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Måltidspedagogik
Måltidspedagogik handlar om vårt förhållningsätt  
till måltiden. Förskolan spelar en viktig roll för barn- 
ens möjlighet att bekanta sig med ny mat.

Måltiden är inte bara det som serveras på tallriken 
eller trivsel vid bordet. Även samspelet med andra 
barn och vuxna spelar stor roll för hur vi upplever 
maten.

Att måltiden känns som en efterlängtad stund på 
dagen och att maten är god är en förutsättning för 
att maten hamnar i magen.

Genom att stimulera barns nyfikenhet, glädje och 
intresse för mat och för det lustfyllda lärandet kan 
vi locka barn att våga smaka nytt och lära sig tycka 
om nya smaker.

Livsmedelsverkets skrift Bra måltider i förskolan (2016)  
ger goda råd som främjar matglädje.

Sapere-metoden är en metod  
inom måltidspedagogik.
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LUKTA • SMAKA • TITTA • LYSSNA • KÄNNA
Sapere är en metod där barns språk och sensoriska 
förmåga övas. Att ge barnen sensoriska upplevelser ökar 
chansen att de utvecklar sitt smakspektrum. Barnen blir 
mer nyfikna och positivt inställda till mat. 

Tanken med Sapere-övningar är att barnen tillsammans 
med andra får prova, tänka, lukta, smaka, känna, titta och 
lyssna och upptäcka sin egen smak.

Studier har visat att barn som arbetat med sensorisk 
inlärning, genom exempelvis Sapere, i större utsträckning 
smakar på nya maträtter.

Sapere-metoden hjälper barnen att:
• lära känna sina egna sinnen och sin egen smak

• träna upp sitt språk för att beskriva vad de upplever,  
tycker och tänker

• våga prova nya rätter

• vilja äta mer varierat

• bli nyfikna på och få lust till mat

Grundläggande regler för Sapere:

• Alla har rätt till sin egen smak.

• Alla har rätt till att inte vilja smaka.

Sapere-metoden

[Sapere – från latin, ungefär: att kunna,
att veta, att smaka, att känna]
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Luktsinnet
Barn har ett bättre luktsinne än vuxna. Luktsinnet är 
direkt kopplat till den del av hjärnan som är centrum för 
våra känslor och kan väcka matminnen: doften av ny-
bakat bröd, nygrillad kyckling, lukten av skog, hav och 
sommar. Lukter kan locka oss att smaka – men kan också 
varna oss om något luktar konstigt. 

Att våga lukta på mat ökar sannolikheten för att vi vågar 
smaka. Därför kan det ha stor betydelse att barnen får 
träna sig tidigt i att beskriva och sätta ord på lukter och 
bli medvetna om luktens betydelse för smakupplevelsen.

KOM IGÅNG!
Börja prata med barnen om näsan och att vårt luktsinne  
sitter där. Berätta att hundar har bättre luktsinne än 
människor och låt barnen leka att de är som små hundar 
som sniffar.
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1 2 3Luktmemory
Mål: Barnen tränas att känna igen och hitta samma  
 dofter. 

Du behöver:
• 5–10 stycken ogenomskinliga burkar.
• Kryddor eller dylikt med stark doft att fylla burk- 

arna med, exempelvis kanel, kaffe, kokos, vitlök, 
kardemumma, oregano, vaniljsocker, basilika eller 
citron.

Gör så här:
Se till att fylla burkarna med kryddor och dylikt  
så att det finns två av samma sort. 
Låt barnen lukta på burkarna och försöka hitta två 
likadana. Börja med några stycken och lägg till fler 
dofter efter hand.  

Diskutera:
• Var det svårt att känna skillnad på dofterna?  
• Vad luktade gott/mindre gott?

Gissa doften
Mål: Barnen lär sig att känna igen olika dofter och         
 tränas i att beskriva dem.

Du behöver:
• Välkända kryddor och grönsaker/frukter, så som 

kanel, vitlök, kardemumma, nejlikor, oregano,  
vanilj, kokos, lök, apelsin, potatis eller vad som 
finns i köket.

