog skulle få i sig ett ämne som de inte tål så ska det finnas tydliga rutiner och bra 

kunskap om vad som behöver göras utifrån varje egen individ och situation. Vi anser alltså att 

man som pedagog omöjligt kan lägga över något som helst ansvar på barnet när det gäller hens 

födoämnesallergier.   

  

5.1.2 Vårdnadshavarnas uppfattningar om samarbetet och bemötandet  
Hur introduceringen av barnens födoämnesallergier skedde på förskolan ser lite olika ut enligt 

vårdnadshavarna. Som tidigare skrivet hade tre av de fyra barnen födoämnesallergier redan vid 

förskolestart. En vårdnadshavare berättar om att hon vid introduceringen av allergierna hade 

kontakt med pedagoger, kökspersonal och ledning. Att vårdnadshavaren har valt att prata direkt 
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med kökspersonalen menar vi kan vara ett sätt att skapa en sorts brygga mellan de olika 

nivåerna meso och exo (Andersson 1986, s. 28–29). Pedagogernas och vårdnadshavarnas 

relation kring barnet hamnar på en mesonivå medan köket hamnar på en exonivå. Då 

vårdnadshavarna tar direktkontakt med köket skapar de en tillfällig mesonivå för att säkerställa 

att rätt information kommer fram och att få insikt i kökspersonalens kunskap. En av de andra 

vårdnadshavarna var med om en helt annan introduktion, där det egentligen bara var genom en 

blankett vid “inskrivningssamtalet” på förskolan som de fyllde i att barnet hade 

födoämnesallergi, vilket också gjorde att det inte föll sig naturligt att samtala kring barnets 

allergier. Den tredje vårdnadshavaren säger att introduceringen kring allergierna på förskolan 

gick bra, men berättar inte så detaljerat om vad hon faktiskt menar med det. Den 

vårdnadshavare vars barn inte hade några kända allergier vid förskolestart berättar om att 

samarbetet med förskolan fungerade bra allt eftersom hon berättade för pedagogerna om nya 

allergier som uppkom. Det skedde i deras fall ingen kontakt med kökspersonalen på förskolan 

eller kocken på skolan, varifrån maten kommer. Angående att kontakten med kökspersonalen 

har sett olika tror vi har mycket med att göra att på en del förskolor lagas maten på plats vilket 

säkerligen underlättar kontakten, medan på andra förskolor levereras maten färdiglagad. 

Utifrån vårdnadshavarnas tankar och uppfattningar kring samarbetet vid introduktionen av 

allergierna tolkar vi det som att det från flera håll inte lades någon större vikt vid barnens 

allergier från pedagogernas sida. Flera vårdnadshavare berättar också om att det var de själva 

som fick ge information kring allergierna och uppdatera pedagogerna om dessa, vilket låter 

logiskt förstås. Däremot kan man utifrån vårdnadshavarnas berättelser tolka det som att de 

ibland hade velat ha ett större intresse från pedagogernas sida, och då speciellt i början när 

barnets allergier var nya för pedagogerna. Likt det man kan läsa sig till i Socialstyrelsens 

rapport (2013) så tolkar vi det som att förskolorna i det här fallet har utgått från det enskilda 

barnet och föräldrarnas önskan, istället för att ha ett mer systematiskt arbete kring allergier. Det 

är egentligen bara den förskola där vårdnadshavarna fick fylla i blanketten angående allergier 

på inskolningssamtalet som går emot detta, men frågan är om det sättet är så mycket bättre då 

det inte framgår vad som hände med blanketten sedan.  

  

Andersson (2004) skriver i sin studie att det är av största vikt att hemmet och förskolan har ett 

gott samarbete för att barnet ska få de bästa förutsättningarna. Vårdnadshavarna i vår studie 

menar till största del att samarbetet med förskolan fungerar bra, och att det i alla fall märks att 
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pedagogerna gör vad de anser vara rätt för stunden. Däremot kommer det också fram en del 

tankar om att det ibland kan skära sig i samarbetet mellan hemmet och förskolan när 

vårdnadshavarna anser att den information de givit pedagogerna kring barnets allergi inte alltid 

gått fram som det borde. Denna typ av samarbete sker på mesonivå då barnets olika närmiljöer 

samspelar med varandra. Erfarenheter och upplevelser från förskolan tas med hem och vice 

versa (Andersson, 1986, s. 26) vilket i detta fall exempelvis kan medföra att allergiska 

reaktioner på förskolan gör att barnet även hemma har en oro kring att få i sig allergena ämnen.  

… Jag har aldrig stött på att någon har sagt att man 

är jobbig, eller liksom ens antytt att man har 

kommit med för höga krav eller såna saker. När 

olyckorna har skett så har det ju varit mänsklig 

faktor. Kort om personal, mycket sjukdom.  

       Vårdnadshavare 1  

Ser vi på bemötandet så upplever flera vårdnadshavare att vid de tillfällen som deras barn har 

fått i sig något de inte tål så har det varit svårt att få fram vad de har fått i sig, hur de har fått i 

sig detta och varför det har skett. Det framkommer också att många pedagoger själva har sagt 

att barnen inte kan ha fått i sig något som de är allergiska mot. Utifrån hur vårdnadshavarna 

berättar om detta och förklarar låter det som att pedagogerna skyller ifrån sig och inte tar ansvar 

över situationen förrän de blir motbevisade, vilket självklart medför en osäkerhet och oro hos 

vårdnadshavarna. Endast en vårdnadshavare nämner att pedagogerna alltid tar på sig ansvaret 

och själva meddelar om vad som har hänt antingen vid hämtning eller via telefon, oavsett om 

det har blivit någon allergisk reaktion eller inte. Ser vi på detta utifrån förhållningssättet att 

skapa tillit för att uppnå ett gott samarbete anser vi att det sistnämnda bemötandet som endast 

en vårdnadshavare säger sig uppleva borde vara en självklarhet för alla, men det blir tydligt att 

så inte är fallet (Andersson 2004).  

