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SAMMANFATTNING 
Bakgrund I Sverige äter barn i 1-5 års ålder ofta flera av dagens måltider på förskola. 
Matvanor utvecklas och förändras under hela livet, men grunden läggs i unga år. Måltiderna 
är en del i den pedagogiska verksamheten och när barn och vuxna äter tillsammans ges 
tillfälle att främja en hälsosam livsstil och ett gott förhållningssätt till mat. Barn påverkas av 
vad respekterade individer i omgivningen uttrycker om mat. Förhållningssättet till den 
pedagogiska måltiden är därför intressant. 
Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan förhåller sig till den 
pedagogiska måltiden i enlighet med läroplanen. 
Metod Observationer av måltider i en förskola i Umeå kommun. Ljudupptagning av fyra 
pedagoger under fyra dagar genomfördes. Ljudupptagningarna transkriberades och 
analyserades tillsammans med observationsanteckningar med hjälp av innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman. 
Resultat Det fanns tydliga rutiner kring måltidens upplägg, pedagogerna pratade om maten 
som god. Det lades stor vikt vid bordsskick och pedagogerna lade in egna värderingar i 
barnens ätande. Måltiderna användes även som lärotillfälle där pedagogerna bl.a. lärde barnen 
att visa respekt. Det fanns skillnader i hur pedagogerna pratade med flickor respektive pojkar 
men det fanns även pedagoger som ifrågasatte traditionella könsmönster. 
Slutsats Till viss del implementerades läroplanen i måltiderna. Eftersom det inte fanns några 
tydliga riktlinjer kring hur den pedagogiska måltiden skulle nyttjas eller genomföras användes 
dessa tillfällen olika av pedagogerna i denna studie. Enligt studiens resultat bör pedagoger 
därför få tydligare utbildning i användandet av den pedagogiska måltiden. Även ett mer aktivt 
arbete med att införliva läroplanen och värdegrunden i måltidssituationen är önskvärt. 
  



 

ABSTRACT 
Background In Sweden children aged between 1 and 5 years usually eats several of their 
daily meals at pre-school. Food habits develops and changes during a life-time, but the 
foundation is set in early years. The meals are a part of the daily pedagogic activity and when 
children and adults eat together it creates an opportunity to encourage a healthy lifestyle and a 
good attitude towards food and eating. Children are influenced by what individuals in the 
nearby surrounding expresses about food. The approach towards the pedagogic meal is 
therefore interesting to investigate. 
Objective To explore how the pre-school staff uses the pedagogic meal according to the 
curriculum for Swedish pre-schools. 
Method Observations of pedagogic meals in a pre-school in the municipality of Umeå were 
performed during a four day period. Sound recordings of four members of the pre-school staff 
during meals were obtained. The sound recordings were transcribed and analysed together 
with observational notes with a qualitative content analysis according to Graneheim and 
Lundman. 
Results The pre-school staff referred to the food as tasty and there were clear routines during 
the observed meals. The staff weighed in their own opinion when it came to the children’s 
eating and table manners were important. The mealtime was used as a teaching opportunity 
and the children were taught to respect each other. There were differences in how the staff 
addressed boys and girls, but there were also staff who questioned traditional gender roles. 
Conclusion The curriculum was partly implemented in the meals, but since the lack of 
guidelines the pre-school staff in this study used the pedagogic meal differently. According to 
the results in this study, pre-school staff could use more education regarding the usage of the 
pedagogic meal. It is also desirable that the curriculum and the basic values are further 
incorporated in the pedagogic meal.  
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1 BAKGRUND 
I Sverige år 2015 var 83,2 % av barnen i åldrarna 1-5 år inskrivna vid förskolan (1). Detta 
innebär att flertalet barn kommer i kontakt med förskolemiljö under sin uppväxt. Förskolans 
uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande där värdegrunden ska vara med och 
forma verksamheten på alla plan (2). I förskolans värdegrund står det att alla barn ska 
behandlas lika, att samhällets normer och förutfattade meningar om skillnader mellan kön inte 
ska återskapas utan utmanas och ifrågasättas (3, s.10, 24). Samtidigt som barnen i förskolan 
ska inordnas i det samhälle vi alla lever i ska de också lära sig att vara delaktiga i 
återskapandet av samhälleliga normer. Det är även önskvärt att detta återspeglas under dagens 
måltider då även dessa är en del av den pedagogiska verksamheten. När barn och vuxna äter 
tillsammans ges tillfälle att främja en hälsosam livsstil och ett gott förhållningssätt till mat (4). 
Det är även ett tillfälle för barnen att socialisera samtidigt som energin fylls på för att orka 
dagens aktiviteter.  
 
Barn är mer benägna att tycka om mat som de upplever att jämlikar eller respekterade 
personer i omgivningen tycker om (5, 6). Matvanor utvecklas och förändras under hela livet, 
men grunden läggs redan i unga år (5, 7, 8). Lärare som uttrycker sig entusiastiskt kring mat 
har visat sig vara ett effektivt sätt att få barn att prova nya smaker, men även jämlikar har en 
stor inverkan på barnets vilja att smaka något nytt (9). 
 
I både Sverige och Finland har intervjustudier gjorts på förskolepersonalens upplevelse av den 
egna förmågan att prata om mat och hälsa vid den pedagogiska måltiden (10, 11). 
Förskolepersonalen i den finska studien såg sig själva som förebilder för barnen när det gällde 
mat och hälsa, särskilt under måltiderna (11). Förskolepersonalen ansåg att det var viktigt att 
föregå med gott exempel när det kom till deras val av mat under måltiderna och genom att 
uppmuntra barnen till att smaka av allt. Deltagarna i den svenska studien uttryckte mer 
ambivalens och osäkerhet kring rollen som förebilder gällande mat och hälsa, medan flera av 
dem hade en mycket tydlig bild av vad den pedagogiska måltiden innebär (10). Osäkerheten 
kan, enligt Sepp et al., grunda sig i att personalen hade otillräcklig kunskap eller utbildning 
inom mat och hälsa. 
 
Det finns förslag kring hur den pedagogiska måltiden kan nyttjas och varför den är nödvändig 
(2, 4, 12). Dock finns det sparsamt med forskning om, och i så fall hur, detta pedagogiska 
tillfälle används av personalen. Det är därför angeläget att utforska detta mer. 
  

