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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om ”Brist på lättillgänglig och effektiv 
information om sund mat till barn 10-12 år”. Ett problemområde jag 
identifierat efter mediernas återgivning av ökad barnfetma, diabetes och 
andra följdsjukdomar som resultatet av en dålig kost. Jag har arbetat 
utifrån fem frågeställningar för att skapa en god informationsdesign och 
för att få en överblick i målgruppens nuvarande matvanor, kunskaper och 
intressen. Dessa frågeställningar har legat till grund för att uppnå mitt 
syfte att skapa målgruppsanpassade texter till barn 10-12 år och mitt mål att 
skapa ett intresse för sund mat och matlagning hos barn 10-12 år. Jag har utfört 
litteraturstudier och textanalys för att bygga min teori. Jag har arbetat med 
fokusgrupper, kvalitativ intervju och utprovning för att bygga min empiri. 
Detta arbete har resulterat i ett textmaterial som är utformat efter 
mottagarens behov, perspektiv och svårighetsnivå. Materialet ska nå 
mottagaren via en redan befintlig matwebbplats. Slutsatsen av mitt arbete 
har visat att detta är ett projekt som bara har börjat, mycket till finns att 
göra. Flera aktörer med mig vill åstadkomma en förändring eftersom 
barnen är framtiden. Barnen är starka påtryckare i en familj och för en 
förändring. Det betyder att deras röster och kunskaper om mat kan 
påverka en hel familj till en bättre och sundare mathållning. 

 

 

Nyckelord 
Textdesign 
Barn 10-12 år 
Mat 
Läsvärde 
Läsbarhet 
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Förord 
I arbetet med mitt examensarbete vill jag särskilt tacka pedagog Synnöve 
Silverberg och barn på Sofia skolan i Stockholm, handledare Björn 
Fundberg och initiativtagarna till ”Barnens egen matskola” Anna Lind 
Lewin och Anne-Marie Hovstadius för er tid. Jag är också mycket tacksam 
till mina enskilda testpersoner och mina klasskamrater som har varit ett 
bra bollplank i detta projekt. Och Johan, Tack! 

Nedan följer tre citat som får var representativa för mitt examensarbete: 
 
 
”Farbror Melker, vet du vad? Om du inte kan skriva så att jag förstår det, 
då kan du lika gärna sluta upp.” 
Tjorven i Vi på Saltkråkan (1964) 
 
 
”Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som 
mötesplatser och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för 
hälsan, såväl för barn som för vuxna. Näringsriktiga måltider i trevlig 
miljö som barn och vuxna äter tillsammans ger en möjlighet att förmedla 
och praktisera en positiv attityd till mat och måltider.” 
Livsmedelsverket, 2007, s. 3. 

 
 
 
”Examensarbetet är en kunskapsprocess. Specifika behov initieras, 
forskning leder till lösning – en produkt – behov tillfredställs” (Professor, 
Dr. Yvonne Eriksson, muntligt, 2011-03-03).  
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1. Introduktion 

Ett examensarbete för en Informationsdesigner innebär både ett 
samhällsbidrag – gestaltningen, och ett akademiskt bidrag – rapporten.  
 

1.2 Bakgrund och förstudier 
Jag vill börja med att klargöra mina värderingar och mina referensramar 
inför detta projekt. Utifrån mina egna erfarenheter har jag upplevt att barn 
och ungdomar saknar kunskap om mat och hushållning. Beror det på att 
barn av idag växer upp med en annan matkultur än vad som rådde för 20 
år sedan? Den mormor, farmor eller mamma som förr stod för matarv och 
traditioner, finns den personen inte idag? Är det bristen på tid som är det 
stora problemet? Hela samhället ska gå fort och tempot är högt, kökstid 
minimeras och snabba middagslösningar premieras. Eller ligger 
problemet i hemkunskapens knappa 118 timmar, som dessutom inträder 
sent i skolåren, tidigast i 5:e klass, men oftast först på högstadiet 
(Skolverket, Timplan grundskolan, 2011-04-12). Är det en kombination av 
ovanstående? Hur ska barnen nå kunskap om mat som är bra för dem och 
dessutom utveckla ett matintresse?  

Att barnfetma ökar med följden diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar 
är en annan stark anledning till att jag ser ett problem, hur kan jag 
förhindra det som textdesigner? Min idé är att skapa en informationskanal 
om mat till barnen. Ett försök att förmedla kunskap om råvaror, tillagning 
och näring på ett opretentiöst och enkelt sätt. Jag har själv arbetet nio år i 
restaurangbranschen, både i köket och på golvet. Vilket medför att jag har 
en kunnighet i ämnet, men även ett gediget intresse för sund och vällagad 
mat. Det finns eldsjälar i matvärlden som arbetar för att förhindra 
snabbmatsutvecklingen och kunskapsbristen om mat hos barn (Barnens 
egen matskola, Barnens Bästa Bord, Skolmatens vänner osv.). De 
förespråkar alla lagad mat samt en positiv inställning till måltiden i stort. 
Dessa får agera inspiratörer i mitt kommande arbete. 
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1.3 Problemområde och frågeställningar 
Att syssla med problem är att bygga kunskap. Mitt problemområde är:  

 
”Brist på lättillgänglig och effektiv information om sund mat till barn 10-12 år” 
 

Med sund mat menar jag hälsosam och god mat som är bra för hela 
kroppen. Jag jobbar utifrån frågeställningarna: 

- Hur kan man förbättra informationen om mat till barn? 

- Hur kan jag öka kunskapen om vad som är sund mat? 

- Vilken information efterfrågas av barnen, vad vill de veta? 

- Hur skriver jag så att barn blir intresserade? 

- Hur skriver jag så att barn förstår? 
 

1.4 Applicering av årets tema 
Temat för detta års examensarbete är ”Flöden och processer”. Jag 
applicerar det på mitt arbete genom det informationsflöde jag skapar 
mellan målgruppen och min artefakt, samt processen när min information 
blir till deras kunskap. I Kunskapen och språket står: förmågan att förmedla 
ett budskap är en process, något som är i rörelse och som skapar en 
förändring (Herbert & Bergström, 2008, s. 111). 

 
1.5 Syfte och Mål 
Mitt syfte är att skapa målgruppsanpassade texter till barn 10-12 år, under 
en redan befintlig matwebbplats.  

Mitt mål är att skapa ett intresse för sund mat och matlagning hos barn 
10-12 år. Jag vill skapa texter som är inspirerande och samtidigt 
kunskapsgivande.  

I denna kommunikationsprocess är jag sändare och skribent, och 
barnen mottagare och läsare. Informationskanalen är webb och texten är 
informationskällan som barnen möter och tolkar.  
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1.6 Relevans 
Med mitt examensarbete hoppas jag utforma ett informationsmaterial som 
bidrar till att skapa en hållbar utveckling, både vad gäller hälsa och miljö. 
Samhällsnyttan är något vi alltid bör ta ställning till oavsett 
forskningsinriktning (Dunkels, 2009, s. 11). Barnen är en självklar 
målgrupp eftersom de är framtiden. Problem med ökad fetma, diabetes, 
hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra sjukdomar, som en följd av 
dålig kost är viktigt att försöka förhindra. Jag anser att mitt arbete har 
relevans för föräldrar, barn och samhället i stort, vilket gör arbetet extra 
motiverande för mig. Ämnesområdet är högst aktuellt och mycket 
forskning och arbete sker kring barn och mat, men än så länge har ingen 
skapat en webbplats till barnen med mat och recept. Jag hoppas mitt 
arbete ska mötas med intresse. ”Den sämsta reaktionen från en läsare är 
inte Jag håller inte med utan istället Jag bryr mig inte” (Booth m.fl., 2010, s. 
80).  

 
1.7 Definition av målgrupp 
Barn 10-12 år går på mellanstadiet, det vill säga 4:e-6:e klass. De är en 
grupp som förlitar sig på föräldrar och skola vad gäller mathållning. Men 
de tillhör också den åldersgrupp som ställs inför att börja tillaga mat åt sig 
själva. Det beror på att barnen vid denna ålder slutar fritids och går hem 
efter skolan och får ordna med eget mellanmål. Vid den här åldern börjar 
de även att vara hemma själva om föräldrarna till exempel jobbar sent, 
med det följer att ordna kvällsmat. Utifrån dessa argument anser jag att 
barn 10-12 år är i mest behov av denna information.  

 
1.8 Motivering av medium 
Medierådets senaste studie från 2010, visar att för 9-12 åringar är internet 
en del av vardagen, 95 procent använder internet på fritiden. 
Internetanvändningen blir samtidigt mer varierad och barnen utför allt 
fler olika aktiviteter på nätet, en av aktiviteterna är att söka information  
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(Unga & Medier, 2010). En undersökning gjord av Nordicum 2009 visar 
att 96 procent av 9-14 åringarna har tillgång till internet och dator i 
hemmet (Internetbarometern 2009). Med detta vill jag säga att denna 
målgrupp är vana internetanvändare, vilket därmed stärker mitt val av 
informationskanal. 

 
1.9 Uppdragsgivare 
När jag såg en möjlig lösning på detta informationsproblem kontaktade 
jag tidningen Buffés webbredaktör Sophie Ekman, anställd på 
produktionsbolaget OTW Communication AB, vilka producerar Buffé för 
ICA. Sophie blev intresserad av idén om en webbsida riktad till barn 10-12 
år under ica.se/buffe. En sida med inspirerande matrecept och fakta 
anpassad för målgruppen. Valet att kontakta Buffé beror dels på att jag 
utfört yrkespraktik där, men framförallt för att det är Sveriges mest 
spridda tidning med 2,2 miljoner upplagor per månad. Spridningen 
innebär att en stor andel familjer får denna tidning. Resulterar 
gestaltningen i en innehållsmässigt bra webbsida kommer den att 
marknadsföras genom ”puffar” i Buffés tryckta tidning.  

 

1.10 Avgränsning 
Min avgränsning i denna studie är textmaterialet. Med det menar jag 
framtagning av innehåll och gestaltningen av denna, vilket representerar 
läsbarheten och läsvärdet. Jag kommer inte att undersöka barns interaktion 
på internet, det vill säga perception och kognition, eller webbsidans 
användbarhet, vilket representeras av läsligheten. Uppläggning av 
materialet på webben är något som Buffés webbredaktör, Sophie Ekman, 
ansvarar för. 
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1.11 Begrepp 
Läsbarhet  
Med läsbarhet menas en texts egenskap att kunna tolkas och förstås. 
Under detta begrepp pratar man om språkvård - att skriva rätt 
grammatiskt, samt om textvård - att skriva så att mottagaren förstår.  

Läsvärde  
Läsvärde är den enskilde läsarens intresse och relevans för texten och 
innehållet.  

Läslighet  
Med läslighet menas det typografiska tecknets egenskap att kunna 
identifieras och särskiljas från varandra, samt layout och struktur på en 
sida. 
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2. Teori 

Min teori består av litteraturstudier om läsbarhet och läsförståelse med 
fokus unga läsare. Jag tar hänsyn till den utomtextuella påverkan som 
finns i mötet mellan läsare och text och beskriver denna nedan. Förutom 
litteraturstudier har jag analyserat texter på Kamratpostens webbplats 
(kpwebben.se). Genom analysen har jag kunnat se konkreta exempel av de 
språkliga grepp som rekommenderas och inte rekommenderas under 2.2.3 
Textuella grepp för läsbarhet.  

 
2.1 Källkritik 
Jag har valt relevanta källor utifrån ett källkritiskt perspektiv. Det innebär 
att den litteratur jag studerat har upphovsmän som är etablerade 
språkkonsulter, forskare, professorer, författare och journalister.  

 
2.2 Litteraturstudier 
Dessa studier hjälper mig att utforma materialet textuellt riktigt, det vill 
säga att skapa läsbarhet. 
 

2.2.1 Utomtextuell påverkan 

Mottagarens referensramar är alltid av stor betydelse i en 
kommunikationsprocess. Läsarens erfarenhet, kunskap och intressen går 
aldrig helt att bortse från (Cassirer, 2003, s. 21-23). Beroende på den miljö 
vi växer upp i är vårt handlande, språkbruk och tänkande ”situerat i 
sociala kontexter” (Lifberg, 2007, s. 12). Jag som skribent kan inte påverka 
den sociala kontexten, men jag kan påverka informationen. Med det 
menar jag att texten bör ha en anpassad svårighetsgrad, rätt ton och tilltal 
och ett korrekt språk. Förutom mottagarens preferenser finns en rad 
utomtextuella faktorer som påverkar kommunikationsprocessen: jag som 
skribent, situationen när de möter materialet, att kanalen är webb, att 
ämnet är ”Mat” och syftet med informationen. Jag tar hänsyn till dessa  
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variabler, men fokuserar på att producera ett ändamålsenligt material 
utifrån projektets syfte och mål, samt målgruppens intressen. Texterna är 
informativt instruerande (recept) och informativt berättande (faktatexter). 
 