  

I både studien av Andersson (2004) samt i avhandlingen av Ivarsson Jansson (2001) 

framkommer det att många föräldrar anser att kommunikationen pedagogerna emellan är 

bristfällig och att det sällan finns några rutiner kring vem som ska göra vad. De vårdnadshavare 

som medverkat i vår studie har skilda uppfattningar kring detta. Alla fyra är dock eniga om att 

det inte finns någon pedagog som har särskilt ansvar för barnets allergi. Två av 

vårdnadshavarna berättar om att det i största möjliga mån alltid sitter en och samma pedagog 
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tillsammans med deras barn. En av dem säger också att det finns en överenskommelse om att 

barnet, som nu får prova på att introducera vissa födoämnen igen, alltid bara får göra detta 

tillsammans med sina egna pedagoger. Äter barnet lunch på andra avdelningar får det alltså 

bara äta av sin specialkost. Här kan vi se att även om alla pedagoger på förskolan faller under 

mesonivån så finns det ändå olika grader av relationer inom denna nivå (Andersson 1986, s. 

28). De pedagoger som arbetar på barnets egen avdelning har helt naturligt en närmre relation 

till barnet än de pedagoger som arbetar på andra avdelningar. Under intervjuerna kom det också 

fram att en av vårdnadshavarna själv känner ansvar för att när det är vikarier på plats påminna 

pedagogerna om att meddela vikarien om vad barnet kan serveras och inte. Det framkommer 

också att vid just dessa tillfällen då det är mycket sjukdom bland personalen och då personal 

från andra avdelningar, vikarier eller att pedagogerna helt enkelt blir kort om personal på grund 

av resursbrist så upplever de att dessa situationer blir extra känsliga för deras barn. De menar 

på att det är då större delen av misstagen sker och deras barn lätt “faller mellan stolarna”. En 

vårdnadshavare säger i likhet med SPSM att dessa barn är i samma behov av särskilt stöd under 

just matsituationerna som andra barn med andra typer av diagnoser, men att det ofta glöms bort 

framförallt vid dessa situationer såsom personalbortfall. Tittar vi på detta utifrån makronivå så 

handlar det till stor del om att i dagens förskola går det många barn i en barngrupp i förhållande 

till antalet pedagoger vilket i sin tur redan från början skapar försvårande situationer för dessa 

barn. Lägger vi då till att personal är borta och det inte finns vikarier att tillgå så blir situationen 

nästintill ohållbar, särskilt i de fall där det inte finns några förutbestämda rutiner kring hur detta 

ska hanteras. Barngruppernas storlekar och de resurser som finns att tillgå är något som regleras 

politiskt både på statlig och kommunal nivå (Andersson 1986, s. 29).   

   

5.1.3 Vårdnadshavarnas tankar om inkludering   
När det kommer till inkluderandet vid måltiderna har vårdnadshavarna spridda upplevelser och 

tankar. Två av vårdnadshavarna upplever att maten i största möjliga mån är så lik den “vanliga” 

maten som möjligt, vilket vi tolkar som att det var inkluderande, medan de andra två 

vårdnadshavarna anser att maten inte alls är lik de andra barnens mat. De vårdnadshavare som 

inte anser att deras barn blir inkluderade pratar om att barnen ofta får helt annan mat än de 

andra barnen och mycket halvfabrikat och enformigt. Detta liknar vi med barnen i Stjernas 

studie som själva uppger att de känner sig utpekade och annorlunda när de får annan mat än 

övriga (Stjerna 2015). En vårdnadshavare berättar också om att barnet ofta får rester från 
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tidigare måltider under veckan. Därtill har flera vårdnadshavare nämnt att smör och mjölk 

glömt beställas, vilket gjort att barnen exempelvis fått äta smörgås utan smör till mellanmålet.   

 

 

…  När han får äta rester, som typ kebab eller korv, 

tre dagar i rad så känns det ju inte jätteroligt.  

                                              Vårdnadshavare 4  

  

Vilken typ av mat som serveras och beställs på förskolan ligger på exonivå eftersom att det är 

kocken som beställer maten utifrån kommunens översiktliga meny och budget. Barnet här har 

alltså inte någon direkt påverkan på vad som serveras. Istället är det samhällsinstitutioner (i 

detta fall förskolan), förhållanden och faktorer utanför barnets närmiljö som påverkar 

utformningen och det konkreta innehållet (i detta fall maten) (Andersson 1986, s. 28).  En av 

vårdnadshavarna berättar i intervjun om att pedagogerna försöker inkludera så gott de kan 

genom att till exempel köpa in egna kakor till barnet till fredagsfikat, även om de är väl 

medvetna om att hen inte gillar sötsaker. En annan vårdnadshavare vars barn gått på två olika 

förskolor säger i intervjun att första förskolan som inte hade några restriktioner kring socker 

ofta gjorde att barnet kände sig exkluderat vid fikastunder, då det ibland inte fanns något alls 

för hen att äta och att barnet vid andra tillfällen blev erbjuden något som inte alls var likvärdigt 

med de andras fika. När barnet sedan bytte till en annan förskola som hade sockerförbud 

fungerade det överlag mycket bättre. Detta tolkar vi som att barnen lätt kan känna sig 

exkluderade vid dessa typer av situationer, men att det också går att inkludera barnen enkelt 

genom att antingen köpa in något som kan ätas av alla eller att faktiskt anpassa inköpen så att 

det finns något likvärdigt för alla barn. När det kommer till fikastunderna på förskolan får vi 

uppfattningen att det snarare är pedagogerna själva som står för dessa inköp istället för kocken, 

vilket vi tolkar som att fikastunder till skillnad från matstunder hamnar på en mesonivå och 

dessutom påverkas av pedagogernas kunskaper kring allergier (Andersson 1986, s. 26).   
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5.2 Analys av pedagogernas uppfattningar 
Pedagogerna vi har intervjuat har som vi tidigare nämnt arbetat olika länge i förskolan, mellan 

8–32 år. Detta gör att en del av dem har hunnit arbeta på flera olika förskolor, vilket avspeglar 

sig i intervjuerna. De har själva gjort en del jämförelser mellan de olika förskolor de har arbetat 

på och säger därmed att det kan vara väldigt stora skillnader. Nedan kommer en kort 

presentation av pedagogerna:  

Pedagog 1: är utbildad till först barnskötare och sedan förskollärare och lärare mot de yngre 

åldrarna. Har 32 års erfarenhet av att arbeta på förskola.  