2  SYFTE  
Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan förhåller sig till den 
pedagogiska måltiden i enlighet med läroplanen. Fokus var att studera hur den pedagogiska 
måltiden nyttjades av pedagoger, hur det pratades om mat samt hur kommunikationen såg ut 
under måltiden. 
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3  METOD 

3.1 Metodval   
Observationer valdes som metod. Detta baserar sig på att syftet för studien låg i att se hur 
pedagogerna förhåller sig till måltidssituationen, och på att intresset låg i vad och hur 
pedagogerna gör, inte vad de säger eller upplever att de gör (13, s. 114). En 
observationsstudie svarar troligtvis bättre på frågorna i syftet om hur kommunikationen ser ut 
under den pedagogiska måltiden än vad intervjuer eller enkäter kanske skulle ha gjort. 
Observationer ger i det här fallet möjlighet att studera även den tysta kommunikationen 
mellan pedagoger och barn, något som kan vara svårt att uppfatta vid t.ex. intervjuer. Med 
tyst kommunikation menas den kommunikation som inte görs med ord utan med blickar, 
rörelser och liknande (14).  
 
Observatörens förförståelse för ämnet som studeras och tolkning av händelser baserat på vad 
personen, medvetet eller omedvetet, anser som viktigt påverkar vilka delar som i slutänden 
lyfts fram (15, s. 58). Alla människor har olika förutsättningar och tolkar därför situationer 
olika. 
 

3.2 Urval och rekrytering  
Förskolechefen för ett antal förskolor i Umeå kommun hade på förhand blivit kontaktad av 
personal vid institutionen för kostvetenskap vid Umeå Universitet och givit klartecken för 
studien. Förskolechefen hade valt vilken förskola inom dennes verksamhetsområde som 
passade bäst för undersökningen. Därefter gjordes ett bekvämlighetsurval, dvs. att deltagarna i 
studien blev dem som fanns tillgängliga på den aktuella förskolan (16, s. 194). Deltagarna 
rekryterades i samarbete med förskolechefen. I kontakten med förskolechefen lade författarna 
fram en önskan om att deltagarna skulle arbeta på avdelningar med barn i åldrarna 3 till 5 år. 
Barn i åldrarna mellan 3 och 5 år brukar ha ett språk som är så pass välutvecklat att de kan 
göra sig förstådda hos de flesta (17). Barn yngre än 3 år har ofta ett begränsat språk och de 
personer som spenderar mest tid med dem som förstår dem bäst. Av denna anledning valdes 
avdelningar med 3 till 5 åringar för att underlätta att uppfatta och kartlägga hur 
kommunikationen såg ut. 
 
Inklusionskriterierna innefattade att pedagogerna arbetade på en avdelning på förskolan för 
barn i åldrarna 3 till 5 år, deltog i den pedagogiska verksamheten och i måltider under dagen 
samt var villig att bära ljudupptagningsapparatur. Deltagarna rekryterades baserat på deras 
eget intresse att ingå i studien. Fyra pedagoger valde att delta. Även om all personal som 
observerades inte hade pedagogisk utbildning valdes ändå benämningen pedagoger i denna 
uppsats. 
 

3.3 Datainsamling 
Studien pågick i fem dagar i september 2016 där första dagen var en presentationsdag och 
resterande fyra dagar var till för observationer. Under presentationsdagen inhämtades 
bakgrundsinformation om förskolan, måltiderna och annat som rörde måltidssituationen via 
intervju med förskolechefen. Båda författarna närvarade och tog anteckningar.  
 
De fyra observationsdagarna var utspridda över två veckor. Under observationstillfällena bar 
pedagogerna “mygga” för ljudupptagning (Olympus Digital Voice recorder VN-8500PC). 
Som komplement till ljudupptagningarna utformades ett observationsprotokoll av författarna. 
Protokollet var tänkt att illustrera hur kommunikationen såg ut kring matbordet. Författarna 
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skulle med olika pilar markera hur pedagogen tilltalade barnen, t.ex. en heldragen pil för en 
öppen fråga och en streckad för en sluten. Under måltiderna förde författarna anteckningar 
som använts i analysen av resultatet. Det som antecknades var kroppsspråk och annat som 
inte går att uppfatta från ljudupptagningarna. För att störa pedagogerna så lite som möjligt 
valde författarna att sitta en bit ifrån bordet. 
 
De måltider då pedagogerna som deltog i studien närvarade observerades. På grund av 
varierad schemaläggning deltog inte alla pedagoger i alla måltider under dagen, därför 
observerades alla luncher men inte alla frukostar och mellanmål. Totalt samlades ca 12 
timmars ljudupptagning plus observationsanteckningar in. 
	

3.4 Databearbetning och analys 
Ljudupptagningarna transkriberades ordagrant av författarna i Microsoft® Word 2016. De 
transkriberade texterna och observationsanteckningarna lästes igenom flertalet gånger för att 
få en uppfattning för helheten. Materialet delades in i tre domäner: frukost, lunch och 
mellanmål. Eftersom luncherna var de måltider då alla pedagoger deltog och inga yttre 
störmoment försiggick, så som hämtning och lämning av barn, fokuserades analysen på dessa 
måltider. Materialet analyserades i enlighet med innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (18). Författarna plockade var och en ut meningsbärande enheter som fördes in i ett 
dokument i Google® Dokument 0.9. Dessa kondenserades och kodades sedan gemensamt i 
Microsoft® Excel 2016 (Bilaga 1). Koderna sorterades efter innehåll innan kategorier 
skapades. För att få fram ömsesidigt uteslutande kategorier grupperades koder som liknade 
varandra innan kategorier och subkategorier skapades (Bilaga 2). Hela innehållsanalysen var 
en föränderlig process som reviderades under arbetets gång.  
 
För att öka studiens trovärdighet användes ljudupptagningar. För ovana observatörer är det ett 
sätt att minska risken för att lägga stor vikt vid egna värderingar. Observationsanteckningarna 
renskrevs i anslutning till avslutad måltid för att minska risken att glömma saker. 
Transkribering av ljudfilerna skedde så fort som möjligt efter avslutad observation.  
 

