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Hållbar 
vegetariskt 
mat i förskola 
och skola

Hanna Sepp, Fil Dr
Läromat AB

7 miljarder!

Skolans gröna matlandskap Elevers uppfattningar om och upplevelser av vegetarisk skolmat 
Sara Frödén, lektor i pedagogik vid Örebro universitet
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Pedagogik och 
måltider hand i hand
Läroplan för förskolan (Lpfö 18)

När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och 
hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag 
kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur 
detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lgr 11)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola

• har fått kunskaper om och förståelse för den 
egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön 
och samhället.

Förskoleklass
Centralt innehåll: Kost, sömn och fysisk 
aktivitet och hur de påverkar hälsa och 
välbefinnande.

Fritidshem 
Livsstilens betydelse för hälsan, till 
exempel hur kost, sömn och balansen 
mellan fysisk aktivitet och vila påverkar 
det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Ämnen
Biologi, Hem- och konsumentkunskap, 
Idrott och hälsa, Kemi, …

NATURLI’ Burger 150 g
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Kompensatoriskt uppdrag
Skollagen
2 § Alla barn och elever i samtliga 
skolformer och i fritidshemmet ska ges 
den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens 
mål.

Matvanor, hälsa och lärande hänger 
ihop och påverkas av varandra! Het Falafel med mynta

& grillat orientaliskt bröd

Individ
• Kunskap
• Färdigheter
• Verktyg
• Samarbete

Organisation
• Stödjande
• Resurser
• Ledarskap
• Samarbete

Integrera mat och måltider 
i den pedagogiska verksamheten

Involvera berörda nämnder!
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Samarbete
Måltidspersonal
• Material, expertis, tillagning

Pedagoger
• Utförande, didaktik, läroplan

Gott

Känt

• Göra det 
okända känt!

• Göra barnen 
nyfikna!
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Sensorisk träning

• Ökar elevernas förmåga att beskriva 
livsmedel 

• Ökar ”mat-prat”
• Vidgar elevernas mat-preferenser 
• Ökar viljan att äta okänd mat 

Ingen effekt när det bara är ett projekt.
Effekt när det är ett förhållningssätt!

Måltidspedagogik

• Måltider – en tid med ett mål

• Mat som ett material
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Vad krävs?

• involvera både barn och 
pedagoger i 
planeringen av maten 
och måltiden

• långsiktighet
• ta vara på barns 

intresse och nyfikenhet
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Hälsa på maten
Klok Kokbok – lär barnen (och dig själv) 
mer om mat
Inspirationsfilmer med mellis-recept
Pedagogiska affischer
Bordsskyltar
Grej of the day
Klimatberäknade recept
Filmer

www.halsapamaten.se
..och mycket mer!
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Gott & Grönt

Vegetarisk Handbok
Trendföreläsning
Produktskola & Vegetarisk skola
Chef´s show
Workshop i köket
Klimatberäknad recept & menyer
Filmer
Framtidens gröna mat

www.gottochgront.se VEGETARISK HANDBOK 
- en guide för grönare matlagning

Hanna Sepp
hanna@laromat.se
070 748 35 75
www.laromat.se

Förskola Datum

Sapere-metoden i förskolan 7/2 – 18/2

Frukt & grönt med färg 21/2  – 4/3

Laga mat och baka med steg-för-steg-metoden 7/3 – 18/3

Den pedagogiska måltiden 21/3 – 1/4

Från Jord till bord 4/4 – 14/4

Kökets naturvetenskap och teknik 25/4 – 6/5

Grundskola Datum

Sapere-metoden i grundskolan 14/2 – 25/2
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