Pedagog 2:  är barnskötare, men har vid sidan av läst kurser inom såväl pedagogik som 

specialpedagogik. Har 20 års erfarenhet av att arbeta på förskola.  

Pedagog 3: har ingen utbildning, men läser för tillfället första terminen på den 

erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen. Har 11 års erfarenhet av att arbeta på förskola. 

Pedagog 4: är från början utbildad barnskötare och har nyligen tagit förskollärarexamen. Har 

8 års erfarenhet av att arbeta på förskola.   

  

5.2.1 Pedagogernas tankar om kunskap gällande födoämnesallergi  
Kunskapen kring födoämnesallergi hos pedagogerna som vi har intervjuat är ganska spridda, 

men de flesta säger att den kunskap de besitter har de fått genom kontakten med de allergiska 

barnens vårdnadshavare. Alla pedagoger säger även att den kunskap de har inte är något de har 

fått lära sig i de utbildningar som krävs för att arbeta på förskola och inte heller genom 

förskolan i sig utan att det helt och hållet har varit i samspelet mellan pedagog och 

vårdnadshavare till de berörda barnen. Detta förutsätter en god kommunikation mellan varje 

förskola och vårdnadshavare och att samspelet mellan hem och förskola på mesonivå fungerar 

som den ska (Andersson 1986, s. 15). En pedagog nämner att hon och övriga pedagoger i 

dåvarande arbetslaget fick träffa en dietist som berättade om ett visst barns allergi. Detta var 

något som skedde på vårdnadshavarnas initiativ för att ytterligare säkerställa att pedagogerna 

skulle ha tillräckliga kunskaper för deras barn. En del av pedagogerna anser sig ha tillräckliga 

kunskaper kring allergi för de barn de har på förskolan för tillfället, men att det absolut hade 

varit bra om det fanns något mer övergripande sätt att få till sig denna kunskap så att alla som 

arbetar inom förskolan har samma grundläggande kunskaper kring allergi. En av pedagogerna 

har på eget initiativ gått en allergiutbildning för att hon själv ville kunna känna sig trygg i det 

ansvar som läggs på en när det kommer till barn med födoämnesallergi.    
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…jag har varit på en del förskolor, så och de 

resulterade i också inte bara av egen erfarenhet utan 

även yrkesmässigt att jag valde att gå en utbildning 

inom allergi.                                                                                       

      Pedagog 2  

Pedagogen anser att det fanns mycket brister i hanteringen och kunskapen kring allergier 

överlag och ville själv kunna känna att hen i alla fall gjorde sitt eget bästa för att kunna 

motverka eventuella missar. En sådan miss som pedagogen säger sig ha stött på är framförallt 

att många blandar ihop mjölkproteinallergi och laktosintolerans, något som även Astma och 

allergiförbundet tar upp i sin information kring just detta (Astma- och allergiförbundet 2018). 

Detta menar vi visar på att det finns en önskan om att lägga in något på makronivån där det 

förslagsvis antingen ges utbildning gällande allergier redan under barnskötar- och 

förskollärarutbildningen alternativt att varje kommun har någon form av vidareutbildning av 

all personal verksam inom förskolan. Det är på makronivå de högre beslutsfattarna sitter som 

kan avgöra vad som ska ingå i de olika lärarutbildningarna eller på en kommunal nivå 

(Andersson 1986, s. 29). Utifrån kommunal nivå menar vi på att det enligt skollagen är 

kommunen som är huvudman för förskolorna och har det yttersta ansvaret (SFS 2010:800) och 

det är där det krävs mer för att få en likvärdig kunskapsnivå inom födoämnesallergi för alla 

som arbetar inom förskolan. För kommunerna handlar mycket om att placera ut de pengar som 

finns på rätt ställen. Som vi tolkar det utifrån den information vi fått från pedagogerna så är 

kunskap kring födoämnesallergi ingenting som ligger på prioriteringsbordet. Vi tror också att 

det skulle behövas mer forskning inom området, påtryckningar från vårdnadshavare och 

intresse från pedagogernas sida för att det är något som framöver skulle bli en del av 

lärarutbildningar eller fortbildning ute på förskolorna.    

   

5.2.2 Pedagogernas tankar om samarbetet med vårdnadshavare  
Alla pedagoger i vår studie anser att det är vårdnadshavarna som sitter på den absoluta 

kunskapen kring allergin när det kommer till deras egna barn. För att kunna ta del av denna 

kunskap och få en helhetsbild över barnets situation och kunna skapa de bästa förutsättningarna 

för barnet på förskolan menar pedagogerna att samarbetet med vårdnadshavarna av störst vikt.  
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Samarbetet är jätteviktigt för att det ska funka, A 

och O.  

                                                                                  Pedagog 3  

   

Flera pedagoger är överens om att om allergierna är många eller av mer allvarlig karaktär så 

önskar de ha ett extra möte med vårdnadshavarna för att kunna säkerställa att de har all 

information de behöver, likt studien om utvecklingssamtal (Sörensson & Markström 2013). 

