TEMA: MÅLTIDSPEDAGOGIK

MÅLTIDEN
– mer än bara mat

Utematlagning är ett bra sätt att
laga mat tillsammans från grunden.
Förskollärararen Anita Loimi får hjälp
av Alva och Majbritt att sätta fart på
elden till den stora murrikkan.
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Vitaminer, proteiner och kolhydrater i all ära – i Tessins förskola i Nyköping är
det lika viktigt att maten och måltidsstunden är fylld med lust, sinnesupplevelser
och trevlig samvaro.
TEXT: ÅSA FRIDMAN FOTO: JOHANNA NORIN

– Får vi popcorn efter lunch idag, undrar Viktor ivrigt medan
han och kompisarna Edvin och Leo noggrant skär grönsaker
till dagens salladsbuffé.
– Vi brukar alltid få popcorn när vi har utomhusmatlagning, fyller Edvin i. Vi har en speciell popcorngryta. Den är
jättecool.
Klockan är bara strax före nio denna soliga förmiddag, men
förberedelserna inför dagens lunch är redan i full gång. Idag är
nämligen startskottet för årets första utematlagning, och det
är gruppen Valarna som är först på tur. Och visst ska det bli
popcorn, lovar kocken Lillemor Eriksson. Men först ska det
lagas mat.
– Utematlagning är ett utmärkt sätt för barn och pedagoger
att laga mat tillsammans från grunden. På grund av att köket
inte är anpassat för barn går det inte att ha med dem där, men
utomhus kan alla vara med och hjälpa till.

Förskolan har haft utematlagning på schemat i tre år. Idag är det
gruppen Valarnas tur.

Utematlagning har Tessins förskola haft på schemat under
tre år. Som så mycket när det gäller mat och tankar kring
mat kommer idén från Lillemor Eriksson, eldsjäl och kock i
förskolan sedan drygt åtta år.
– Redan när jag började här var min målsättning att lyfta
statusen på maten i förskolan. Inte bara i vår förskola utan
i hela kommunen. Dels ville jag göra maten nyttigare och
godare, dels också att höja barnens kunskap, intresse och
nyfikenhet på mat. Jag kände mig ensam i köket. Jag ville vara
ute bland barnen och pedagogerna och dela med mig av mina
idéer och min kunskap.
Förutom ett stort matintresse, erfarenhet av att ha egna
barn i förskolan och flera år som kock inom restaurangvärlden bakom sig, har Lillemor även gått en högskoleutbildning
i sapere. Ordet sapere kommer från det latinska ordet med
samma namn som betyder att veta, att kunna, att smaka.
I Tessins förskola äter barn och pedagoger alltid lunch

Tessins förskola
Förskolan ligger i Nyköping. Här går 110 barn uppdelat på 6
avdelningar och här arbetar 23 personer varav 13 är förskolepedagoger.
2015 vann förskolan tävlingen Arla Guldko i kategorin Bästa
Matglädjeförskola med motiveringen Med tydliga och
gemensamma mål styrs hela verksamheten med måltiden i
centrum. Respekt och äkta kärlek till både människor och
mat sprider matglädjen in i varje vrå.
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Lillemor Eriksson har varit kock på Tessins förskola i åtta år. Hon
brinner för att höja statusen på maten.
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”Jag ville vara ute bland
barnen och pedagogerna och
dela med mig av mina idéer
och min kunskap.”

Rätt till sin egen smak. I Tessins förskola arbetar man med
saperemetoden. Sapere är latin och betyder att veta, att kunna
och att smaka.

tillsammans, och även Lillemor Eriksson är med så ofta hon
kan. Förutom att äta samtalar de också under matstunden –
och då har de hjälp av ”mat-prats-pinnar”, det vill säga pinnar
med små lappar med saperefunderingar som står framdukade
på borden. Där står exempelvis frågeställningar som Har du
ätit mig förut? Har du sett mig i affären tidigare? och Känns
jag likadan utanpå som inuti? Sapere innebär också att alla,
oavsett ålder, har rätt till sin egen smak. Det vill säga, det finns
inte något rätt eller fel, samt att alla också ha rätt att inte vilja
prova och smaka.

Med måltidspedagogiken väl förankrad i verksamheten finns
det ingen begränsning för hur den kan användas, menar både
Lillemor Eriksson och förskollärare Mia Leidemark.
– Förutom att smaka, lukta och titta på en tomat kan vi till
exempel dela tomaten och räkna kärnorna, då blir det matematik. Vi kan plantera kärnorna i en kruka för att se vad som
kommer upp, då blir det naturvetenskap. På så sätt implementerar vi sapere i den pedagogiska verksamheten, säger Mia
Leidemark.
Förskolan har genomfört flera större projekt med utgångspunkt i måltidspedagogik. Bland annat ett litteraturprojekt
där man valde att läsa böcker om mat, exempelvis boken
Snurran äter ketchup. Då blev det egen ketchuptillverkning i
köket och mycket rödfärgad mat. Historieätarnas julkalender
inspirerade till projektet Mat förr och nu, vilket bland annat
innebar att man bjöd in barnens äldre släktingar att dela med
sig av sina matminnen. På lunchmenyn hamnade då exempelvis stekt strömming – något som sedan lite otippat kommit att
bli en av barnens önskerätter.

