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Abstract 

Food allergy – parent’s and children’s experience of pre-treatment 

 

In this essay I have investigated how two families, with children, who have food allergies, experience 

what support and what treatment they get in preschool for their difficulties. I have interviewed two 

children and two parents.  

The study shows that the interviewed parents believe that more knowledge in the community and among 

staff in preschool, about food allergies, is needed. Parents wish that the staff should write an action plan 

that describes how to deal with children who have food allergies and that preschool invites parents and 

children to record results. It is important to consider an inclusive attitude so that children don’t feels 

excluded. 

There is some research going on around this subject and researchers agree that the incidence of food 

allergies in the society is growing, but that it is difficult to be able to present a certain theory why, and 

what the underlying factors are. The most probable cause can be our hygiene, our many times excessive 

cleanliness, we do not get in contact with enough bacteria, which upsets the balance of our immune 

defence. Our immune system gets too little stimulation of bacteria, and as a result, food allergies can 

occur. 

Progress in science today offers some opportunities to understand the origin behind food allergies but 

knowledge is inadequate it is not known what factors contribute to sensitization and development of the 

regulatory mechanisms of the individual as to why an allergic reaction occurs or not allergic reaction 

occurs or not. 

 

Keywords: Food allergy, Treatment of preschool, Inclusion and exclusion
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1  Inledning 

Det finns många olika allergier i vårt samhälle idag.  Det är ”en sjukdom som finns men inte syns” 

(Ortmark & Lind, 2003). Forskning inom området visar att allergier är vanligare än vi tror och den 

utvecklingen gör att nya behov av kunskap uppstår. Det är viktigt att stödet och bemötandet från 

samhället, till barn och föräldrar med allergier, utvecklas och blir bättre. 

 

Det är svårt att hitta relevanta studier om föräldrars och barns egna upplevelser av att leva med allergi.  

Den mesta forskningen finns inom det medicinska området t.ex. hur kroppen reagerar vid olika allergier 

och om hur man kan göra fler och bättre tester för att få ett säkert svar på vad som utlöser en 

allergireaktion. Den här uppsatsen fokuserar i stället på hur födoämnesallergiska barn och deras 

föräldrar upplever vilka svårigheter deras allergi kan medföra. Studien är inriktad på föräldrars och 

barns upplevelser och på vilket bemötande de upplever att de får i förskolan avseende barnens 

födoämnesallergier. Jag har egna erfarenheter av att ha barn med födoämnesallergier så jag vet vilka 

svårigheter det kan medföra och därför har mitt intresse väckts.  

 

Vad kan omgivningen, runt de barn som har födoämnesallergi, göra för att de ska leva ett så normalt liv 

som möjligt? I den reviderade läroplanen står det att; 

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de 

utvecklas så långt som möjligt. (Lpfö 98, Reviderad 2010, s.5) 

 

Jag ville fördjupa mig i forskningen om födoämnesallergier för att, som färdigutbildad förskollärare, 

känna mig rustad med kunskap även i det ämnet. Att jag ska kunna bemöta alla barn som har speciella 

behov på ett bra sätt och dessutom kunna ge dessa barn och deras föräldrar det stöd som behövs. 
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2 Bakgrund 

2.1 Normalitet och maktrelationer 

 

Normalitet är inget man föds med utan något som erövras. Det är en process där individer lär sig olika 

kompetenser som är relevanta i socialt, kulturellt och historiska sammanhang. Processen kan också 

benämnas socialisationsprocess som är ”en lokal, kontextrelaterad praktik, genom vilken kulturell 

kompetens förmedlas och ”lärs” (Bartholdsson, 2008, s.14). En aspekt på socialisation är att människor 

formas till individer av det liv och de relationer de haft under sin uppväxt, vi är alltså inte passiva 

mottagare av ”normen och värden”. Den andra socialisationsaspekten handlar om uppfostran och utgår 

från vad den vuxne, oftast föräldrar, har för syfte och mål med ett barns utveckling. Skolan påverkar 

också ett barns utveckling och uppfostran och lär dem bland annat vilka normer som gäller i skolan. Det 

innebär att det blir en legitim maktutövning och ansvarsfördelning (Bartholdsson, 2008). Makt är ett 

begrepp som kan förklaras på många olika teoretiska perspektiv, men i mitt arbete tittar jag mest på hur 

makten kan vara i förskola och skola.  Makt finns, mer eller mindre uttalat, i hela samhället. ”Enligt 

foucaultinspirerat maktbegrepp definieras makt som något man utövar, snarare än något man 

äger”(Bartholdsson, 2008, s.17). Makt är en handling som syftar till att ha kontroll över andras 

handlingar t.ex. lärares maktutövning i förskola och skola. Maktutövandet inom skolans värld kan 

kompliceras av att makten ska ske inom ett demokratiskt samhälle. Det kan t.ex. vara att eleven måste 

underordna sig lärarens auktoritet men samtidigt så vill läraren att eleven ska ta eget ansvar för sin 

inlärning. Bartholdsson talar om ”vänlig maktutövning” som oftast sker inom förskola och skola och 

som är” just vänlig och omsorgsinriktad”(Bartholdsson, 2008, s.18). Det visar att Foucaults beskrivning 

av maktutövning i förskola och skola är både normaliserande och disciplinerande och om makten inte 

missbrukas så sker det på ett positivt sätt. I både förskola och skola ska styrdokumentens mål tillgodoses 

(Bartholdsson, 2008). Hörnfeldt (2008) menar att normaliteten i samhället bygger på olika sätt att tänka 

om barn och normalitet under 1900- talet.  I början av 1900- talet var det den hygieniska biten som 

sysselsatte läkarna men under ”1920- och 30- talet vidgades medicinska sanningsanspråken till att också 

omfatta sociala frågor som t.ex. moral och fostran. Utifrån det ” övergick beskrivningar av barns 

beteendeavikelser från att vara moralisk karaktär (vanart) till att bli vetenskapliggjorda 

(utvecklingshämning/handikapp)” (Hörnfeldt, 2008, s.252). Genom ”att visa vad utvecklingskontroller 

av barn kan säga oss om varför och hur olika sätt att tänka om barn och normalitet”(Hörnfeldt, 2009, 

s.251). Begreppet normal avser, statistiskt sett, det mest vanliga och det mest eftersträvansvärda som 

betyder att det som är normalt inte bara fungerar som en beskrivning av hela samhället utan även 

fungerar som styrande. Det går också att dela upp begreppet normal i olika innebörder som t.ex. 
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genomsnittliga eller det ideala. Genom alla undersökningar som görs på barn idag, t.ex. barns 

fyraårskontroller, så placerar sig en del barn utanför det normala.  Att betraktas som normal blir 

teoretiskt begränsad till det som anses vara det genomsnittliga men det som avviker saknar 

begränsningar ((Hörnfeldt, 2009). 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

 
Begreppet ”en skola för alla” lanserades för grundskolan med läroplanen som infördes 1980. Det 

innebar att en skola för alla skapade utmaningar och en tydlig målsättning för skolan och pedagogerna 

som skulle göra skolan meningsfull för alla. Skolans miljö måste inkludera alla barn, vara effektiv, 

vänlig och utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Ett annat begrepp som finns med är ”Inklusion” ett ord 

som myntades i USA i slutet av 1980 talet. ”Inklusion i ett analytiskt begrepp och betyder att ingen ska 

utestängas från skolan, att det är viktigt att alla barn får samma utbildning, samtidigt som skolan ska 

anpassas till alla barns olikheter. ”Innebörden i inkluderingsbegreppet håller på att förändras och det 

blir allt svårare att veta vad någon menar när de talar om inkludering”(Niholm, 2006, s.12). Det är 

viktigt att diskutera och tydliggöra inkludering, t.ex. i sitt arbetslag, då olika tolkningar annars kan få 

konsekvenser för elever i praktiken (Niholm, 2006).”Inklusion” som politiskt begrepp är att alla ramar 

för skolan, som läroplaner och andra styrdokument, ska följas av alla pedagoger. Skolan ska inkludera 

alla barn och vara en ”skola för alla”. I Sverige innebar det att det ställdes krav på skolan och samhället 

att anpassa verksamheten i skolan så att alla barn skulle får känna en gemenskap och meningsfullhet i 

skolan. Inget barn skulle exkluderas ur det gemensamma i skolan (Persson, 2008). Inkluderingstankarna 

har sitt ursprung i specialpedagogiken. Metoder från specialpedagogiken överfördes till ”vanliga skolan” 

och kallades då ”integrering”. Inkludering betraktas som;  

 

En process som syftar till att möta alla elevers olika behov genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur 

och samhälle samt minska exkludering i utbildningen. Här innefattas förändringar och modifieringar av 

innehåll, synsätt, strukturer och strategier utifrån en gemensam vision som omfattar alla barn i det aktuella 

åldersintervallet och en övertygelse om att det är det ordinarie systemets ansvar att tillförsäkra alla barn rätt 

till utbildning. (Unesco, 2008, s.20 )  

 

Inom specialpedagogik är fokus samspelet mellan personer och omgivningen. Inom samspelet mellan 

personer är det viktigt att frågor belysts ifrån olika teoretiska perspektiv och på olika nivåer, nivåer som 

kan vara både personliga och beroende av omgivningen. Det viktiga är att individens utveckling och 

lärande diskuteras, då det gäller inkludering och exkludering, eftersom en person med 
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funktionsnedsättning utsätts för större risker att bli en person som betraktas som avvikande och 

särbehandlas i olika avseenden (Fischbein & Österberg, 2003).  

Det har funnits en begreppsförvirring avseende funktionshinder och funktionsnedsättning.  Orden 

funktionshinder och funktionsnedsättning har ibland använts synonymt och ibland med olika betydelser. 