3.5 Förförståelse  
Gemensam förförståelse var att båda författarna studerar till dietist och därför hade en bild om 
hur måltider i förskolan bör se ut näringsmässigt, men inte någon reell erfarenhet av 
förskoleverksamhet. Det kan ha bidragit till att stor vikt lagts vid hur pedagogerna pratade om 
maten och det kan ha tagit fokus från andra delar av den pedagogiska måltiden. En förutfattad 
mening var att måltiden var ett tillfälle för att äta och inget annat. En av författarna har 
tidigare kommit i kontakt med pedagogiska måltider inom äldreomsorgen. Dessa måltider 
skiljer sig dock mycket från hur det ser ut i förskolan. En av författarna har även studerat 
genusvetenskap och har därför ett intresse av att undersöka om pedagogerna bemöter pojkar 
och flickor olika, vilket kan ha bidragit till att studien fått en viss riktning.  
 

3.6 Etik 
Muntligt samtycke inhämtades från pedagogerna under presentationsdagen. Deltagande 
pedagoger informerades att de när som helst kunde välja att avsluta studien utan att ange skäl. 
Ett informationsbrev delades ut till barnens föräldrar av förskolechefen (Bilaga 3 och 4). Ville 
föräldrarna inte att deras barn skulle vara med på ljudupptagningarna bad vi dem kontakta 
oss. Ingen förälder hörde av sig. 
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Ljudupptagningarna fördes över på lösenordskyddad dator för att sedan raderas från 
“myggan” så snart som möjligt efter transkribering. Vid transkribering av ljudfilerna ändrades 
pedagogernas namn till Pedagog 1-4, förkortat P1-4. Barnens namn ändrades till ”flicka” 
respektive ”pojke” för att säkerställa konfidentialitet. I citaten benämns barnen som B, är det 
mer än ett barn som pratar benämns dem som B1-3.  
 
Observationerna skedde i en sluten miljö, dvs. en miljö som krävde tillstånd från 
förskolechefen för att få tillträde till (16, s. 379-91). Som observatörer hade författarna en 
öppen roll, dvs. syftet för studien presenterades på förhand och var tydligt. I enlighet med det 
Bryman beskriver angående aktivitet under observationer var författarna till denna uppsats 
närvarande under måltiderna men deltog inte aktivt. 
 

4 RESULTAT 
Studiens deltagare var personal som arbetade inom den pedagogiska verksamheten på 
förskolan. Det innefattade förskolelärare, barnskötare samt personal som saknade utbildning 
för arbete inom förskola. Pedagogerna som deltog i studien var både kvinnor och män. 
Majoriteten var kvinnor och ålder på deltagande pedagoger varierade från ca 30 år till ca 60 
år. 
 
Förskolan saknade lokala riktlinjer för utformningen av den pedagogiska måltiden, istället 
användes läroplanen som underlag. Måltidsservice var de som ansvarade för maten som 
serverades på förskolan. Måltidsservice är den instans i Umeå kommun som ansvarar för 
upphandling, riktlinjer, tillagning samt distribuering av måltider. Maten som serverades på 
förskolan lagades i ett så kallat tillagningskök, beläget i samma byggnad som förskolan. 
Tillagningsköken i kommunen lagar mat som sedan skickas ut till skolor, förskolor och annan 
omsorgsverksamhet. På grund av hygienregler fick barnen inte vistas i köket och hade därför 
ingen möjlighet att vara delaktiga i matlagningen. 
 
Förskolan hade en gemensam matsal där frukost, lunch och mellanmål serverades. Alla 
avdelningar åt frukost samtidigt och barnen anlände allteftersom. Lunchen och mellanmålen 
var uppdelad i olika sittningar, avdelningarna med de yngsta barnen åt först och sedan 
avdelningarna med de äldre barnen. 
 
Matsalen bestod av ett större och ett mindre rum. I det stora rummet fanns ett lågt buffébord, 
som var anpassat för barnen, där maten ställdes fram. Längs med ena långsidan av buffén 
fanns ett trappsteg för att barnen lättare skulle kunna nå maten.  
 
Vid lunchen hämtades en värmevagn med mat från köket som placerades i närheten av 
buffébordet. Pedagogerna plockade fram kantinerna med maten och ställde på buffén 
tillsammans med tallrikar, glas och bestick. Tallrikar och glas var i plast, bestick fanns i två 
olika storlekar. Smutsig disk ställdes efter måltiden på en diskvagn som lämnades till köket. 
På en av avdelningarna fick barnen hjälpa till att duka, det kallades att vara dukvärd och var 
något barnen turades om att vara. 
 
De pedagoger vi observerade åt alltid av lunchen som serverades, men det hände att de enbart 
satt med vid frukost och mellanmål utan att äta. 
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4.1 Pedagogernas kommunikation och värderingar i måltisdsituationen 
Det fanns tydliga rutiner kring lunchens upplägg, från dukning till bortplockning. 
Pedagogerna dukade antingen själva eller med hjälp av en dukvärd. Dryck ställdes fram på 
borden medan tallrikar, glas och bestick ställdes på buffén. Barnen hade antingen bestämda 
platser eller så lottades dessa. Pedagogerna bestämde vem som fick hämta mat först eller så 
bestämde de vem av barnen som fick välja (exempelvis den som var dukvärd). Tystnad var ett 
kriterium för att pedagogerna skulle låta barnen gå och ta mat. Barnen skulle vänta på sin tur, 
både när det gällde att ta mat och när man pratar. 

(P1) schyy schyy, en åt gången och nu var det (pojke) 
(B) ohörbart 
(P1) vänta (pojke) först -Pedagog 1 [Höll upp handen för att äska tystnad] 

 
Pedagogerna var noga med att barnen inte skulle trängas och att de skulle äta i en viss 
ordning. (B) jag har ingen macka. (P2) Ja men hon har ätit upp sin mat då får hon macka. 
 -Pedagog 2 [Normalt tonläge, förklarande] 
 
Vid varje bord satt en pedagog med barnen, när det inte fanns en vid varje kunde det uppstå 
frågor från både barn och pedagoger. Ett barn kunde då bli benämnt som “fröken”. 

(P1) Ingen fröken? Vem är fröken hos er då? 
(B) jag! 
(P1) Är det du? Sköter sig barnen då? Är kompisarna duktiga? Äter de och dricker 
de? Är ni duktiga kompisar? -Pedagog 1 [Glatt tonläge med spelad förvåning] 

 
Efter maten skulle barnen skrapa av tallriken och ställa på diskvagnen, sen gick de och 
tvättade händerna, gick in på avdelningen och vilade eller lekte. 
 