2.2.2 Tre definitioner - Lättläst, Klarspråk och Att skriva för barn 

För att skapa ett bra textmaterial krävs både textriktighet, att läsaren förstår 
textens innehåll och språkriktighet, textens meningsbyggnad, grammatik, 
stavning etc. (Textvård, 2010, s. 5).  

Begrepp som är nära besläktade med varandra och är av relevans för 
mitt arbete är Lättläst, Klarspråk och Att skriva för barn. De bygger 
gemensamt på att informera så att alla förstår, vilket i huvudsak bör vara 
syftet med all information. Nedan sammanfattar jag vad de olika 
begreppen står för. 

Lättläst handlar i grund och botten om att anpassa texter till läsarna, det 
vill säga både den ovana läsaren, nysvensken, dyslektikern, personen med 
funktionsnedsättning med flera (Centrum för lättläst, 2011).  

Klarspråk riktar sig främst till de som har en fullgod läsförmåga. 
Klarspråk ska hjälpa att göra texter klara och tydliga, skrivna på ett 
vårdat, enkelt och begripligt sätt. Klarspråk används främst på 
myndighetstexter (Språkrådet, 2007).  

Att skriva för barn handlar främst om att skriva utifrån deras perspektiv 
– genomgående. Med det menas en vinkel som intresserar dem och ett 
innehåll som de kan identifiera sig med. För att uppnå detta bör man ha 
deras referensramar och förförståelse i beaktning, samt använda sig av 
uttryck och ord de känner igen (Andersson, 2003, s. 12-18). 

 

2.2.3 Textuella grepp för läsbarhet 

Melin placerar lättläst, läsbarhet och begriplighet under samma definition 
(2004, s. 67). Utifrån kriterierna för lättläst skapas läsbarhet. Det handlar 
om att skriva rätt grammatiskt och att skriva så att mottagaren förstår. En 
bra text har rätt struktur, perspektiv och mottagaranpassning (Textvård, 
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2010, s. 6). Ett lyckat informationsmaterial är anpassat utifrån läsaren. 
Nedan följer en redogörelse av tillämpningar för att skapa god läsbarhet 
för barn 10-12 år. Jag förtydligar dessa språkliga rekommendationer med 
exempel från min egen slutartefakt. 
 
En svår text behöver inte betyda en text med svåra ord och ett tungt 
innehåll. Med rätt språkliga grepp kan även komplicerad information bli 
lättläst. Melin listar framförallt fyra grepp som gör en text svårläst: en 
komplex och/eller en informationspackad text är tröttande för läsaren, det 
betyder ofta en text med många substantiv och långa ord (Textvård, 2010, 
s. 47). En abstrakt text är lättläst men skapar ingen kunskap eller förståelse 
och en dålig textbindning skapar en svårläst text (Melin, 2004, s. 68-71). 
Det som istället skapar begriplighet enligt Melin är konkretisering (2004, s. 
72) och detta är ett grepp som premieras av alla litteraturkällor 
(Andersson, 2003, s. 182; Falk, 2003, s. 11; Sundin, 2007, s. 112-113). Här 
följer två konkreta meningar: 
 
”Det här receptet räcker till två mindre glas hälsosam bakteriekultur!”  

”Laktos är sockret i mjölken, alltså mjölksocker.” 
 
Gemensamt hos källorna är även att innehåll ska vinklas utifrån läsaren. 
Den information som angår läsaren bör hamna först i en text och man bör 
använda språkval naturliga för läsaren (se. Andersson s. 10 & analys av 
kpwebben s. 16-19). I exemplet nedan använder jag ord som superfood och 
bra grejer, för att skapa rätt känsla hos läsaren. 
 
”Kokos är lika med superfood! Kokosnöten är full med bra grejer för kroppen” 
 
Ytterligare medel enligt Melin är ett dynamiskt berättande, vilket man 
förstår bättre än en statisk faktaredovisning. Jag skriver till exempel: 
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”Visste du att havre har ett namn? Det heter Kerstin!” 
 
 Istället för mer faktaredovisande:  
 
”Havre har benämningen Kerstin”.  
 
Att anspela på det emotiva, det vill säga att berätta om något specifikt som 
läsaren kan identifiera sig med hjälper läsförståelsen (Melin, 2004, s. 73-
75). Exempelvis: 
 
”Finns det någon av dina vänner som är allergisk mot stenfrukt?” 
 
Stryk allt som inte behövs i texten (Sundin, 2007, s. 96), samt ett stycke blir 
oftast mer lättläst när det inleds med en kärnmening (Textvård, 2010, s. 9). 
Man bör även undvika vänstertyngda meningar och det gör man genom 
att skriva subjekt, verb och sist den tunga satsdelen (Melin, 2004, s. 52f), 
till exempel: 
 
”Var noga med att läsa innehållsförteckningen” 
 
Istället för: 
 
”Innehållsförteckningar ska man vara noga med att läsa” 
 
Cassirer menar att texter med en varierad meningslängd ökar läsflödet, 
medan inskjutna satser kan försvåra för en ovan läsare (2003, s. 70).  
 
”Har du hört talas om korsallergi? Det är när det blir en allergisk reaktion mellan 
två allergiframkallande ämnen. Till exempel om du är allergisk mot björkpollen 
kan du bli allergisk mot äpplen, nötter, mandel, jordnöt, kiwi, päron, stenfrukt, 
potatis och morötter. Det blir en korsallergi!” 
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Skriv med rak meningsbyggnad (subjekt och predikat) och använd 
presens (nutid) i den mån det går (Falk, 2003, s. 12). I receptanvisningarna 
skriver jag: 
 
”Förbered en plåt”  
”Rör samman”  
”Klicka ut toppar” 
 
I Att skriva för barn råder författarna att hellre använda punkt än komma 
och att helt undvika bisatser (Andersson, 2003, s. 181-185). Textforskaren 
Reichenberg menar att man kan använda bisatser om den kommer efter 
huvudsatsen. Det blir då en följdbisats och därmed lättare för läsaren att 
förstå (Textvård, 2010, s. 51). Exempel: 
 
”Men ät i lagom mängd, annars får du ont i magen!” 
 
Reichenbergs forskning visar även att texter är lättare att förstå när de har 
röst och kausalitet (Textvård, 2010, s. 45). Med röst menas ett direkt tilltal 
och en tydlig avsändare. Det uppnår man genom att ha en författarröst 
och genom att ersätta de passiva verben med aktiva, vilket visar vem som 
gör vad.  
 
”Ägg och keso pumpar dina muskler. Nu kör vi!” 
 
Genom att använda personliga pronomen skapas en närhet till läsaren, 
samt ordet ”man” försvinner automatiskt, vilket annars lätt kan skapa 
syftningsfel (vem är man?) (Sundin, 2007, s. 94-95). Genom att tala direkt 
till läsaren kan man förhoppningsvis också få denne engagerad i läsandet 
och budskapet. Även att vara så direkt som möjligt i texten, gör att man 
undviker feltolkningar hos läsaren. Tillexempel: 
 
”Tryck på start”  
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Istället för: 
 
”Sen kan du trycka på start” 
 
Kausalitet innebär att man framhäver orsakssambanden – därför att, 
eftersom och så vidare. Detta gör att texten blir mer sammanhängande och 
logisk. Exempelvis: 
 
”Att vara allergisk mot komjölk betyder att man är allergisk mot protein som 
finns i mjölk.”  

 
När man skriver förklarande är det lätt att bli övertydlig och det kan göra 
att läsaren tröttnar (Textvård, 2010, s. 48). Jag har försökt att förhindra 
detta genom att låta de förklarande delarna genomsyras av lättsamhet och 
roliga detaljer. I exemplet nedan berättar jag om släktet mellan jordnöt och 
lakrits: 
 
”Men jordnöten är egentligen ingen nöt, utan en ärta som tillhör baljväxterna. 
Det betyder att den är släkt med ärter, linser, alla sorters bönor, groddar och 
faktiskt lakrits!” 
  
Att skriva förklarande står även uttryckt i Att skriva för barn: lämna inte 
barn i ovisshet, förklara utifrån de frågor som kan tänkas uppstå hos dem 
(Andersson, 2003, s. 73). Så har jag försökt att arbeta genomgående. I ett av 
de recept jag tagit fram förklarar jag Parisare. Jag vill informera läsaren om 
ordets olika betydelser: 

 
”Parisare kan betyda en person ifrån Paris, en sorts korv eller ett fikabröd. Men 
det kan också vara en läcker smörgås med köttfärs!” 
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Även om texten är anpassad utifrån mottagaren med frekventa och 
vanliga ordval, finns anledning att även ta in nyord, särskilt om texten 
berör ett visst ämnesområde, i detta fall ”Mat”. Barn vill lära sig nya saker. 
Det svåra här är att inte tappa rytm och fart i texten när man förklarar ett 
nytt ord. Ett alternativ är att ha en faktaruta vid sidan om texten 
(Andersson, 2003, s. 14). I gestaltningen väljer jag att ha faktadelar under 
vissa recept, exempelvis ”yoghurtfakta” och ”ostig fakta”. Ordet Celiaki är 
ett krångligt ord som jag väljer att ta med, men som jag också förklarar: 
 
”Vilket svårt ord – Celiaki! 

Istället för celiaki kan man säga glutenintolerans och det betyder att man inte tål 
gluten. Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn.”  
 
Bilder i samspel med text ökar läsbarheten. Bilden ska förstärka textens 
budskap och inte signalera någonting annat, det skapar förvirring (Sundin, 
2007, s. 142). Mina bildval har uteslutande tagits fram utifrån nämnda 
rekommendationer.  

Även siffror kan vara svårtolkade för den yngre målgruppen. En 
lösning kan vara att jämföra en yta, omfång eller mått med något 
definierbart för dem, ”lika stort som en fotbollsplan” (Andersson, 2003, s. 
184: Falk, 2003, s. 12).  

Texten ska även vara strukturerad logiskt samt ha en röd tråd, det är 
annars lätt att uppfatta informationen som lösryckt fakta (Textvård, 2010, 
s. 61). Exempel: 
 
”Visste du att yoghurt bildas när bakterier i mjölken äter upp mjölksockret, alltså 
laktosen. Det gör att mjölksyra bildas och då blir det yoghurt. Lite surare och lite 
tjockare!”  
 
I Rakt på sak! (2008) framtaget av Centrum för lättläst står följande om 
uttrycket i texten: var försiktig i dina ordval, ett ord med flera betydelser 
eller en underförstådd betydelse bör undvikas. Var försiktig med ironi, 



Mälardalens högskola  Sofia Lagerkvist VT2011 

  16 

utgå från läsarens förkunskaper. Humor är ett grepp som kan fånga 
läsaren men också förvirra den. Att använda sig av bildspråk är inte att 
rekommendera, exempelvis metaforer. Även Sundin skriver om detta: 
forskningsstudier har visat att bildspråk kräver att läsaren har bra 
korttidsminne, ordkunskap och förmåga att läsa mellan raderna (2007, s. 
117). Här går min gestaltning ifrån vad rekommendationerna för lättläst 
säger. Jag använder ord med dubbla betydelser och jag använder mig av 
bildspråk. Framförallt gäller detta i rubrikerna, men jag förklarar alltid 
betydelsen i löptexten. Exempel på dessa rubriker är:  

 
”Jordnöten är en lurig nöt!” 
”Internationell ostkaka” 
”Äkta nötfakta” 
”Allergi kors och tvärs” 
 
Jag stödjer dessa val på de slutsatser jag drar från textanalysen (se. s. 18).  

Den lättlästa texten ska väcka ett intresse hos läsaren. Ett sätt är att 
använda sig av provokativa uttryck eller direkta frågor, gärna i rubriken. 
Dessa medel används flitigt i Kamratpostens texter (se. Textanalys nedan). 
Jag har valt att anamma detta i mina texter. 
 

2.3 Textanalys  
Kpwebben (http://kpwebben.se/) är den digitala Kamratposten med 
målgruppen 8-14 åringar. Detta är en tidning med hög trovärdighet och 
relevans för mitt textarbete. Jag anser att Kamratposten har hittat rätt ton 
och tilltal för målgruppen. Det underbygger jag med tidningens 
popularitet, att den återfinns på barn- och ungdomsbibliotek och 
användaraktiviteten på kpwebben. Tidningens upplaga är 50 000 
exemplar och den utkommer 18 gånger om året. Kamratposten har funnits 
sedan 1892 i pappersform och digitalt sedan 2007. Jag har valt att studera 
flera texter på webbplatsen för att urskilja övergripande textuella grepp 
som används. 
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2.3.1 KP på webben 

Kamratpostens texter är aktiva, de använder sig av verb med aktivitet som 
läs, spring, ät, lyssna etc. De undviker passiv form som ”man” och arbetar 
istället med ett du-tilltal och en tydlig författarröst. Texterna har 
genomgående värdeladdade ord, och satserna är ofta direktiva:  
 
”Du missade väl inte Fars dag i söndags? Kanske gav du pappa frukost på 
sängen. Här kommer ytterligare ett sätt att hylla alla pappor. En frågesport! 
Kanske kan du och din pappa göra den tillsammans?” (Andersson, 2010), (se. 
Bild 3, s. 19).  
 