Därför har socialstyrelsen gjort ett förtydligande som lanserades i oktober 2007: 

 ”Funktionshinder betraktas inte längre som en synonym till funktionsnedsättning utan betecknar ett 

eget begrepp.  

 Definitionen av funktionsnedsättning är oförändrad.  

 Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som synonym till såväl 

funktionsnedsättning som funktionshinder”.  

 (Socialstyrelsen, odat, s.1).  

Utifrån dessa förändringar är det inte längre logiskt att prata om personer med funktionshinder, en 

person har inte ett funktionshinder, utan hindret uppstår i förhållandet till omgivningen. Det innebär 

också att det blir lättare att beskriva miljöns betydelse, vad som kan innebära svårigheter, för personer 

med funktionsnedsättning. Det är nu okej att använda uttryck som ”funktionshindrande miljöer eller 

funktionshindrande processer för att beskriva dessa svårigheter” (Socialstyrelsen, odat, s.1). 

Barnkonventionen slår fast att barn med funktionsnedsättningar har samma rättigheter som alla andra 

barn. De har bl.a. rätt till ”att växa upp i en miljö som stöder deras utveckling, rätt att säga sin åsikt, rätt 

att delta i fritidsaktiviteter och rätt till utbildning”(Rädda barnen, odat, s.1). Organisationen Rädda 

Barnen anser att barn med funktionsnedsättningar ofta stängs ute från aktiviteter både i skolan och på 

fritiden. Enligt Rädda Barnen råder det dessutom brist på kunskap om funktionsnedsättningar och enligt 

barnen själva så ”förstoras” funktionsnedsättningen upp pga. attityder från omgivningen (Rädda barnen 

odat). 

I diskrimineringslagen står att: 

 Diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller 

sjukdomar, som fanns vid födseln, eller som har uppstått senare eller förväntas uppstå. (do, 2009, s.1) 

En funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

och innebär att det är något en person har men beskriver inte hur en person är. Ett funktionshinder är 
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något som uppstår i miljön och som kan sätta upp hinder för personer med funktionsnedsättningar. Olika 

funktionsnedsättningar märks olika mycket i olika situationer och det är något som kan vara osynligt för 

omgivningen. t.ex. allergier, dyslexi, hörselskador med mera. I FN:s standardregler, som har sin grund i 

de internationella reglerna om mänskliga rättigheter, betonas att människor med funktionsnedsättning 

ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Förskolan ska förebygga och förhindra 

diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder (do, 2009).  

Diskriminering
1
 av allergiker kan ta sig uttryck på många sätt beroende på vilken allergi personen har.  

Ett exempel på diskriminering kan vara om det serveras mat på en förskola och personalen har 

ofullständiga uppgifter om innehållet eller att de vet att maten innehåller något som den allergiska 

personen inte tål och ändå inte kan erbjuda alternativ. Det går också att diskriminera genom att behandla 

alla lika vilket kallas indirekt diskriminering. Det sker när förskolan tillämpar en bestämmelse, eller ett 

förfaringssätt, som verkar vara neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn på grund av t.ex. 

funktionshinder. Om alla barn serveras samma mat diskriminerar förskolan indirekt de barn som till 

exempel på grund av religiösa skäl eller olika funktionshinder behöver annan mat (do, 2009). 

Även i förskolans läroplan står följande: 

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.   

(Lpfö 98, Reviderad 2010, s.4) 

 

2.3 Bemötande i förskolan 

Att ge ett gott bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa. Vi utgår ofta från våra 

egna erfarenheter och våra egna känslor i mötandet med andra individer. Det är viktigt att förstå och visa 

hänsyn till andra individer. 

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna, verka för att varje barn får möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 

                                                 
1
  Att någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier. 

(www.do.se) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Allergi
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föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. 

(Lpfö 98, Reviderad 2010, s.5)  

Alla barn i förskolan har rätt till en god och bra omsorg men omsorgen kan se olika ut beroende på vilka 

olika individuella förutsättningar som finns.  Ett proffsigt bemötande för det enskilda barnet, samt mot 

föräldrarna, är en förutsättning för att det ska bli ett bra samarbete. Barn som har födoämnesallergier och 

deras anhöriga behöver bemötas på ett sätt som gör att de får förståelse för sin allergi i förskolan så att 

de kan känna sig trygga. Om inte bemötandet blir bra kan det skapa en oro hos föräldrar och barn som 

kan leda till stress och psykisk ohälsa hos familjen som i sin tur påverkar barnets situation i förskolan 

(Astma och Allergiförbundet, 2011). För att motverka oro hos föräldrar, till barn som har 

födoämnesallergier, har Region Skåne arbetat fram ett sätt som ska bidra till kompetens och ett bättre 

bemötande i förskolan. Region Skåne har ett antal allergisamordnare som utbildar och informerar berörd 

personal i förskola och skola. Det är upp till varje landsting att besluta om allergisamordnare ska finnas 

och av ekonomiska skäl finns det väldigt få landsting som har valt att satsa på det. I hela Sverige finns 

det totalt 14 stycken allergisamordnare, de flesta finns i södra Sverige, men ingen i Stockholms Läns 

Landsting. (Matnyttigt, odat). 

2.4 Forskning om föräldrars upplevelser  

 

År 2007 skrevs en avhandling av Birgitta Marklund om konsekvenser för barn, ungdomar och deras 

familjer, avseende födoämnesallergi, där fokusområdet var livskvalitet och erfarenhetsperspektiv hos 

allergiska barn och ungdomar. Där beskrivs att hälsa vid allergi och födoämnesöverkänslighet är ett 

begrepp som kan definieras på olika vis beroende vilket teoretisk utgångspunkt man har. Hälsa som teori 

kan delas in i olika huvudkategorier som t.ex. välbefinnande och avsaknad av sjukdom. Ett annat 

begrepp är livskvalitet som kan betyda olika saker beroende på vilket teoretiskt synsätt som man utgår 

ifrån. T.ex. en god livskvalitet kan anses vara detsamma som en individs förhoppningar eller 

förhoppningar att vissa önskningar uppfylls. Marklunds forskning visar att de som har allergi mot 

födoämnen kan ha en försämrad livskvalitet inom flera olika områden, i alla olika åldrar. Hos barn ser 

man den försämrade livskvaliteten genom att barn blir begränsade i sina självständiga och sociala 

aktiviteter. Föräldrar till barn med födoämnesallergier känner ofta oro, kan bekymra sig över barnets 

hälsa och de risker barnet utsätts för, i olika situationer där mat finns. Det uppstår en slags konflikt 

mellan föräldrar som vill skydda barnet och barnet som behöver frigöra sig från föräldrarna och ta mer 

ansvar själva. (Marklund, 2007). 
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 Föräldrar upplever att de kan känna sig misstrodda av människor i omgivningen som inte förstår 

allvaret i att undvika olika födoämnen för att barnet inte ska bli sjukt. Det framkom i Marklunds 

avhandling att den som har födoämnesallergi kan uppfatta sig själv som ”särskiljd, att man skiljer sig 

från alla andra barn, utan att man för den skull inte ser sig som sjuk”(Marklund, 2007, s.42 ). Det kan 

vara praktiska saker som att inte kunna sova över hos någon kamrat eller inte kunna följa med på 

utflykter. Något som blir tydligt i Marklunds undersökning är att allergiska barn upplever att de behöver 

”hålla koll”, att de ständigt behöva kontrollera om det finns födoämnen som de inte kan äta, att de 

behöva fråga vad maten innehåller eller läsa på innehållsförteckningar när de blir stora nog att kunna 

läsa. Det framkom också i Marklunds avhandling att om ett barn frågar om de kan äta t.ex. såsen och 

personen de frågar inte kan svara så kan det skapa känslor av otrygghet. En annan slutsats är att det är 

viktigt att personal inom förskolan visar erkännande inför barns och föräldrars kunskap om barnets 

födoämnesallergi och inte ifrågasätter föräldrars och barns upplevelser och deras erfarenheter.  I en 

intervjustudie av Birgitta Marklund framkom det att föräldrar till barn som riskerar att få en anafylaktisk 

chock, om de får i sig något som de är allergiska mot, kan den oron göra att föräldrarna blir så 

beskyddande att det kan ”få negativa konsekvenser för barnets utveckling” (Marklund, 2007, s.9). 

I en annan avhandling (Östblom, 2008) intervjuades bl.a. föräldrar till barn med 

födoämnesöverkänslighet om vad de ansåg om hälsorelaterad livskvalitet. Dessa föräldrar bedömde att 

deras barn hade en försämrad hälsorelaterad livskvalitet än barn som inte hade någon allergi eller barn 

som hade någon annan slags allergi. Det framkom också i studien att barn med födoämnesallergier har 

en stor påverkan på det dagliga livet för hela familjen t.ex. var familjen ofta tvungna att laga särskild 

mat till det allergiska barnet. En stor majoritet i undersökningen i denna studie visade att barn hade 

många funderingar över sin allergi. ”Vissa kände sig också annorlunda jämfört med andra barn och en 

del kände begränsningar i sitt dagliga liv” (Östblom, 2008, s.43). Båda avhandlingarna stödjer varandra 

avseende livskvalitet. 

 

2.5 Kris  

 

Enligt barndietisten Anna Klebom på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Alingsås 

(Regionmagasinet, 2010) drabbas många familjer av en kris när de får reda på att deras barn har 

födoämnesallergi. Enligt vårdfacket (Vårdfacket, 1998) stämmer Kleboms teori att hela familjerna kan 

hamna i en kris då ett barn i familjen drabbas av en allvarlig kronisk allergisk sjukdom som i enskilda 

fall kan leda till döden. Något som beskrivs i den onda cirkeln. Figuren nedan visar en modell av den 
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onda cirkel som man ibland som förälder till ett kroniskt sjukt barn kan hamna i, p.g.a. sjukdomens alla 

påfrestningar och när stödet från omgivningen är otillräckligt. 