När pedagogerna pratade om maten med barnen pratade de om den som god. Framförallt var 
det grönsakerna som lyftes fram och pedagogerna använde sig nästan enbart av entusiastiska 
påståenden när de pratade om grönsakerna. Dessa förmedlades med hjälp av uppmuntrande 
tonläge och gester. Mm vilka goda grönsaker! -Pedagog 3. Grönsaker var något som 
författarna uppfattade att personalen ansåg var viktigt. Hade barnen glömt bort att ta för sig av 
grönsakerna var det något som påpekades. Alla barn var tvungna att ta minst en av de två 
typer av grönsakerna som erbjöds vid varje lunch. Vill du inte ha tomat? Nej men då kan du ta 
morötter. -Pedagog 1. Barnen uppmuntrades att smaka på maten först innan de bestämde sig 
för ifall de tyckte det var gott eller inte. Ja det är lite paprika och peta undan det du inte vill 
ha sen, det är bra att du smakar och äter. Och så kan du gå och ta mer om du vill ha mer. -
Pedagog 1 
 
Det pratades även om hur maten såg ut, t.ex. färgen på ett äpple och hur mönstret i 
smörpaketet såg ut. Aa det ser ju ut som en stjärna eller bokstaven x ett x. (B) ohörbart (P3) 
ett x eller en stjärna eller en liten blomma -Pedagog 3 [Håller upp smörpaketet och visar 
barnen] 
 
Barnen fick beröm när de gjorde något bra, t.ex. när de klarade av att dela maten själv, åt upp 
maten de hade tagit för sig och plockade undan efter sig. Men du (pojke), vad du kan nu har 
du ju lärt dig och dela, fantastiskt. -Pedagog 3 [Mycket glatt och uppmuntrande tonläge] 
 
Det lades ofta vikt vid bordsskick. Barnen skulle sitta ordentligt, dela med kniven och äta med 
gaffeln och försöka dela maten själv. Dessutom äta i en lagom hastighet och inte ta för stora 
tuggor. Barnen skulle hosta i armvecket för att undvika smittspridning. Barnen uppmanades 
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även att torka upp om de hade spillt, inte torka sig på kläderna, inte leka vid matbordet och 
hålla en lagom ljudnivå. 

Använd din kniv och gaffel, du kan ju faktiskt det -Pedagog 2 [Förmanande] 
 
Nä (till flicka) vi leker inte vid matborden. Ska jag behöva sitta bredvid dig? Näe, du 
kan ju faktiskt… men vill du ha hjälp med stolen? Men då frågar man om hjälp istället 
för att sitta och leka vid matbordet -Pedagog 2  
 
Sitt ner på din stol, sitt ner på rumpan. Tugga maten, du måste tugga maten annars 
kommer du sätta den i halsen. Vill du ha hjälp att dela den? Ska jag inte hjälpa dig att 
dela? Ska jag göra det nu? -Pedagog 2 
 
Oj (flicka) när du hostar, i armvecket, för annars hostar du på dina kompisars mat  
-Pedagog 2 [Visar samtidigt hur man ska göra] 
 

Vissa pedagoger var mer förklarande än andra beträffande bordsskick vid matbordet och 
förklarade varför barnet blev tillsagt, medan andra förmanade utan att förklara vad 
konsekvenserna kunde bli av beteendet. 

(P3) Nu (pojke) har du stoppat in jätte, jättemycket mat i munnen, tugga lugnt. Vet du 
gubben, nu svalde du hela biten 
(B) det var en stor potatisbit 
(P3) ja, svälj inte så stora bitar för om det fastnar i halsen då måste jag ju vända på 
dig upp och ner ju och killa dig på ryggen 
(B) då ramlar den ju ut 
(P3) mm, sånt där tycker jag är läskigt. Ta inte sån stor bit. -Pedagog 3 [Mjukt 
tonläge, hade ögonkontakt med barnet] 
 
Den där som du sitter vid i gult där dämpa hans … Du tugga ur munnen, lägg ner 
gaffeln! -Pedagog 4 [Ropades ut från andra sidan matsalen med hög och auktoritär 
röst] 
 

Vissa pedagoger uppmuntrade barnen att själva känna efter om de var hungriga eller mätta 
genom att söka ögonkontakt och ställa frågor till barnen. (Pojke) behöver du mera mat? 
 -Pedagog 1 
 
Pedagogerna lade ibland in sina egna värderingar i barnens ätande och därför fick barnen inte 
alltid bestämma själva när de var mätta eller om de hade ätit klart, om de ville dricka eller 
inte, och de fick inte ta för sig hur mycket mat som helst. 

(P2) Var det gott (pojke)? Är du mätt? Nähä? 
(B) jag är inte mätt heller! 
(P2) Men det räcker nu (flicka) du har ätit nästan lika mycket som mig. Ja jag tror du 
har ätit 4 biffar och 2 potatisar. 
(B) jag åt 4 plus 4 plus 4 det vet jag.  -Pedagog 2  
 
Är du mätt? Är du verkligen det? Jag skulle vilja att du åt en, med ärtor i alla fall 
 -Pedagog 1  
 
(B) men jag vill inte äta mer! 
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(P1) Men tre kan du, får jag se? Två då? Två kan du. Och nu har du tagit alla! Men 
vet du (pojke 1) har tagit tio och (pojke 2) kommer kunna ta två. Ja men du kanske 
hade mera mat kvar. -Pedagog 1 
 

Pedagogerna villkorade ibland maten när de inte tyckte att barnet ätit tillräckligt. Ja men titta! 
Äter du upp dina morötter så kan du gå och hämta mera mat sen. Var du hungrig idag när du 
lekt så mycket ute? -Pedagog 3 
 

4.2 Utveckling och lärande kring måltiden 
Pedagogerna visade och förklarade hur saker går till eller fungerar t.ex. vad det innebar för 
barnen att vara dukvärd eller hur man ska göra för att kunna dela potatisen. 

Om jag håller fast potatisen så kan du trycka, så så rymmer den inte, titta nu har vi 
snart sågat igenom. Å tryck tryck tryck å tryck lite till.  Snart är du igenom. Titta hur 
många bitar blev det då? -Pedagog 3 
 

Pedagogerna underlättade för barnen att klara sig själva i måltidssituationen genom att fylla 
tillbringarna till hälften för att barnen skulle kunna hälla själva. De förklarade även, med 
liknelser som barnen kände till, hur man på enklaste sätt delade maten eller bredde smör på 
smörgåsen. Detta för att uppmuntra barnen att klara sig själva även om pedagogerna alltid 
fanns nära till hands för att hjälpa till vid behov. 

