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Barnmatsböcker och kokböcker för barn - En studie av barndomens 

gastronomiska innehåll och gränser år 2016 
 

Mat och ätande betraktas på många sätt som särskilt viktigt när det kommer till barn. Hungriga 

små magar måste tillfredsställas i nuet, samtidigt som bra mat krävs för att säkerställa optimalt 

växande. Dessutom anses barndomens matvanor ha betydelse för barnets förhållande till mat i 

framtiden, vilket gör att de behöver prova många nya smaker. Av anledningar som dessa 

anstränger sig vuxna gärna lite extra när det kommer till barns mat. Att så är fallet är i sin tur 

något som fångats upp av kokboksförfattare och förlag som ger ut barnmatsböcker och 

kokböcker för barn. I sådana böcker förmedlas råd om hur man uppmuntrar barns matlust och 

där finns recept på rätter som särskilt barn förväntas uppskatta och må bra av. Vad det är för 

mat och hur den presenteras säger någonting om vår samtida matkultur (Mitchell 2001). Genom 

att ge uttryck för förväntningar på, och antaganden om begränsningar i matintresset, sägs också 

någonting om hur barn tolkas och förstås. För liksom synen på mat och ätande är synen på barn 

och barndom i ständig förändring och skiljer sig åt i olika tider och kulturer. 

 Barnmatsböcker och kokböcker för barn fyller en social funktion och bidrar till att både 

skapa och återskapa samhälleliga idéer och föreställningar om barn, mat och ätande 

(Heinzelmann 2004). Men hur framställer då dagens barnmatsböcker och kokböcker för barn 

det ätande och matlagande barnet? Vad säger de om förväntningar på barns ätande, och om vad 

de antas vilja äta och laga? I den här texten diskuteras dessa frågor utifrån en granskning av tio 

barnmatsböcker och kokböcker för barn. Böckerna, som innehåller recept och som gavs ut i 

Sverige år 2016, har samlats in utifrån den lista av nyutgivna titlar som Måltidsakademien satt 

samman under rubriken ”Barn och mat” i Guide till Årets Svenska Måltidslitteratur 2016.1 Med 

inspiration i visuell diskursanalytisk metod, där sanningsanspråk och samhälleliga effekter på 

sociala identiteter, relationer och kunskapssystem problematiseras, har granskningen gjorts med 

fokus på återkommande mönster i materialet som helhet, i kombination med detaljgranskning 

av de enskilda böckernas text, bild och innehåll (Janks 1997, Rose 2007). 

                                                 
1 I ”Barn och mat”- kategorin i Guide till Årets Svenska Måltidslitteratur 2016 listas 26 titlar. Förutom 

barnmatsböcker och kokböcker för barn innehåller den även exempelvis litteratur som enligt 

biblioteksklassificeringar benämns som barn- och ungdomslitteratur, bilderböcker och pysselböcker. Vissa titlar i 

listan är utgivna 2015. Granskningen som görs här görs enbart av barnmatsböcker och kokböcker för barn, som 

innehåller recept och som gavs ut 2016. 
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Den matlagande föräldern och det självständigt matlagande barnet  
Två av de tio böckerna är barnmatsböcker som har ett tilltal som tydliggör att här är det föräldrar 

som ska laga mat åt barn. En av dem är Anabel Karmels (2016) Barnens favoritmat: 100 

snabba, enkla rätter som innehåller recept anpassade för de allra yngsta, med start i 

smakportioner med mixade fruktpuréer. Boken, som sägs vara en ”barnmatsbibel i England” 

(Karmel 2016:142), tar utgångspunkt i nyckelorden snabb, nyttig och god mat. Tidseffektivitet, 

ett bra näringsinnehåll och smak antas alltså vara av betydelse för den vuxna målgruppen.  

Den andra boken är konditorn Sandra Boarts (2016) receptbok med avancerade bakverk 

avsedda för fester där barn står i centrum, så som babyshower, dop- och namngivningsfest, 

ettårskalas och temafester för barn. Målgruppen här verkar vara ambitiösa mammor med 

bakning som specialintresse. Trots att boken uppmanar läsaren att ”Öppna boken tillsammans 

med barnen – titta, inspireras och baka med strössel, roliga färger och goda smaker!” (Boart 

2016:baksida) så görs barn inte delaktiga i tilltalet. De är istället kalasgäster och en anledning 

till att ställa till med fest. 