 

 

 

                                     Maktlöshet 

          Överbeskydd                            Irritation, ilska 

                   Oro                                       Skuld 

         Bekymmer                                      Isolering 

               Ångest                                      modfälldhet 

                                                              nedstämdhet 

                           

                                    Otillräcklighet 

 

Bild 1. ”Den onda cirkeln”(vårdfacket, 1998). 

 

Det är viktigt att föräldrar inte skuldbeläggs och att de får chans att bearbeta de olika känslor som kan uppstå. 

Om känslorna ovan (se Bild 1) inte får chans att bearbetas så finns det en risk att de uppstår ångest hos 

föräldrarna och som i sin tur kan leda till att föräldrarna överbeskyddar barnet. 

”En alternativ modell är att istället för maktlöshet och irritation se överdriven omsorg och omtanke som 

ingångsmöjligheter i en ond cirkel” (Vårdfacket, 1998, s.5). 

På Östra sjukhusets barnklinik i Göteborg provas en behandlingsmodell, för familjer med 

födoämnesallergiska barn, som tidigt sätter in familjesamtal. Projektledare för projektet är Kjell 

Reichenberg som är barnallergiläkare med familjeterapeutisk kompetens. Syftet är att ge familjerna 

samtalsstöd så att de kan ta tillvara sina egna resurser för att kunna hantera situationen. Familjerna blir 

tagna på allvar och får gehör för sina tankar. Personalen inom projektet anser att det är arbetsamt med 

dessa samtal och behöver själva hjälp och stöd i sitt arbete med t.ex. handledning. 

 I utvärderingen som gjordes efter samtalen svarade många föräldrar att det var ” skönt att få prata av 

sig”. Det fanns synpunkter från föräldrarna att de behövde ett känslomässigt stöd trots att de oftast 

kunde hantera situationerna själva. Många föräldrar ansåg också att de fått ökad kunskap av projektet 

och därmed upplevde att de hade mindre oro. Genom ökad kunskap har familjer vågat ”chansa mer” och 

låtit barnen få ta mer ansvar och bli mer självständiga. Fick familjen ge uttryck för sina existentiella 

tankar, t.ex. om föräldrarna var oroliga att deras barn skulle dö eller om de som föräldrar kände sig 
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otillräckliga, går det att bryta den onda cirkeln. Ett sätt att bryta den onda cirkeln kan vara just 

samtalsstöd. Figuren nedan visar en modell av den goda cirkeln. 

 

 

 

                                           Kontakt 

                        Tolerans                      Omsorg 

      Kommunikation                                   Krav  

               Socialt liv                                     Accepterande av sjukdomen 

                  Kunskap                                   Livsglädje 

 

 

Bild 2. ”Den goda cirkeln”(vårdfacket, 1998). 

 

Det spelar ingen roll vilket område man väljer att fokusera på för att bryta den onda cirkeln utan det 

viktiga är att göra någon av delarna i den positiva cirkeln.(Se bild 2) 

För att specificera vad barnen själva ansåg om sin födoämnesallergi i dessa familjesamtal så framgick 

det att de tyckte att det var besvärligt att inte kunna äta samma mat som andra barn och att det var 

problematiskt att inte kunna göra allt som alla andra barn kan (Vårdfacket, 1998). 

2.6 Övergripande om födoämnesallergi hos barn 

 

Födoämnesallergi betyder att man är överkänslig mot vissa livsmedel och kan få svåra allergiska besvär 

om man får i sig något man inte tål, det betyder att besvären kan benämnas både födoämnesallergi och 

födoämnesöverkänslighet. Att definiera allergisjukdomar är svårt bl.a. för att det är problematiskt och 

uppstår många feltolkningar och missförstånd då det inte gått att hitta en enhetlig nomenklatur
2
. De som 

reagerar mot födoämnen får ofta symtom som t.ex. kräkningar och/eller diarréer. Vid småbarnsår kan 

även symtom som kolik och dålig tillväxt finnas. Har ett barn fått i sig något födoämne som det är 

allergiskt mot så kommer symtomen oftast inom någon timme men det kan dröja så långt som upp till ett 

dygn efter födoämnesintaget. Reaktioner på födoämnen kan ge livshotande symtom och dödsfall kan 

inträffa. Allergisjukdomar är vår vanligaste folksjukdom idag. Under barnåren är eksem och 

födoämnesallergier vanligast. I Barnens miljöhälsoundersökning, som gjordes regionalt år 2006 i 

Stockholms län, allergitestades 750 slumpvist utvalda barn. Den undersökningen visade att 10 % av 

                                                 
2
 En nomenklatur genom namn sammankalla'), system av (och förteckning över) termer och beteckningar inom ett fackområde. www.ne.se/nomenklatur 

http://www.ne.se/nomenklatur
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barnen hade en sensibilisering
3
 mot födoämnen. Barn som får besvär med födoämnen ökar med stigande 

ålder (Hedlin & Larsson, 2009). 

 

2.7 Pågående forskning 

 

 Det forskas en hel del om födoämnesallergierna och forskare är överens om att allergier ökar. Det är 

svårt att ge en säker teori på varför, vad de bakomliggande faktorerna är, som gör att allergierna ökar. 

En trolig orsak, enligt forskare, kan vara vårt hygiensätt, att vi är för renliga. Vi utsätter oss inte för 

tillräckligt med bakterier vilket gör att balansen rubbas i vårt immunförsvar och vi får för lite stimulans 

av bakterier och då kan allergier kan uppstå (Regionmagasinet, 2010). Framsteg inom forskningen 

erbjuder idag möjligheter att förstå mycket av uppkomsten bakom födoämnesallergier men kunskaperna 

är dock otillräckliga och man vet inte vilka faktorer som bidrar till allergiutveckling och vilka 

reglermekanismer hos den enskilde individen som slutgiltigt avgör om en allergisk reaktion uppkommer 

eller inte (Regionmagasinet, 2010). Det pågår alltså många olika forskningar och undersökningar i 

ämnet. Det finns även många studier som fortfarande pågår bl.a. BAMSE studien och ALADDIN 

studien. BAMSE studien står för Barn Allergi Miljö Stockholm Epidemiologi-projektet som startade för 

15 år sedan. Studien har följt ca 4000 barn som är födda mellan år 1994-1996 och som är bosatta i olika 

bostadsområden i Storstockholm. Det har inneburit att kunskapen om allergierna ökade på många olika 

områden och utifrån studierna kunde forskarna se att livskvaliteten hos både barn och föräldrar 

påverkats (Folkhälsoguiden, 2011). ALADDIN studien betyder Assessment of Lifestyle and Allergic 

Disease During Infancy. Studien startade år 2004 och har 551 familjer med i undersökningen.  

ALLADIN Studiens syfte är att se sammanhang mellan barns allergier och olika livsstilar. I studien 

kommer det att genomföras intervjuer med föräldrar och barn om deras miljö och livsstil. Även 

psykosociala faktorer kommer granskas. (KI, 2011). 

Jag har valt att ta med denna del om pågående forskning för att jag anser att det är relevant för min 

undersökning. Om allergierna ökar är det vikigt att förståelsen och medvetenheten om 

födoämnesallergier hos personal i förskolan också ökar. 

 

 

 

                                                 
3
 sensibilisering, inom immunologin den förändring av kroppens immunläge som kan uppstå vid exposition för ett främmande ämne – ett antigen – och som 

resulterar i ett (sekundärt) immunsvar vid förnyad tillförsel av antigenet. http://www.ne.se/sensibilisering/303538 

http://www.ne.se/lang/immunsvar
http://www.ne.se/sensibilisering/303538
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3 Syfte  

 
Dagens forskning visar att allergierna ökar hos barn i förskolan. Syftet med min undersökning är att 

försöka ta reda på hur föräldrar till födoämnesallergiska barn upplever bemötandet i förskolan. Får 

föräldrar det stöd och hjälp de anser sig har rätt till, eller anser att de behöver, i förskolan? Syftet är 

också att undersöka hur barn själva upplever sin födoämnesallergi i förskolan.  

 

3.1  Frågeställningar 

 

 Hur tycker föräldrar att förskolan hanterar svårigheterna med födoämnesallergier?  

 Upplever föräldrar att de får stöd runt sitt barns allergi i förskolan?  

 Hur upplever barnen sin födoämnesallergi i förskolan?  

 Vad kan omgivningen/samhället runt de barn som har födoämnesallergier göra för att de ska leva 

ett normalt liv, enligt föräldrarna? 
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4 Undersökningsmetod  

 
Under denna rubrik presenteras valet av metod, urvalet av informanter, tillvägagångssättet med 

intervjuerna, information om informanterna samt urval av litteratur till studien. 

 

4.1  Val av metod 

 

I forskning skiljer man på kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning mäter och prövar 

forskarens kunskaper om människor Den kvantitativa forskaren använder enkäter men även i kvalitativ 

forskning kan man använda enkäter. Den kvalitativa forskaren använder sig av t.ex. intervjuer och 

observationer som sitt redskap i sin forskning (Kullberg, 2004). Min undersökning är en kvalitativ studie 

där jag intervjuade både föräldrar till barn med födoämnesallergier och deras allergiska barn.  Jag valde 

att använda en inspelningsanordning under intervjuerna för att kunna vara mer närvarande i samtalen. 

 

4.2  Urval av informanter 

 

Syftet med studiens frågor var att försöka ta reda på vad föräldrar ansåg om bemötande i förskolan när 

det gällde deras födoämnesallergiska barn. Samt att undersöka barnens egna upplevelser i förskolan 

utifrån deras födoämnesallergi. Jag valde att intervjua föräldrar och barn för att få svar på mina frågor. 

