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PRESSMEDDELANDE Stockholm 8 november 2017 

Måltidspedagogik i förskolan - ny bok för goda matvanor 
 
Det finns stora socioekonomiska skillnader i barns matvanor. Förskolan spelar en viktig roll 
för att hjälpa barn till hälsosamma vanor och därmed förbättra deras hälsa. Det menar 
Hanna Sepp som har skrivit boken Måltidspedagogik i förskolan – ett lustfyllt lärande. 
 
”Måltidspedagogik är ett förhållningssätt och ett nytt sätt att tänka. Det ska ingå som en 
naturlig del i förskolans pedagogiska verksamhet.”, säger Hanna Sepp, initiativtagare till 
måltidspedagogik i Sverige. 

Måltidspedagogik utgår från att det är roligt att upptäcka och lära sig nya saker och bli 
nyfiken på olika livsmedel och maträtter. Utgångspunkten i boken är att det ska vara 
lustfyllt och spännande för barnen. Förskolan ska skapa grund för goda matvanor. 

Boken är praktisk och ger verktyg, inspiration, övningar och recept för att integrera mat 
och måltider i förskolan. Varje avsnitt inleds med en teoretisk del som följs av konkreta 
övningar för barn, kockar och pedagoger att arbeta tillsammans med i den pedagogiska 
verksamheten. Boken är rikt illustrerad av Erica Ollén. Till flera av recepten finns även 
steg-för-steg-bilder att ladda ner. 

Måltidspedagogik i förskolan bygger på forskning och beprövad erfarenhet och vänder sig till 
yrkesverksamma förskollärare, barnskötare, kockar och köksbiträden i förskola och 
pedagogisk omsorg. 

 
Om författaren 
Hanna Sepp, initiativtagare till måltidspedagogik i Sverige, är fil.dr och universitetslektor i 
mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Hon utbildar också pedagoger och 
kockar i hur forskning kring mat och måltider i förskolan kan omsättas i praktiken. 

 
Om boken 
Titel: Måltidspedagogik i förskolan – ett lustfyllt lärande  
Författare: Hanna Sepp 
ISBN: 978-91-7741-033-1  
Utgivning: 25 september 2017 
Omfång: 96 sidor 
Ca pris: 280 kr exklusive moms 
Boken kan köpas hos Bokus.se, Adlibris.se samt i webbutiken på www.Gothiafortbildning.se.  
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