De övriga åtta böckerna riktar sig mer eller mindre explicit direkt till matlagande barn 

själva. Av dessa kokböcker har fyra sitt fokus på middagsmat (Kristiansson 2016, Lidström & 

Nyberg 2016a, Tuvell 2016, Westman 2016), tre är gör-det-själv-böcker med kalas-tema, i vilka 

recept varvas med pysselinstruktioner (Andersson 2016, Lidström & Nyberg 2016b, Lycke 

2016), och en är en receptbok med bakverk, avsedd för den som vill baka med kompisarna efter 

skolan, baka till helgfikat eller till kalas (Bandell 2016). Att det är barn som är böckernas tänkta 

läsare och de som ska använda recepten tydliggörs i inledande formuleringar och på böckernas 

baksidor. Anna Lyckes Fixa festen själv! utropar ”Här behövs inga vuxna! I den här boken är 

det Du som bestämmer hur festen ska bli” (Lycke 2016:baksida). Kokböckerna Laga steg för 

steg och Kalas: steg för steg författade av Clara Lidström och Annakarin Nyberg, beskrivs vara 

”bara för barn! De vuxna måste hålla sig undan tills DU ber om hjälp” (Lidström & Nyberg 

2016a:baksida). 

 

Det matälskande barnet som har kul i köket 
Det barn som framträder i formuleringarna som ramar in recepten är ett barn som tycker om 

mat och det är mat i många olika former och smaker. Karmel (2016) skriver att små barn ”älskar 

miniportioner i egna små portionsformar” (Karmel 2016:76), ”Carbonara är en favorit hos alla 

åldrar” (Karmel 2016:55) och hon beskriver grönsaker särskilt populära bland småbarn. Hon 

lyfter också fram att de uppskattar annat än vad läsaren kanske tror: ”Förvånansvärt många små 

barn gillar faktiskt oliver” (Karmel 2016:60). Hon antyder dock att alla barn inte tycker om allt. 
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Barn kan tycka att ”lax smakar för mycket” (Karmel 2016:66) och de kan vara kinkiga med 

grönsaker skriver hon. Lösningen är att de matlagande föräldrarna ska smyga ner nyttigheterna 

och maskera dem bland andra smaker, som i Kyckling Bolognese: ”Om ditt barn är lite kinkig 

när det gäller maten och petar bort grönsakerna kokar du dem mjuka, blandar dem med 

tomaterna och mixar slätt.” (Karmel 2016:75). 

 I kokböcker där barn själva ska laga maten finns inga antydningar om att de skulle vara 

kinkiga med maten. Där positioneras det ätande och matlagande barnet istället som någon som 

är nyfiken på mat och som vill ha kul i köket. Johanna Westmans (2016) vegetariska kokbok 

Grön i köket: världens godaste grönsaksrätter för unga kockar vill locka ”alla som är nyfikna 

på att prova nya rätter eller […] som vill lära sig att laga de rätter man kanske ätit på restaurang 

och tyckt mycket om (Westman 2016:baksida). Laga: steg för steg vänder sig till barn som 

”gillar att laga mat och greja i köket” (Lidström & Nyberg 2016a:9). Den vegetariska kokboken 

Vego hela dagen!!! vänder sig till ”unga matälskare” och ”vegoälskare” (Kristiansson 2016:3) 

och Alisa Bandell (2016) riktar sig i bakboken Baka med Alisa till dem som har ett 

favoritbakverk och gärna vill kunna baka fler sorter. Barn förväntas således ha ett 

matlagningsintresse och tycka om att själva kunna laga mat.  

 En bok som skiljer sig från de övriga kokböckerna för barn är Kokbok för gamers som 

inte orkar (Tuvell 2016). I den framstår det tilltalade barnet, eller snarast den datorspelande 

ungdomen, som en högst motvillig kock. Det är någon som ska övertygas om att hon eller han 

tjänar på att ”fixa riktigt käk” istället för att ta en ”läsk och en rostad macka med ost eller pizza 

från affärens frysdisk” (Tuvell 2016:9). Här handlar det om att få läsaren att alls ”orka” laga 

mat eftersom denne istället antas vilja lägga sin tid och energi på att spela datorspel. 