Versaler är återkommande i texterna, direkta frågor finns genomgående 
och skiljetecken används flitigt:  
 
”Är du under 15 år och älskar godis?” ”PROTESTERA MOT DET NYA 
LAGFÖRSLAGET! Tycker du att förslaget är fel?  Skriv RÖR INTE MITT 
GODIS! i kommentarfältet.” (Persson, 2011), (se. Bild 2, s. 19).  
 
Berättarperspektivet är subjektivt i vissa fall (se. Bild 2, s. 19. ”Rädda 
lösgodiset!”), och objektivt i de faktabaserade artiklarna (se. Bild 4, s. 19. 
”Svampens dag”). Styckena är oftast korta, bisatser undviks för det mesta 
och i artiklarna finns underrubriker. De använder ungdomliga och 
talspråkiga uttryck som ”najs” istället för ”gilla”. De skriver överlag 
konkret och förklarande: 
 
”Cupcakes är som muffins med topping på. Toppingen kallas ofta för frosting. 
Ordet cupcake betyder koppkaka. Det kommer från att man från början gjorde 
cupcakes i koppar.” (Baka roliga cupcakes!, 2011), (se. Bild 1, s. 19).  
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För att beskriva en yta använder de sig av begrepp som läsaren kan 
identifiera sig med istället för siffror ”Området den täcker är nämligen lika 
stort som 30 fotbollsplaner!” (Auer & Palmqvist, 2010).  
 
Stilen på rubrikerna är oftast på en fonetisk nivå, vilket betyder att de 
arbetar med rytm, ljud och tonhöjd (Cassirer, 2003, s. 53-56), exempelvis: 
 
”Smarriga smoothies”  
”Snask utan snusk”  
”Värsta schlagermyset” 
”Super-semlor!” 
 
Stilvalören på rubrikerna har ofta både styrka, aktivitet och expressivitet, 
ett stildrag som fångar läsarens intresse (Cassirer, 2003, s. 75f).  
 

2.3.2 Slutsats av textanalys 

Kamratpostens texter följer inte uteslutande rekommendationerna för 
lättläst (se. 2.2.3 Textuella grepp för läsbarhet). Vad gäller meningsbyggnad, 
grammatik, struktur etc. skriver de enligt de teorier jag har redogjort. Vad 
gäller uttryck och stil frångår de rekommendationerna om framförallt 
bildspråk, humor och ironi. Min slutsats från detta är att det humoristiska 
tilltalet fungerar eftersom innehållet oavkortat är riktat till barnen. 
Kamratposten använder bekanta ord och ett innehåll väsentligt för 
målgruppen. Kamratpostens erfarenhet av att skriva till 8-14 åringar ser 
jag som ett riktmärke till att deras val av ton och tilltal fungerar för denna 
målgrupp. Därmed väljer även jag att tillämpa humoristiska inslag i mitt 
gestaltningsarbete. 

 



Mälardalens högskola  Sofia Lagerkvist VT2011 

  19 

 

 

 

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4

Bild 1



Mälardalens högskola  Sofia Lagerkvist VT2011 

  20 

3. Metodval 

Jag behöver uppnå en förståelse för målgruppens inställning till mat och 
ätande för att veta att den information jag tar fram är aktuell och väsentlig 
för dem. Jag vill veta hur de ser på mathållning, vad som är nyttigt eller 
inte nyttigt, hur de umgås kring mat, vem som lagar maten hemma och 
om familjen köper mycket färdiglagat etc. De frågor jag ställer till 
målgruppen rör inte informationsdesign, men är nödvändiga för att jag 

ska få en förförståelse och lyckas anpassa artefakten på bästa sätt. Jag ska 
arbeta med kvalitativa metoder, vilka representeras av närhet till källan, 
djup, förståelse och totalsituation (Holme & Solvang, 2006, s. 78-79). 
Utifrån det metodvalet är det min uppfattning och min tolkning av 
informationen som får bygga grunden till textinnehållet (Holme & 
Solvang, 2006, s. 76).  I mina metodval arbetar jag med respondenter, det 
vill säga förstahandsupplysningar - de berättar utifrån sig själva.  
 

3.1 Fokusgrupp 
Denna metod har till syfte att ge svar och kunskap om 
undersökningspersonens värld och liv. Genom att använda fokusgrupp 
med personer ur målgruppen får jag hjälp att besvara vilken information 
som är intressant för dem. Resultatet av detta kan hjälpa mig att skapa en 
läsvärd text.  

En fokusgrupp bygger på att man samtalar med en eller flera grupper 
om ett specifikt tema, en gruppinteraktion kring ett ämne som forskaren 
bestämt (Ekström & Larsson, 2010, s. 79). Holme & Solvang menar att man 
här snarare ska tänka samtal än intervju. Det är framförallt 
respondenterna som ska leda samtalet, och genom att aktivt lyssna och 
vara uppmärksam ser man till att de frågor man har kommer till ytan 
(2006, s. 99-101, 105).  
 
Inledande sade jag till fokusgrupperna att de skulle se vårt möte som ett 
samtal om mat och inte som en intervju. En svårighet kan ändå vara att jag 
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som utomstående stör gruppdynamiken, eftersom jag leder samtalet in på 
specifika områden. Ekström och Larsson menar att en intervjumanual kan 
vara till stöd för samtalet (2010, s. 83), vilket jag också valde att ha (Bilaga 
1). Viktigt att tänka på med fokusgrupper är att alla ska bli hörda och att 
alla åsikter framträder. Ekström och Larsson menar att rollen som forskare 
kan bli svår när man både ska leda samtalet, lyssna, styra in samtalet på 
olika områden, stimulera till nya diskussioner, vara opartisk och samtidigt 
engagerad (2010, s. 83-84). Även Bergström m.fl. menar att forskarrollen 
kan kännas övermäktig och tvådelad om man inte hinner med att både 
vägleda och observera (2010, s. 187). Författarna konstaterar även från sin 
egen studie att arbetet med barn tar tid, de ställer mer frågor än vuxna och 
de tappar lätt koncentrationen vilket påverkar hela gruppens fokus. Att 
barn lätt tappar fokus var något jag personligen upplevde. Under våra 
sammankomster räckte det att jag tittade i mina papper för att de skulle 
börja prata om någonting annat. Bergström m.fl. rekommenderar ett 
gruppantal på mindre än 7-8 stycken när man arbetar med barn (2010, s. 
187). Detta tog jag i beaktning och valde därför att jobba med grupper om 
3-6 stycken.  
 
Björn Häger skriver i boken Intervjuteknik att barn har mycket att berätta 
men de behöver tid för att tänka. De kan ibland ta omvägar i sina 
resonemang och svarar ofta ’Jag vet inte’, antagligen för att de inte är vana 
att bli tillfrågade av en person de inte känner. Viktigt är att möta och 
tilltala barnet som en jämställd. Självklart ska man anpassa sig till barnets 
nivå men inte med en barnslig ton. Det är viktigt med konkreta frågor och 
att undvika abstraktioner för ett bra resultat (2007, s. 193-195). I mötet med 
mina fokusgrupper upplevde jag en stor variation i mognad, kunskap och 
uppförande. Generellt var barnen 10-11 år självsäkra och pratsamma, 
medan 12 åringarna, framförallt tjejerna, var lite mer avvaktande och 
tuffa. 
 
En nackdel med fokusgrupp är att de kan svara som de tror förväntas, 
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samt att jag som forskare kan tolka situationen fel (Holme & Solvang, 
2006, s. 94). Jag upplevde inte att de grupper jag träffade svarade utifrån 
vad de trodde jag ville höra. Generellt för alla grupper var att samtalet 
kändes enkelt och lättsamt. Jag upplevde situationen som bekväm och att 
deltagarna förde en öppen dialog med varandra och med mig. Självklart 
finns det alltid vissa personer som är mer dominerande än andra, men i 
min roll som forskare insåg jag värdet av att låta alla komma till tals. Det 
resulterade i att jag ibland tilltalade en viss deltagare för att se vad just 
denna tyckte.  

Jag fann inga hinder av att använda mig av fokusgrupp. Jag fick 
snarare den bästa informationen om vad denna målgrupp kan och vill lära 
sig om mat. Fokusgrupp var ett bra metodval, då jag upplevde att barnen 
fann stöd och mod i varandra, något som annars hade kunnat vara ett 
problem i en enskild intervju. 

 
3.1.1 Urval Respondenter – Material 

Fokusgrupperna bestod av barn från mellanstadiet 10-12 år (där vissa fyllt 
13), från en skola i centrala Stockholm. Urvalet i grupperna var min 
målgrupp och är därmed ändamålsenligt (Ekström & Larsson, 2010, s. 82). 
Jag ville att mötet med fokusgruppen skulle ske i en miljö de känner sig 
trygga med, vilket gör att skola eller fritids känns som naturliga platser. 
Där finns även en möjlighet till stöd och resurser från vuxna, 
pedagogerna, som känner dem väl. Detta är något som Bergström m.fl. 
rekommenderar efter sina studier med barn i fokusgrupp (2010, s. 188). 
 

3.1.2 Tillvägagångssätt 
Via Sofia skolans hemsida valde jag ut tre personer som var 
representanter för min målgrupp, en studieledare för årskurs 4-6 och två 
fritidspedagoger. Jag kontaktade dem via e-post där jag presenterade mig 
själv och mitt arbete. Jag fick snabbt ett positivt svar av fritidspedagog och 
lärare Synnöve Silverberg, och jag bifogade i nästkommande e-post ett 
brev till föräldrarna (Bilaga 2).  
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3.1.3 Utförandet 

Vid själva utförandet av fokusgrupperna, infann jag mig på 
”Fritidsklubben” för att ta emot barnen efter skoldagen, tillsammans med 
fritidspedagog Synnöve Silverberg. Jag erbjöd hembakad kaka och saft i 
utbyte mot en stunds prat om mat. Det resulterade i tre fokusgrupper i 
åldern 10-12 år, tjejer och killar. Barnen hade varierad nationalitet, 
familjeförhållanden, intressen, kön och ålder. Det är bra att ha en 
variationsbredd för att skapa ett stort informationsinnehåll (Holme & 
Solvang, 2006, s. 104).  

Jag fick tillgång till ett arbetsrum där jag kunde sitta avskilt med 
deltagarna. Jag presenterade mig utförligt och beskrev varför jag var där 
och vad mitt syfte var med detta. Jag utgick från min intervjumanual med 
frågor, men försökte i möjligaste mån att föra ett fritt samtal. Fikat bjöds 
efter diskussionerna, vilket jag klargjorde innan vi började. Tiden med 
respektive grupp tog cirka 20-30 minuter. Jag spelade in ljudet vid 
samtalen.  
 
Nästkommande tillfälle var jag närvarande vid en 6:e klass bildlektion. 
Läraren Synnöve presenterade mig för klassen och jag fick förklara mitt 
syfte med närvaron och att jag sökte frivilliga deltagare. Hela klassen ville 
medverka och för att hinna prata med alla blev jag tvungen att korta tiden 
för samtalen. Det resulterade i cirka 15 minuter per fokusgrupp, totalt tre 
grupper med sex personer i varje. 

Allt som allt har jag haft möjlighet att diskutera mat med 29 barn 10-12 
år gamla, under 4. Empiri sammanfattar jag slutsatserna i från detta.  

 

3.1.4 Etiska ställningstaganden 

När man arbetar med barn gäller särskilda etiska regler och särskilda 
regelverk har utformats för att skydda barnen i forskningsprocessen. I 
stadgarna för barns rättigheter säger Europarådet, Europaparlamentet och 
FN att ”barn skall få forma egna uppfattningar om det som berör dem, 
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uttrycka dessa fritt och att vuxna bör respektera dessa uppfattningar”. För 
att minska kravet på vårdnadshavarens samtycke valde jag att möta 
fokusgrupperna på skolan och jag valde att inte videofilma samtalen. 
Dessa variabler gör att kravet på vårdnadshavarens godkännande inte blir 
lika starkt (CODEX – regler och riktlinjer för forskning, 2011). Jag valde 
dock att berätta om mitt examensarbete för föräldrarna två veckor innan 
jag besökte skolan, samt bad om deras godkännande.  

Självklart informerades fokusgrupperna om mitt syfte och mål med 
forskningen. Jag poängterade att de när som helst i processen kunde 
avsluta sin medverkan. Etiska krav utgör inte gränser för forskningens 
frihet men gränser för vad vi bör forska om. Det viktigaste att ha i åtanke 
är den enskilda människans värde (Holme & Solvang, 2006, s. 33). 
 