Dagens kycklingwok doftar av flera kryddor. Curry och spiskummin bland annat.
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Den här terminen arbetar Tessins förskola med projektet Mat
på ett fat tillsammans med en annan förskola i kommunen.
Projektet går ut på att förskolan ska lära sig mer om IKT och
QR-koder. Och även här spelar maten en central roll. Barnen
har nämligen själva läst in sina upplevelser av att exempelvis
känna på en apelsin, ljudet när man knaprar på en morot eller
lukten av en kiwi. Inspelningarna har man sedan gjort till
QR-koder som hamnat i lådan med veckans frukt eller grönt –
en låda som Lillemor Eriksson varje vecka sätter samman, och
vars innehåll på olika vis får vara huvudrollsinnehavare under
veckan.
FÖRSKOLETIDNINGEN 3/2017

Inga barn innanför det rosa repet! Alla Val-barn är väl medvetna om att de ska ha respekt för den brinnande elden.

Så kan du arbeta med saperemetoden
• Börja enkelt. Exempelvis med ”veckans frukt eller grönsak”.
• Prata om maten på ett positivt sätt. Pedagogerna behöver 		
vara positiva föredömen.
• Hellre ofta och enkelt än sällan och stort.
• Arbeta långsiktigt och genomtänkt och ha en väl utarbetad
plan.
• Samarbeta med kocken om det finns en egen kock.
• Lagar ni inte egen mat är ett tips att om det exempelvis 		
serveras blomkålssoppa till lunch, dekorera bordet med ett
blomkålshuvud! Det kan vara en enkel ingång till samtal 		
kring maten.
• Ge inte upp!
– IKT är något som hela förskolan satsar på under året, och
för oss kändes det som en både enkel och naturlig utveckling
att applicera det på veckans frukt eller grönt, som vi har arbetat länge med, berättar Lillemor Eriksson.
Idag är hela förskolan engagerad i det måltidspedagogiska
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arbetet. Men det var inte helt lätt i början, berättar Lillemor
Eriksson. Flera pedagoger var oroliga för att arbetet skulle
vara komplicerat och öka på den redan ofta ansträngda arbetsbelastningen. Därför är det viktigt att starta enkelt, menar
hon. Att ha ett starkt stöd från en engagerad förskolechef samt
hitta en bra samarbetspartner bland pedagogerna som kan
läroplanen och kan konkretisera matidéer till vad som fungerar i den pedagogiska verksamheten är också ovärderligt.
Att jobba långsiktigt är lika viktigt. Såväl barn som pedagoger
har ibland behövt tid på sig att vänja sig vid nya råvaror och
maträtter.
En stor kick framåt för det gemensamma engagemanget
var vinsten i tävlingen Arla Guldko 2015 i kategorin Bästa
Matglädjeförskola.
– Vinsten var en enorm boost för självförtroendet för hela
förskolan. Vi visade verkligen att vi kan det här med mat.
Både barn och pedagoger kände sig stolta. Idag väljer många
föräldrar vår förskola just för vårt måltidsarbete och vi har en
konstant kö av barn.
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”Själva måltidstunderna har
blivit lugnare, barnen äter
bättre och vi diskuterar med
varandra på ett annat sätt
än tidigare.”

Nu har det blivit ordentlig fyr på elden ute på gården. Dessutom börjar det kurra i mångas magar. De barn som inte har
hjälpt till att få igång de stora muurikkorna har till fullo njutit
av det fina vädret och lekt sig trötta och hungriga.
Till lunch idag ska det serveras kyckling med wokade
grönsaker och diverse kryddor. Och oj, vad gott det luktar när
kycklingen fräser till i pannan och möter curry, spiskummin
och tacokrydda. Runt eldstaden ligger ett rep i en rund ring,
och alla barn är medvetna om att innanför ringen får man inte
gå. Då är man för nära den brinnande elden.
– Kom nu alla Valar, nu är det lunch, ropar förskolläraren
Anita Loimi som idag har varit kock vid en av eldstäderna.
Snabbt som attan kommer 25 förskolekompisar springande
och hämtar varsin blå matskål. Vid sidan om elden har Lillemor Eriksson och pedagogerna dukat upp till ett fint lunchbord där barnen får stå i kö och bli serverade. Sällan smakar
väl mat så bra som utomhus, och kycklingen med ris slinker
snabbt ner.
Vissa tycker att maten var stark och behöver lite extra
gräddfil, andra pillar ut vissa grönsaksbitar, medan andra
gladeligen äter upp. Och sedan är det som utlovat dags för
”the grand finale”.
– Popcorndags, popcorndags, skanderar 25 munnar i högan
sky.
Att arbeta med sapere och måltidspedagoik har många
fördelar, menar Lillemor Eriksson och Mia Liedemark håller
med.
– Det viktigaste är att vi alla har roligt. Både barn och
pedagoger uppskattar verkligen arbetssättet. Dessutom har
vi fått en gemenskap som genomsyrar hela förskolan. Själva
måltidstunderna har blivit lugnare, barnen äter bättre och vi
diskuterar med varandra på ett annat sätt än tidigare. Måltiden har verkligen blivit mycket mer än bara mat. n

ÅSA FRIDMAN. Frilansjournalist.
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Pop-pop! Förskolans speciella popcornpoppare är poppis bland
barnen.

Efterlängtat slut på utelunchen: popcorn!

God mat och gemenskap ger glada barn.
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