Argumenten som används bygger på att läsaren ska lära sig att ge kroppen vad den behöver för 

att kunna bli en ännu bättre datorspelare. En del utrymme i boken ägnas därför åt näringslära, 

vilket i övrigt är frånvarande i kokböckerna för barn. 

De kunskaper som kokböckerna med barn som målgrupp främst uppmuntrar handlar om 

att laga god mat, att hantera kök och råvaror, att vara kreativ i köket och att bli bra på att smaka 

och krydda. Men också att kunna skapa en trevlig tillställning med hjälp av pyssel, pynt och 

lekar. Gemensamt för dessa böcker är också att barn positioneras som oerfarena matlagare, 

någon som är ”grön i köket” och som ”inte har lagat så mycket mat förut” (Westman 2016:8). 

Denna förväntade oerfarenhet motiverar att flera böcker innehåller presentationer av vanliga 

köksredskap, instruktioner av återkommande tillagningsmoment och beskrivningar av 

förberedelserna för hur man kommer igång att laga bokens recept (ex. Bandell 2016:6-9, 

Kristiansson 2016:II-IIII, Tuvell 2016:19-27). Läsaren uppmanas också att be föräldrar om lov 
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innan hon eller han ska göra något i köket och att be om hjälp om något är varmt eller vasst 

(Westman 2016:8, Lidström & Nyberg 2016b). Det tydliggör att det i vanliga fall inte är läsaren 

själv, utan vuxna som bestämmer över köket och att de förutsätts vara mer kompetenta 

 

Lättlagade snabba rätter, kalasgott och vegetarisk mat  
Det finns en stor spännvidd i den mat och de råvaror som recepten presenterar. De går från 

spädbarnsmat via vardagsmiddagar till festens sötsaker och avancerade bakverk. I flera böcker 

återkommer visserligen recept till rätter som kan ses som traditionell ’barnmat’ så som 

pannkakor/plättar (Boart 2016:45, Kristiansson 2016:70, Lidström & Nyberg 2016a:37, Tuvell 

2016:30, Westman 2016:137), pastarätter som spagetti med olika såser och lasagne (Karmel 

2016:50, Kristiansson 2016:96, Lidström & Nyberg 2016a:20, Westman 2016:111). Böckerna 

domineras dock inte av någon mild och blek barnmat utan middagsmaten är ofta både färgstark 

och smaksatt med olika kryddor med inspiration från olika delar av världen. 

Teman som återkommer genom böckernas recept är 1.) Lättlagade snabba rätter, 2.) 

Kalasgott och 3.) Vegetarisk mat. 

Många av recepten presenterar och uppmuntrar snabb och enkel matlagning.2 

Vardagsrecepten riktade till föräldrar motiverar detta genom att de ”inte ska behöva ägna 

timmar åt att laga mat” utan istället prioritera ”tiden med barnen” (Karmel 2016:baksida). Detta 

ligger i linje med att många föräldrar upplever att tiden för mat och matlagning är begränsad i 

vardagen (Göranzon 2015).  

Recept avsedda för matlagande barn är istället lättlagade, snabba och enkla i enlighet med 

logiken att barn är ovana kockar. Receptens enkelhet består då i att näringsrika rätter kan skapas 

med få ingredienser och få moment (Tuvell 2016), att instruktionerna med hjälp av steg-för-

steg-bilder är enkla och pedagogiska (Lidström & Nyberg 2016a, 2016b) och/eller att de bygger 

på prefabricerade matvaror, som köpekakor eller glass, som på ett kvickt sätt modifieras och 

ges en mer avancerad form (Andersson 2016, Lidström & Nyberg 2016b). Något förvånande 

är dock att en av de allra enklaste rätterna som går att laga, gröt, bara finns i Kokbok för gamers 

som inte orkar (Tuvells 2016). Med humor beskrivs hur gröten, som innehåller havregryn, 

solros-, sesam- och linfrö, kan göras på ett ännu simplare vis än att koka ihop den i en kastrull: 