• Strumpor eller ogenomskinliga påsar.

Gör så här:
Göm kryddor eller grönsaker/frukter i strumpor 
eller påsar och låt barnen lukta och gissa vad det 
kan vara. 

Diskutera:
• Känner barnen igen några dofter? 
• Minns de var de känt doften förut?

Sapere-hunden  
och citrontjuven

Mål: Barnen tränar sitt luktsinne i samspel med andra.

Du behöver:
• 1 citron eller andra kryddor eller dylikt som luktar  
 mycket.

Gör så här:
Samla barnen i en ring och utse ett av barnen till 
”Sapere-hund”. Låt Sapere-hunden gå ut ur rummet.  
Under tiden får ett eller flera av barnen i ringen några  
droppar citron på sina händer. 
Barnen med citron på händerna är ”citrontjuvar”. 
Hunden får sedan komma in och sniffa sig till vem 
som har citron på sina händer, och lista ut vilka 
citrontjuvarna är.

Diskutera:
• Var det lätt eller svårt att hitta citrontjuven?

TIPS
Ta med en doft hemifrån
Ge barnen i uppgift att ta med en 
doft de tycker om hemifrån. Det kan 
vara vad som helst. Låt barnen ställa 
sina ”dofter” på ett bord och ställa 
sig runt det. Sen kan varje barn få 
berätta om sin valda doft.

Veckans doft 
I samarbete med kocken, välj veck-
ans doft som ni pratar och luktar lite 
extra på. Ställ en skål i hallen med 
kryddan/doften och en skylt, till 
exempel curry, så att även föräldrar 
blir delaktiga. 
Kanske kan samma krydda finnas 
med i maten under veckan?

– Det luktar som 
mormors kofta! 

Så utropade en flicka som fick  
lukta på kardemumma.
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Smaksinnet
Smaken sitter i munnen – på tungan, i svalget och i gom-
men – och det behövs saliv för att känna smak. Det kan ta 
många gånger innan vi lär oss att gilla en smak. 

Att tidigt låta barn få uppleva olika smaker kan vara av 
stor betydelse för barns framtida matvanor.

Att lära sig att skilja på olika smaker är en viktig del i 
barns utveckling.

KOM IGÅNG!
Börja prata med barnen om munnen, tänderna och tungan.  
Spegel är bra att använda. Prata med dem om hur mat 
kan smaka – sött, salt, surt, beskt, starkt … 

Skriv gärna upp vad barnen säger.
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1 2 3Rå, kokt eller riven?
Mål: Barnen lär sig att samma grönsaker kan smaka  

olika. 

Du behöver:
• Morötter
• Rivjärn
• Eventuell tillgång till spis/ugn

Gör så här:
Riv en tredjedel av de råa morötterna – både grov- 
rivet och finrivet. 
Skiva resten av morötterna. Om möjligt, koka en del 
och ugnsrosta en del av morötterna.
Låt barnen få smaka på de olika morotsformerna.

 Diskutera:
• Smakar moroten olika beroende på om den är  

rå, riven, kokt eller ugnsrostad?  
• Vad händer med smaken om moroten rivs eller 

kokas? Vad blir skillnaden i lukt, smak, konsistens? 
• Vilken sort gillar barnen bäst?

Räkna smaklökar!
Mål: Barnen får räkna och bli medvetna om sina 

smaklökar. 

Du behöver:
• Vita papper
• Karamellfärg
• Ett hålslag
• Penslar

Gör så här:
Gör ett hål i ett papper med ett hålslag.
Lägg pappret på barnets tunga och pensla den 
lilla ytan av tungan som syns genom hålet med 
karamellfärg.
Låt ett annat barn räkna de små prickarna som nu 
syns på tungan och som är våra smaklökar.

 Diskutera:
• Hur många smaklökar hittade vi? 
• Hade alla lika många smaklökar? 
• Hur många kan det finnas på hela tungan? 
• Vad gör smaklökarna?