Om vi vänder såhär, ska jag visa dig? Om du håller fast smörgåsen där å så målar du 
fram och tillbaka med kniven så fastnar smöret på hela smörgåsen. Fram och tillbaka. 
Titta. Ska vi göra tillsammans? Ska jag visa som en pensel ungefär, titta fram å 
tillbaka, fram å tillbaka. Ser du nu målade du nästan smöret, bra va. -Pedagog 3 
 

Vikarierande pedagoger blev tillsagda av ordinarie anställda att inte hälla upp dryck åt barnen 
utan att barnen klarade att göra det själva. Vissa pedagoger utbildade under måltiden genom 
att t.ex. låta barnen räkna hur många ärtor de hade på tallriken eller hur många bitar de kunde 
dela potatisen i. Det uppmuntrades även till dialog genom frågor och till att barnen skulle få 
tänka själva. 

(P1) Var är mjölken? Var så god, men vad hade du tänkt att dricka, du har ju inget 
glas. Du vet ju att det är viktigt att man dricker. Vad var det för någonting som mådde 
bra om man dricker? Kommer ni ihåg det? [...] vad är det för någonting som mår bra 
om man dricker ordentligt? 
(B1) medicin! 
(B2) bajset och kiss! 
(P1) Kisset och bajsen ja! Ja så det är jätteviktigt att dricka. -Pedagog 1 

 
I den ena barngruppen användes olika geometriska former och färger för att bestämma 
bordsplacering. Då fick den som var dukvärd välja vilket bord som skulle ha t.ex. den gula 
cirkeln och hur många barn som skulle sitta där. Barnen fick sedan dra en lapp med en figur 
på ur en burk, bordsplaceringen blev på så sätt olika varje dag. 
 

4.3 Att befästa normer och värden 
Pedagogerna lärde barnen att visa respekt och solidaritet; maten ska räcka till alla, därför kan 
man inte ta hur mycket som helst, man stör inte de andra som äter genom att prata för högt 
och man sparkar inte på andras stolar. De äldre barnen förväntades hjälpa de yngre. Barnen 
fick bestämma själva över saker så som om de ville ha frukt med eller utan skal, om de ville 
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ha stora eller små bestick, flat eller djup tallrik och om de ville dricka mjölk eller vatten. Men 
som nämnt tidigare fanns det inte möjlighet för dem att välja bort dryck eller mat helt. 

(B) jag vill bara ha en halv. 
(P1) Då tar du en halv macka, var så god. 
(B) jag vill inte ha smör. 
(P1) Nej du vill inte ha smör, då struntar du i det -Pedagog 1 
 
(P1) Pratar jag högt? 
(B1) nää alla pratar högt 
(P1) vad ska vi göra då då? 
(B1) säga till barnen 
(P1) ska jag eller du säga till barnen? 
(B1) du [...] 
(P1) Kompisar! Kompisar! Kompisar! Vet ni vad? Det finns en kompis som säger att 
hon tycker att ni pratar lite högt här inne. 
(B2) vem är det? 
(P1) Åå den kompisen tycker att jag ska göra såhär: Schyyyyyyyyy 
(B3) vem är det? 
(P1) jag behöver inte berätta det 
(B2) är det… 
(P1) nää det spelar ingen roll, det viktiga är…det spelar ingen roll, det spelar ingen 
roll [...] det viktiga är att vi gör: schyyyy schyyy. Det spelar ju ingen roll. -Pedagog 1 
[Höll upp ett finger för munnen för att hyssja barnen] 
 

Alla barnen uppmärksammades av pedagogerna med antingen blickar, gester eller ord, men 
det var ändå de som tog störst utrymme som fick mest uppmärksamhet. Pojkar och flickor 
behandlades till stor del lika men det fanns ibland skillnader i hur pedagogerna bemötte dem. 
Flickorna fick i mycket större utsträckning frågor och kommentarer om sitt utseende t.ex. om 
sin frisyr. Pojkarnas frisyrer kommenterades aldrig. 

Heeej men ååå va du fick en snygg frisyr (flicka) jag vill också ha en sån där, kan jag 
ha en sån tror du? -Pedagog 1 
 
Har du dina fina tofsar idag med (flicka), har mamma gjort dem?... mamma är duktig 
på att fläta…är det inte pappa som har flätat då? -Pedagog 3 
 

När pedagogerna sa till barnen att de skulle akta så de inte spillde skiljde sig kommentarerna 
också åt. Flickorna skulle akta sina fina kläder, medan pojkarna skulle akta så de inte fick 
något i knäet. 

Titta (pojke) ska vi ta den där fisken å potatisen innan den hoppar i knät på dig  
-Pedagog 3 
 
Får jag torka upp det här (flicka) innan det hamnar på din fina klänning -Pedagog 3 
 

Det fanns även pedagoger som resonerade med barnen för att ifrågasätta normativa 
könsmönster. 

(B1) inte hon, det är han [...] 
(P2) är jag en hon? 
(B1) nä du är han. 
(B2) nej hon. 
(P2) du tycker att jag är en han och du tycker att jag är en hon. Men vad är jag då? 
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(B1) han! 
(P2) är jag det? Hur vet du det? 
(B1) du är pojke, pratar som en. 
(P2) pratar jag som en pojke? Men hur pratar en pojke då? (barnen pekar ut vilka 
som är pojkar och flickor i rummet) 
(P2) men hur vet man om någon är en flicka eller en pojke då? Eller om någon är en 
han eller en hon, hur vet man det? Kan man se det? Är jag en hon eller en han? 
(B3) hon. 
(P2) är jag en hon? 
(B1) du är en han! 
(P2) hur vet du det? Tänk om jag är en hon? 
(B1) du är en han! 
(P2) men är det viktigt? -Pedagog 2 
 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 
Författarnas bristande erfarenhet av observationsstudier och kvalitativ innehållsanalys kan ha 
påverkat studiens kvalitet och pålitlighet. 
 
Fördelen med att använda sig av observationer är att det visar vad deltagarna gör och inte vad 
de säger att de gör. Det kan skilja sig i vad personer tror att de gör och vad de faktiskt gör, 
eftersom vissa beteenden är oreflekterade och rutinmässiga. Att komplettera observationer 
med ljudupptagningar var fördelaktigt för då det var möjligt att gå tillbaka och lyssna efter 
vad som verkligen sagts, enbart observationer hade inte resulterat i lika mycket användbart 
material. Ljudupptagningarna ökade trovärdigheten eftersom resultaten då inte enbart 
baserade sig på författarnas uppfattningar eller värderingar av situationerna. 
 