3.2 Kvalitativ intervju 
Jag valde att utföra en kvalitativ intervju med Anne-Marie Hovstadius. 
Tillsammans med Anna Lind Lewin är hon initiativtagare till ”Barnens 
egen matskola” (http://www.barnensmatskola.se/). I deras projekt mötte 
de cirka 15-20 000 barn från norr till söder i åldrarna 9-13 år. Projektet 
inleddes för sju år sedan med målet att föra svensk matlagning tillbaka in i 
köken och upplysa målgruppen (9-13 år) om var råvarorna kom ifrån – 
från gård till bord. Deras projekt skulle bygga på lust och nyfikenhet. 

Genom att ta del av hennes erfarenheter, kan jag hitta vägar till min 
egen gestaltning. Ekström och Larsson menar att den kvalitativa intervjun 
är en bra metod för att utröna den enskilda personens uppfattningar och 
erfarenheter (2010, s. 54). Syftet enligt dem är att få kunskap från den 
intervjuade, eftersom den står för merparten av informationsutbytet (2010, 
s. 56). Vilket är min huvudsakliga anledning till att intervjua Anne-Marie, 
för att få en inblick i hennes erfarenheter och kunskaper.  

Jag anser detta metodval som ett bra komplement till mina 
litteraturstudier för att nå läsbarhet och arbetet med fokusgrupper för att 
nå läsvärde. 

  



Mälardalens högskola  Sofia Lagerkvist VT2011 

  25 

3.2.1 Utförandet 

Jag tog i ett tidigt skede av mitt examensarbete kontakt med Anna Lind 
Lewin eftersom jag såg henne och hennes kollega Anne-Marie Hovstadius 
som två inspiratörer i arbetet med och för barn om mat. Jag presenterade 
mig och mitt arbete och varför jag var intresserad av att möta just någon 
av dem. Eftersom det var Anne-Marie Hovstadius som utformat texterna 
till barnen, ansåg jag henne som mest relevant för intervjun. 
 
Jag genomförde intervjun på Anne-Maries nuvarande arbetsplats ”Visit 
Sweden”. Under drygt en timme förde vi ett samtal om barn, mathållning, 
traditioner, Anne-Maries erfarenheter och vad mina slutsatser blivit 
utifrån mötet med fokusgrupperna. Jag hade en intervjumanual (Bilaga 3) 
som grund för mötet, men vi förde snarare ett avslappnat samtal som 
belyste de områden jag sökte information om. Sammanfattning och 
slutsats utifrån detta samtal beskrivs under 4. Empiri. 
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4. Empiri 

Nedan följer mina resultat av de kvalitativa metoderna. Jag anser att mitt 
material har trovärdighet. Det beror på att allt material från 
fokusgrupperna finns inspelat och intervjun med Anne-Marie Hovstadius 
har sammanställts och godkänts av henne själv.  

 
4.1 Analys och tolkning av fokusgrupper 
Analysen från fokusgrupperna ska identifiera kontexter, mönster, jämföra 
åsikter, se betydelsefulla uttalanden, oenigheter och samstämmigheter. 
Utifrån denna information görs en samlad tolkning och slutsatser kan dras 
(Ekström & Larsson, 2010, s. 84).  
 
Samtalen med fokusgrupperna kan sammanfattas med att om det finns ett 
intresse för mat hemifrån, så finns det ofta ett intresse och en kunskap om 
mat hos barnen. En glädjande slutsats är att en övervägande del av de 
respondenter som deltog tillbringar mycket tid i köket. Även om de inte 
hjälper till med matlagningen, så kanske de dukar eller gör sina läxor där.  
 
”Jag är i köket hela tiden” (Tjej 11 år) 
 
”Jag brukar jobba där med läxor och sånt” (Kille 11 år) 
 
Nedan sammanfattar jag resultaten från fokusgrupperna med 
uppdelningen: Matvanor, Nyttig och onyttig mat, Kunskaper i köket, Mat 
och media, Godis, Allergi och Förslag på vad som bör finnas på en 
webbplats. 
 

4.1.1 Matvanor 

I stort sett alla deltagare äter kvällsmat tillsammans med familjen och 
frukost tillsammans på helgerna. Både mamma och pappa lagar mat och 
föräldrarna är ofta bra på olika saker.  Lunchen i skolan är ingen favorit, 
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särskilt inte fisken. Killarna i 6:e klass säger att de ibland går till den 
närliggande butiken och handlar om skolmaten inte är bra.  

Vad gäller frukost är det överlag så att de yngre barnen 10-11 år äter 
frukost men oftast inte mellanmål. En av tjejerna i 4:e klass säger att man 
måste äta frukost ”Annars orkar man inte med dagen”. Fokusgrupperna med 
5:e och 6:e klassare visar att det är flera som inte äter frukost, eftersom de 
inte är hungriga direkt på morgonen.  
 
”Mamma får tvinga i mig frukost på morgonen. Det är äckligt att äta frukost på 
morgonen” (Tjej 12-13 år) 
 
För killarna i denna ålder är det istället extra viktigt med mellanmål. 
Mellanmålet för dem består oftast av lagad mat, ”Köttbullar och makaroner” 
som de tillagar själva. De äter sedan ytterligare en varm måltid med 
familjen några timmar senare. Enligt dem ”Så vi blir stora och starka” (Kille 
12 år). Om de tycker att det är kul att laga mat, svarar de ”Helt ok”. 
 
Favoritmaten hos i stort sett alla deltagare är sushi, fondue, pizza, tacos, 
thaimat, kött och grillat. Det intressanta här är att ingen nämner någon 
traditionell svensk mat som favorit. Den maträtt som oftast står på 
matbordet hemma är ”Spaghetti och köttfärssås”. Överlag föredrar denna 
målgrupp kött framför fisk. De flesta tycker om fisk, men fisken i skolan är 
”äcklig” och hemma äter de inte fisk så ofta.   
 

4.1.2 Nyttig och onyttig mat 

Vid frågan om nyttig mat säger övervägande ”Grönsaker”. Även rätter 
som sushi, wok och pastasallad kategoriseras som nyttigt. Skräpmat är 
hamburgare, pizza och fet mat. Här nämner också några personer 
”friterat”. De flesta är överens om att den dåliga maten är den färdiglagade 
maten och särskilt den från snabbmatsrestauranger. I alla fokusgrupper 
säger de att hamburgare kan vara nyttigt om man gör egna hemma, med 
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mycket kött och grovt bröd. Kommentarer som kom i samtal om nyttig 
mat var: 
 
”Vi har alltid nästan sallad såhär till maten”.  (Tjej 10 år) 
”Är risgrynsgröt nyttigt eller onyttigt?” 
”Bruna bönor är nyttigt men äckligt, jag är allergisk mot bönor känns det som” 
”En sak som inte är nyttigt det är ju friterade potatisar. Det är det onyttigaste”  
”Alla lärare har typ ett berg av grönsaker och så lite mat i mitten. Alla barn har 
typ såhär jättelite sallad som ligger under maten”. (Killar 11 år) 
 
Färdigmat äter de oftast om föräldrarna inte är hemma och de själva ska 
laga maten. Snabbmat köper de flesta familjer bara om de kommer hem 
sent på kvällen, högst en gång i veckan. I sådana fall är det oftast pizza, 
thaimat eller sushi. Ett par deltagare med föräldrar som skiljt sig säger att 
när de är hos den ena föräldern äter de bara färdigmat. 

De flesta tror att pasta är bra mat att äta om man sportar och är aktiv. 
De säger även kött, ägg och keso med frukt. 
 

4.1.3 Kunskaper i köket 

Här märker jag en viss skillnad i självförtroende i de olika grupperna. Den 
första fokusgruppen med 5:e klassare ger ett säkert intryck när de berättar 
om sina färdigheter i köket. De tycker att de är bra på att laga mat och på 
att baka, samt att det är kul. Överlag i fokusgrupperna gillar både tjejer 
och killar att baka. Populärt är att hitta på egna recept.  
 
”Jag och min kompis Tilde brukar baka efter skolan, vi brukar baka muffins, 
chokladrutor, bröd och ganska mycket” (Tjej 11 år). 
 
”Jag tycker att det är också roligt att baka” (Tjej 10 år). 
 
Några av deltagarna säger att de inte får göra så mycket som de skulle 
vilja i köket. Kille 11 år:    
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”Min mamma säger liksom såhär: Nej du får inte laga mat, du får göra sallad, jag 
bá Okej… Jag vill laga riktig mat”.   
 
Vanligaste sysslorna de får hjälpa till med hemma är att göra sallad, duka 
och koka pasta. Ett par tjejer i 6:e klass har en dag i veckan när de ska göra 
mat till resten av familjen.  
 
”Alltså typ ibland säger mamma att den här veckan får du laga mat, och då typ 
gör jag det” (Tjej 12 år). 
 
På frågan om de brukar laga mat, säger de flesta ”ibland”, mest om 
föräldrarna inte är hemma. En kille i 6:e klass säger ”När jag kommer hem 
efter skolan lagar jag mat”, ”Samma här” instämmer resterande i gruppen. 

Några berättar att de har en dag i veckan som de hjälper till med 
disken. En annan deltagare berättar om att familjen får varsin dag i veckan 
som de får önska kvällsmat: 
 
”Jag vill ha kött, min brorsa vill ha pasta, min mamma vill ha sallad och min 
pappa vill ha pannkakor liksom” (Kille 11 år). 
 
Av tjejerna i 6:e klass var det en stor variation i vilka som kunde och 
tyckte om att vara i köket och vilka som inte hade ett intresse av att vara 
där överhuvudtaget.  

Alla fokusgrupper sa att de lärt sig att laga mat från sina föräldrar och 
att mamma och pappa oftast är ”bra på olika saker”.  
 
”Det beror på vilka föräldrar man har, dom som tycker om att laga mat. Det finns 
vissa som inte tycker om att laga mat som köper snabbmat” (Kille, 12 år). 
 
En deltagare hade lärt sig att laga mat från sin storasyster och killarna i 6:e 
klass sa att de lärt sig själva. Några hade lärt sig lite från hemkunskapen i 
5:an. 
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4.1.4 Mat och media 

Även om deltagarna är eller inte är intresserade av mat tittade 
övervägande på ett eller flera matprogram på tv i underhållningssyfte. Att 
hämta recept på internet var inte främmande för dem, framförallt inte 
recept till desserter och bakning. Det hände även att föräldrarna hämtade 
recept på internet. Kokböcker fanns i hemmet, men användes inte så ofta. 
Några av deltagarna hade även mattidningar hemma som de ibland 
bläddrade i . 
 

4.1.5 Godis 

Av de yngre deltagarna åt de flesta bara godis på helgen, framförallt 
lördagar. Killarna i 6:e klass sa att de åt godis minst tre dagar i veckan. En 
tjej i 5:e klass sa: 
 
”Jag har godisförbud… Jag vill, jag vill inte bli fet”.  
 

4.1.6 Allergi 

Överlag har de flesta deltagarna en bra kännedom om de vanligaste 
matallergierna. De vet vad man är allergisk mot om man är laktos- och 
glutenintolerant, men inte varför man är det. En av deltagarna är allergisk 
mot alla stenfrukter och en annan mot skaldjur. Det finns ett intresse hos 
dem att veta mer om allergier eftersom merparten av deltagarna har 
någon allergi själva eller har någon i sin närhet som har det. 

 

4.1.7 Förslag på vad som bör finnas på en webbplats 

Kommentarer till vad som bör finnas på en webbsida om mat för dem:  
 
”Hur man lagar sushi”  
”Hur man gör till exempel allting”  
”Vad man ska ha för utrustning till… Om man ska ha kniv och så”  
”Hur man ska skära” 
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”Hur man lägger upp”  
”Bilder är bra” 
 (Tjej och killar från 5:e klass)   
 
”Sånt som man behöver och får göra ibland själv” 
 ”Ganska lätta recept”  
”Jag tycker att det är roligt med såhär upplägget… det är en ganska stor del av 
det liksom”  
”Att pynta det tycker jag såhär också om, till exempel med citronskal”  
(Tjejer 4:e klass) 
 
”Hur snabbt det går”  
”Snabbmat fast nyttigt”  
”Vad man ska äta innan träning”  
”Nåt som går snabbt och enkelt”  
(Tjejer i 6:e klass) 
 
”Snabbt och gott”  
”kakor och bullar och sånt”  
(Killar i 6:e klass) 
 

4.2 Analys och tolkning av kvalitativ intervju 
Anne-Marie Hovstadius har arbetat 20 år som marknadschef och är i 
botten marknadsförare. Hon har även gått en journalistisk utbildning och 
har ett brinnande intresse för att skriva. Idag jobbar hon som projektledare 
för ”Det nya matlandet Sverige”, (http://www.regeringen.se/sb/d/12806).  
 
