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Mitt examensarbete
… blev en vetenskaplig artikel i Breastfeeding Review



På master-

… följde jag upp med 
intervjuer med 
pedagoger.

utbildningen



”Efter 6 månader 
tappar mjölken allt 
näringsinnehåll”

”Barnet måste 
ju kunna äta 
annan mat”

”Det blir en dålig 
vana”

”Orsakar problem 
på förskolan”

”Är det incest?”

”Hämmar barnets 
självständighet”

”Endast för 
spädbarn”

”Mamman 
begränsar 
barnets 
utveckling”

”Mamman gör 
det för sin egen 
njutning”

”Gör barnet osunt 
modersbundet”

Myter om amning
över 1 år

”Mammor som 
har svårt att sätta 
gränser”

”Ibland vet man inte 
vem amningen är 
viktigast för – mamman 
eller barnet” 

”Mammor som har 
svårt att släppa taget”



Amning efter 
ettårsdagen

Sverige: ”du kan fortsätta att amma så länge du 
och barnet vill även efter att barnet fyllt ett år” 
(SLV 2021)

WHO: ”infants should receive nutritionally
adequate and safe complementary foods while
breastfeeding continues for up to two years of
age or beyond.” (WHO 2003) (min markering)



Amning i Sverige
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Källa: statistik om amning, Socialstyrelsen 

*Skattat värde för riket 2013-2018  p.g.a att data saknas för vissa län. År 2014 presenteras inga nationella data för 8 och 12 mån p.g.a. 
kvalitetsbrister

Not. Insamling av amningsuppgifter vid 8 och 12 mån startade år 2002. 

Diagram 1.2 Enbart eller delvis ammade barn födda 1986─2019

Amning vid 12 månader:
2010: 16 %
2019: 28%



Det finns ingen officiell 
”övre gräns” för hur länge 
amning är lämpligt.

Beräknad naturlig 
amningsduration för 
människor: 2,5-7 år
(Dettwyler, 1995).

Vanligaste anledningen att 
fortsätta amma: Barnet 
tycker om amningen och vill 
inte sluta (Gribble, 2008).

Amning över 1 år
Detta vet vi Provocerande?

En treåring som 
står på en stol och 
ammar
Iklädd 
kamouflagebyxor.



Amma i garderoben
När barnet anses som för gammalt att amma öppet ammar man 
fortsättningsvis i det fördolda (Buckely, 1992)
Osynliggjord av omgivningen (Hazelius, 2010)

Det tas för givet att man har slutat amma om man inte själv aktivt 
påvisar motsatsen. (Hazelius, 2010)
”Nu skriver jag här i journalen att ni har slutat amma, för det gör ni 
väl när som helst nu.” (BVC-sjuksköterska vid besök med barn på 
11 månader)



ål
Ettåringar i förskola: 50 %
Tvååringar i förskola 90,5 %

(Skolverket 2020)

Barndom i
förskolan



Vad säger
läroplanen?

Lpfö 18 (Skolverket 2018):

”Utbildningen ska präglas av öppenhet och 
respekt för skillnader i människors 
uppfattningar och levnadssätt” (s 5).

Arbetslaget ska ”ta ansvar för att utveckla en 
tillitsfull relation mellan förskolan och 
hemmen” (s 17).



Syfte: Öka förståelsen för hur kvinnor som ammar 
förskolebarn upplever kontakten med förskolans 
pedagoger.
Metod: Kvalitativ intervju med innehållsanalys
Urval: 10 kvinnor som vid tiden för studien eller inom 
de senaste 5 åren ammat barn vid tiden barnet har gått på 
förskola, samt att minst en ur personalen känt till 
amningen.
Etiska överväganden: Projektet har godkänts av 
Forskningsetiska Nämnden vid Högskolan Dalarna.

Mitt examens-
arbete



Ett bekvämlighetsurval av 10 kvinnor som ammade förskolebarn, vilket 
minst en pedagog på förskolan kände till.

Kvinnorna var mellan 30 och 46 år. En del bodde i Skåne, en del i 
Mälardalen. Samtliga hade högskoleexamen eller ännu högre 
kvalifikationer. 