Frågorna som ställdes i intervjuerna utgick ifrån syftet med studien. Det fanns även plats för spontana 

öppna frågor. För att hitta föräldrar och barn tog jag kontakt med olika förskolor som i sin tur 

kontaktade föräldrar som har barn med födoämnesallergi. Kontakt togs med fyra olika familjer och det 

var två familjer som gick med på att bli intervjuade. Jag tog sedan kontakt med de föräldrar som gett sitt 

medgivande för att kunna planera och genomföra intervjuerna med dem och deras barn. Jag valde alltså 

ut fyra informanter som skulle intervjuas, två förskolebarn med födoämnesallergier, samt en förälder till 

varje barn. När jag kontaktade föräldrarna berättade jag hur intervjuerna var tänkta att genomföras.  Det 

var särskilt intressant att intervjua barn om hur de upplever sin allergi och hur de därmed upplever sin 

vardag på förskolan. ”Barns tänkande har betydelse för vad de förstår och uppfattar”(Dovenborg & 

Samuelsson, 2000, s.8).  
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4.3 Etiskt ställningstagande 

 

Det är viktigt att forskaren tar hänsyn till olika etiska aspekter, såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialiteskravet (Stukát, 2005).  

För att hitta informanter kontaktades olika förskolor, som i sin tur kontaktade föräldrar till barn med 

konstaterade födoämnesallergier, för att fråga om några var intresserade av att delta i denna studie. 

När informanterna valts ut informerades de om studien, syftet och tillvägagångssättet, enligt det så 

kallade informationskravet (Stukát, 2005). Eftersom två av denna studies informanter var under 15 år 

krävdes målsmans samtycke men barnen tillfrågades också och fick själva besluta om de ville delta i 

intervjuerna eller inte, enligt samtyckeskravet. Vi kom överens om att den information som framkom i 

intervjuerna endast skulle användas i denna uppsats och att de inspelade intervjuerna skulle raderas efter 

att studien publicerats. Informanterna kunde när som helst begära att den inspelade intervjun skulle 

raderas och genom att erbjuda den möjligheten så uppfylls nyttjandekravet (Stukát, 2005). 

Konfidentialiteskravet uppfylldes genom att informanterna fick information om att deras namn skulle 

fingeras, att det inte skulle gå att identifiera vilka som deltog i studien på något sätt eller vilken förskola 

barnen vistas på (Stukát, 2005).  

4.4  Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes med två olika familjer. I varje familj intervjuades en förälder och ett barn. 

Barn som var med i intervjuerna var fem och sex år gamla och går i förskolan. Det ena barnet har 

Veteproteinallergi, äggproteinallergi och mjölkproteinallergi. Det andra barnet har mjölkproteinallergi 

samt astma.  

Intervjuförfarandet var en halvstrukturerad, semistrukturerad intervjuform för att kunna följa och ställa 

frågor utifrån svaren och med tanke på att det var två barn i förskoleåldern som blev intervjuade. 

Semistrukturerad intervjuform är att samma frågor ställs till informanterna och att frågorna är öppnare 

och ger informanten mer chans att säga sin egen åsikt. Enligt Staffan Stukát så är denna intervjuform 

”anpassningsbar och följsam” (Stukát, 2005).  

Intervjuerna genomfördes i respektive familjs hem. Miljön för intervjun är viktig och ska vara en ostörd 

och trygg plats, helst för båda parterna (Stukát, 2005). Jag lät föräldrarna få bestämma var de tyckte att 

det var lämpligast att genomföra intervjuerna då ett barn i respektive familj också skulle intervjuas. 

Innan intervjuerna startade visades inspelningsanordningen upp och barnen fick spela in och lyssna på 

sig själva. Intervjuerna skedde avskilt i ett rum med dörren stängd medan föräldern till barnet fanns 

utanför rummet. Förälder 1 och barn 1 är från samma familj. Förälder 2 och barn 2 är från samma familj. 
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4.5  Analys och bearbetning 

 

Eftersom syftet var att ta reda på hur föräldrar till barn med födoämnesallergi upplever bemötandet i 

förskolan, samt hur barn upplever att det är att leva med födoämnesallergi. Utifrån frågeställningarna 

intervjuades utvalda föräldrar och barn. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, en kroppslig 

närvaro, som innebär att man får tillgång till icke-språklig information som t.ex. ansiktsuttryck (Kvale & 

Brinkmann, 2011). Frågorna ställdes till informanterna utifrån syftet, intervjuerna spelades in och 

utifrån informanternas svar bearbetades och analyserades intervjuerna. Intervjuerna lyssnades igenom 

flera gånger och sedan, för att bearbeta svaren, transkriberades materialet. Ett effektivt sätt att bearbeta 

en kvalitativ studie är ”kodning” som syftar på ” den process där man bryter ner, undersöker, jämför, 

begreppliggör och kategoriserar data” (Kvale & Brinkmann, 2011, s.218). Eftersom intervjuerna 

lyssnades igenom och lästes igenom flera gånger gick det att se ett mönster i informanternas upplevelser 

av allergin. De olika frågorna presenteras och handlar om hur föräldrarna upplevde bemötandet i 

förskola, om deras upplevelse av kunskapsbrist hos personalen och att de därmed ibland kunde känna 

brist på trygghet i förskolan. I intervjuerna med barnen fick barnen själva ge uttryck för sina upplevelser 

och sina uppfattningar samtidigt som jag analyserade vad de sade med sitt kroppsspråk och observerade 

det som skedde i rummet. En sammanställning av intervjuerna presenteras i resultatet och intervjuerna, 

från både föräldrar och barn som deltog i studien och citat redovisas för att visa det informanterna sa. 

4.6 Validitet 

 

Validiteten i undersökningen anser jag vara god utifrån det som avseddes med undersökningens syfte 

och frågeställningar genomfördes. Självklart finns det svagheter eftersom det är en liten studie, 

undersökningen hade blivit mer tillförlitlig om fler informanter hade intervjuats (Stukát 2005) 

4.7 Urval av litteratur 

 

Artiklar och avhandlingar söktes utifrån syftet och frågeställningen som var relevant för den empiriska 

studien. Sökningar gjordes via olika databaser och sökmotorer t.ex. google.se, Diva portalen, Pubmed 

och Libris. Urvalet gjordes genom att först läsa vad titel, abstract och sammanfattningen sa och urvalet 

användes i min empiriska studie om de var relevanta för syftet. Visade det sig att syftet var relevant så 

lästes artikel eller avhandlingen i sin helhet, lokala skolbiblioteket har hjälp till med att ta hem adekvat 

litteratur i ämnet födoämnesallergier.  
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För att hitta fakta, för att kunna genomföra min empiriska undersökning om födoämnesallergier, har jag 

använt flera olika hemsidor om födoämnesallergier t.ex. Celikaiförbundet, Astma och Allergiförbundet, 

allergimat, livsmedelsverket och sidan mjolkfri. 

 

 Jag har kontaktat olika företag/organisationer som Livsmedelsverket, Astma och Allergiförbundet och 

Celiakiförbundet för att få veta om de hade några olika studier som pågick. Karolinska institutet har 

många avhandlingar som hittats via deras hemsida samt att jag hittat olika studier som fortfarande pågår 

inom forskningsstudier. Jag har kontaktat Marie-Louise Stjerna, som undervisar på Södertörns Högskola 

och av henne fick jag tips på vetenskapliga artiklar som är relevant om födoämnesallergier. Intresset 

från andra forskare har varit positivt, de jag har kontaktat har bjudit mig att följa med på olika träffar. 

Elisabeth Holmner som arbetar som allergisjuksköterska bjöd mig att följa med på ett besök i Malmö 

där hon besöker förskolor. Lennart Nilsson som är ansvarig barnläkare i Linköping bjöd mig att få 

besöka honom, roligt att de visar sådant stort intresse för studien. På grund av att denna studie då skulle 

bli för omfattande och att det rådde brist på tid så kunde jag tyvärr inte genomföra dessa besök. 
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5 Resultat  

I resultatet presenteras intervjuerna med informanterna. Förälder 1 och barn 1 är från samma familj. 

Förälder 2 och barn 2 är från samma familj. Först presenteras intervjuerna med föräldrarna och sedan 

presenteras barnintervjuerna. Alla intervjuer presenteras i sin helhet. För att förstärka det som 

informanterna svarade i intervjun har deras svar citerats. 

5.1 Intervju med föräldrar 

 

Tycker du samhället har kunskap om födoämnesallergier? 

 

Föräldrarna anser att det råder brist på kunskap i samhället om födoämnesallergier. Föräldrarna 

upplevde att människor rent allmänt är dåligt insatta i olika födoämnesallergier t.ex. på kaféer. De tyckte 

att med dagens upplysta samhälle borde det finnas alternativ för de med födoämnesallergier i 

sortimentet på t.ex. kaféer.  

 

– Det blir som oftast att jag som förälder får ta med mig eget fika till mitt barn och säga till på kaféet 

och bara köpa någon dryck till barnet. (Förälder 1) 

 

– Det jobbiga blir när vi frågar t.ex. vad har ni för mjölkfritt alternativ så blir svaret ofta jaha ni menar 

laktos, och så får man förklara igen vad det innebär. Det vore skönt om samhället i stort, speciellt 

ställen med matservering, faktiskt visade mer intresse för alla med allergier. Det är inte kul att aldrig 

kunna få beställa något utan alltid vara annorlunda för att det finns för dålig kunskap. (Förälder 2) 

 

I svaren kan man tydligt se att föräldrarna anser att det finns brister i samhället vad gäller kunskap om 

födoämnesallergi och om det beror på kunskapsbrist eller brist på intresse hos kaféer och restauranger 

går inte att avgöra. Däremot går det att se att det finns en önskan hos föräldrarna att deras barn ska 

kunna välja något att äta på ett kafé eller på en restaurang. Utifrån svaren ser man att föräldrarna 

upplever att barnen blir exkluderade i sitt sociala liv eftersom det sällan finns något som de tål att äta. 

 

Tycker du att ni fått stöd från förskolan avseende födoämnesallergi?  