 

Är du riktigt slö förbereder du på kvällen. Då häller du allt i en kastrull, häller över 2 dl H2O. Sätter 

på locket och låter det stå till morgonen. Den blir faktiskt godast då. (Tuvell 2016:32) 

                                                 
2 Att många recept präglas av enkelhet och snabbhet betyder inte att det helt saknas tidskrävande och avancerade 

recept. Det gäller exempelvis flera av Boarts (2016) bakverk och Bandell (2016), som markerar vissa recept så 

som utmaningar, har recept på byggda tårtor och en tivolistrut med egengjorda gräddbullar och glass som tar tre 

dagar att göra. 
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Att maten ska vara god är viktigt, särskilt när det gäller kalasmaten. I ganska liten grad är det 

faktiskt ’mat’ det rör sig om eftersom det främst handlar om olika typer av sötsaker, ofta i roliga 

former. Det är kakor och tårtor av olika slag, glass, chokladstänkta popcorn, söta drycker och 

godis, ibland frukt. Att sötsaker är ett stort tema beror delvis på att fyra av de tio böckerna är 

specialiserade på kalas och/eller bakverk, men även övriga böcker innehåller recept på sådant. 

Den typ av ’rätt’ som är mest återkommande genom samtliga böcker, och som finns i sju av av 

dem, är ett bakverk, mjuk chokladkaka i stil med kladdkaka eller chokladmuffins (Bandell 

2016:99, Boart 2016:33, Karmel 2016:139, Kristiansson 2016:100, Lycke 2016:102, Tuvell 

2016:108, Westman 2016:132). 

 Det tredje temat som går som en röd tråd genom de tio böckerna är den vegetariska maten. 

Här spelar det roll att två av böckerna är specialiserade på vegetarisk mat. Men även många av 

rätterna i övriga böcker, exempelvis pannkakor, bakverk och soppor, är lakto-ovovegetariska 

utan att det framhålls på något särskilt vis. I Laga: steg för steg beskrivs hur recept på kötträtter 

som korvstroganoff och spagetti med köttfärssås istället kan göras vegetariska (Lidström & 

Nyberg 2016a). Sammantaget förefaller detta som en normalisering av mat som inte bygger på 

kött och fisk. Kristiansson (2016:6) påpekar dock att föräldrar kan känna oro för att barn som 

bestämt sig för att äta helt vegetariskt inte får i sig näringsämnen de behöver, något han 

lugnande bemöter och hänvisar vidare till Livsmedelsverkets hemsida. 

 Ann Hertzler (2005) har i en studie av kokböcker för barn i USA tidigare konstaterat att 

de länge haft en slagsida mot kalasrecept och desserter med högt kaloriinnehåll. Att sötsaker 

skulle vara ett starkt tema i den här granskningen var därför inte helt förvånande. En stor 

skillnad är dock att hon även lyfter fram en brist på grönsaksbaserade recept, vilket alltså skiljer 

sig från det här materialets många vegetariska rätter. 

 

Avslutning  
Sammantaget kan konstateras att det är med matglädje och humor som barnmatsböcker och 

kokböcker för barn bemöter sina läsare. Även om det antyds att alla barn inte äter allt finns en 

ton och förväntan kring att barn kommer att tycka om den mat som recepten presenterar. Det 

matlagande barnet positioneras som oerfaren och som någon som gärna lagar enkla rätter samt 

bör ha föräldrarnas stöd för att få stöka i köket på egen hand. Men det är ett barn som tycker 

om att laga mat och som gärna vill lära sig bemästra nya recept. Det är också som en kompetent 

potentiell matlagare som de tilltalas. Vägledda av böckernas instruktioner antas de både kunna 

förstå och själv kunna laga de rätterna som beskrivs. 
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 Det barn särskilt förväntas vilja laga och äta är sötsaker av olika slag. Helst ska det gå 

fort att laga, men de antas även kunna ta sig an mer utmanande recept. Och trots att de små 

barnen kanske kan vilja peta bort grönsakerna på tallriken förefaller dagens barn inte ha 

någonting emot vegetarisk mat, tvärtom. 
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