Anne-Marie Hovstadius och Anna Lind Lewin identifierade på varsitt håll 
problemet med ökad barnfetma. Stressade och hårt arbetande föräldrar 
och förlusten av det svenska matarvet, till förmån för snabbmat och 
”Gorbys piroger”. Tillsammans startade de projektet ”Barnens egen 
matskola” som ett led i att på ett lustfyllt sätt engagera barn i matlagning. 
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Ingen av dem trodde på att väcka ett intresse eller skapa kunskap genom 
pekpinnar, utan riktmärken för arbetet var ”lust och nyfikenhet”. Projektet 
startade med en tävling i Mellansverige: ”Gör mos av en knöl!”, en seriös 
tävling med professionella domare. Inga av de två trodde på att möta 
barnen på någon mindervärdig nivå, utan på att barn vill bli mötta som 
individer.  

I skapandet av texter till denna målgrupp arbetar Anne-Marie 
oavkortat utifrån nyfikenhet, ”Vad är intressant att veta? Vad vill man veta?” 
Hon såg även i mötet och i samtalen med tusentals barn att de ställer 
konkreta frågor, alltså vill de ha konkreta svar. 
 
 ”Barn vill veta logiska resonemang, ta exempelvis potatis: finns det olika sorter? 
Hur många finns det? Hur odlar man potatis? Hur gör man potatismos? Detta 
gäller för all typ av text, fakta eller recept, skriv i den ordning det kommer”.  
 
Anne-Marie poängterar att man måste möta och tilltala barnen som 
jämställda, en barnslig ton går inte hem. Anne-Marie anser att 
Kamratposten är ett bra riktmärke för detta tilltal, ”de skriver till barnen om 
viktiga och svåra saker på ett enkelt och rakt sätt”. 
I samtalet med Anne-Marie fick jag belägg för det problemområde jag 
angett, ”Brist på lättillgänglig och effektiv information om sund mat till barn 10-
12 år”.  Hon precis som jag vill hitta en informationskanal som når barnen 
och väcker ett intresse och en kunskap om sund mat som enkelt kan 
tillagas hemma.  
 

4.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis ser jag att webbsidan bör innehålla snabba, enkla, 
goda och nyttiga recept. Det ska även finnas bilder till recepten. Bilderna 
får gärna vara estetiskt tilltalande, då kommentarer från fokusgrupper 
visade att det är viktigt hur maten ser ut. Webbsidan får gärna innehålla 
recept på bakning eftersom det är en uppskattad syssla hos målgruppen. 
För att inte gå i från mitt syfte med att skapa ”sund mat”, utformar jag 
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recept till bakning med ett hälsotänk, det vill säga inte bara med 
ingredienser som smör, socker och vetemjöl. Webbsidan bör även 
innehålla bra mellanmål att äta innan aktivitet eftersom det efterfrågas av 
framförallt 6:orna. 

Utifrån intervjun med Anne-Marie tar jag med mig att texten ska väcka 
lust och nyfikenhet. Att skriva det som är väsentligt att veta, att skriva 
med logiska resonemang och att skriva lustfyllt, inte barnsligt. 

Nedan sammanfattar jag en lista över vad jag särskilt bör tänka på i 
mitt gestaltningsarbete: 
• Vilka redskap som behövs vid tillagning av recept (ex. kniv, 

skärbräda) 
• Tidsomfång (hur lång tid receptet tar, helst snabbt) 
• Recept som de klarar att göra själva 
• Bilder till recept, både för att väcka lust och som tips på hur rätten 

kan presenteras. 
• Vad man ska äta innan man går och tränar (bra mellanmål innan 

aktivitet)  
• Recept med få ingredienser 
• Ingredienser (råvaror) som är vanliga i ett hushåll (ex. ägg) 
• Alla recept med hälsa och välmående i fokus 

 
För att uppnå mitt mål med att vara kunskapsgivande, har jag tänkt på att 
ha smarta fakta, lätta för målgruppen att ta till sig i ingången till recepten 
eller som separata faktadelar. Textuellt har jag utgått från mina utförda 
litteraturstudier, textanalys och rekommendationer från Anne-Marie: 
skriv med nyfikenhet, logiska resonemang, intresse, lust och möt barnet 
som en individ. 
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5. Gestaltning 

Slutsatserna av min insamlade empiri och teori utgör grunderna för detta 
gestaltningsarbete.  

Eftersom min gestaltning rör barn 10-12 år och deras mathållning, krävs 
kännedom om näringsrekommendationer för denna målgrupp. Jag har 
funnit mina främsta källor i Livsmedelsverkets näringsrekommendationer 
i från 2007 (Bra mat i skolan, 2007). Utifrån dessa rekommendationer 
tillsammans med respondenternas intressen och önskemål, samt min egen 
kunskap i mathållning har recept framtagits.  

Med mitt informationsmaterial vill jag väcka ett intresse, förmedla 
kunskap och bidra med användbara recept. 
 

5.1 Uppbyggnad och innehåll 
Sidan får titeln ”Kung i köket!”. En titel som anspelar på humor och 
bildspråk. Titeln är inte skapad för att signalera ett specifikt 
genusperspektiv. ”Kung” representerar att man är bra på någonting och 
fokus i titeln är ”ung”.  

Webbsidan kommer att ligga under ica.se/buffe/. På Buffés hemsida 
återfinns idag undermenyerna ”Testlagarna”, ”Rekvisita i Buffé” och ”Sök 
Bufférecept”. De ligger i navigeringen till vänster (se bild nedan), där 
”Kung i köket!” ska återfinnas. 
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Går man sedan in på ”Testlagarna” finns ytterligare sex undermenyer, 
vilka är personnamnen på testlagarna, dessa ligger centrerat på sidan (se 
bild nedan).  
 

 
 
På ”Kung i köket!” vill jag ha fyra undermenyer. Mottagarna 10-12 år vill 
ha ett innehåll med snabba, goda, enkla recept, bra mellanmål och recept 
med bakning. Flertalet av deltagarna har favoriträtter som sushi, pizza och 
hamburgare. Utifrån dessa fakta har jag valt att ha följande innehåll: 
 

• Snabbt Enkelt Gott – Smoothie, internationell ostkaka och 
kesoplättar.  
Förslag som inte gestaltats: dubbeldäckare (sandwich), varma äpplen 
med keso och kanel, vaniljkesella med bär etc. 

• Internationell snabbmat – Parisare. 
Förslag som inte gestaltats: turbopizza, sushi, thaimat etc. 

• Bakdags – havrekaka, kokostopp och matiga muffins. 
• Visste du att – gluten-, laktos- och nötallergi etc. 
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”Snabbt Enkelt Gott” representerar sund mat som barnen snabbt tillagar 
när hungern slår in, eller när sötsug uppstår. Här finns bra 
mellanmålsalternativ till smörgås, fil eller godis.  

Idén till ”Internationell snabbmat” väcktes av att en stor del av 
deltagarnas favoriträtter tillhör just färdigmat från andra kulturer. Min 
tanke är att barnen på ett enkelt sätt kan återskapa varianter av dessa 
rätter hemma, utan att det behöver vara alltför krångligt.  

”Bakdags” kändes som en självklar del eftersom jag tydligt såg 
respondenternas entusiasm och intresse för att baka. Jag tror att intresset 
för bakning är ett resultat av att det med relativt enkla medel snabbt 
resulterar i något konkret. Jag följer självklart mitt mål att skapa recept 
som är sunda och har därför uteslutit allt för sockertäta och feta recept, 
samt valt bort recept med en stor del vetemjöl. Jag har haft barn med 
glutenintolerans och diabetes i åtanke, samt faktumet att barnfetma ökar.  

”Visste du att” är den kategori som representerar kort och enkel fakta 
om mat, lätt att ta till sig och utan att vara tråkig. Grundmaterialet består 
av texter om födoämnesallergi – gluten, laktos, nöt etc.  

Utifrån nedan visade exempel arbetar jag fram formen för recepten. 
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5.2 Bildval 
Att använda bilder i samspel med text har visat sig öka läsbarheten. 
Bilden ska förstärka textens budskap och inte signalera någonting annat 
(Sundin, 2007, s. 142). Jag har försökt att skapa bilder som tydligt hjälper 
till med att förmedla textens budskap och som är estetiskt tilltalande. 
Bilderna till recepten ska vara inspirerande, både för tillredning av rätten 
och på vilket sätt rätten kan presenteras. Bilderna till faktatexterna ska 
framförallt stödja textinnehållet. 
 

 
Bild till recept för kokostopp                Bild till faktatext om stenfrukt. 

 
5.3 Textarbete 
"Det är lika viktigt hur det står som vad det står" (Melin, 2002, s. 7). 
Att producera en text görs ur ett visst sammanhang och utifrån ett visst 
perspektiv (Ekström & Larsson, 2010, s. 153). Jag tror att målgruppen 10-
12 år vill ha en utmaning i sin läsning och har därför valt att använda mig 
av ett visst mått av humor och bildspråk. Jag har arbetat utifrån 
mottagarens perspektiv och försökt att anpassa textmaterialet till en nivå 
och ett språk de känner sig bekanta med. Jag har tagit Anne-Marie 
Hovstadius rekommendationer i beaktning ”att inte skriva barnsligt men att 



Mälardalens högskola  Sofia Lagerkvist VT2011 

  38 

skriva med lust och nyfikenhet”. 
 

5.3.1 Recept 

Recepten är uppbyggda efter grundmallen rubrik, kort informativ ingress, 
redskap, tid, mängd, ingredienslista, tillredning och tips. 

 
Rubriken har till syfte att väcka ett intresse och locka till fortsatt läsning. 
Målet är att skapa nyfikenhet ”Varför är havre bäst i test?”. Svaret på 
rubriken besvaras i ingressen och på ett kortfattat och enkelt sätt har 
kunskap förhoppningsvis förmedlats.  

Havre - Bäst  i  test!
Havre vinner priset för bästa 

sädesslag. Havre är bra för hjärta, 

blodkärl och det motverkar 

!"#$%%$&!'"()*'+,*-.().!/&0*
Havre kommer från länderna runt 

Medelhavet. Till Sverige kom det på 

1700talet. 

Visste du att havre har ett namn? 

Det heter Kerstin!

REDSKAP: Ugnsplåt, bakplåtspapper,

bunke, slev, decilitermått, 2 teskedar.

TID: 30 minuter

Cirka 14 st 
4 1/2 dl havregryn

1/2 dl rörsocker strö

123*45*#6&$"4(*7%-)*
1 ägg

1/2 tsk bikarbonat

1 tsk kanel

!"#$%&#'()&#*+#$),&-.)./&0
1. Sätt ugnen på 180 grader.

2. Förbered en ugnsplåt med bakplåtspapper.

3. Blanda ingredienserna till en smet. 

4. Klicka ut små kakor med hjälp av 2 teskedar.

80*9)6+/*!,':*/$/')"$*%(4*4!"$*;"<)$)*7=*<'&&*4(&*<=)0*
3. Grädda dem mitt i ugnen i ca 12 minuter.

Tips

Den här smeten kan användas som topping till en bär eller fruktpaj. 

Smörj en form och fyll den med bär eller till exempel klyftor av äpple. Strö 

över 1 msk socker och 2 msk potatismjöl (om du har bär). Klicka ut  

havregrynsmeten ovanpå frukten. Ställ i mitten av ugnen cirka 2025 

minuter. Ät med glass, vaniljsås eller grädde. Mums!
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Redskap och tidsangivelser efterfrågades i fokusgrupperna, därför återger 
jag dessa tidigt i receptet, efter ingressen. Detta för att man från början ska 
ta fram de redskap som behövs, samt få en uppfattning om den tid 
tillredningen kommer att ta. 

Därefter informerar jag om mängden som receptet resulterar i (till 
exempel 2 portioner) och därefter listas ingredienserna. Tillredningen av 
receptet väljer jag också att göra som en numrerad punktlista, självklart 
numrerad i rätt och logisk ordningsföljd. Att använda sig av punktlista 
istället för löptext gör innehållet mer överskådligt och lättare för läsaren 
att uppfatta (Sundin, 2007, s. 105). 

”Tips” är skapad för att inspirera till ytterligare utveckling av receptet. I 
vissa recept har jag istället för ”Tips” ett ”Obs” eller kort fakta om 
huvudråvaran, som i exemplet nedan ”Yoghurtfakta”. 

 

 

Snälla  bakterier  i  drickform!

!"#$%&''(%)#((*+%#,%()#-(#..%

/*$01+.2%3#(.%,#+45+%6'.7%&8#%"6'%7$7'%

(197+()#++6$#%/*$01+."+6'-:%

;7.%0<+%+7=79.7.%+<=-7+%.6>>%.,?%)6'"+7%

$>#(%0<>(*(#)%@#-.7+67-1>.1+:%

AB;CDEFG%H>7'"7+%I%#>>.(?%-#''#%)7"%

)687+2%B>>7+%(.#,)687+J%-'6,J%"7=6>6.7+)?..2

K!;G%LIMN%)6'1.7+

!"#$%"&'(#"
O%">%% ,#'6>P/*$01+.