En av nackdelarna med observation som metod är att det inte är möjligt att ställa följdfrågor. 
För att öka trovärdigheten hade observationerna kunnat kompletteras med intervjufrågor för 
att kontrollera materialet, så kallad triangulering (16, s. 354). Videoinspelningar hade 
eventuellt varit ett bra komplement för att lättare uppfatta hur kommunikationen kring bordet 
såg ut. Hypotetiskt hade det då varit möjligt att kunnat gå tillbaka och uppfatta mer av den 
tysta kommunikationen.   
 
Som komplement till ljudupptagningarna fördes observationsprotokoll av författarna. Dessa 
var tänkta att illustrera hur kommunikationen gick fram och tillbaka runt matbordet. Planen 
var att rita upp bordet där pedagogen satt och markera med olika typer av pilar hur pedagogen 
tilltalade barnen, t.ex. en heldragen pil för en öppen fråga och en streckad för en sluten. Detta 
visade sig vara mycket svårt att genomföra i verkligheten eftersom det var många personer 
och mycket ljud i lokalen samt att författarna satt en bit ifrån bordet. För att denna typ av 
protokoll skulle fungera hade observatören behövt sitta med vid bordet där pedagogen satt 
eller precis intill. För att inte störa pedagogerna och barnen i måltidssituationen och på grund 
av matsalens utformning valde författarna att sitta en bit bort. Protokollen blev därför istället 
anteckningar om handlingar som sannolikt inte skulle märkas på ljudupptagningen. 
Anteckningarna jämfördes och sammanställdes sedan med inspelningarna, för att öka 
pålitligheten. 
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En annan nackdel med observationer är att personer som är medvetna om att de blir 
observerade kan korrigera sitt beteende för att passa det syfte man tror att observatören har 
(16, s. 275). Att författarna förde anteckningar under måltiderna kan ha lett till att 
pedagogerna kände sig extra iakttagna och mer benägna att förändra sitt beteende. Som 
observatör är man heller inte fullständigt objektiv, utan ser alltid mest av det man letar efter. 
Detta kan ha påverkat studiens trovärdighet. 
 
Rekryteringen genomfördes i samarbete med de deltagande pedagogernas chef, vilket med 
stor sannolikhet har haft en inverkan på studiens överförbarhet. De som tackade ja hade 
möjligen ett större intresse av att arbeta med pedagogiska måltiden och ville kanske visa 
lojalitet mot chefen. Eftersom ett bekvämlighetsurval utfördes går resultaten heller inte att 
generalisera, då deltagarna i denna studie inte är representativa för förskolepedagoger i 
allmänhet (16, s. 194). 
 
Överförbarheten påverkas även av att studien innefattar ett fåtal observationer och att arbetet 
på förskolan skiljer sig från dag till dag. För att öka överförbarheten hade fler observationer 
och ett större urval behövts. Men en hel del aktiviteter som observerats skulle kunna gå att 
föra över till andra sammanhang då det är fenomen som genomsyrar stora delar av samhället, 
t.ex. skillnader i bemötandet av flickor och pojkar. 
 
Båda författarna har läst allt det transkriberade materialet samt observationsanteckningarna 
och har på varsitt håll plockat ut meningsbärande enheter. De enskilda resultaten har sedan 
gemensamt diskuterats och kodats för att komma fram till ett resultat. Denna process har 
genomförts för att öka studiens pålitlighet. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
Den aktuella studien visade att barnen tilläts öva sina färdigheter, så väl sociala som 
motoriska och intellektuella. Pedagogerna pratade om maten som god och då framför allt 
grönsakerna. Barnen fick lika stort utrymme att prata, men pedagogerna bemötte ibland 
flickor och pojkar olika.  
 
I resultatet framkom det att rutiner och regler var viktiga inslag i måltiden. Måltiderna i 
förskolan är återkommande och rutinerna följer ett mönster som stödjer barnets förmåga att 
bilda sig en verklighetsuppfattning och orientera sig i tid och rum (19). Rutiner ger trygghet 
för barnen medan regler och värderingar under måltider visar på pedagogernas auktoritet i 
sammanhanget. Det fanns inga riktlinjer för hur pedagogerna skulle uppfostra vid matbordet 
utan de fick skapa dem själva, vilket de då gjorde utifrån sina egna värderingar samt de 
normer som fanns i verksamheten. Wesslén et al. såg i sin studie att barn i förskolan 
associerade mat och ätande med regler och att barnen hade en tydlig uppfattning av vad man 
fick och inte fick göra under måltider (20). Detta bekräftar vad vi sett i vår studie; att regler är 
något som präglar måltiden i förskolan. 
 
Pedagogerna använde sig av olika uppfostringsmetoder under måltiden. De mest dominanta 
metoderna som framträdde liknar de som Norman beskriver som konservativa och 
pragmatiska (19). De konservativa anser att bordsskick och gott uppförande är viktigt. Detta 
såg vi i att pedagogerna sa till barnen att de skulle sitta ordentligt, inte prata för högt och dela 
med kniven men inte stoppa den i munnen. Pedagoger med en mer pragmatisk syn anser att 
bordsskick inte är lika viktigt utan att barnen lär sig så småningom. Regler och bordsskick kan 
både ses som ett sätt för barnen att lära sig sociala regler och samspel eller som ett sätt att få 
måltiden att gå så smidigt som möjligt för pedagogen. 
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Pedagogerna använde framför allt entusiastiska uttryck om grönsakerna och benämnde dem 
även som nyttiga. Studier har visat att barn kan vara mer benägna att välja mat som 
respekterade personer i omgivningen pratar om som goda, men mindre benägna om maten 
refereras till som nyttig (21, 22). För att få barnen att äta kan det därför vara viktigt att 
reflektera över hur man pratar om maten med dem. 
 
Vissa av pedagogerna uppmuntrade barnen till att känna efter själva om de var mätta eller 
hungriga. Barn har själva förmågan reglera sitt intag såvida maten de får välja på är näringsrik 
(8). Enligt Rolls et al. har barn i treårsåldern förmåga att känna skillnad på hunger och 
mättnad, men när barn är i femårsåldern börjar denna förmåga att avta (23). För att barnens 
portionsstorlekar inte ska bli för stora bör barn i den åldern öva sig i att känna skillnad mellan 
hunger och mättnad. Ett sätt för barnen att öva sig på detta är att servera maten som en buffé, 
som det gjordes i denna aktuella studie, då kan barnen själva välja hur mycket de vill ha (24). 
När barn själva får ta för sig av maten tenderar de att äta mindre än om någon annan hade 
serverat dem en stor portion (25). Barn som serveras stora portioner tenderar att äta mer än de 
behöver vilket kan leda till en ökad risk för övervikt. Därför bör barnen uppmuntras till att 
börja med en mindre portion och istället gå och ta en gång till om de fortfarande är hungriga 
(24, 26). Detta kan vara ett sätt för barnet att lära känna sina hungersignaler. 
 