Till skillnad från ovanstående studie där pedagogerna är de professionella i utvecklingssamtalet 

så blir det vårdnadshavarna som är de professionella kring allergierna och sitt eget barn i ett 

sådant samtal. Pedagogerna måste dock fortfarande agera som professionella gentemot 

vårdnadshavarna för att upprätthålla samarbetet och det är fortfarande pedagogernas ansvar 

utifrån sin position som pedagoger att samarbetet fungerar, som Juul och Jensen skriver i boken 

Relationskompetens i pedagogernas värld (Juul & Jensen 2009, s. 188). Tittar vi utifrån 

Anderssons (2004) studie och vikten av att skapa tillit mellan vårdnadshavare och pedagoger 

så ser vi också att genom att vilja lära sig mer om barnets allergi kan pedagogerna skapa ett 

förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. Utifrån intervjuerna märker vi dock att 

samarbetet ser väldigt olika ut beroende på vilken förskola det handlar om. En del förskolor 

har redan från början förutbestämda rutiner kring hur det ska hanteras när ett barn med 

födoämnesallergi ska börja, medan på andra förskolor verkar det utifrån vad som framkommer 

under intervjuerna vara mer upp till varje pedagog hur man hanterar situationen.   

  

Jag tänker att det är superviktigt att ALLA på 

hela förskolan får reda på allergierna då många 

förskolor ofta jobbar gemensamt vid öppningar 

och stängningar framförallt…   

                                                        Pedagog 4  

  

Att ha en förutbestämd rutin verkar vara något som alla pedagoger anser ska finnas, ändå verkar 

det inte göra det på alla ställen. Detta är också något som framkommer i Socialstyrelsens 

rapport (2013). Utifrån detta kan vi se att detta är något som kan skapa brister i verksamheten 
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som helhet och att det är helt beroende på vilken förskola man hamnar på hur hanterandet 

kommer att se ut. Vi anser att detta är något som skulle gå att lösa genom att antingen ledningen 

på förskolan beslutar om dessa rutiner på ett högre plan i exonivån eller ännu hellre att det 

fattas beslut på ett politiskt plan, makronivå (Andersson 1986, s. 29). Om besluten fattas 

politiskt på en statlig nivå blir möjligheterna till en mer likvärdig förskola i hela landet större.  

Har man inte heller denna förutbestämda rutin så blir det lättare missförstånd och miss i 

kommunikationen, liknande det i studien av Andersson om samarbete (Andersson 2004, s. 

113). En sådan miss kan vara som det en pedagog nämner, att på en del förskolor där hon har 

jobbat så har de haft lappar på avdelningarna där det står vilka barn som är allergiska och mot 

vad för att all personal på förskolan ska kunna se oavsett om det är ordinarie personal på 

avdelningen eller inte. Nackdelen med dessa lappar är att de kan bli inaktuella eller förändras, 

och då är det viktigt att någon uppdaterar dem. Det kan också vara, som en del pedagoger 

nämner, att även vårdnadshavarna har missat att lämna relevant information kring barnets 

allergi. Rutinerna kring hur informationen kommer till köket och den personal som har hand 

om maten på förskolorna ser väldigt olika ut enligt pedagogerna. På en del förskolor är det helt 

och hållet upp till förskolan att meddela kocken om allergierna och om barnet är på plats eller 

inte. En pedagog nämner dock att hon varit med om att delar av detta ansvar läggs över på 

vårdnadshavarna, det framgår dock inte varför. Ser vi på detta utifrån nivåerna meso och exo 

så kan vi tänka oss att direktkontakten mellan vårdnadshavaren och kocken suddar ut exonivån 

och gör att denna nivå kommer närmare barnet i fråga och då närmare mesonivå (Andersson 

1986, s.29).  Dock anser vi att risken finns att pedagogerna inte får samma koll på helheten och 

då ytterligare ökar riskerna för missförstånd.  

  

En pedagog nämner vikten av att veta om vissa allergier i god tid innan barnet börjar på 

förskolan. Det handlar om framförallt luftburna allergier där det kan behövas större åtgärder 

kring hanteringen, som exempelvis att helt utesluta det allergena ämnena från förskolan likt 

nötförbudet i den amerikanska studien (Obeng & Vandergriff, 2008). Som i den amerikanska 

studien framkommer det att det ofta förekommer nötförbud på de flesta förskolor, oavsett om 

det finns en uttalad allergi hos någon på förskolan eller inte. Detta ser vi som en typ av generell 

anpassning såsom de nämner i rapporten från socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2013) och alltså 

en inkluderande anpassning i verksamheten som helhet. Varför det finns mot just nötter och 

inte är lika självklart när det gäller andra allergen har vi dock inte fått någon klarhet i. Vi kan 
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bara anta att nötter är en sådan allergen som inte förekommer i de mer traditionella livsmedel 

som serveras i förskolan och därför är lätt att utesluta som helhet.  

  

5.2.3 Pedagogernas tankar om inkludering  
När pedagogerna pratar om inkludering så gör de mest detta i relation till matsituationen. De 

anser att det främst är upp till de som arbetar i köket vilken typ av mat som serveras och hur de 

då väljer att göra maten lik eller olik det som övriga äter. De menar på att det är utom deras 

kontroll vad som serveras, men att de själva är måna om att alla barn ska känna sig accepterade 

vid bordet och inte bli behandlade olika.  

  

   

… men alltså, kockens engagemang och 

barnsyn gör ju mycket för inkluderingen. Så 

mycket kan man ju säga iallafall.  

                                                    Pedagog 3  

   

Kocken får information om vilka barn som har allergier och mot vad, men i övrigt har oftast 

inte kocken så mycket med verksamheten att göra. Detta gör att maten som planeras för 

förskolor hamnar på en exonivå. Alltså är det inte relationellt kopplat till barnen, men det är 

ändå något som påverkar barnen direkt i och med att de äter maten (Andersson 1986, s. 28). 