 

Den ena föräldern tycker att det är en svår fråga att svara på och svarar att de kanske inte får stöd och 

hjälp, men att personalen är ganska införstådda med vad som gäller och följer det. Den andra föräldern 
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säger nej och berättar att de har tipsat personalen om vilken mat som kan köpas in och vilka produkter 

som finns. Maten/lunchen till förskolan lagas av en restaurang så dit lämnades en lapp om allergin. 

 

– De har ju fått acceptera att mitt barn har allergi, och det är ju då deras skyldighet att se till att mitt 

barn får det stöd och hjälp som behövs. (Förälder 1) 

 

– Responsen har inte varit så stor från förskolan och det har känts för mig att om jag vill berätta något 

så är det upp till mig som förälder. (Förälder 2) 

 

Här visar svaren från föräldrarna på en otydlig roll vad gäller ansvar, föräldrarna vet inte vilka 

rättigheter de har eller vems ansvar det är att följa upp barnet som har födoämnesallergi. 

 

Tycker du förskolan anpassar för ditt barn som har födoämnesallergi? 

 

Båda föräldrarna anser att förskolan är ganska bra på att ge barnen särskild kost utefter behovet som 

finns, sen om det alltid är bra kunde de inte riktigt redogöra för. Det finns en del att arbeta med och 

föräldrarna uttrycker att de försöker fråga och lämna förslag om mat, men det är inte alltid som 

förslagen tillgodoses. Föräldrarna tycker att det är viktigt att det blir så lika de andra barnens mat som 

det är möjligt och en förälder uttryckte att det handlar om allas lika värde. 

 

– Det händer dock att mitt barn får andra saker än de andra och jag har vid några tillfällen tagit upp 

det att det går faktiskt att ge mitt barn varm choklad också, men då vanligt obóypulver. Och om svaret 

då kan bli att det innehåller för mycket socker tycker jag inte det anpassas för alla. (Förälder 1) 

 

 – Mitt barn verkar nöjd och har inte sagt så mycket om maten faktiskt. Bara att den år tråkig ibland 

(Förälder 2) 

 

Utifrån svaren från föräldrarna går det att se en tydlig bild att barnen får mat efter sina 

födoämnesallergier. Det går också att se att barnen kan få något annat att äta än sina kompisar och att 

föräldrar önskar att förskolan ska försöka anpassa så att deras barn får lika mat som de andra. Det blir en 

undran, utifrån svaren från föräldrarna, om förskolorna verkligen gör sitt yttersta för att försöka göra så 

lika som möjligt? 
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Hur skulle du vilja att förskolan arbetade med barn som har födoämnesallergier? 

 

Föräldrarna önskar att förskolorna skaffa sig bättre kunskap om vad det finns för olika alternativ att ge 

barnet så att de inte ska behöva känna sig så utanför och annorlunda. Att kanske prata igenom allergier 

med samtliga barn på förskolan, även de som inte har en allergi, berätta vad allergi innebär, och förklara 

varför en del barn inte kan äta samma mat som de övriga barnen äter. Föräldrarna anser också att de på 

förskolan skulle vara mer pålästa om olika produkter som finns för barnen med olika sorters allergier. 

 

– Att personalen får utbildning/bättre kunskap gällande allergier, om hur man ska bemöta och hantera 

barn som har en födoämnesallergi (Förälder 1) 

 

– Ha ett uppstartssamtal där all personal fick information om allergierna och att alla förstår och vet 

vad som kan hända om barnet får i sig ett födoämne som barnet är allergiskt mot. Om man behöver 

medicin eller inte (Förälder 2) 

 

I denna frågeställning blev det väldigt tydligt att båda föräldrarna ser brister hos förskolorna vad det 

gäller kunskap om födoämnesallergier samt att de önskar att personalen blir tydligare i bemötandet när 

de får ett barn med födoämnesallergi. Personalen i förskolan behöver vara pålästa i vilka alternativ det 

finns.   

 

Litar du på att förskolan gör det bästa för ditt barn avseende födoämnesallergi? 

 

Föräldrarna uttrycker att de måste lita på personalen, men svaren visar också att de anser att det finns 

områden att förbättra.  

 

– Ja jag är tvungen att lita på dem annars skulle det bli svårt att överhuvudtaget kunna lämna mitt barn 

där, även om det självklart finns utrymme för förbättringar. Då tänker jag på t.ex. när de har buffé mat 

då alla ska ta mat att det kan vara lätt att det råkar hamna något fel i maträtterna (Förälder 1) 

 

– Det skulle annars bli svårt att ha barnet på förskolan hela dagarna om jag inte litade på personalen 

på förskolan. Kan kanske känna en liten rädsla att det är så lätt hänt att råka få i sig fel mat om det 

råkade ligga en klick vanligt smör på bordet, men det har inte inträffat vad jag vet (Förälder 2) 
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Ett tydligt svar från föräldrarna är att de litar på personalen i förskolan men utifrån svaren syns ändå en 

viss osäkerhet och rädsla för att barnet ska få i sig något felaktigt födoämne. 

 

 

När barnet fick allergin, och ni behövde informera personalen om födoämnesallergi. Hur gick det 

till? 

 

Föräldrarna skrev själva ihop en lista till med information om vad barnet får eller inte får äta som 

lämnades till förskolan, tillsammans med instruktioner om mathanteringen. Ingen av föräldrarna hade 

något möte med personalgruppen utan informationen skedde endast skriftligt. 

 

– Det var inget slags möte med hela personalgruppen där vi fick informera om allergierna utan vi 

lämnade in lappen till en på förskolan och sen var det inget mer med det (Förälder 1) 

 

 – Vi som föräldrar skrev en lapp först om barnets allergi och vad vårt barn är allergiskt mot och vad 

som kan hända om vårt barn får i sig fel födoämne. Vi lämnade in det till den personal som fanns på 

förskolan. Vi hade inget möte med personalgruppen utan det var den informationen som skedde 

(Förälder 2) 

 

Svaren från båda föräldrarna visar att de anser att det finns en brist från förskolans håll när det gäller 

information om födoämnesallergier. Båda föräldrarna fick fylla i en egen lapp om sitt barns 

födoämnesallergi och lämna lappen till den personal som fanns där.  Svaren visar också på att 

föräldrarna verkar osäkra på hur informationen om födoämnesallergin ska gå till 

 

Är det något mer du vill berätta som jag inte frågat om? 

 

– Ja att jag hoppas personal får mer kompetens om allergier. Att vi som föräldrar ska bli bra mottagna, 

ja och även vårt barn, så vi kan få känna trygghet. Det är jobbigt att alltid som förälder behöva fråga 

när något barn ska bjuda på kalas på förskolan och om det är något extra mys? mellanmål ibland, då 

får jag alltid fråga och kolla. Och ja jag har väl inte eller känner inte den där tryggheten som man 

kanske ska känna då när jag tänker efter. Sen dem som lagar maten, det är i skolan, husen ligger 

bredvid varandra men att de aldrig frågar om det finns något önskemål eller vad som fungerar/ inte 
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fungerar med maten, det känns tråkigt att alltid behöva tänka på det själv. Att ingen annan kan fråga 

från förskola eller de som lagar maten (Förälder 1) 

 

 – En stor omställning för hela familjen. Maten är mycket dyrare. Det betyder att vi måste laga olika 

maträtter och det blir mer planerade av all mat. Det är svårt att vara spontana att t.ex. åka till någon 

kompis eller gå ut och äta, utan det krävs att planera innan vi ska någonstans, kanske ringa 

restaurangen och kolla om det finns alternativ, gör det, får vi ofta beställa vårt barns mat innan så vårt 

barn som har en födoämnesallergi får aldrig beställa och titta i menyn vad den är sugen på, det tycker 

jag är så tråkigt så det blir inte att vi går ut så ofta utan lagar det mesta hemma (Förälder 2) 

 

Här skiljer sig svaren från föräldrarna. Den ena föräldern efterfrågar att personal i förskolan ska skaffa 

sig kunskap om födoämnesallergier och det finns en viss frustration i att alltid som förälder vara på och 

fråga, det finns inget ömsesidigt ge och ta i frågan. Föräldrarna upplever att maten kan bli ensidig fast 

det går att variera. Den andra föräldern beskriver det som en omställning för hela familjen och att det 

blir en belastning för familjen då specialkosten är dyrare. Den andra föräldern sa också att spontana 

besök i samhället är svåra, de måste alltid planeras i förväg. 

 

5.2 Barnintervjuer med två barn om deras födoämnesallergi. 

 

Först ställdes frågan om de vet vilken allergi de har och det ena barnet sa att det är allergisk mot tre 

olika livsmedel och det andra barnet var allergisk mot en sak. 

 

– gluten, mjölk och ägg (Barn 1) 

 

 – Jag är allergisk mot mjölk, ja och jag kommer vara det hela tiden, ja hela mitt liv faktiskt (Barn 2) 

 

Här visar det att barnen vet vad de är allergiska mot för olika livsmedel. 

 

 Sen ställdes frågan och om de upplever att det är jobbigt att vara allergisk mot mat.  

– Ja (Barn 1)  

 

– Nää det är rätt roligt jag får äta nötter då (Barn 2) 
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Jag ställde följande följdfrågor till barn 1  

 

Vad är det som är jobbigt med att vara allergisk? 

 

– Att jag inte kan äta den vanliga maten  

 

Du säger att du inte får äta den vanliga maten, vad får du äta istället då? 

 

 – En annan mat  

 

Här fortsatte inte följdfrågorna utan återgick till grundfrågorna. 

 

Vad händer om du äter mat du är allergisk mot? 

 

– Jag spyr (Barn 1) 

 

 – Ja när jag äter choklad, ja jag får en massa gaser men det gör inte så ont, sen gör det ont i magen 

(Barn 2) 

 

Här visar det att barnen vet vad som händer om de får i sig ett felaktigt födoämne. Det gick inte att dra 

en slutsats om det var jobbigt eller om de var oroliga för att få i sig ett födoämne de är allergisk mot. 