Smaka skillnad
Mål: Barnen lär sig smakskillnader. 

Du behöver:
• Något som smakar sött, exempelvis päron, sött 

äpple, honung eller russin.
• Något som smakar salt, exempelvis saltgurka, 

oliver, kapris eller salta kex.
• Något som smakar surt, exempelvis citron, lime 

eller gröna äpplen.
• Något som smakar beskt, exempelvis grapefrukt, 

rädisa, ruccola eller mörk choklad.

Gör så här:
Skär allt i små bitar.
Låt barnen prova och låt dem försöka sätta ord på 
vad det smakar.

Diskutera:
• Vad tycker barnen att de olika sakerna smakar?
Uppmärksamma dem på att man kan tycka olika.

TIPS
Pröva nya smaker 
Ett sätt att locka barn att smaka 
på nya saker, kan vara att erbjuda 
så kallade ”smakbryggor ” – det vill 
säga att erbjuda ny mat ihop med 
något som barnen redan gillar.

Det kan ta många 
gånger innan vi lär 
oss att gilla en 
smak.
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Synsinnet
Synsinnet är det sinne som vi använder allra mest. 
Synintryck utgör 80 procent av matupplevelsen.

Många olika färger på mat gör att vi känner mer hunger 
för synsinnet gillar glada färger. En färgglad efterrätt kan 
göra att det plötsligt känns som att du har extra plats 
kvar i magen. Att maten serveras vackert upplagt kan 
väcka både hunger och nyfikenhet. Synsinnet berättar för 
oss om maten ser lockande ut, men ögat kan ha fel – det 
kanske smakar helt annorlunda. 

Tidigare upplevelser och erfarenheter av viss mat kan 
göra både att vi lockas att smaka på liknande mat – eller 
att vi hellre avstår.

KOM IGÅNG!
Låt barnen titta på varandra: vilken färg har kompisen 
på ögat, vilken ögonfärg har barnet själv?

Låt barnen fundera: vad använder vi ögat till?  
Titta, blunda, blinka, stirra, snegla med mera.

Gör barnen uppmärksamma på hur maten ser ut nästa 
gång de äter lunch: Smakade maten som den såg ut,  
eller lurade ögat oss?
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1 2 3Smakar alla äpplen  
och paprikor likadant?

Mål: Lära sig att frukt och grönsaker smakar olika 
beroende på färg.

Du behöver:
• Äpplen – rött, grönt och gult 
• Paprika – röd, grön och gul

Gör så här:
Skär äpplen och paprikor i små bitar och lägg upp 
på fat. Låt barnen smaka och lukta. 

Diskutera:
• Smakar alla äpplen/paprikor likadant – eller är det 

skillnad mellan färgerna?  
• Vilka varianter tyckte barnen bäst om?

Vatten är gott
Mål: Lära sig att vatten är en god och bra törst-

släckare.

Du behöver:
• Kranvatten
• Genomskinliga vattenkaraffer
• Frukt eller grönt att smaksätta med, exempelvis 

gurka, citron, apelsin eller bär (frysta går bra)

Gör så här:
Fyll karafferna med vatten. Smaksätt karafferna på 
tre olika sätt. Låt barnen smaka.

Diskutera:
• Var det någon skillnad mellan de olika karafferna? 
• Vilken gillade ögat mest? 

Kan ögat luras?
Mål: Förstå att synintrycket är viktigt för vad du tror 

att något ska smaka.

Du behöver:
• Yogurt – naturell eller vanilj
• Karamellfärg – röd och blå
• Små glas

Gör så här:
Färgsätt en tredjedel av yogurten med röd karamell- 
färg, en tredjedel med blå och låt den sista vara vit.

Häll upp i små glas och visa för barnen. Låt barnen 
gissa vilken smak de tror att det är på de olika färg- 
erna. Låt dem sedan smaka.

Diskutera:
• Kunde ögat lura er?  
• Kan man äta blåa köttbullar?
• Vilken färg kan mat ha?          