MQO%% @#'#'

M%">%% 0#>>*'

)*+("#$,,-.*/0
M2%C-6,#%@#'#'%*=0%@>#'"#%)7"%0#>>*'%*=0%/*$01+.%6%)687+'2%

O2%K+/=-%9?%(.#+.2%D>#+.%9?%M%)6'1.:%

R2%C7+,7+#%6%$>#(%)7"%(1$+5+2

S#+%"1%6'.7%,#'6>P/*$01+.%07))#%-#'%"1%#',<'"#%'#.1+7>>%/*$01+.%7>>7+%

&>)P5>-2%C)#-(<..%"?%"6'%()**.067%)7"%M%.(-%,#'6>P(*=-7+2%;1%-#'%<,7'%

()#-(<..#%()**.067'%)7"%>6.7%-#+"7)1))#%7>>7+%-#'7>2

B'%()**.067%<+%(*)%7'%5'(-7@+1''2%;7.%(*)%&''(%07))#%7>>7+%"7.%"1%

./=-7+%<+%$*"#(.%$?+%*4.#%#..%@>#'"#%6%*)%"1%1.$?+%4+?'%$+1'"+7=79.7.%*,#'%

(?->#+.2%F+*,#%"6$%4+#):%;1%-#'%.6>>(<..#%7'%)#.(-7"%0#,+7$+/'%7>>7+%!

(*>+*(4+5'%(?%@>6+%"7.%>6.7%)7+%)<..#'"72%;1%-#'%<,7'%0#%>6.7%78.+#%P16=7%
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5.3.2 Faktatexter 

Faktatexterna är uppbyggda utifrån en lockande rubrik, en inledning som 
är intressant och som svarar på rubriken. Det gäller att fånga läsaren från 
början och sedan låta texten få ”guldklimpar”. En guldklimp i texten är 
den del som roar läsaren och som gör att det inte bara blir tråkig läsning. 
Det kan vara ett humoristiskt inslag, en anekdot, skribentens 
berättarglädje etc. (Holst, 2006, s. 34ff). Exempel på guldklimpar i min 
gestaltning är: 
 
”Vissa som är allergiska mot laktos kan ändå äta yoghurt, det beror på att 
laktosen blivit uppäten av bakterierna. Heja bakterier!” 
 
”Men jordnöten är egentligen ingen nöt, utan en ärta som tillhör baljväxterna. 
Det betyder att den är släkt med ärtor, linser, alla sorters bönor, groddar och 
faktiskt lakrits!”  
 
”De som är allergiska mot nötter kan äta frön. Det är bra, för frön är 
supernyttigt! Riktig fågelmat!” 
 
Alla texter har inte humoristiska inslag, detta gäller bland annat Diabetes 
och Celiaki. Här har jag försökt återge informationen på ett enkelt och 
konkret sätt. 
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5.3.3 Slutord 

Genomgående har jag jobbat med rubriker som ska fungera som bra och 
intressanta ingångar. Jag har eftersträvat att skriva konkret och direkt, 
använda ett enkelt språk med rak meningsbyggnad och logiska 
resonemang. Jag har tänkt utifrån kausalitet; förstår läsaren det jag skrivit, 
har jag besvarat alla Varför? Jag har valt att ta med vissa ”ämnesord” som 
kan uppfattas svåra, till exempel ysta, celiaki och råmjölk. Dessa ord är 
med i ett utbildande syfte och jag förklarar ordets betydelse direkt i 
meningen. Exempelvis: 
 
”Ostig fakta  
Keso är en färskost. De runda kornen bildas när mjölken ystas. Ysta är själva 
processen då råmjölken (mjölk direkt från kon) blir till ostmassa.”  
 
Jag skriver genomgående med aktiv form och arbetar utifrån mottagarens 
perspektiv; vad vill läsaren veta och vad tycker läsaren är kul och 
intressant? Jag arbetar med frågor i rubrik och löptext för att skapa en 
dialog och ett engagemang: 
 
”Visste du att havre har ett namn?”  
”Vad blir ditt favoritrecept?” 
”Varför tål jag inte mjölk?” 
”Har du hört talas om korsallergi?” 
”Finns det någon av dina vänner som är allergisk mot stenfrukt? 
 
”Bra är den stil som gör att sändaren når sitt syfte med texten” (Cassirer, 
2003, s. 38ff). För att ta reda på detta väljer jag att utprova mitt material, se 
6. Utprovning.  
 
Självklart har jag bearbetat och provlagat alla recept. 
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6. Utprovning 

För att se att min tolkning av empiri och teori resulterat i en anpassad 
artefakt vill jag utprova mitt material. "Testing throughout the design 
development cycle ensures that the design becomes more and more 
focused toward getting it right" (Baer, 2008, s. 76). Testpersonerna har inte 
mött min gestaltning tidigare och är därmed neutrala inför uppdraget. Jag 
har valt två utprovare utifrån en annan geografisk härkomst än 
fokusgrupperna. Detta för att se att gestaltningen hittat ett tilltal som 
fungerar överlag, oberoende var mottagaren är bosatt. Jag hade önskat att 
prova mitt material på flera personer och från båda könen, men på grund 
av tidsbrist får jag vara nöjd med de två personer som deltar.  

 
6.1 Enskilda testpersoner 
Flicka 12 år från mellanstor stad  
Flicka 12 år från landsbygd 

 
6.1.2 Utförande 
Gestaltningen e-postades tillsammans med ett kort formulär med frågor 
(Bilaga 4). Testpersonerna hade en vecka på sig att läsa materialet och 
provlaga något recept och därefter återkomma till mig via e-post. Det 
fungerade bra att utföra utprovningen på detta sätt via e-post. 
 

6.2 Diskussion med grupp 
Diskussion med nya deltagare från samma skola som tidigare utförda 
fokusgrupper.  

 

6.2.1 Utförande 

Jag träffade frivilliga deltagare som fick läsa mitt material och 
kommentera fritt. Det resulterade i en grupp på fyra stycken 4:e klassare 
och två stycken 5:e klassare från båda könen. Deltagarna ombads läsa tyst 
i några minuter och fråga om det var något de undrade över, för att sedan 
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diskutera materialet. Jag frågade om de förstod hur de logiskt skulle gå 
tillväga i tillredningen av recepten och om något ord var svårt, eller någon 
formulering krånglig. Ett urval av kommentarer från denna grupp var: 
 
”Blender? Vad är det?” 
”Alltså dom här kokostopparna var lätta att förstå, man vet hur man ska göra” 
”Jag fattar inte varför man skriver det?” (ägg och keso pumpar dina muskler) 
”Fina bilder” 
”Det lät lite konstigt med skinka i muffins”  
”Det är matmuffins” 
”Allting var nyttigt. Ingenting var såhär onyttigt”  
”Mat är ju nyttigt” 
”Ganska proffsigt tagna kort” 
 

6.3 Resultat och utvärdering  
Mötet med grupperna visade att mycket av den information jag valt att 
förmedla var ny kunskap för dem. Detta gäller även de enskilda 
testpersonerna, som menade att de lärt sig sådant de inte visste tidigare. 
Exempelvis visste ingen att celiaki var namnet för glutenintolerans, eller 
att jordnöten inte var en nöt. Alla tyckte att texterna var övervägande 
enkla att förstå och att de var korta. Bilderna till recepten fungerade som 
inspiration och flera blev väldigt sugna på att prova olika recept. Även 
bilderna till faktatexterna var uppskattade. En kille i 4:e klass tyckte att 
allting var ”nyttigt”, vilket jag inte ser som negativt. Det han syftade på 
som nyttigt var varianter av mellanmål – kesoplättar och matmuffins, 
vilka enligt mig bör vara hälsosamma, men för den sakens skull goda. 
Dessvärre är uppfattningen ofta hos barn att ”nyttigt är lika med äckligt”. 
Det anser jag visar på att det är en brist på bra information med goda och 
hälsosamma recept till denna målgrupp.  

Samma kille som tyckte det mesta var nyttigt tyckte också att det var 
konstigt att det stod ”ägg och keso pumpar dina muskler”. När jag frågade 
vad det var han inte förstod, visade det sig att problemet inte var att förstå 
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att råvarorna var bra för musklerna (om man till exempel vill äta ett bra 
mellanmål innan träning), utan helt enkelt som han uttryckte sig ”Jag fattar 
inte varför man skriver det”. Eftersom jag inte fick andra kommentarer på 
just detta uttryck, låter jag det vara som det är.  

Recepten var uppskattade och enkla att följa ansåg en övervägande del 
av barnen. Utifrån de enskilda testpersonerna som även tillagat några av 
recepten var de överlag positiva, både vad gäller bild, text och recept.  

 
6.3.1 Bearbetning 
Efter kommentarer från både enskilda testpersoner och från gruppen 
väljer jag att skriva ¾, istället för 0,75 i ingredienslistan. Det visade sig att 
alla tyckte det var enklare om man skrev i delar istället för decimal.  
 
Första versionen:  Andra, bearbetade versionen: 

 
 
Jag väljer även att förtydliga ordet Blender eftersom jag fick en fråga om 
dess betydelse. Jag skrev från början en förklaring inom parentes, men 
väljer nu att göra det ännu tydligare med hjälp av ett tankestreck.  
 
Första versionen:  Andra, bearbetade versionen: 
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7. Diskussion och Återkoppling  

Under åtta veckor har jag haft målet att ta fram ett informationsmaterial 
som ska locka till läsning och handling, samt väcka ett intresse för 
hälsosam och god mat hos mellanstadieelever. Mitt syfte som textdesigner 
har varit att skapa målgruppsanpassade texter till 10-12 åringar. Jag har 
arbetat med text och bild i samverkan för att både skapa läsbarhet och 
läsvärde. Jag startade mitt projekt utifrån frågeställningarna: 

- Hur kan man förbättra informationen om mat till barn? 

- Hur kan jag öka kunskapen om vad som är sund mat? 

- Vilken information efterfrågas av barnen, vad vill de veta? 

- Hur skriver jag så att barn blir intresserade? 

- Hur skriver jag så att barn förstår? 
 
För att förbättra informationen om mat till barn fann jag webben som den 
mest lämpade kommunikationskanalen. Eftersom min ambition har varit 
att jobba med en gestaltning som ska komma till samhällsnytta, var min 
önskan att hitta ett redan befintligt forum där mitt textmaterial skulle 
kunna verka och få möjlighet att möta målgruppen. Under 1.8 Motivering 
av medium, motiverar jag mitt val av kanal och under 1.9 Uppdragsgivare 
utvecklar jag min idé om att göra verklighet av arbetet. 
 
Hur ska jag då kunna öka kunskapen om vad som är sund mat hos 
målgruppen? Min lösning blev korta ingresser med smart fakta i ingången 
till recepten. Med det menar jag inte att det behöver vara 
näringsrekommendationer, utan att det kan vara kul fakta som att havre 
har ett namn; Kerstin. Så kallade guldklimpar som fångar och roar läsaren. 
Recepten är skapade med ett hälsotänk, men de är för den sakens skull 
inte sämre smakmässigt. 
 
Vad vill målgruppen veta? Slutsatserna utifrån fokusgrupperna var 
övervägande att de ville lära sig snabba matlösningar. En av mina 
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hypoteser till varför informationsproblemet uppstått var just tidsbristen. 
Finns stressen hos föräldrar, i skola och samhället i stort, är det inte 
konstigt om även barn upplever stress. Maten ska helst gå fort så de 
hinner med allt annat.  

Det fanns även efterfrågan på recept med bakning, samt nyttiga och 
goda mellanmål innan träning. 
 
De två sista frågeställningarna jag arbetat utifrån är: hur skriver jag så att 
barnen förstår och hur skriver jag så att de blir intresserade? Här har jag 
genom litteraturstudier, textanalys och intervju med Anne-Marie 
Hovstadius hittat vägar för en anpassad gestaltning. Genom läsbarhet 
skapar jag förståelse och genom läsvärde ett intresse. Framförallt är det 
dessa två frågeställningar som visar min kunskap som textdesigner. 
 
Jag anser att de teori- och metodval jag valt för mitt projekt har fungerat 
bra. Jag har haft samarbete med målgruppen både vad gäller 
fokusgrupper i starten och testpersoner i slutet. Vad som ytterligare skulle 
kunnat vara till fördel för min gestaltning är om deltagare aktivt deltagit i 
hela processen.  
 
Mina belägg för att endast utföra fokusgrupper på en centralt belägen 
skola i Stockholm, styrker jag dels med bristen på tid för arbetet, men även 
att det var en stor variation i bakgrund hos deltagarna. Jag väljer 
dessutom att testa slutartefakten på två enskilda personer från en annan 
stadsbild, en mellanstor stad och en mindre ort på landsbygden.  
 
I min intervju med Anne-Marie Hovstadius insåg jag att mitt 
examensarbete var av samhällsnytta. Hon gav mig bekräftelse på att det 
jag angett som ett informationsproblem, var något även hon jobbat med 
att förhindra.  
 