Enligt pedagogerna är det väldigt olika om barnen med allergi får likvärdig mat som de övriga 

eller inte, vilket vi tolkar som att de menar att maten i sig är inkluderande eller inte. Är maten 

gjord som så att ett barn som exempelvis inte kan äta mjölk får anpassad mat som är lik de 

andra barnens mat menar pedagogerna att den maten är likvärdig och därför inkluderande. 

Skulle de däremot få avstå att äta mat eller få något helt annat hela tiden säger pedagogerna att 

det inte blir lika likvärdigt, vilket en del pedagoger nämner kan hända på en del förskolor. Men 

skulle man dra det ett steg längre skulle vi istället kunna tänka oss att den anpassade maten inte 

heller är anpassad då den bara är till för det allergiska barnet, vilket vi tolkar som att det snarare 

faller under integrering än inkludering (Sandström, Nilsson & Stierna 2014, s. 12). Skulle 

maten vara helt inkluderande skulle man istället kunna göra som i studien där hemkunskapen 
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anpassas inkluderande så att alla elever får använda sig av ingredienser som alla elever tål 

(Stjerna 2015). En annan pedagog berättar också om att det oftast är de vuxna som tänker att 

de andra barnen kanske kommer att bli avundsjuka på att någon får något annat, men att barnen 

själva oftast inte bryr sig utan är mer accepterande.  

   

Barn är nyfikna när det handlar om vad andra 

barn äter om man säger så, ”aha vad har du fått 

för nånting” och sådär. Men inte att dom blir 

avundsjuka eller liksom ”varför får inte jag 

det” eller så.                                           

                                                      Pedagog 1  

   

Här tolkar vi det som att det egentligen inte handlar om att barnet som får allergianpassad mat 

är den som pedagogerna fokuserar på, utan de andra barnen. Även om de andra barnen 

accepterar att den allergiske får allergianpassad mat, som pedagogen uttrycker det, så finns 

fortfarande risken att det allergiska barnet känner sig utpekad som tonåringarna i Stjernas studie 

nämner (Ibid.) Exempel på hur dessa utpekande situationer kan se ut, utöver att barnet ifråga 

får annorlunda mat, är att barnet får gå och ta mat i köket direkt av kocken istället för vid det 

ställe övriga barn får maten. Detta är dock ingenting som pedagogerna nämner när de pratar 

om inkludering. Två pedagoger pratar också om att förr var det vanligare med att man serverade 

glass, tårta och andra sötsaker på förskolan. Detta främst från förskolans sida, men även 

vårdnadshavare fick ta med om de ville när barnen fyllde år. De menar att vid dessa tillfällen 

var det sällan barn med födoämnesallergi blev inkluderade. En nämner till och med att hon 

upplevt att barn med allergi har fått sitta med och äta skorpa när övriga barn fick glass. Det blir 

tydligare att barn med allergi blir exkluderade när det kommer till dessa skillnader, men när det 

kommer till maten i sig verkar det som att det oftare är mer accepterat och självklart att 

allergiska barn får äta annat än de andra. Några av pedagogerna anser dock att med dagens 

medvetenhet kring kosthållning överlag och framförallt att många förskolor har som policy att 

minska på allt med socker på förskolan så har detta problem automatiskt försvunnit på många 

håll. I och med denna minskning av socker på förskolan säger de att de kan säga nej till att 

vårdnadshavare tar med sig tårta och glass till förskolan och därmed kan ha bättre koll på vad 

som serveras på förskolan och minska risken för exkludering. Detta problem med att inte ha 



30  

  

kontroll över om allergen finns på förskolan/skolan kan vi se i den amerikanska studien där 

många barn har med sig mat hemifrån (Obeng & Vandergriff, 2008). Dock påpekar en pedagog 

att det fortfarande finns de pedagoger som på eget initiativ köper in godsaker till barnen, vilket 

kan skapa risker om de inte har full koll på innehållsförteckningen. Detta är också något som 

vi kan se att föräldrarna i den amerikanska studien anser vara ett problem (Ibid, 2008).   

  

Vi anser att detta visar på vikten av att kunskaperna kring allergier måste öka även på 

mesonivån så att pedagogerna får mer kunskap om riskerna. Som det ser ut nu förlitar sig många 

på att kunskapen finns i köket på exonivå och verkar tänka att huvudansvaret ligger hos någon 

annan (Andersson 1986, s. 28). Att de dessutom anser att det är lättare att säga nej till att 

föräldrar tar med glass eller tårta på grund av en sockerpolicy tycker vi är intressant då vi menar 

att det borde ha varit lika lätt att säga nej på grund av barn med födoämnesallergi. Angående 

barn med födoämnesallergi kan de till och med hänvisa till skollagen om det skulle vara 

föräldrar som ifrågasätter, men detta anser vi återigen visar på bristande kunskap kring just 

födoämnesallergi och riskerna med dessa. Denna osäkerhet detta visar på går emot vad som 

framkommer i Ivarsson Janssons (2001) avhandling där pedagogerna anser att de utifrån 

uppdraget att kunna skapa en fungerande verksamhet för alla barn måste kunna sätta ett visst 

stopp på föräldrarnas inflytande (Ibid, s. 126).  

  

Jag HOPPAS att kunskapen om allergier sprids 

lite bättre... en allergi kan man ju liksom dö 

utav...  

                                                         Pedagog 2  
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6. Slutsatser och sammanfattning  
I detta avslutande avsnitt kommer vi att sammanfatta och diskutera de resultat vi kommit fram 

till i studiens intervjuer med de fyra pedagogerna och de fyra vårdnadshavarna. Vi kommer 

också att diskutera kring vidare forskning inom ämnet och tankar som väckts hos oss under 

studiens process. Vi har här valt att ha rubriker utifrån studiens frågeställningar för att på ett så 

tydligt sätt som möjligt visa på att vi fått svar på våra frågeställningar.  