Informanterna



Kvinnornas upplevelse
Identitetsskapande
”Jag trodde jag var ”normal”, jag trodde jag skulle sluta vid 6 månader.” 
(Jenny)

Amningen upplevs positiv
”Det är det bästa vi har.” (Sandra)
”Det var bara så självklart. För han behövde det” (Elisabeth)
”Så mycket glädje och nytta, värme, kärlek och bekvämt! (Jenny)

Återknyta kontakt
Alla informanter utom en ammade i samband med hämtning på förskolan; i 
förskolans lokaler, i bilen utanför eller när de kommit hem.



Utsatthet
Samtliga informanter hade upplevt utsatthet i amningen – sårande blickar 
eller kommentarer, eller varit beredda på det.

”Eftersom amning är lite av ett tabuämne kan jag ibland undra vad de 
[pedagogerna] tänker. Utan att egentligen vilja veta.” (Louise)

”Det är så mycket annat vi gör som känns lite okonventionellt i uppfostran 
/.../ Det känns nästan så att man får försvara det hela tiden och då skulle jag 
inte orka försvara amningen [också]. Eller amningen känns skör på ett annat 
vis” (Elin)

”De har ingen åsikt – men de kanske hade haft en åsikt om inte allt gått så 
bra.” (Sandra)



… men också frimodighet

Att medvetet föra amning på tal eller amma öppet, just eftersom det upplevs 
som tabu.

”Jag försöker i stället bara sträcka på mig ännu mer och tänka, det här är så bra för 
oss. Vi mår bra av det. /- - - /  Min man kallar mig för rebell.” (Louise)
”Jag har nog kanske mer känt mig sådär militant, att jaa. De ska minsann se att jag är 
en sån som ammar.” (Katrin) 

Efter flera år av amning av småbarn hade en del informanter nått ett mer 
sakligt, avslappnat förhållande till sin ”långtidsamning”. De kände sig inte 
längre utsatta, och ammade utan att dölja sig men också utan att försöka 
göra andra medvetna om det. 

”Det känns helt normalt. Jag har inga problem med att gå genom stan och amma 
Gunnel” [4 år]. (Emma)

och trygghet



Bemötande från pedagogerna 

Tystnad var det vanligaste sättet informanterna blev bemötta när det gällde 
amning.
Pedagogerna sa inget, och få informanter förde amningen på tal själva:

”Jag pratade aldrig, berättade aldrig, jag bara ammade där.” (Elisabeth)

Tystnaden upplevdes som positiv eller negativ
”Jag tycker de är jättebra, väldigt professionella. Om de tycker vi är konstiga säger de inget. Det 
är inte jättevanligt med fyraåringar som ammas.” (Emma)

”Jag önskar att de inte hade varit så tysta om det. / - - - / Nu när han är fyra år pratar barnen om 
godis på fredagarna och då säger pedagogerna ’Ja, det är olika hur man gör.’ Men det är ganska 
stängt kring det här med amning.” (Nicole) 

”Men det var ingenting i deras agerande som gjorde att jag kände mig bekväm.” (Nicole)

Tystnad



”Och den andra, hon har uttryckt till andra föräldrar som också ammar sin 
dryga tvååring att … det är därför hon inte äter, för att hon ammar, en massa 
såna där dumheter. ” (Louise)

”Hon sa någon gång, ’Ja tänk att du ammar ju två barn’ lite som att det måste 
ju vara så jobbigt, väldigt inkännande, men ändå” (Katrin)

Problematiserande
Bemötande från pedagogerna 



”De var så negativa jämt. De sa till Rut att hon inte skulle amma och 
så. ” (Emma)

”Hon sa såhär: ’Ni har ett så starkt band som måste brytas nu.’ Då 
tänkte jag – herregud, jag vill inte att han ska gå på förskola, om man 
ska bryta bandet. Men hon kopplade det till amningen, och det kändes 
inte peppande.” (Tora)

Kritik
Bemötande från pedagogerna 



”Innan Emils inskolning, på inskrivningssamtalet, frågade hon om jag 
ammade - sätt dig då här i fåtöljen.” (Sofia) 

”Jag har känt mig uppmuntrad ibland, när de ser hur glad hon blir.” 
(Louise)

Uppmuntran
Bemötande från pedagogerna 



Stort förtroende för pedagogerna generellt, men inte alltid vad gällde 
amningen.