TIPS
Skapa trivsel kring måltiden  
ihop med barnen

Låt barnen fundera över vad de 
tycker skulle göra matrummet  
mysigare. Försök om möjligt att till- 
godose barnens förslag.

Tillverka egen utsmyckning, till  
exempel dukar i olika material, pla- 
ceringsskyltar, pappersblommor, 
pyssel efter säsong. Utse månadens 
konstnärer som får stå för dekora-
tionen. 

Tycker barnen att matsalen ska få 
ett namn? Tillverka er egen skylt.

Låt barnen rita veckans matsedel.

 

Synintryck utgör 
80 procent av 
matupplevelsen.
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Hörselsinnet
Ljud bidrar till vår matupplevelse – ofta utan att vi ens 
tänker på det.

Ljudet från köket gör att kroppen förbereder sig på att 
mat är på väg. Slamret med kastruller och stekpannor 
och porslin som dukas fram gör att det kan vattna sig i 
munnen.

Men om det blir för höga ljudnivåer när vi äter förlorar 
vi en del av vår måltidsupplevelse. Matens sensoriska 
egenskaper – hur det känns, smakar och luktar – uppfat-
tas annorlunda i en högljudd miljö. Matsmältningen kan 
påverkas och försämras. Därför är det viktigt att prata 
med barn om vilka ljud de tycker kan störa när de äter.

KOM IGÅNG!
Prata med barnen om örat och att det är tre små ben i 
örat – kroppens tre allra minsta! – som gör att vi hör.
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1 2 3Ljudmemory
Mål: Barnen lär sig att maten kan låta olika.

Du behöver:
• Ett jämnt antal ogenomskinliga burkar  

eller behållare med lock
• Makaroner, ris, flingor, knäckebröd  

eller annat som låter

Gör så här:
Fyll burkarna med olika innehåll – två burkar av varje 
sort. Ställ allting på ett bord och låt barnen gå fram 
två och två och skaka på burkarna för att försöka hitta  
de burkar som låter samma.

Diskutera:
• Hur låter de olika burkarna? 
• Kan ljudet avslöja något om maten?

Vad låter mest i örat?
Mål: Barnen blir medvetna om att det uppstår ljud när  
vi äter. 

Du behöver:
• Morötter, knäckebröd, rå blomkål eller broccoli 

eller annat som låter när vi tuggar det.

Gör så här:
Be barnen sätta händerna för öronen eller använd 
hörselkåpor. 
Låt barnen smaka och tugga – med och utan händer 
eller kåpor för öronen. 
Be barnen berätta hur det låter.

Diskutera:
• Hur tycker barnen att de olika sakerna låter? 
• Vad tänker de på när de hör ljudet? 
• Vad låter mest? 
• Gör det skillnad när vi håller för öronen?

Trivsamma lunchen
Mål: Barnen blir medvetna om att ljud kan störa mål-
tiden och att man kan tycka olika.

Du behöver:
• Timglas eller någon annan timer
• Olika sorters musik

Gör så här:
Utmana barnen med ”tysta leken” i en minut innan 
lunchen. Det har visat sig vara ett enkelt knep för att 
få alla att gå ned i varv – både barn och vuxna. Många 
uttrycker också att de upplever att hela måltiden blir 
lugnare, ljudnivån blir lägre och mer behaglig.

Prova att spela olika sorters musik i bakgrunden under  
lunchen.

Diskutera:
• Tycker barnen om att äta och samtala till musik? 
• Vilka ljud tycker de kan störa matron? 
• Påverkar ljud hur maten smakar?

Så utropade ett skolbarn som åt 
rå blomkål för första gången med 
hörselkåpor på. Efter det ville alla 
barn i klassen äta rå blomkål.

– Det låter 
som om jag 
går i snö! 
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Känselsinnet
Känselsinnet är vårt största sinnesorgan. Känseln spelar 
därför en stor roll för hur vi upplever mat. Känseln finns 
framförallt i huden, men även i muskler, senor och leder. 
Fingrar och läppar är extra känsliga.