  

6.1 Hur uppfattar vårdnadshavare till barn med födoämnesallergi 

bemötandet kring allergierna på förskolan samt pedagogernas 

kunskaper om allergin och inkludering av barnet?  
Utifrån den slutsats vi kunnat dra kan vi se att alla vårdnadshavare vi intervjuat överlag tycker 

att samarbetet med förskolan fungerar bra, men att det vid enstaka tillfällen har skett 

missförstånd från pedagogernas sida när information från vårdnadshavarna inte riktigt nått fram 

hela vägen. Det har också framkommit genom intervjuerna att majoriteten vårdnadshavare känt 

att pedagogerna avsagt sig ansvaret och skyllt ifrån sig när barnen fått allergiska reaktioner på 

förskolan. Något som alla vårdnadshavare är eniga om är att det inte finns någon särskild 

pedagog som har ansvar för barnet, utan att alla barn är allas ansvar. Däremot säger två av 

vårdnadshavarna att deras barn oftast har samma pedagog vid sitt bord vid måltidssituationer. 

Något som också framkommer från flera av vårdnadshavarna är att det ibland saknas tydliga 

rutiner för pedagogerna när barn med födoämnesallergi får en reaktion, vilket även styrker 

studien av Andersson (2004). Man kan fundera över varför dessa, för oss, viktiga rutiner saknas 

och vår starkaste teori är att det är just kunskap hos pedagogerna som brister. Något som blivit 

tydligt genom våra intervjuer är att vårdnadshavarna upplever ett sämre bemötande kring 

barnens födoämnesallergier när det på förskolan varit kort om personal eller insatta vikarier. 

En av vårdnadshavarna tillägger också vikten av att dessa barn är i samma behov av särskilt 

stöd vid just måltidssituationer som andra barn i behov av särskilt stöd. I skollagens kap 8 9§ 

kan man läsa följande ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 

sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.” (SFS, 2010:800). Detta är 

något som vi tolkar att vårdnadshavarna i vår studie delvis saknar utifrån vårt resultat.  

  

När det kommer till vårdnadshavarnas uppfattningar kring pedagogernas kunskap visar 

studiens resultat att det har varit skilda åsikter och uppfattningar. En vårdnadshavare kände 
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under en period att det saknades tillräcklig kunskap från både pedagoger och kock, vilket gjorde 

att hon själv kände ett ansvar att uppdatera förskolan med en lista över olika allergena ämnen. 

En annan vårdnadshavare kände full tilltro till kockens kunskaper, men menade på att det 

saknades en del kunskap hos pedagogerna då det alltid varit pedagogerna som felat när barnet 

fått allergiska reaktioner. Man kan även konstatera att vårdnadshavarna ofta har trott att 

pedagogerna suttit på tillräckligt med kunskap, men att det senare (när barnen fått allergiska 

reaktioner) visat sig att det inte alls varit så. Att inte alltid känna sig betrodd av pedagogerna 

när man talat om barnens allergier är en upplevelse som också infunnit sig hos åtminstone en 

av vårdnadshavarna, vilket också är något som Obeng & Vandergriffs (2008) och Marklund 

(2007) kommit fram till i sina studier. Flera av vårdnadshavarna uttalar sig om att det har 

fungerat klart bättre med allergierna när barnet börjat på en ”storbarnsavdelning”, vilket också 

vårdnadshavarna antar beror på dels att barnet är äldre och därigenom tar ett större ansvar för 

att inte få i sig ämnen den inte tål, men också att pedagogernas kunskap ökat med tiden barnet 

gått på förskolan.     

  

Slutsatserna vi kunnat dra genom resultatet kring vårdnadshavarnas tankar om förskolans och 

pedagogernas inkludering vid måltidssituationer är att upplevelserna är väldigt olika. Två av 

vårdnadshavarna är överlag nöjda och anser att deras barn blir så inkluderade som möjligt i 

måltiderna och att förskolan har en strävan efter att servera likvärdig mat som kompisarnas i 

den mån det går. De två andra vårdnadshavarna är tvärtemot de andra två inte alls nöjda och 

menar på att deras barn får enformig mat i form av halvfabrikat och rester. Det tas också upp 

att inkluderingen har fungerat bättre när det uppkom restriktioner kring socker på många 

förskolor eftersom att barn med födoämnesallergi då slapp bli exkluderade vid fikastunder och 

liknande.  

  

6.2 Hur ser pedagogerna på sina kunskaper gällande födoämnesallergi 

och samarbetet med vårdnadshavare samt möjlighet till inkludering?  
Det som framkommer tydligast i analysen är pedagogernas tankar kring kunskapen om 

födoämnesallergi, eller snarare bristen på kunskap. De känner att de har den här och nu, men 

att det har att göra med erfarenheter från de barn och vårdnadshavare som de faktiskt har 

kommit i kontakt med genom arbetet och inte genom utbildningen eller förskolan som sådan. 

De är alla överens om att de vill ha mer kunskap från annat håll än vårdnadshavare. Exempel 
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på detta skulle kunna vara utbildning om födoämnesallergi antingen redan i 

barnskötarutbildningen/förskollärarutbildningen eller genom någon form av fortbildning för 

pedagoger verksamma i förskolan. Detta är något som även Marklund (2007) skriver om i sin 

avhandling och något som också efterfrågas i Socialstyrelsens rapport (2013). Det framkommer 

även att det kan se otroligt olika ut på olika förskolor och att det är helt upp till vilken förskola 

man är på hur det fungerar just på den förskolan. Kunskapen är något som sedan genomsyrar 

både möjligheter till samarbetet och inkluderingen. De förskolor där det finns fungerande 

rutiner kring hanteringen har ofta mer kunskap kring allergier än de förskolor där rutiner mer 

eller mindre saknas. Dessa brister i kunskap skapar i sin tur mindre inkluderande verksamheter. 