Jag har konstaterat att arbetet med att nå denna målgrupp med 
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matinformation bara har börjat. En svensk forskningsstudie med barn (10 
år) om mat, konstaterar att relationen till mat och ätande är komplicerat 

för denna målgrupp (Bergström m.fl. 2010, s. 188). Ett arbete jag gärna vill 
jobba vidare med. Förhoppningsvis resulterar detta i en fortsättning i och 
med publiceringen av materialet på ica.se/buffe. Tiden som lagts till detta 
projekt utmynnar sannolikt i mer än min examen i Textdesign.   

 
Textdesign är skrivande för att kommunicera. Att kommunicera har varit 
mitt mål med detta examensprojekt, ett projekt som har inneburit ett 
intensivt arbete med att skapa rätt information till rätt grupp.  
 
”Kung i köket!” Välkommen fram. Gör dig hörd och sedd! Tack. 

 
 



  48 

8. Källförteckning  

8.1 Elektroniska källor 
Auer, Josefin och Palmqvist, Per (2010). ”Svampens dag”, kpwebben (Hämtad 2011-05-
04). http://kpwebben.se/artiklar/2010/svampens-dag/index.xml 
 
Andersson, Moa (2010). ”Fira farsan med frågesport”, kpwebben (Hämtad 2011-05-04). 
http://kpwebben.se/artiklar/2010/fira-farsan-med-fragesport/ 
 
Barnkonventionen, (Hämtad: 2011-04-08). 
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-
versioner/barnkonventionen-hela-texten#tre 
 
Centrum för lättläst, (2011-04-19). 
http://www.lattlast.se/lattlast-tjansten/lattlast-information 
 
CODEX – regler och riktlinjer för forskning (2011-04-11) 
http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml. 
 
Lifberg, Caroline (2007).  Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet (pdf). 
Skolverket. Hämtad 2011-04-20 på www.skolverket.se (publikationer). 
 
Livsmedelsverket (2007). Bra mat i skolan, (pdf). (Hämtad: 2011-04-08) 
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Barn/ 
 
Medierådet, 2010. Ungar & Medier 2010 (pdf). (Hämtad: 2011-04-08) 
http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda-ned/ 
 
Nordicom - Sveriges Internetbarometer 2009 (pdf) (Hämtad: 2011-04-26) Nordicom - 
Sverige Göteborgs universitet. Nr 2, 2010  
http://www.nordicom.gu.se/?portal=publ&main=elektronisk_publ.php&me=14 
 
Persson, Jennie (Publicerad den 2011-04-01 (Hämtad: 2011-04-15) ”Rädda 
lösgodiset!” kpwebben, http://kpwebben.se/artiklar/2011/radda-losgodiset/ 
 

Mälardalens högskola Sofia Lagerkvist VT2011



  49 

”Klarspråk – för en vårdad, enkel och begriplig svenska”, (2007) (klarspraksfolder-07.pdf). 
Stockholm: Språkrådet. Hämtad: 2011 -04- 19 
http://www.sprakradet.se/klarspr%C3%A5ksb%C3%B6cker 
 
”Baka roliga cupcakes!” (Publicerad den 2011-03-25 (Hämtad: 2011-04-15). kpwebben, 
http://kpwebben.se/artiklar/2011/pimpa-dina-muffins/ 
 
Skolverket, Timplan grundskolan 2009/2010, (Hämtad: 2011-04-12). 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&skolform=11&inf
otyp=2&id=11 
 

8.2 Tryckta källor  
Andersson, Ami (2003). Att skriva för barn. Stockholm: Ordfront 

Baer, Kim (2008). Information design workbook: graphic approaches, solutions, and 

inspiration. Gloucester, Mass.: Rockport  

Bergström, Kerstin, Jonsson, Lena & Shanahan, Helena (2010).  
“Children as co-researchers voicing their preferences in foods and eating: 
methodological reflections”.  
International Journal of Consumer Studies. 34, s. 183-189. 

Cassirer, Peter (2003). Stil, stilistik & stilanalys. 3., [omarb.] uppl. Stockholm: Natur 
och kultur 

Dunkels, Elza (2009). Vad gör unga på nätet?. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur 

Falk, Lena Erika (2003). Skriv så att folk förstår!: [en handbok i att skriva på lätt svenska]. 
Stockholm: Centrum för lättläst 

Herbert, Anna & Bergstedt, Bosse (2008). Kunskapen och språket: om pedagogiken, texten 
och hjärnan. 1. uppl. Stockholm: Liber  

Holst, Lena (2004) (Tryckt 2007). Skriv bättre texter!: en ny metod i fem steg. Stockholm: 
Bokförl. DN 

Melin, Lars (2002). Litterära laborationer: tjugo experiment med text. Stockholm: 
Ordfront  

Mälardalens högskola Sofia Lagerkvist VT2011



  50 

Melin, Lars (2004). Språkpsykologi: hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och minns. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) (tryckt 2006). Forskningsmetodik: 
om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Häger, Björn (2007). Intervjuteknik. 2., [omarb. och uppdaterade] uppl. Stockholm: 
Liber 

Rakt på sak!: ett studiematerial i att skriva lättläst svenska. (2008). Stockholm: Centrum 
för lättläst 

Sundin, Maria (2007). Lättläst: så funkar det. Stockholm: Jure 

Språkrådet (2006, tryckt: 2010) Textvård: att läsa, skriva och bedöma texter. 2. uppl. 
Stockholm: Norstedt 

 
 
 
 
 
 

Mälardalens högskola Sofia Lagerkvist VT2011



Mälardalens högskola  Sofia Lagerkvist VT2011 

  51 

Bilaga 1 
 
Frågor till barn inför fokusgrupp: 

- Är du bra på att laga mat? 
- Tycker du det är kul att laga mat? Baka? 
- Vem har lärt dig att laga mat/baka? 
- Vem är bäst på att laga mat - mamma eller pappa? 
- Vem gör godaste maten? 
- Är du mycket i köket? 
- Äter din familj tillammans? 

o Helger, frukost, kvällsmat, mellanmål? 
 

- Vilken är din favoritmat?  
- Vilken mat är nyttigast? 
- Vad för nyttig mat äter du? 
- Vad är skräpmat? 
- Vilken mat blir man stark av/äter de som sportar? 

 
- Vad brukar ni äta till: 

o Frukost? 
o Mellanmål? 
o Tar ni fram det själva? 

 
- Äter du helst kött eller fisk? 

 
- Hur ofta äter du godis? 

 
- Har du hämtat recept på internet någon gång?  

o Brukar mamma eller pappa göra det? 
- Har du en kokbok? 

o Eller har ni mycket kokböcker hemma? 
o Brukar de användas? 

- Brukar ni ha mattidningar hemma? 
- Tittar ni på något av alla matprogram på tv? 

 
- Köper ni ofta färdiglagad mat? 
- Vilken är din favorit snabbmat? 

 
- Vad skulle du vilja veta om mat?  

o hur man lagar – recept? Ingredienserna ursprung? 
- Vill du ha bilder till recepten? 

 
- Har ni någon kompis som är allergisk mot någon sorts mat? 

o Vet ni vad gluten- laktos- och diabetes är? 
 
- Vill någon dela med sig av ett recept? 
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Bilaga 2 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Sofia Lagerkvist, 29 år gammal och student på Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. Jag är precis i startgroparna för mitt examensarbete 
och tar min kandidatexamen i Informationsdesign inriktning Text i juni 
2011. 
 
Jag kontaktar er för att mitt examensarbete förhoppningsvis ska resultera i 
en webbplats om mat för målgruppen 10-12 år. För att jag på bästa sätt ska 
kunna nå denna grupp och utforma innehållet efter deras behov, önskar 
jag träffa dem i så kallade "Fokusgrupper", samtalsgrupper, om 4-6 
personer.  
 
Självklart är barnen anonyma i undersökningen. Jag kommer att använda 
mig av bandspelare (eftersom att endast anteckna inte ger en fullständig 
återgivning) men jag kommer inte att filma gruppen.  
 
Ett examensarbete är en forskningsprocess och kan därför aldrig bli helt 
konfidentiellt, det vill säga att examinatorer måste kunna göra 
efterforskningar på "mina" studier, men det sker väldigt sällan. Det jag 
behöver redovisa är var och när jag utförts undersökningarna, vilka 
barnen är (ålder, kön osv.), vilka frågor jag ställt, samt en kontaktperson 
för barnen (någon från skolan). 
 
Jag skulle bli otroligt tacksam och tycka det var väldigt roligt om era barn 
kan delta i detta. Självklart får ni resultaten och slutrapporten om det är av 
intresse för er. 
 
Har ni några ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att 
kontakta mig på: slt08006@student.mdh.se 
 
Med bästa hälsning 
Sofia Lagerkvist 
Textdesign, Mälardalens högskola 
Eskilstuna 
 
 
 
 
Vårdnadshavares namnteckning: 
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Bilaga 3 

Intervjumanual med Anne-Marie Hovstadius 

Datum 2011-05-03 

Frågor: 
Vad är din utbildning och bakgrund? 
 
Hur arbetar du i framtagningen av material till barn? 
Både textuellt och informationsmässigt? 
 
Vad har dina erfarenheter lärt dig i arbetet med barn? 
 
Hur föddes idén om ”Barnens egen matskola”? 
Vad var ert syfte med ”Barnens egen matskola”? 
Vad var er målgrupp för ”Barnens egen matskola”? 
Skedde arbetet över hela Sverige? 
Såg du tendenser på olikheter vad gäller matkultur på olika platser i 
Sverige? 
 
Vad bör man särskilt tänka på i kommunikationen med barn? 
 
I ”Barnens egen matskola” anordnar ni tävlingar där barnen själva får 
tävla med sina familjer i framtagningen av recept, var det ett bra grepp för 
att få barnen engagerade i uppgiften? Engagerade i matlagningen? 
 
Vilken uppfattning har du utifrån dina erfarenheter om barns:  

- Förhållande till mat? 
- Kunskap om mat? 
- Intresse för mat? 
- Matkultur? 

 
Mitt definierade problem område är ”Brist på lättillgänglig och effektiv 
information om bra mat till barn 10-12 år”, anser du att detta är ett problem? 
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Bilaga 4 
 
Vad tycker du?! 
 
Det skulle jag bli glad om du ville berätta! 
 
Här kommer lite frågor: 
 

1. Var det något du tyckte var särskilt svårt? 
 

2. Var texten lätt att läsa och förstå? 
 

 
3. Var recepten enkla? 

 
4. Var recepten goda? 

 
 

5. Gick det bra att göra något recept? 
 

6. Var det roligt att läsa? 
 

 
7. Lärde dig du något nytt? 

 
8. Tyckte du om bilderna till recepten? 

 
 
Det var egentligen allt jag undrade över, har du något mer du vill berätta – skriv det gärna! 
 
Tack så mycket 
Sofia 
 
 
 
  



Kokostopp
Kokos är lika med superfood! 
Kokosnöten är full med bra grejer för 
kroppen - zink, kalium, fosfor,   
magnesium, järn, B6 och folsyra. 
Plötsligt blev det nyttigt med en kaka! 
Men ät i lagom mängd, annars får du 
ont i magen!

REDSKAP: Ugnsplåt, bakplåtspapper,
bunke, slev, decilitermått, 2 teskedar.

TID: 30-40 minuter

Cirka 50 st små
2 ägg
2 dl socker
200 g kokosflingor

Nu gör vi kokostoppar:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Förbered en plåt med bakplåtspapper.
3. Rör samman alla ingredienser i en stor bunke.
4. Låt smeten svälla 5 minuter.
5. Klicka ut små toppar på plåten med hjälp av 2 teskedar, eller använd 
händerna till att forma små toppar och ställ på plåten. Obs! Det kan vara 
lite pilligt att få till topparna.
 6. Grädda mitt i ugnen i 12 minuter tills kokostopparna fått fin färg.

Smaksätt dina kokostoppar! Blanda ner skalet från en lime i smeten. 

Smält mörk choklad (cirka 50 g) och ringla över topparna när de har  
svalnat, låt stelna i kylen.
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Havre - Bäst  i  test!
Havre vinner priset för bästa 
sädesslag. Havre är bra för hjärta, 
blodkärl och det motverkar 
inflammationer och övervikt. 
Havre kommer från länderna runt 
Medelhavet. Till Sverige kom det på 
1700-talet. 
Visste du att havre har ett namn? 
Det heter Kerstin!

REDSKAP: Ugnsplåt, bakplåtspapper,
bunke, slev, decilitermått, 2 teskedar.