Små barns sätt att upptäcka mat med fingrar och läppar är  
viktigt! Att få känna på mat kan öka intresset för att smaka.

Temperaturen och konsistensen på maten är väldigt viktig  
för om vi ska tycka om maten eller inte. Samma mat eller 
grönsak smakar olika om den serveras varm, kall, ljummen,  
riven eller delad.

KOM IGÅNG!
Inled känselövningar med att fråga barnen var de tror 
att känseln sitter på kroppen.
Svar: överallt faktiskt – händer, fötter, munnen, benen  
– ja, hela kroppen!

Fråga hur maten kan kännas i munnen – mjuk, hård, sträv,  
varm, kall, sticksig? Hur känns glass på tungan? Hur känns  
varm mat på tungan? Har någon bränt sig på mat?
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1 2 3Hårdkokt och löskokt
Mål: Barnen lär sig att samma livsmedel kan smaka 

olika beroende på konsistens.

Du behöver:
• Kokta ägg – några löskokta och några hårdkokta

Gör så här:
Låt barnen få smaka på gulan och på vitan.

Diskutera:
• Smakar de löskokta och hårkokta äggen likadant?  
• Hur känns de i munnen?

Kallt, ljummet och varmt
Mål: Barnen lär sig öva upp att känna skillnader i 

hur mat känns i munnen.

Du behöver:
• Banan, apelsin eller vatten, eller något annat som 

kan serveras kallt, ljummet och varmt.

Gör så här:
Skiva/dela bananen eller apelsinen och värm en 
tredjedel lite lätt i ugnen, kyl en tredjedel och låt 
en tredjedel vara som den är. Låt barnen smaka på 
de olika varianterna

Diskutera:
• Hur känns och smakar det?  
• Är det någon skillnad beroende på temperatur? 

Hemliga påsen
Mål: Barnen bekantar sig med frukter och grön- 

saker genom att känna på dem och lär sig att 
beskriva hur det känns.

Du behöver:
• Strumpor eller andra små påsar, tyger eller dylikt.

• Några olika frukter och grönsaker med varierande 
former, exempelvis avokado och lök.

Gör så här:
Göm de olika grönsakerna/frukterna i påsarna.

Låt barnen, en och en, få stoppa handen i påsen och 
känna efter. Be dem hålla det hemligt vad de tror att 
det är i påsen tills alla har känt.

Diskutera:
• Vad tror barnen det är i påsarna?   
• Hur känns det som är i påsarna?  

Låt barnen förklara med sina egna ord.          

– Å, avokado! 
Det ska jag äta 
när jag kommer 
hem!

Att få känna på mat kan öka 
intresset för att smaka.



26 27

            

Smoothie på rester
Av de sista resterna kan du lätt göra  
smoothie med vatten eller valfri mejeri- 
produkt och det som finns kvar av  
frukt, grönt och bär.

Håriga mackan
Låt barnen komponera sin egen  
smörgås av allt gott som blir över  
efter övningarna.

Att göra  
när som helst...



www.goteborg.se

G
ö

te
b

o
rg

s 
S

ta
d

 
16

12
20

-0
0

2-
13

3 
F

o
to

: L
o

 B
ir

g
er

ss
o

n,
 N

ic
kl

as
 T

rä
nk

, m
o

st
p

ho
to

s.
co

m
 
w
eb

b
o
ri
g
in
al

 
M

ar
s 

20
17

Läs mer om måltidspedagogik
• www.maltidspedagogik.se (Läromat AB)

• Sinnenas skafferi, Stina Algotson & Åsa Öström,
Måltidsakademiens Förlag i Grythyttan AB, 2011

• Livsmedelsverket, Bra Måltider i Förskolan, 2016

Välkommen att kontakta oss
Har du frågor om Sapere eller om annan pedagogik 
kopplad till barns hälsa, kontakta: 

Hälsoäventyret Tigern i Örgryte-Härlanda  
halsoaventyret.tigern@orgryteharlanda.goteborg.se


