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Lektionsupplägg

MINSKA MATSVINNET I DALARNA
Vår önskan är att elever genom ett kreativt och
undersökande arbetssätt ska ta sig an
utmaningen att minska matsvinnet och bidra till
lösningar i skolan, hemma och i övriga samhället.

Vad står 3.333.333.333.333 kg* för?
Det är 1/3 av all mat som produceras i världen och
det är även den mat som slängs varje år! Då talar
vi inte om potatisskal, ben och kaffesump utan
fullt ätbar mat som om den tagits om hand på rätt
sätt hade blivit en enorm buffé. Ätbar mat som
slängs kallas matsvinn.

Upplägget kan involvera flera av grundskolans
ämnen och lämpar sig bra för ett ämnesövergripande arbetssätt. Se koppling till läroplan:
http://pedagog.2047.nu/

Svinnet sker i alla led från jord till bord, det vill
säga från produktion, distribution, förädling, till
hem, skolor och restauranger. Matsvinn innebär
ekonomiska förluster och bidrar också negativt
till klimatförändringarna och miljön när det gäller
energi, konstgödsel, bekämpningsmedel,
transporter, kylning, tillagning mm i de olika leden.

Materialet hör till Klimatklivsprojektet, Minska
matsvinnet i Dalarna, finansierat av Naturvårdsverket och kommunerna. I projektet ingår alla 15
Dalakommuner, och är sektorsövergripande med
kost, utbildning och tekniska förvaltningar
involverade i kommunerna.

Det globala målet 12, Hållbar konsumtion och
produktion, har satt upp som mål att till 2030
halvera det globala matsvinnet, men att minska
matsvinnet påverkar också många av de andra
16 målen.

I konceptet riktat till grundskolan genomförs också
workshops kring materialet där pedagoger från
alla kommuner bjuds in.
Allt material finns att ladda ner från:
http://pedagog.2047.nu/

*Det är sammanträffande nog även vikten av ca 555 miljoner
savannelefanter

I materialet finns fakta, länkar, förslag på lektionsövningar och uppdrag för arbete med att minska
matsvinnet, i skolan. Många barn och unga säger
att de oroar sig för miljön och klimatet.

Material och text: Lisen Vogt, 2047 Science Center
Illustration och layout: Anna-Lena Rågfälts, 2047 Science
Center

Vi pedagoger måste ta oron på allvar men inte
avskräckas från att ta upp frågorna. Tvärtom,
forskning visar att barn och unga som får chans
att arbeta med hållbarhetsfrågor och också får
hjälp att agera, mår bättre och har mer framtidstro. Matsvinn är en hanterbar fråga som ligger
barn och unga nära. Det är lätt och roligt att jobba
med och de kommer snabbt se resultat.
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INTRODUKTION
Matsvinn är den mat som slängs som hade kunnat ätas om den hade tagits om hand på rätt
sätt. Det är till exempel inte potatisskal, ben och kaffesump.
En tredjedel av all mat som produceras i världen hamnar aldrig på en tallrik eller i
magen. Ett otroligt slöseri, eller hur?

SE FILMEN MAT OCH MONEY

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VGTPKKOVoz4

#ÖVNING
VAD ÄR BUDSKAPET MED FILMEN?
• Fundera och lista enskilt
• Resonera två och två
• Resonera i mindre grupper/helklass
45 KG ÄTBAR MAT I SOPORNA

ONÖDIGT
MATAVALL:

45 KG *

OUNDVIKLIGT
MATAVALL:

55 KG

SLÄNG

INTE
MAT I
ONÖDAN!

* INK DET MATSVINN SOM HÄLLS UT I AVLOPPET.
SIFFRORNA AVSER PER PERSON OCH ÅR.
KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

#ÖVNING
VAD SKULLE DIN FAMILJ KUNNA
GÖRA OM NI FICK 6000 KR?
Varje person i Sverige beräknas slänga ca 45 kg mat som hade gått att äta, varje år.
I en genomsnittsfamilj slängs mat för
mellan 3000 - 6000 kr. I Sverige slänger vi mat till ett värde av 10 000 000 000 kr. (10 miljarder)
Så vi kan spara mycket pengar om vi slutar slänga mat hemma. Fundera på vad som
kostar ca 6000 kr. Något som du/någon annan skulle kunna göra, vilja ha eller behöver?
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ÖVNINGAR