 

Om du åker hem till en kompis, måste du tänka på något? 

 

– Ja att jag inte kan äta den vanliga maten. Som min kompis äter (Barn 1) 

 

– När jag åker till kompisar men de vet att jag är allergisk så det går bra Mamma får alltid ringa ja hon 

ringer alltid och fixar så jag kan alltid äta (Barn 2) 

 

Här visar svaren att barnen är fullt medvetna om sin födoämnesallergi och de litar på att föräldrarna 

ordnar så att de kan få något att äta. 
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Hur gör du när du äter mat på förskolan? 

 

– Äter speciell mat, till mig (Barn 1)  

– MM som alla andra (Barn 2) 

 

Här skiljer sig svaren åt. Barn 1 anser att det alltid får speciell mat och barn 2 anser att det får mat som 

alla andra.  

 

Får du inte samma mat som alla andra? 

 

 – Nä jag får annan mat (Barn 1)  

 

– Ibland, det är bra ibland för då får jag godare mat än de andra (Barn 2) 

 

I svaren går det att se att barnen får specialkost och att de upplever att de får annan mat än sina 

kompisar.  

 

 Måste du gå och hämta mat någon annanstans? 

 

– Inne där de lagar maten inne i köket, jag går dit själv (Barn 1) 

 

– Nää jag får hämta maten efter att jag kommer in, jag får fråga någon där varje gång jag ska äta. Jag 

får alltid fråga eller ropa på någon (Barn 2) 

 

Här visar svaren att det kan se olika ut hur tillvägagångssättet kan vara när barnen ska hämta sin kost. 

Att barnen får ta eget ansvar för att få sin mat. 

 

Finns det någon regel som gäller innan ni ska äta? T.ex. tvätta händerna eller ha en bricka? 

 

– Bestämda platser ja alla tvättar händerna och jag har bricka (Barn 1) 

 

– MM, tvätta händer men det är faktiskt ingen som har brickor, bara våra tallrikar (Barn 2) 
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Här visar det att det ser olika ut på förskolorna med att använda bricka eller inte.  

Följdfråga till barn 1 då barnet svarade att det använder bricka. 

 

Har bara du bricka eller alla? 

Bara barn 1 får använda bricka vid alla måltider och kompisarna frågar ofta varför barn 1 har bricka och 

barn 1 säger då  

– För jag tål inte det andra (Barn 1) 

 

Vad tycker du om att få äta annan mat än dina kompisar? 

 

– Tråkigt. Ja (Barn 1) 

 

Är det jobbigt att det inte är lika? 

 

– Ja för att jag inte kan äta det som de andra äter ost (Barn 1) 

 

Här visar följdfrågorna från barn 1 att det upplever att det är jobbigt att få göra på annat sätt än 

kamraterna och jobbigt att kompisarna frågar om brickan som barn 1 använder vid sina måltider. Det är 

jobbigt att inte kunna göra lika som de andra, tydligen avsaknaden av visa födoämnen, som ost, upplevs 

också som jobbigt. Här visar det att barnet blir särbehandlat och själv kan ge uttryck för den känslan. 

 

Brukar du gå och fika på kafé ibland? 

 

– Ibland men vi brukar ha fika med till mig, eller köpa en glass jag kan äta. Mamma brukar fråga om 

det finns saker men oftast gör det inte det, tråkigt (Barn 1) 

 

– Ja jag brukar fika oftast får jag en chokladboll (Barn2) 

 

Svaren visar på att det är väldigt olika om det finns något att köpa till det allergiska barnet eller inte. Det 

är vanligt att barn som t.ex. har mjölkproteinallergi alltid får äta en chokladboll och inte får göra ett eget 

val. 
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Brukar du gå på restaurang ibland? 

 

– Ibland när någon fyller år. Jag brukar äta hamburgare, det är gott (Barn 1) 

 

 – Ja på McDonald’s (barn 2) 

 

Här visar svaren att de faktiskt får gå ut och äta på restaurang ibland, att det kan fungera. 

 

Tycker du att alla i förskolan kan och vet vad du är allergisk mot och kan hjälpa dig med maten?  

 

– Ja (Barn 1) 

 

 – Nää jag vet själv (Barn 2) 

 

Här visar svaren att de är nöjda och inte verkar vara något som de funderar över. 

 

Hur skulle du vilja att dina fröknar hjälper dig med din allergi? 

 

– Jag vet inte alls (Barn 1) 

 

 – Det vet jag inte, fröknar borde tänka på att vara snälla (Barn 2) 

 

Svaren visar att det inte är något barnen funderar på, men tycker att fröknarna borde vara snälla. Svaren 

på intervjuerna på barnen skiljer sig åt. Samma utgångsfrågor men Barn 1 svarade mer och det gick att 

ställa följdfrågor. 
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6 Diskussion 

I diskussionen diskuterar jag resultatet från undersökningen kopplat till teoretiska perspektiv och 

tidigare forskning samt egna slutsatser och reflektioner utifrån resultatet. Diskussion av metodvalet 

kommer också att ske och i slutet tar jag upp förslag på fortsatt forskning inom området.  

 

6.1 Inkluderad eller exkluderad 

 

Det blev tydligt efter intervjuerna att ju fler allergier mot födoämnen ett barn har desto mer blir barnet 

exkluderat i förskolan och i samhället t.ex. på kaféer och restauranger. Det är tydligen lättare att få något 

att äta på restauranger men oftast får föräldrarna ringa och fråga innan besöket och fråga om menyn, det 

är svårt att vara spontan. Enligt diskrimineringslagen är det miljön som diskriminerar en person med 

funktionsnedsättning (do, 2009) . Det står tydligt att förskolan ska motverka diskriminering men det går 

inte att hitta något som säger det om samhället i stort.  

Forskningsfrågorna var bland annat att ta reda på vad föräldrarna anser att förskolan och samhället i 

stort kan göra för att barn med födoämnesallergi ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. 

Föräldrarna i studien anser att förskolornas personal ska bli mer kunniga i födoämnesallergifrågor och 

att de som driver kaféer och restauranger kan bli bättre på att hitta alternativ för allergiker så det kan 

finnas något att köpa och att föräldrarna inte behöver förbereda och ta med något hemifrån. Jag kan se 

barnens trånande ögon framför mig när de står vid disken och tittar vad som finns att äta på ett kafé men 

upptäcker att det inte finns något att köpa som de själva kan äta. Ett allergiskt barn måste acceptera det, 

föräldrarna har säkert fika med sig hemifrån, men att se att alla andra få köpa något och inte själv kunna 

göra det, kan inte vara roligt. Barn 2 uttryckte i intervjun att det var tråkigt att inte kunna köpa något 

fika, oftast var chokladboll det enda alternativet. Det är väldigt vanligt att det blir just en chokladboll för 

det allergiska barnet. Jag tror att familjer med allergiska barn inte går ut på kaféer så ofta eftersom det 

finns så dåligt utbud.  

 

Ökad medvetenhet hos allmänheten skulle sannolikt underlätta den födoämnesöverkänsligas ständiga arbete 

med att ”hålla koll” och undvika farliga födoämnen. Undervisning i skolan samt informationskampanjer på 

arbetsplatser och genom olika medier i samhället kan ge en allmänt ökad kunskap i samhället om risker, 

möjliga reaktionsmönster och alternativa födoämnen. Detta kan antas skapa gynnsammare förutsättningar för 

ett mer friktionsfritt undvikande av farligt föda. (Marklund, 2007, s.46) 
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Begreppet ”en skola för alla” som infördes 1980 innebar att alla barn skulle bli inkluderade. (Persson, 

2008). Utifrån det begreppet tänker jag på det som framkom i föräldrarnas intervjusvar att de tyckte det 

är viktigt att maten deras barn får på förskolan är så lika övriga barns mat som det är möjligt och att 

förskolan ska anstränga sig mer för att maten ska vara lika. Förälder 1 berättade, som ett exempel, att det 

på förskolan hade serverats chokladdryck vid en utflykt, chokladdryck som det allergiska barnet var 

allergisk mot och inte kunde dricka. Föräldern informerade personalen om att barnet kunde dricka 

vanlig O´boy istället, för att kunna vara som de andra, men personalen svarade att det var olämpligt 

eftersom det är för mycket socker i O´boy. Jag ställer mig då frågan om det inte är föräldrarnas sak att 

avgöra vad som är lämpligt att servera utifrån hälsoskäl? Varför serverades chokladdryck alls?  Kunde 

personalen tänkt på att servera något som alla kunde dricka? Hur kan vi göra så det blir så lika som 

möjligt för alla barn? Naturligtvis går det inte att alltid servera alla barn lika mat, eftersom barn med 

födoämnesallergier inte kan äta allt, men att försöka göra det så snarlikt det går och kunna möta barnen 

och föräldrarna med intentionen att ”vi gör så gott vi kan”. Ett visat intresse för familjens svårigheter 

tror jag gör att förskolan vinner respekt från föräldrarna och om föräldrarna känner att de får ett bra 

bemötande blir barnen trygga. Jag vill ändå tro att alla som arbetar med barn i förskolan har en vilja att 

barnen ska vara inkluderade i verksamheten. Det är naturligtvis viktigt att ha en öppen dialog om det 

inte fungerar med all mat men att ett barn ska exkluderas och t.ex. inte få dricka O´boy, för att 

personalen anser att det är för mycket socker i den drycken, så borde det vara viktigare att det allergiska 

barnet får känna sig inkluderat eller att personalen hittar alternativ som passar alla. Enligt 

diskrimineringslagen så är det förbjudet att diskriminera någon med funktionshinder (do, 2009).  

Eftersom en allergi räknas som funktionshinder så ska diskrimineringslagen följas. 

