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Måltidspedagogik i förskolan  
Intensivkurs i teori och praktik 

Vi delar äpplen och funderingar… 

”Hur många barn räcker ett äpple till?” 

 

”Måste man äta skalet?” 

 

”Man får väl inget äpple om man inte har ätit 
upp maten?” 

 

”Vilket material är äpple gjort av? Alltså 
skalet…?” 

 

”Det är farligt att äta äpple om dom inte är 
sköljda!” 

 

”Yes! Äpplehus!” 

Bakgrund 

u  Förskollärare & kostekonom 

u  Kostpedagog, Munkedals kommun 

u  Magisteruppsats om måltiden som 
lärandesituation, Göteborgs 
universitet 

 

Vad är måltidspedagogik? 

u  Integrera mat i undervisningen 

u  Utgår från läroplan och hälso- och 
miljömål  

u  Lärande om och med mat 

u  Utforska maten med alla sinnen 
och utifrån olika mål i läroplanen 

u  Mat som verktyg för lärande 

u  Kock + pedagog samarbetar  
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Varför måltidspedagogik?  

u  Matvanor grundläggs tidigt 

u  Delat ansvar för barns matvanor 

u  Likvärdiga måltider 

u  Tid, kraft och pengar satsas på de 
offentliga måltiderna 

u  10-15 timmar per vecka 

u  Mervärde för hela verksamheten 

u  Ökad måluppfyllelse – kvalitet 

u  Barnen är eller blir intresserade! 

Styrdokument  

u  Läroplan för förskolan 

u  Bra måltider i förskolan 

u  Folkhälsomål  

u  Miljömål 

HÅLLBAR FRAMTID  

Läroplanen  

u  Omsorg, utveckling och lärande ska 
bilda en helhet 

u  Barn lär i samspel 

u  Stötta och utmana lärandet 

u  Reflekterande förhållningssätt  

 

Undervisningen ska vila på forskning 
och beprövad erfarenhet 

 

 
(Skolverket, 2016) 

Bra måltider i förskolan 

u  En måltid är inte bara maten på 
tallriken 

u  Säker, näringsrik, hållbar, god, 
trivsam och integrerad 

u  Alla delar är viktiga för att barnet 
ska må bra  

 

(Livsmedelsverket, 2016) 
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Kockar & pedagoger mot gemensamma mål  

u  Utgå från huvuduppdraget 

u  Planera, reflektera, utvärdera 

u  Gemensamt förhållningssätt  

u  Lustfyllt utforskande  

 

u  Utgå från huvuduppdraget 

u  Planera, reflektera, utvärdera 

u  Gemensamt förhållningssätt 

u  Lustfyllt utforskande 

Vad säger forskningen? 

u  Mellanrum i undervisningen 

u  Eget tyckande styr – man bara gör 

u  Ej jämbördigt möte  

u  Gamla regler sitter i 

u  Osäkerhet kring sin roll 

u  Brist på kollegial reflektion 

 
(Sepp, 2017; Benn & Hjälmeskog, 2015; Johansson & Pramling, 
2001) 

Hur kommer man igång då? 

u  Kunskap 

u  Inspiration  

u  Matglädje 

Hattstugans förskola berättar om sitt 
framgångsrika arbete. 

Måltidspedagogik i praktiken 

u  Läroplanens mål – teori i 
praktik 

u  Kemiska reaktioner 
u  Fysikaliska fenomen 
u  Matematik 
u  Språk 
u  Miljö och hälsa 
u  Teknik 
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Pedagogiska måltider – gratis lunch? 

u  ”Bra måltider i förskolan” - 
Livsmedelsverket 

u  Gemensamt förhållningssätt 

u  Föregå med gott exempel 

u  Bra måltidsmiljö för barnen 

u  Det är ett åtagande som ingår i 
personalens arbetsuppgift 

u  Planerad undervisningstid 

Köket – en plats för lärande 

 

u  Om vi gör musli-hur smakar dom 
olika ingredienserna före och efter 

u  Vikt och volym  

u  Varför är moroten så stor och vit? 

u  Vad händer med maten som kastas? 

Kommunikation över gränserna 
- tillsammans skapar vi den bästa förskolan 

u  Behöver ni /vill ni ha någon  ny 
grönsak? 

u  Vem vill /kan ta med några barn 
till köket? 

u  Hur många barn har vi i dag? 

u  Ja- vad kan du ordna? 

u  Vi kommer gärna in på tisdag(tex) 
och hjälper till med mellis 

u  Vi skriver på tavlan 

Tävlingen och dess betydelse för oss. 

u  Fokus på måltider i förskolan 

u  Uppmärksamhet 

u  Delge andra våra kunskaper 
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Det verkar så lätt – men… 

u  Vill alla pedagoger jobba med mat? 

u  Vill alla kockar jobba med barn? 

u   Olika chefer - olika intressen? 

u   Mat-erial. Olika budgetar? 

u  Forum för dialog? 

u  ”Vi tycker och gör ju så olika…” 

 

Nyckelknippan  

u  Glädje och engagemang 

u  Kommunikation  

u  Samarbete  

u  Utgå från  barnen - delaktighet 

u  Skapa förutsättningar 

u  Väck intresse. Stötta och utmana! 

u  Börja där du står  

… men tänk långsiktigt 

Gilla å dela – hälsosamma matvanor 

u  Dela fler äpplen med varandra och 
med barnen 

u  Förundras över vad du får tillbaka 

u  Kom ihåg att det finns många sätt 
att dela äpplen 

 

TACK FÖR OSS! 