TID: 30 minuter

Cirka 14 st 
4 1/2 dl havregryn
1/2 dl rörsocker strö
3/4 dl flytande smör 
1 ägg
1/2 tsk bikarbonat
1 tsk kanel

Så här fixar du havrekakor:
1. Sätt ugnen på 180 grader.
2. Förbered en ugnsplåt med bakplåtspapper.
3. Blanda ingredienserna till en smet. 
4. Klicka ut små kakor med hjälp av 2 teskedar.
5. Tryck ihop kakorna med dina fingrar så gott det går. 
3. Grädda dem mitt i ugnen i ca 12 minuter.

Den här smeten kan användas som topping till en bär- eller fruktpaj. 
Smörj en form och fyll den med bär eller till exempel klyftor av äpple. Strö 
över 1 msk socker och 2 msk potatismjöl (om du har bär). Klicka ut  
havregrynsmeten ovanpå frukten. Ställ i mitten av ugnen cirka 20-25 
minuter. Ät med glass, vaniljsås eller grädde. Mums!
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Matiga muffins
Perfekt picknickmat, mellanmål el-
ler till en god soppa. Fyll matmuffins 
med det du tycker är gott, till exempel 
skinka, paprika eller kyckling. Bara 
fantasin sätter stopp – prova dig fram! 
Här kommer mitt favoritrecept.

REDSKAP: 3 bunkar, visp, slev, deciliter-
mått, teskedsmått, kryddmått, muffinsplåt 
eller ugnsplåt och muffinsformar.

TID: 45 minuter (varav 25 min i ugnen)

12 st 
4 dl vetemjöl
2 dl rågmjöl
2 tsk bakpulver
1 msk råsocker
1 krm salt
6 st soltorkade tomater
150 g fetaost (1 paket)
1 dl finhackad purjolök
2 ägg
3 dl mjölk
1 dl flytande margarin  
eller olja 
Frön (om man vill)

Dags att göra matmuffins:
1. Värm ugnen till 200 grader.
2. Smörj en muffinsplåt eller ställ ut 12 stora muffinsformar på en plåt.
3. Blanda vetemjöl, rågmjöl, råsocker, salt och bakpulver i en bunke.
4. Gör fyllningen: hacka purjolök och soltorkade tomater. Bryt sönder 
fetaosten. Blanda ihop.
5. Vispa ägg, mjölk och margarin i en ny bunke.
6. Blanda allt - äggblandning, torra ingredienser och fyllning.
7. Fördela i 12 muffinsformar.
8. Toppa med valfria frön, till exempel pumpafrön.
9. Grädda mitt i ugnen i 25 minuter. 
10. Känn med provsticka så muffinsen är torra i mitten.

Om du gräddar muffinsen i en muffinsplåt, låt svalna innan du tar dem 
från plåten. 
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Kesoplättar
Supermellis innan träning! 
Ägg och keso pumpar dina muskler. 
Nu kör vi!

REDSKAP: Bunke, matsked, stekspade, 
plättlagg eller stekpanna.

TID: 20 minuter 
+ 30 minuter i kylen (om man vill)

Cirka 14 plättar
2 ägg
1 liten burk keso (250 g)
3 msk mjöl
lite salt

Plättdags:
1. Blanda allt och låt stå i kylen cirka 30 minuter. 
2. Stek i olja eller smör i en plättlagg eller forma egna plättar i en vanlig 
stekpanna. 

Servera plättarna ljumna med färsk frukt, en klick yoghurt eller 
lite äppelmos. Gott!
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Internationell  ostkaka
Keso började tillverkas i Sverige 
1958. Det var för att direktören på 
mjölkcentralen varit i USA och blivit 
inspirerad av amerikanarnas ”Cottage 
cheese”. Namnet Keso fick det  
istället från Spanien och spanska 
”queso” som betyder ost. 

REDSKAP: Bunke, decilitermått, 
matsked, gaffel, visp, ugnsfast form.

TID: 45 minuter 
(varav 35 minuter i ugnen)

Cirka 4 personer 
2 ägg
3 msk socker 
1 liten burk keso (250 g)
1dl matlagningsgrädde

Kesokaka:
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Smörj en form som rymmer cirka 1 liter.
3. Mosa keson med en gaffel. 
4. Vispa ägg och socker. 
5. Blanda ner keso och grädde i äggsmeten.
6. Häll upp i formen och grädda i mitten av ugnen cirka 40 minuter.

Ät med bär och grädde!

Keso är en färskost. De runda kornen bildas när mjölken ystas. Ysta är 
själva processen då råmjölken (mjölk direkt från kon) blir till ostmassa. 
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Snälla  bakterier  i  drickform!
Idag finns massor av smaksatt 
yoghurt. Fast varför inte fixa din egen 
supersmarriga yoghurtdrink! 
Det här receptet räcker till två mindre 
glas hälsosam bakteriekultur! 

REDSKAP: Blender - alltså kanna med 
mixer. Eller stavmixer, kniv, decilitermått.

TID: 5-10 minuter

2 små glas 
2 dl  vaniljyoghurt
1/2  banan
1 dl  hallon

Fixa smoothie:
1. Skiva banan och blanda med hallon och yoghurt i mixern. 
2. Tryck på start. Klart på 1 minut! 
3. Servera i glas med sugrör.

Har du inte vaniljyoghurt hemma kan du använda naturell yoghurt eller 
filmjölk. Smaksätt då din smoothie med 1 tsk vaniljsocker. Du kan även 
smaksätta smoothien med lite kardemumma eller kanel.

En smoothie är som en önskebrunn. Det som finns hemma eller det du 
tycker är godast går ofta att blanda i om du utgår från grundreceptet ovan 
såklart. Prova dig fram! Du kan tillsätta en matsked havregryn eller  
solrosfrön så blir det lite mer mättande. Du kan även ha lite extra juice 
eller isbitar i mixen. Vad blir ditt favoritrecept?

Visste du att yoghurt bildas när bakterier i mjölken äter upp mjölk- 
sockret, alltså laktosen. Det gör att mjölksyra bildas och då blir det  
yoghurt. Lite surare och lite tjockare! Vissa som är allergiska mot laktos 
kan ändå äta yoghurt, det beror på att laktosen blivit uppäten av  
bakterierna. Heja bakterier!
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Vår variant av parisare!
Parisare kan betyda en person i från 
Paris, en sorts korv eller ett fikabröd. 
Men det kan också vara en läcker 
smörgås med köttfärs!
En snabb lunch till dig och kompisen!

REDSKAP: Bunke, slev, skärbräda, kniv, 
stekspade, stekpanna.

TID: 20 minuter

Räcker till 2 personer:
200 g köttfärs
2 brödskivor
1 ägg
½ gul lök eller 1 tsk lökpulver
2-4 skivor Ost
1 tomat
1 tsk salt 
2 krm peppar (vit eller svart)

Gör en parisersmörgås: 
1. Finhacka lök, eller använd lökpulver.
2. Blanda köttfärs, ägg, lök, salt och peppar.
3. Skiva tomaten och skiva 2-4 stycken ostskivor.
4. Gör två pannbiffar av smeten och tryck fast på varsin brödskiva.
5. Värm stekpannan med lite smör eller olja och lägg ner smörgåsen  
med köttfärsen neråt i pannan.
6. Stek i cirka 5 minuter, vänd sedan på smörgåsen så brödet är nedåt.
7. Tillsätt lite mer smör eller olja och stek brödskivan i cirka 3 minuter till 
den får fin färg.
8. När du nästan stekt klart, lägg 1-2 skivor ost på ovansidan av  
smörgåsen (alltså på köttfärsen). 
9. Färdigstekt – lägg över smörgåsen med hjälp av stekspaden på en 
tallrik. Lägg tomatskivorna på toppen. Det blev nästan en hamburgare! 
Gott med lite senap och ketchup!
 

En klassisk Parisersmörgås innehåller hackad rödbeta, kapris och  
ättiksgurka som blandas i köttfärsen. På toppen av smörgåsen  
brukar man få ett stekt ägg.
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Varför tål jag inte mjölk?
Att var allergisk mot komjölk betyder 
att man är allergisk mot protein som 
finns i mjölk.  
Mjölkprotein finns i alla mejerivaror 
men kan även finnas i till exempel 
skinka och kryddblandningar.  
En del personer som är mjölk- 
allergiker kan tåla mjölk om mjölken 
har kokats. Det beror på att mjölk-
proteinet minskar när det värms upp. 
Komjölksallergiker tål oftast inte heller 
mjölk från get, får, häst eller åsna.

Sockret i  mjölken
Laktos är sockret i mjölken,  
alltså mjölksocker. De som är  
känsliga för laktos har problem att ta 
hand om mjölksockret i tarmen. Det 
beror på att det är brist på  
enzymet Laktas. Att vara känslig mot 
laktos är alltså ingen allergi, utan en 
brist på enzym. Enzymer ska hjälpa  
kroppen at ta hand om mjölk- 
sockret och när de inte kan, blir det 
istället näring till tarmbakterier.  
Bakterierna jäser sockret från mjölken 
och det bildas gaser, magen blir  
svullen och man kan få diarré.

62

Mälardalens högskola Sofia Lagerkvist VT2011



Allergi  kors  och  tvärs
Har du hört talas om korsallergi?  
Det är när det blir en allergisk reaktion 
mellan två allergiframkallande ämnen. 
Till exempel om du är allergisk mot 
björkpollen kan du bli allergisk mot 
äpplen, nötter, mandel, jordnöt, kiwi, 
päron, stenfrukt, potatis och morötter. 
Det blir en korsallergi!

Vad  är  en  stenfrukt?
Stenfrukt betyder att frukten  
innehåller ett frö eller en kärna i varje 
frukt. Exempel på stenfrukter är  
persika, aprikos, plommon, körsbär, 
mango, slånbär och avokado.
Även kokosnöt, mandel, paranöt, 
pistaschnöt och valnöt tillhör gruppen 
stenfrukter, men de är själva kärnan i 
frukten.  
Finns det någon av dina vänner som 
är allergisk mot stenfrukt?
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Jordnöt -  en  lurig  nöt!
Många har en stark allergi mot  
jordnötter, vissa är så känsliga att de 
inte kan vara i samma rum som en 
öppnad påse med jordnötter.  
Men jordnöten är egentligen ingen 
nöt, utan en ärta som tillhör balj- 
växterna. Det betyder att den är släkt 
med ärtor, linser, alla sorters bönor, 
groddar och faktiskt lakrits!  
Så är du allergisk mot jordnöt kan du 
ha oturen att vara allergisk mot flera 
medlemmar i ”familjen baljväxt”. 

Frön  är  inte  nötter!
Pinjenöt, sesamfrö, pumpafrö och 
solrosfrö är alla frön som vi ofta tror är 
nötter. De som är allergiska mot  
nötter kan äta frön. Det är bra, för frön 
är supernyttigt! Riktig fågelmat!
Rosta frön i en torr varm stekpanna. 
Sesamfrön och pinjenötter blir snabbt 
brända, så håll koll!  
Pumpafrön börjar att poppa när de är 
klara, låter lite som att poppa  
popcorn. Solrosfrön knastrar oftast 
när de är färdiga. Alla frön ska få en 
ljusbrun färg när de rostas. Goda att 
ha i sallad eller ät som godis! 
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Äkta  nötfakta
Hasselnöt är den nöt som oftast ger 
starkast nötallergi. Andra nötter är 
cashewnöt och macadamianöt.  
Hasselnöten är vanlig i kakor, choklad 
och ibland bröd. Cashewnöten är  
vanlig i asiatisk matlagning, säkert har 
du ätit ”Kyckling med cashewnötter”? 
Macadamianöten är den fetaste nöten 
och innehåller hela 74 % fett. 
Var noga med att läsa innehålls- 
förteckningen när du är nötallergiker. 
Särskilt mycket söta råvaror som 
glass, kakor och choklad har spår av 
nötter i sig.

Vilket  svårt  ord  –  Celiaki!
Istället för celiaki kan man säga  
glutenintolerans och det betyder 
att man inte tål gluten. Gluten är ett 
protein som finns i vete, råg och korn. 
När man inte tål gluten skadas tunn-
tarmens slemhinna och ”tarmluddet” 
som finns i tarmen förstörs. Det gör 
att kroppen får problem med att ta 
hand om maten som vanligt och att 
ta upp näringen från maten. Eftersom 
kroppen inte kan ta upp näringen som 
den ska, kan man känna sig trött, 
hängig och få ont i magen. 
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Känner  du  någon  som  har  diabetes?
Diabetes beror på att sockerhalten i 
blodet är för hög. Den blir det när  
produktionen av insulin i kroppen  
slutar eller nästan slutar att fungera. 
De som har diabetes måste alltid  
kontrollera sitt sockervärde. Det är 
farligt att ha både för högt och för lågt 
sockervärde. Om en diabetiker får  
jättelågt blodsocker kan den tappa 
medvetandet och hamna i insulin-
koma, då måste man ringa ambulans. 
Om du har en kompis, familje- 
medlem eller släkting som är  
diabetiker se alltid till att hjälpa dem 
om deras sockervärde sjunker.  
Det räcker med att dricka ett glas saft 
så känner de sig snabbt piggare.
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