 

Den födoämnesöverkänsliga unga människan behöver inte bara lära sig fakta om farliga födoämnen och 

vilka ofarliga alternativ som finns. Hon bör också förberedas på det sociala samspel med omgivningen som 

krävs med att arbeta med att ’hålla koll’ och för att undvikandet av farlig föda ska kunna ske så smidigt som 

möjligt Ett förbättrat strukturellt stöd genom anpassat utbud på restauranger och förbättrade 

innehållsförteckningar på matvaror skulle underlätta för den födoämnesöverkänsliga att ’hålla koll’. 

(Marklund, 2007, s. 47) 

 

6.2 Föräldrars syn på bemötande i förskolan 

 

I intervjuerna med föräldrarna gick det att utläsa att de inte vet vad de kan ställa för krav på förskolans 

personal när det gäller deras barns födoämnesallergier. Kanske beror den osäkerheten på makt? Även 

om makten inte är uttalad verbalt, så kanske föräldrar känner att pedagogerna i förskolan äger makten 



31 

 

och har sina styrdokument i ryggen. Makt är något som alltid finns med i samhället på olika nivåer. 

(Bartholdsson, 2008). Föräldrarna har lämnat skriftlig information till förskolan som beskriver hur deras 

barns allergi yttrar sig, vad de kan äta och vad de inte kan äta. På frågan om hur föräldrarna anser att 

förskolan hanterar svårigheter med födoämnesallergierna menar föräldrar att personalen på förskolan 

saknar kunskap om födoämnesallergier och de önskar få mer respons och visat intresse. Utifrån 

frågeställningen att ta reda på om föräldrarna anser att de får rätt stöd för sitt barns allergi så svarar 

föräldrarna att de önskar att personalen ska ta initiativ till bemötandet, att de ska vara mer tydliga, skriva 

en handlingsplan som beskriver hur de ska handskas med barn som har födoämnesallergier och att 

förskolan bjuder in föräldrar och barn för avstämningsträffar. Föräldrarna anser att det saknas tydlig 

uppföljning när det gäller barn med födoämnesallergier. Under intervjuerna framkom önskemål om att 

förskolorna ska informera barngruppen samt övriga familjer om att det finns barn med 

födoämnesallergier och vad som gäller på förskolan när någon vill t.ex. bjuda barnen på något på 

förskolan.  

Enligt båda föräldrarna fanns det ingen tydligt strategi från förskolorna hur informationen om ett barns 

födoämnesallergi ska tas emot på förskolan, inget färdigt dokument att fylla i. Det verkade inte heller 

som att förskolorna följde upp med föräldrar och barnen hur det fungerade utan det var föräldrarna 

själva som frågade och berättade om t.ex. nya produkter som fanns. Det finns mycket som skulle kunna 

förbättras avseende bemötandet från personalen i förskolor. 

6.3 Barns upplevelser 

 

Det var intressant att intervjua barn som har olika födoämnesallergier och få höra hur deras egen 

upplevelse av att gå i förskolan är. Det var också intressant att få veta hur barnen upplevde att få åka 

iväg och fika eller gå på restaurang. Det var intressant för att få en inblick i barnens egna perspektiv då 

oftast det är de vuxna som blir intervjuade och därför var det intressant att få lyssna på vad barnen själva 

ansåg.  

Frågorna ställdes utifrån syftet att få reda på barnens egna upplevelser och det framkom att barnet som 

hade fler allergier tyckte det var jobbigt att få äta annan mat än sina kompisar och alltid få ha en egen 

bricka. Inget annat barn hade bricka så många kompisar frågade varför har du en bricka? En fråga som 

barnet upplevde att det var jobbigt att svara på. Då kanske det hade varit bra om personalen på förskolan 

hade pratat med barnen i barngruppen och berättat om allergier så att alla vet varför det kan vara olika 

rutiner för olika barn. Här var det tydligt att barnet med bricka blir exkluderat då barnet själv är 

medveten om att det var den enda som hade bricka, varför kan inte alla ha bricka? Eller att personalen i 



32 

 

förskolan pratar med alla om varför barnet har bricka, då barnets känsla är att det är jobbigt att behöva 

svara på kompisarnas fråga.  

Jag funderar också över det Hörnfeldt beskriver i sin avhandling om vem som är normal och vem som är 

avvikande, hon beskriver t.ex. om 4 års kontroller där barn får göra tester för att se om allt är normalt 

eller om något avviker (Hörnfeldt, 2009). Barnen i min studie blir ibland exkluderade i olika 

matsituationer, kan det också innebära att barnen kan känna att de avviker från normaliteten då barnen 

får äta annorlunda mat än sina kamrater? 

 Barnen verkade inte känna någon oro för maten och barnen hade inte fått i sig någon mat de inte tålde 

på förskolan. Barnen visste vad som kunde hända om de fick i sig mat de är allergiska mot. Barnen 

ansåg att det viktigaste var att fröknarna i förskolan skulle vara snälla. 

 

Det intervjuade barnet med fler födoämnesallergier upplevde att det var väldigt jobbigt att få äta 

annorlunda mat än kamraterna, medan det andra barnet inte tyckte det var så jobbigt utan tyckte att det 

gick bra att äta annan mat än kamraterna ibland. Här är det då viktigt som pedagog att kunna hjälpa barn 

som upplever sin allergi som jobbig. Båda barnens svar visade också att de litar på att föräldrarna ordnar 

och fixar så de alltid kan äta något t.ex. hemma hos en kompis eller på ett kalas. Om denna studie varit 

större finns det saker jag skulle ha gjort på ett annorlunda sätt. Till exempel skulle jag ha besökt 

förskolorna, där de intervjuade barnen går, för att träffa dem där och skapat en relation till dem innan 

intervjuerna. Jag tror det hade varit lättare att få mer utförliga svar om de kände igen mig. 

6.4 Implikationer för bemötande 

 

I intervjuerna med de två föräldrarna om hur de upplever bemötandet från personalen i förskolan, när 

det gäller deras barn med födoämnesallergi, så framkom det att föräldrarna anser att bemötandet 

behöver utvecklas från förskolans sida. De tycker att personalen på förskolan behöver utveckla bättre 

kunskap om födoämnesallergier och föräldrarna önskar att personalen visar mer intresse för barnens 

svårigheter. Det som framkom i studien med föräldrarna att föräldrarna fått lämna in egen skrivna lappar 

om barnets allergier och att förskolorna inte skrev några handlingsplaner. Jag anser att det är viktigt att 

det skrivs handlingsplaner på alla förskolor som beskriver hur föräldrar som har barn med en 

funktionsnedsättning ska bemötas. Det är särskilt viktigt om det är en funktionsnedsättning som inte är 

synlig. 
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I läroplanen för förskolan står det att:  

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet 

genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i 

förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och 

föräldrarnas möjligheter till inflytande. 

 (Lpfö 98, Reviderad 2010, s.13 ) 

 

Utifrån läroplanen ska ett nära samarbete mellan föräldrar och personal ske runt varje barn och det är 

något som verkar bristfälligt när det gäller undersökningens barn med födoämnesallergi. Om barnen på 

en förskola ges trygghet och stöd, föräldrarna möts med respekt och förskolan har en tydlig pedagogik i 

sin verksamhet, blir barn och föräldrar trygga och då kan barnen utvecklas efter sina egna 

förutsättningar. 

 

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar och personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 

förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. 

 ( Lpfö 98, Reviderad 2010, s 5)  

 

För att skapa en öppenhet i förskolan behöver föräldrar få veta sina rättigheter och vad de kan ställa för 

krav när de kommer till förskolan med ett barn som har födoämnesallergier. Jag tycker att 

barnmottagningar, dietist, allergimottagningar eller skolhälsovård skulle kunna vara instanser som 

informerar förskolorna om allergier. Föräldrarna som var med i undersökningen måste hitta en väg att 

kommunicera med personal i förskolan. Det behövs ett bra bemötande från båda sidor under de år barnet 

ska vistas i förskolan. 

6.5 Metodvalet 

 

Jag anser att tillvägagångssättet med att intervjua föräldrar och barn, för att få svar på mina frågor, 

utifrån syftet, har fungerat bra. Självklart hade en mer omfattande studie gett ett bredare perspektiv på 

förskolornas bemötande. Att intervjua föräldrar med barn som har födoämnesallergi och som går i 

förskolan var en ny erfarenhet för mig. När jag började leta fakta inom ämnet födoämnesallergi kom jag 

i kontakt med personer på olika positioner som arbetade med, eller forskade om, allergier hos barn i 

Sverige.  
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Jag fick veta att det i vissa landsting i Sverige fanns allergisamordnare, vars uppgift är att besöka 

förskolor som har barn med olika allergier. De informerar om allergier, tittar på lokaler och ger förslag 

på hur förskolor kan göra för att hjälpa barnen med bl.a. födoämnesallergi (Matnyttigt, odat). Det går att 

hitta mycket information om födoämnesallergier på olika hemsidor samt hur olika förskolor arbetar runt 

barn med allergier utifrån en handlingsplan. Det går också att hitta blanketter på nätet som förskolor kan 

lämna ut till föräldrar som har allergiska barn. Utifrån de intervjuade föräldrarnas åsikt om 

kunskapsbrist hos förskolans personal ställer jag mig frågan varför all information, som jag enkelt 

hittade på nätet, inte har använts? Är det en fråga om kunskapsbrist eller ointresse hos förskolor eller är 

det faktiskt så att de inte har tid att söka information utan måste prioritera annat? När jag började leta 

studier inom området så var det mycket forskning om vad som händer i kroppen då den utsätts för ett 

födoämne som den är allergisk mot. Det var svårare att hitta studier utifrån hur barn känner och upplever 

sin allergi. Studien jag har gjort genom att intervjua föräldrar och barn har gett mig en inblick hur det 

kan vara att vara förälder till ett barn med födoämnesallergier och hur de anser sig bli bemötta i 

förskolan. Jag tyckte det var svårt att intervju både vuxna och barn då jag inte är van att intervjua. Att få 

intervjua barn med födoämnesallergier var intressant och att få höra vad de tycker. Svaren på 

intervjuerna med barnen skiljer sig väldigt åt. Samma frågor ställdes, men det ena barnet svarade mer 

utförligt och jag kunde därför ställa fler följdfrågor vid den intervjun. 