Större tålighet för gråt bland pedagoger. Under 1900-talet manades 
föräldrar att stålsätta sig för barnens gråt. Målet var att skapa en ny sorts 
rationell och lagom självständig människa (Ohrlander, 1992). Nu växer 
insikten om vilken avgörande betydelse lyhördhet för barnets behov har. 
(Gerhardt, 2007, Broberg, Hagström & Broberg, 2012)

Samtidigt finns en diskurs om ”barn idag” som egoistiska och ”föräldrar 
idag” som oförmögna att sätta gränser (Bartholdsson, 2010), som går 
tillbaka på 1900-talets tankegods.

Slutsatser 



Sluta amma före
förskolestart?

Det förekommer fortfarande att förskolor 
uppmanar föräldrar att sluta amma innan 
barnen börjar förskolan.

Det finns inget vetenskapligt stöd för 
den upppfattningen.



Vilka föreställningar om och erfarenheter av 
amning har pedagoger i förskolan?

Ur pedagogernas
perspektiv

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
pedagoger med erfarenhet av mötet med minst 
ett ammat förskolebarn och dennes familj.

Två förskollärare och en person med en annan 
pedagogisk examen intervjuades.

Alla var verksamma i barngrupp vid tiden för 
intervjuerna.



3 pedagoger

Alla hade egna barn som de hade ammat.

”Elin” hade arbetat i daghemsliknande verksamhet utomlands och där haft hand 
om barn som ammades. Ett barn var 3 månader. Mamman kom in i lokalerna och 
ammade under dagen.

”Tora” hade skolat in ett barn på 10 månader som ammades, och även haft hand 
om en treåring och en femåring som ammades.

Pedagogernas
erfarenheter



”Jag tycker det är viktigt att de känner sig trygga här. Att de känner att vi har 
en öppen dialog, att de kan komma till oss om de känner att det är något de 
undrar eller tycker.” (Tora) 

Respektfullt
bemötande



Tankar om amning
hos förskolebarn

”Det kan ju inte jag erbjuda”

”Jag går på mina egna instinkter när jag tröstar vare sig 
barnen ammas eller ej”

”Komma till förskolan och amma är kanske lite extremt, 
men vad de gör därhemma bryr jag mig inte om”



Alla hade åsikter om hur länge det är lämpligt att amma, 1,5-3 år.

Men när de började resonera om det ändrade de åsikt och kunde tänka sig att man 
kunde amma längre.

En var generad över vetskapen att en femåring ammades, och viskade fram sitt 
svar: Att hon själv inte tyckte det var så märkvärdigt egentligen. Men hon var 
orolig för hur barnet skulle bemötas om andra fick veta det hen ammade 
fortfarande.

Åsikter om
amningsduration



Begränsa amning i tid
Åsikter om hur länge det var lämpligt att amma

Begränsa amning i rummet
Hemma går bra, tveksamt på förskolan

Begränsa till viss etnicitet
”Hon ammade trots att de hade bott i Sverige i många år. 

Hon sa, vi gör så i vår kultur”

Tankar om
begränsning



En pedagog möblerar om ett rum på förskolan där hon arbetar för att det ska vara 
inbjudande till både pojkar och flickor, inte bara pojkar. 

Men när amning av en femåring kommer på tal är hon orolig för att barnet ska bli 
stigmatiserat och retat.

Bryta normer  
- eller följa dem



Förekommer även i Sverige och andra västländer (Olanders, 
2013)
Det finns inget motsatsförhållande mellan att vara 
högutbildad och amma länge 

Amning av 
femåringarfemåringar



• Amning försvårar inte förskolestart.
• Barn förväntar sig inte att pedagogerna 

ska amma dem.
• Amning utesluter inte att barn äter 

annan mat. 
• Kvinnor som ammar barn över 1 år gör 

det ofta för att barnen uppskattar det 
och för att det är enkelt och praktiskt.

• Barn som ammas har inte mer problem 
att anpassa sig efter förskolans rutiner 
än andra barn.

Krossa myter
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