Dock menar pedagogerna på att det i huvudsak är upp till kocken om barnen blir inkluderade 

eller inte vid matsituationer, samtidigt som en del pedagoger påpekar att även luftburna 

allergier måste uppmärksammas och att man då helt behöver utesluta dessa ämnen. Det 

sistnämnda är däremot något som tas upp när det pratas om samarbete med vårdnadshavarna 

och inte när det kommer till inkludering, något som vi tycker är lite intressant. Vi anser att en 

uteslutning av ett allergent ämne för att ett barn ska kunna vistas på förskolan över huvud taget 

om något är en inkluderande anpassning.   

  

Utifrån studierna av bland annat  Ivarsson Jansson (2001) och Simonsson och Markström 

(2013) kan vi se att vikten av ett förtroendefullt samarbete för ett fungerande samarbete. Från 

pedagogernas sida menar de även på att de känner att samarbetet oftast fungerar väldigt bra, 

men vi kan se att de ofta lägger över mycket ansvar på vårdnadshavarna då dessa ofta, mer eller 

mindre, måste utbilda pedagogerna kring allergierna. Om detta sker medvetet eller omedvetet 

framgår dock inte, det verkar mer handla om att det ses som självklart att vårdnadshavarna har 

den absoluta kunskapen om sina egna barn och därför är de som bäst kan föra vidare denna 

information till pedagogerna. Vi menar på att risken finns att pedagogerna missar sitt eget 

ansvar om de enbart ser det som vårdnadshavarnas ansvar att informera, då det i huvudsak är 

pedagogernas ansvar att se till att verksamheten fungerar på förskolan. Genom detta kan 

förtroendet i samarbetet förstöras om vårdnadshavarna känner att pedagogerna inte förstår 

allvaret i allergierna. Vi anser att om kunskaperna kring allergier överlag skulle finnas redan 

hos pedagogerna skulle samarbetet bli mer professionellt från pedagogernas sida då de skulle 

kunna bemöta föräldrarna mer lugnande och förtroendeingivande. Detta genom att visa på att 

de har kunskaperna kring allergier som sådant, men att de enbart behöver veta vad och hur som 
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utlöser reaktioner för deras barn för att kunna undvika dessa. Återigen handlar alltså 

bemötandet till stor del om vilken kunskap pedagogerna har kring allergier som helhet.   

  

Slutsatsen kring pedagogernas kunskap om födoämnesallergi och därigenom möjlighet till 

samarbete och inkludering är alltså att det många gånger brister i kunskap, vilket i sin tur skapar 

brister i både samarbete och inkludering. Vi kan däremot, utifrån pedagogerna vi har intervjuat, 

se att det finns en vilja att lära sig för att kunna bemöta dessa barn och vårdnadshavare på bästa 

möjliga sätt.  

  

6.3 Slutdiskussion  
Syftet med den här studien har varit att från både vårdnadshavares och förskolepedagogers 

perspektiv få en uppfattning om hur de anser att bemötandet ser ut i förskolan gällande barn 

med födoämnesallergi. Hur ser inkluderingen ut för dessa barn vid måltidssituationer och hur 

ser det egentligen ut med förskolepedagogernas kunskap angående födoämnesallergi? Vid 

genomförandet av vår studie har vi som tidigare skrivet gjort kvalitativa intervjuer med fyra 

vårdnadshavare och fyra förskolepedagoger. De frågeställningar vi utgått ifrån att söka svar på 

är:  

Hur uppfattar vårdnadshavare till barn med födoämnesallergi bemötandet kring allergierna 

på förskolan samt pedagogernas kunskaper kring allergin och inkludering av barnet?  

Hur ser pedagogerna på sina kunskaper gällande födoämnesallergi och samarbetet med 

vårdnadshavare samt möjlighet till inkludering?  

  

Bristande kunskap hos förskolepedagoger gällande födoämnesallergi är något som 

framkommer vid intervjuerna både med vårdnadshavare och pedagoger, vilket vi även kunde 

se i rapporten från Socialstyrelsen (2013). Däremot är både vårdnadshavare och pedagoger 

överens om att viljan till kunskap och samarbete oftast finns men att det brister i 

kommunikationen många gånger. Detta sker både mellan pedagog-vårdnadshavare och 

pedagog-pedagog. När det kommer till inkludering pratar både vårdnadshavare och pedagoger 

om “likvärdig” mat, vilket de menar är när den allergianpassade maten ser ut som den övriga 

men att födoämnen har bytts ut till något som fungerar för den allergiske. Vi anser att 
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inkludering handlar om mycket mer än så. När det kommer till barn som exempelvis måste 

hämta maten från kocken blir dessa väldigt utpekade, vilket även detta riskerar att skapa en 

känsla av utanförskap för dessa barn. Även om de andra barnen inte lägger någon större 

värdering i detta, som en pedagog påpekar, så kan barnen med allergier fortfarande uppleva det 

så. Av egna erfarenheter vet vi också att många barn inte vill äta sin specialkost, utan hellre vill 

ha samma mat som sina kompisar. Vi är medvetna om att denna åtgärd oftast handlar om 

säkerhet och är till för att minimera risken för kontaminering och felhantering av maten. Detta 

försvårar i sin tur möjligheten att göra på andra sätt. En tanke är att all mat helt enkelt görs så 

allergenfri som möjligt istället, så att alla barn ska kunna äta av samma mat. Detta kan dock 

förstås bli komplicerat om det är många barn med många olika allergier. Den allergianpassade 

maten är även många gånger mer kostsam att tillaga än den “vanliga” maten, vilket försvårar 

det hela ytterligare då förskolan redan är en verksamhet med mycket pressad budget.  