 

 Jag upplevde att barnen tyckte det var konstigt att bli intervjuade. Under intervjuerna med barnen gick 

det att observera deras kroppsspråk. Det var svårt för båda barnen att sitta still under frågorna, barnen 

ålande sig, vred på sig och måste röra på fingrarna. Jag hade innan intervjun pratat om hur vi skulle göra 

och visade inspelningsanordningen. Barnen fick prova att spela in så att de fick se hur vi skulle göra, då 

var barnen glada och intresserade. Jag fick känslan av att barnen blev osäkra när det ställdes frågor, kan 

det ha med krav att göra? Eller var det en ovan situation?   

Jag satt mittemot barnet vid intervjun och lyssnade koncentrerat medan jag hela tiden försökte titta på 

barnet, någon gång tittade jag på pappret för att se på frågorna. Kan den lilla stunden göra att kemin 

försvann mellan oss? Jag kände mig något osäker i intervjuerna med både föräldrarna och barnen, även 

om jag var påläst på vilka frågor jag skulle ställa. Jag upplevde att det var svårt att ställa spontana frågor 

som dök upp i huvudet medan jag fick svar på mina förberedda frågor jag glömde säkert att ställa frågor 

som hade varit viktiga att följa upp. Det ena barnet var svårare att intervjua eftersom det inte svarade så 

mycket på de frågor jag ställde.  
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6.6 Familjestöd 

 

Jag tror att arbetet på Östra sjukhusets Barnklinik i Göteborg, som sätter in stöd i familjerna med barn 

som har allergier tidigt, gör att familjerna blir tryggare. Om det fanns sådana kliniker på fler ställen i 

Sverige skulle det underlätta för familjer som har barn med funktionsnedsättningen födoämnesallergi. 

All forskning som görs, alla avhandlingar inom ämnet födoämnesallergier som skrivs, borde bidra till att 

förståelsen i samhället ökar och det är viktigt eftersom det har visat sig att livskvaliteten är försämrad 

hos barn med födoämnesallergier. Det är svårare för allergiska barn att utföra vissa sociala saker som till 

exempel att sova kvar hos en kompis. (Marklund, 2007) 

Utifrån svaren från föräldrarna så framkommer det att föräldrarna upplever att de många gånger kämpar 

i motvind. Kan vi som möter familjer, som har barn med funktionsnedsättningar, stötta och hjälpa 

familjerna genom att lära oss mer om t.ex. deras allergier, har vi kommit en bra bit på väg. Jag har tagit 

lärdom av det jag fått fram i min undersökning och kommer att ha med mig kunskapen i bemötandet av 

föräldrar och barn jag i framtiden kommer att möta i olika verksamheter. Om jag dessutom kan få fler 

personal att förstå att det är viktigt med kunskap om alla funktionshinder, även de som inte syns, för att 

få alla barn inkluderade i vår verksamhet så har jag lyckats med min studie. 

 

6.7 Min slutsats 

 

Min slutsats, från intervjun med de två föräldrarna som har barn med funktionsnedsättningen 

födoämnesallergi, är att föräldrarna får kämpa för sitt barn för att de ska få en normal tillvaro och bli 

inkluderade i samhället. I undersökningen visade det sig att barnen som har födoämnesallergier själva 

kan känna sig exkluderade i olika situationer på förskolan, till exempel vid matsituationer. Jag anser 

utifrån resultatet av intervjuerna att det finns brist på kunskap om födoämnesallergi både inom förskola 

och i samhället i stort.  

Födoämnesallergierna ökar och det är främst hos barn det ökar (Regionmagasinet, 2010). Ändå handlar 

pågående forskning mest om medicinsk inriktning eller om livskvalitet, t.ex. BAMSE studien eller 

ALADDIN studien (Ki, 2011).  Jag anser att det är lika viktigt att forska om hur barn upplever sin 

allergi och hur allergin påverkar familjerna som drabbas. Dessutom undrar jag varför inte anställningar 

av t.ex. allergisamordnare prioriteras mer i landstingen? (Matnyttigt, odat). 
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6.8 Fortsatt forskning 

 

 Under tiden som jag arbetat med uppsatsen har jag sett att det saknas forskning inom området avseende 

föräldrars syn på bemötande i förskolan och barns egna upplevelser av att ha födoämnesallergier. Den 

befintliga forskningen fokuserar mest på det medicinska planet och inte på hur de som berörs av 

födoämnesallergier upplever sin situation. Jag ser att fortsatt forskning skulle kunna fokuseras på 

intervjuer med fler föräldrar om bemötandet i förskolan och intervjua fler barn om sin upplevelse att ha 

födoämnesallergi. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att intervjua personal i förskolor om hur de 

arbetar med bemötande av föräldrar och barn som har födoämnesallergi. Man kan även undersöka hur 

personal förbereder mottagandet på förskolan när de får vetskap om att barn har födoämnesallergi. 

Det skulle även vara intressant att göra en studie om vad landstingen i Sverige kan göra för att utveckla 

tillgången till allergisamordnare. 
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Sammanfattning på svenska 
 

I det här examensarbetet har jag undersökt hur två familjer med barn, som har födoämnesallergier, 

upplever vilket stöd de får i förskolan för sina svårigheter. Jag har intervjuat två barn och två föräldrar.  

Det finns många forskningsområden inom ämnet allergi, forskning med olika infallsvinklingar. De flesta 

studier fokuserar på den medicinska delen t.ex. symtom på olika allergier och vad som kan hända om du 

blir allergisk mot ett födoämne. Denna studies syfte är inriktat på föräldrars och barns syn på bemötande 

i förskolan, då barnet har födoämnesallergi. Hur föräldrarna upplever stöd och trygghet från 

förskolepersonalen och hur allergins svårigheter kan vara påfrestande för hela det allergiska barnets 

familj. 

Forskare är överens om att födoämnesallergierna ökar i samhället men att det är svårt att kunna 

presentera en säker teori på varför, vad de bakomliggande faktorerna är. En trolig orsak kan vara vårt 

hygiensätt, att vi är för renliga och inte utsätter oss för tillräckligt med bakterier, som i sin tur leder till 

att balansen i vårt immunförsvar rubbas. Vårt immunförsvar får för lite stimulans av bakterier och 

därmed kan allergier uppstå. Framsteg inom forskningen erbjuder idag vissa möjligheter att förstå 

uppkomsten bakom födoämnesallergier men kunskaperna är otillräckliga. Forskarna vet inte ännu vilka 

faktorer som bidrar till allergiutveckling och om vilka reglermekanismer hos den enskilde individen som 

slutgiltigt avgör om en allergisk reaktion uppkommer eller inte. 

 

Min undersökning visar att de intervjuade föräldrarna anser att det råder brist på kunskap om 

födoämnesallergier i samhället. De anser också att personalen på förskolan saknar kunskap och 

föräldrarna önskar få mer respons och visat intresse för sina barns svårigheter. Föräldrarna önskar att 

personalen ska ta initiativ till bemötandet, att de ska vara mer tydliga, skriva en handlingsplan som 

beskriver hur de ska handskas med barn som har födoämnesallergier och föräldrarna önskar att 

förskolan bjuder in föräldrar och barn för avstämningsträffar. Under intervjuerna framkom även 

önskemål om att förskolorna ska informera barngruppen samt övriga familjer om att det finns barn med 

födoämnesallergier och vad som gäller på förskolan när någon t.ex. vill bjuda barnen på något på 

förskolan. 

 

Nyckelord: Födoämnesallergi, Bemötande i förskolan, Inkludering och exkludering 
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Bilaga 1 
 

Frågor till 2 föräldrar som har barn med födoämnesallergi 

 

Tycker du samhället har kunskap om födoämnesallergier? 

Tycker du att ni fått stöd från förskolan avseende födoämnesallergi? 

Tycker du förskolan anpassar för ditt barn som har födoämnesallergi? 

Hur skulle du vilja att förskolan arbetade med barn som har födoämnesallergier? 

Litar du på att förskolan gör det bästa för ditt barn avseende födoämnesallergi? 

När barnet fick allergin, och ni behövde informera personalen om födoämnesallergi. Hur gick det till? 

Har det hänt att ditt barn fått i sig fel mat på förskolan? 

Vad hände då? 

Upplever du att det finns positiva/negativa sidor med födoämnesallergi? 

Är det något mer du vill berätta som jag inte frågat om? 

 

Frågor till 2 barn som har födoämnesallergi 

 

Vad är du allergisk mot? 

Vad är det som är jobbigt med att vara allergisk? 

Du säger att du inte får äta den vanliga maten, vad får du äta istället då? 

Vad händer om du äter mat du är allergisk mot? 

Om du åker hem till en kompis, måste du tänka på något? 

Hur gör du när du äter mat på förskolan? 

Får du inte samma mat som alla andra? 

Måste du gå och hämta mat någon annanstans? 

Finns det någon regel som gäller innan ni ska äta? T.ex. tvätta händerna eller ha en bricka? 

Har bara du bricka eller alla? 

Vad tycker du om att få äta annan mat än dina kompisar? 

Är det jobbigt att det inte är lika? 

Brukar du gå och fika på kafé ibland? 

Brukar du gå på restaurang ibland? 

Tycker du att alla i förskolan kan och vet vad du är allergisk mot och kan hjälpa dig med maten?  

Hur skulle du vilja att dina fröknar hjälper dig med din allergi? 