Vi såg också motsatsen, dvs. att pedagogerna var dem som bestämde hur mycket barnen 
skulle äta och det hände att maten villkorades. Ramsey et al. beskriver att det finns 
kommentarer som hjälper barn att lära känna sina hungersignaler men att pedagoger ofta 
använder sig av kommentarer som försvagar dessa signaler under måltiden (27). 
Kommentarer som: “Är du mätt? Är du verkligen det? Jag skulle vilja att du åt en, med ärtor i 
alla fall” bekräftar att det även i vår studie yttrades kommentarer som Ramsey et al. ansåg 
försvaga barnens hungersignaler. Enligt Galloway et al. bör maten inte villkoras eftersom det 
kan leda till obehag för barnet och risken är att hen associerar viss mat eller måltiden med 
negativa känslor (28). Detta kan ge större motstånd till att äta, samt att barn blir mer kräsna 
med sina livsmedelsval. Villkorad mat i barndomen kan vara något som vissa personer bär 
med sig resten av livet (29). 
 
I förskolans läroplan beskrivs vad förskolan ska sträva efter, vilket bland annat innefattar att 
”arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 
kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik” (2, s. 11). Pedagogerna använde 
sig av måltiden som ett lärotillfälle genom att t.ex. låta barnen räkna antal ärtor de hade på 
tallriken. De övade motorik genom att lägga upp mat själva, försöka dela maten med kniven 
samt hälla upp dryck i glas. En del pedagoger uppmuntrade till dialog och till att barnen 
skulle få tänka själva och minnas tidigare händelser vilket uppmuntras i läroplanen och 
värdegrunden. 
 
Pedagogerna arbetade med att lära barnen socialt samspel kring måltiden. Det innefattade att 
lära sig visa solidaritet och respekt för varandra. I denna studie såg vi det genom att 
pedagogerna förklarade att maten skulle räcka till alla, man skulle inte störa de andra barnen 
genom att prata för högt och att man väntar på sin tur. I värdegrunden står det att ”Alla vuxna 
är förebilder och hur man bemöter barn, elever och varandra påverkar lärandet liksom barns 
och elevers förståelse och respekt för vårt samhälles grundläggande demokratiska värden” (3, 
s. 10), vilket innebär att både vad pedagogerna säger till barnen och hur de själva behandlar 
andra har betydelse för barnens uppfattning om vad respekt och demokrati är. 
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Samhällets normer och föreställningar om kön och genus återskapas även i förskolan. Under 
observationerna såg vi hur pedagogerna bemötte och behandlade pojkar och flickor olika. I 
mångt och mycket var det flickornas utseende som det lades vikt vid. Men det fanns även 
pedagoger som uppmärksammade och ifrågasatte traditionella könsroller. I förskolans 
värdegrund står det ”Om förskolan och skolan på ett trovärdigt sätt ska kunna gestalta allas 
lika värde måste hierarkier, värderingar och normer synliggöras. De normer som styr 
samhället, förskolan eller skolans organisation och relationerna vi har måste synliggöras och 
granskas” (3, s. 24). Även om vi upplevde att förskolan generellt hade ett öppet och 
inkluderande klimat finns det fortfarande strukturer och beteenden som behöver belysas. 
	

5.3 Betydelse på samhällsnivå 
De resultat från denna studie som vi anser ha betydelse på samhällsnivå är framför allt att 
pedagogerna behöver få stöd i hur de ska använda den pedagogiska måltiden. Här finns det 
eventuellt möjlighet för dietister att i framtiden utbilda pedagoger för att de ska kunna lära 
barnen hälsosamma matvanor som de kan behålla genom hela livet. Ett sätt att öka barns 
kunskap om hälsosamma matvanor är att arbeta med sensorisk träning (30). Exempelvis 
SAPERE-metoden där barnen får uppleva måltiden med alla sina sinnen. Men även arbetet 
med genus i förskolan måste fortsätta uppmärksammas. Att bemöta barn olika baserat på kön 
är inte förenligt med förskolans värdegrund och fostrar barn till förlegade föreställningar om 
könsroller. 
	

6 SLUTSATS 
Till viss del implementerade pedagogerna i denna studie läroplanen och värdegrunden i 
måltiderna. Dessa tillfällen nyttjades på olika sätt av pedagogerna i och med att det inte fanns 
några tydliga riktlinjer kring hur den pedagogiska måltiden skulle genomföras. Resultatet i 
denna studie tyder därför på att pedagoger bör få tydligare utbildning om den pedagogiska 
måltiden och ett mer aktivt arbete med att integrera läroplanen och värdegrunden i 
måltidssituationen hade varit gynnsamt. Detta för en mer jämlik förskola, ett bra 
måltidsklimat och för hälsosamma matvanor genom hela livet. 
	

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
Författarna har gemensamt planerat och genomfört studien. Observationer och transkribering 
har skett i lika stor utsträckning. Materialet har bearbetas och analyserats gemensamt, lika så 
författandet av uppsatsen. 
	