  

Resultatet var inte helt oväntat för oss, även om vi hade hoppats att det hade blivit bättre med 

tiden. Det kom fram många intressanta tankar från både vårdnadshavarna och pedagogerna, 

men egentligen ingenting som var överraskande för oss. Eftersom vi har egna erfarenheter sen 

tidigare inom ämnet, som både pedagoger och föräldrar, och därför vet hur det kan se ut kring 

födoämnesallergier ute i förskolorna så var det för oss viktigt att lyfta detta. Vilka problem det 

kan medföra när kunskapen hos pedagogerna tryter och samarbetet mellan pedagog-pedagog 

och pedagog-vårdnadshavare inte är helt fungerande. Något som är viktigt att tänka på 

angående resultatet av denna studie är att den endast visar hur just dessa vårdnadshavare och 

pedagoger uppfattar det hela. Det är utifrån deras egna upplevelser som deras svar bygger på. 

Vi anar att resultatet av vår studie kan ha blivit påverkat av att respondenterna visste att deras 

svar skulle analyseras av blivande förskollärare. Detta gäller främst pedagogerna i studien.   

Vi anser det vara oerhört viktigt att som förskolepedagog bemöta alla barn utifrån deras behov 

och tidigare erfarenheter, och att därtill även göra sitt yttersta för att ingen ska känna sig 

exkluderad på förskolan. Dessutom är ett gott samarbete med vårdnadshavarna och kollegorna 

av yttersta vikt för att kunna bedriva en så bra och säker verksamhet som möjligt. Studiens 

intervjuer och resultat har gett oss många viktiga tankar kring hur vi själva vill vara som 

blivande förskollärare, men också tankar kring hur viktigt det är att hela tiden vara öppen för 

att utöka sina kunskaper när det behövs för att bli en så bra förskollärare som möjligt.   
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6.4 Vidare forskning   
Nu när vi har gjort en studie som inkluderat vårdnadshavare och pedagoger så vore det 

intressant att göra en liknande studie som istället innefattade intervjuer liknande de vi nu har 

gjort, men med kockar ute på olika förskolor. “Hur ser kockar ute på förskolor på möjligheten 

till att inkludera barn med födoämnesallergi och anser de sig ha tillräckligt med kunskap för 

detta?” skulle kunna vara en möjlig frågeställning. Vid möjlighet till en större studie hade det 

också varit av intresse att göra en enkätstudie där vårdnadshavare och pedagoger kunde vara 

helt anonyma, då vi tror att resultatet hade kunnat bli annorlunda på grund av anonymiteten. 

Ett annat alternativ till vidare forskning är att själva under ett par veckor ute på förskolor 

observera hur det ser ut kring just bemötandet, kunskapen och inkluderingen gällande barn med 

födoämnesallergi. Detta tror vi skulle kunna ge det mest rättvisa resultatet, såvida det fanns 

tillräckligt med tid.  
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8. Bilagor  
  

8.1 Bilaga 1 - Samtyckesbrev till pedagogerna, mailat till förskolechefer  

Flemingsberg 2018-02-23  

  

Hej,  

  
Vi heter Linda och Camilla och är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Detta 

är vår sista termin på utbildningen och vi ska nu skriva en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en 

mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om förskollärares och vårdnadshavares uppfattningar kring 

bemötande hos barn med födoämnesallergi på förskolan.  

  
För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er någon gång under vecka 9-11. Vi 

skulle då vilja intervjua en förskollärare och en vårdnadshavare från er förskola. Vi ser gärna att vi kan 

använda oss av ljudupptagning under intervjun.  

  
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas.  

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet.  

Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.  

  
All medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen 

har påbörjats.  

  
Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

  
Vänliga hälsningar,  

Linda Löjdkvist & Camilla Göthlin  

      

Linda Löjdkvist   MM Österholm  
Camilla Göthlin  

Tel: XXXXXXXXXX  Södertörns högskola  
Tel: XXXXXXXXXX  

xxxxxxxx@student.sh.se  xxxxxxxxxxxx@sh.  
xxxxxxxx@student.sh.se  



 

  

8.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor till vårdnadshavare  
   

1. Vilken typ av födoämne är ditt/dina barn allergisk mot? Hur yttrar det sig?   

2. Hur ser barnets medvetenhet kring sin allergi ut?  

3. Hur gick det till när ditt barns allergi skulle introduceras på förskolan?  

- Finns det någon pedagog med särskilt ansvar för ditt barn?  

- Finns det några rutiner kring ditt barns allergi?   

4. Hur känner du inför förskolepedagogernas kunskap om ditt barns allergi?  

- Finns det någon oro kring att lämna över ansvaret till förskolan under barnets vistelsetid 

där?   

5. Har ditt barn fått en allergisk reaktion på förskolan någon gång?  

- Hur hanterade pedagogerna detta?  

6. Hur tycker du att samarbetet med förskolan fungerar?  

-Vad fungerar bra/mindre bra?  

7. Hur tycker du att maten på förskolan är?  

-Varierande? Näringsrik? Så lik kompisarnas som möjligt?  

8. Hur tycker ditt barn att maten på förskolan är?  

9. Har du något att tillägga utöver det vi redan pratat om?  

   

  

  



 

  

  

8.3 Bilaga 3 - Intervjufrågor till förskolepedagoger  

  

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

  

2. Vilken utbildning har du?  

  

3. Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med barn med födoämnesallergi?  

- Hur har du fått de kunskaper du har kring allergi?  

- Känner du att de är tillräckliga?  

  

4. Hur tänker du kring när ett barn med födoämnesallergi ska introduceras på förskolan?  

- Vad är viktigt att tänka på?  

  

5. Hur upplever du samarbetet med vårdnadshavare till barn med födoämnesallergi?  

- Vad fungerar bra/mindre bra?   

- Vad tror du detta beror på?  

  

6. Upplever du att barn med födoämnesallergi blir inkluderade på samma sätt som barn utan 

födoämnesallergi i förskolan?   

- Varför/varför inte?  

  

7. Är det något du skulle vilja tillägga?  
  

  