8 TACK 
Ett stort tack till deltagarna i studien. Tack till alla som hjälpt oss med korrekturläsning och 
bidragit med konstruktiv kritik under arbetets gång. Utan er hade det inte varit möjligt att 
genomföra denna studie. Vi vill även passa på att tacka Mollberg och Nordquist för kaffet. 
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Meningsbärande enhet	
Kondenserad 

meningsbärande 
enhet	

Kod	 Subkategori	 Kategori	

(P) Pratar jag högt? (B) nää 
alla pratar högt (P)vad ska vi 
göra då då? (B1)säga till 
barnen (P) ska jag eller du 
säga till barnen? (B1) du (P) 
kan inte du säga? Kan inte du 
göra såhär: schyyyy. 
Kompisar (B1) ohörbart (P) 
ska jag göra det. Kompisar! 
Kompisar! Kompisar! Vet ni 
vad? Det finns en kompis 
som säger att hon tycker att 
ni pratar lite högt här inne. 
(B2) vem är det? (P) Åå den 
kompisen tycker att jag ska 
göra såhär: Schyyyyyyyyy 
(B2) vem är det? (P) jag 
behöver inte berätta det (B2) 
är det… (P) nää det spelar 
ingen roll, det viktiga är…det 
spelar ingen roll, det spelar 
ingen roll (B2)ohörbart (P) 
det viktiga är att vi gör: 
schyyyy schyyy. Det spelar ju 
ingen roll 

Vad ska vi göra 
när vi pratar för 
högt? Vem ska 
säga till? Någon 
här inne tycker att 
vi pratar för högt. 
Det viktiga är att 
vi dämpar oss. 
Det spelar ingen 
roll vem som 
tyckte det var för 
hög ljudvolym 
	

Dämpa 
oss när 
någon 
tycker 
att det 
är för 
högljud
volym. 
 
 
 
 
 
Det 
spelar 
ingen 
roll 
vem det 
var. 
	

Här visar vi 
hänsyn	

Att befästa normer 
och värden	

Om vi vänder såhär, ska jag 
visa dig? Om du håller fast 
smörgåsen där å så målar du 
fram och tillbaka med kniven 
så fastnar smöret på hela 
smörgåsen. Fram och 
tillbaka. Titta. Ska vi göra 
tillsammans? Ska jag visa 
som en pensel ungefär, titta 
fram å tillbaka, fram å 
tillbaka. Ser du nu målade du 
nästan smöret, bra va.	

Om du målar 
fram och tillbaka 
med kniven så 
fastnar smöret. 
Ska jag visa, som 
en pensel 
ungefär. Nu 
målade du nästan 
på smöret.	

Bre på 
smöret 
på 
samma 
sätt 
som du 
målar 
med en 
pensel 

Förklarande 
pedagog	

Utveckling och 
lärande kring 

måltiden 	

(till flicka) Använd din kniv 
och gaffel, du kan ju faktiskt 
det  

Använd din kniv 
och gaffel. 

Använd 
bestick. 

Uppmuntra 
till gott 

bordsskick	

Pedagogernas 
kommunikation 
och värderingar i 

måltidssituationen	
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Kategori 
Pedagogernas 

kommunikation och 
värderingar i 

måltidssituationen 

Att befästa normer 
och värden 

Utveckling och 
lärande kring 

måltiden 

Subkategori 

Pedagogernas prat om mat De ”fina flickorna” Förklarande 
pedagog 

En tugga till? 
Utrymme för 
barnets eget 
inflytande 

Hur många ärtor 
har du på gaffeln? 

Rutiner och regler i 
måltidsituationen Här visar vi hänsyn 

Ge barnen 
möjlighet att öva 

finmotorik 

Det gjorde du bra!  Alltid nära till 
hands 

Uppmuntra till gott 
bordsskick  

Uppmuntra till 
dialog kring 
matbordet 

Agera utifrån sina egna 
värderingar  

Uppmuntra 
barnen att tänka 

själva 
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Till alla föräldrar som har sitt barn på avdelningen XXX eller XXX. 
 
Informationsbrev angående observationsstudie med titeln: Den pedagogiska måltiden 
-En observationsstudie i förskolemiljö 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter som läser dietistprogrammet vid Umeå universitet. Vi håller just nu på 
med vårt examensarbete där det ingår att genomföra en studie som kommer att presenteras i 
form av en uppsats. Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonalen förhåller sig 
till den pedagogiska måltiden. Det vi kommer titta på är: 

• Hur ser kommunikationen ut under måltiden? 
• Hur pratas det om mat?  
• Hur används den pedagogiska måltiden? 

 
Vi kommer under vecka 36 och/eller 37 att genomföra observationer av måltider samt 
röstinspelning av personalen där även barnens röster kommer att komma med till viss del. 
Inga personuppgifter kommer att behandlas och det är bara vi som genomför studien som 
kommer att ha tillgång till röstinspelningarna. Efter genomförd studie kasseras allt insamlat 
material. Vill ni inte att ert barn ska delta ber vi er att kontakta personalen på avdelningen 
som kommer att vidarebefordra detta till oss. 
 
Med vänlig hälsning 
Ingrid Carlqvist och Jenny Engvall 
 
Umeå 2016-08-24 
 

 
 
 
 
 
Ytterligare uppgifter lämnas av nedanstående ansvariga 
 
Ingrid Carlqvist    
073-8383594     
inca0018@student.umu.se    
 
Jenny Engvall 
0709-384181 
jeen0036@student.umu.se 
 
Handledare: Elisabeth Stoltz Sjöström 
Universitetslektor/Med. Dr/leg. Dietist 
Institutionen för kostvetenskap 
Umeå Universitet   
901 87 Umeå    
090-7865007 
elisabeth.stoltz.sjostrom@umu.se 
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To all parents with children at XXX or XXX 
 
Information regarding an observational study with the title: The pedagogical meal - an 
observational study in a pre-school setting 
 
Dear parents, 
 
We are two students from the Dietetics Programme (Dietistprogrammet) at Umeå University. 
We are in the progress of writing our candidate essay, which includes an observational study. 
The purpose of the study is to examine procedures regarding the pedagogical meal. We will 
observe: 
 

• Communication during the meal 
• In which manner the food is described and talked about 
• The use of the pedagogical meal as a learning tool 

 
The observations will occur during week 36 and/or 37 and we will complete our observations 
and notes with voice recording from some of the personnel during the meals. This means that 
some children’s voices will appear on the recordings as well. No sensitive information will be 
processed and we will be the only ones with access to the recordings. After the study is 
finished all recordings will be discarded. If you do not wish to have your child’s voice to 
appear on the recording, please contact some of the personnel and they will pass it on to us.  
 
Best regards,  
 
Ingrid Carlqvist and Jenny Engvall 
 
Umeå 2016-08-24 
 
 
 
 
 
 
For further information please contact: 
 
Ingrid Carlqvist                                                           
073-8383594                                                                                  
inca0018@student.umu.se   
                                         
Jenny Engvall 
0709-384181 
jeen0036@student.umu.se 
 
Supervisor: Elisabeth Stoltz Sjöström 
Associate Professor/PhD/Reg. Dietician 
Department of Food and Nutrition 
Umeå University                                  
901 87 Umeå                                                               
090-7865007 
elisabeth.stoltz.sjostrom@umu.se



	 	

 

	