#ÖVNING
HUR MYCKET MAT SLÄNGER VI?
Vi är drygt 10 miljoner människor i Sverige.
Illustrera mängden avfall på olika sätt med
hjälp av vikt, volymbegrepp mm

#ÖVNING
VARFÖR SLÄNGER VI MAT
SOM GÅR ATT ÄTA?
Fundera först i mindre grupper.
Ge förslag på olika anledningar.
Låt eleverna svara i mentimeter och gör ett
ordmoln.
https://www.mentimeter.com
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SPANING
En tredjedel av maten som produceras slängs. Men var slängs den? Nu är det dags för
spaning för att ta reda på det och klura ut hur vi kan minska matsvinnet på
några olika ställen i samhället.

#ÖVNING
HEMMA

AFFÄREN

Vilken mat slänger ni hemma?
Varför slängs den maten?
Vad hade ni kunnat göra med maten?

Gör ett studiebesök i några mataffärer eller
låt eleverna göra egna undersökningar när de
följer med och handlar.
Intervjua någon som arbetar i affären antingen i affären eller via telefon eller mail. Kanske
finns det någon förälder i klassen som arbetar
i en mataffär?

SKOLAN
Vilken mat slängs mest i skolan?
Vad tror ni själva? Jobba två och två.
Försök hitta olika förklaringar till varför
det slängs mat i skolan.

•Vilken mat slängs i butiken?
•Varför slängs den?
•Vad hade kunnat rädda maten?
•Vad gör affären för att minska matsvinnet?
•Hur agerar vi kunder i affären?

Lista och hitta lösningar för varje orsak.
Resonera i helklass kring era förklaringar.
Bjud in kökspersonalen till klassrummet.
Jämför era tankar om matsvinn i skolan.

Fundera i mindre grupper på hur affärer
kan minska matsvinnet.

VAD SÄGER KÖKSPERSONALEN?
Fråga kökspersonalen vad de ser för förklaringar till att det slängs mat. Stämmer det
med era listor?
Vad har kökspersonalen för förslag till lösningar? Vad kan ni tillsammans göra för att minska
matsvinnet?

Bildkälla: Pixabay / creative commons /
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SPANING
#ÖVNING
RESTAURANGEN
Gör ett studiebesök på någon restaurang/matställe eller låt eleverna göra egna
undersökningar. Intervjua någon som arbetar
i en restaurang/matställe antingen på plats
eller via telefon eller kanske finns det någon
förälder i klassen som jobbar på ett matställe?
• Vad är en doggybag?
• Hur många gäster frågar efter doggybag?
• Erbjuder matstället doggybag?
• Har det blivit någon skillnad de senaste åren?
•Vilka orsaker finns att inte fråga efter
doggybag?
•Hur gör du själv?
Fundera i mindre grupper på hur matstället
kan minska matsvinnet.

Bildkälla: Pixabay / creative commons /

#ÖVNING

SPRID OCH DELA MED ER AV ERA KUNSKAPER
Nu har ni spanat och hittat lösningar på matsvinnsproblemet.
Då är det dags att flera får ta del av vad ni vet. Hur kan ni dela med er?
•
•
•
•
•

Affischer på skolan, i affären, matstället?
Göra en kort film och sprida?
Göra en insändare?
Prata med fler affärer?
Andra förslag?
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ENKEL LCA FÖR OLIKA LIVSMEDEL
Följ ett livsmedel och gör en enkel livscykelanalys.
Var uppstår matsvinn och hur kan det förhindras?

KÖTTBULLAR VS FALAFEL I KLIMATAVTRYCK
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KOLLA IN HUR STOR
DEN KLIMATMÄSSIGA
SKILLNADEN ÄR
MELLAN KÖTT OCH
VEGETARISK MAT!

KÄLLA: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
FOTO: FREEPIK.COM

#ÖVNING
VARIFRÅN KOMMER KÖTTBULLEN?
Följ en köttbulles resa från jord till bord. Syftet med uppgiften är att eleverna ska förstå hur
komplex livsmedelsproduktion är, hur många delar som ingår, hur mycket energi som behövs
och vilka ekosystemtjänster som matproduktionen är beroende av.

!
A
KT

FA

LIVSCYKELANALYS

(LCA) är en metod för att beskriva hur varor påverkar miljön
när de tillverkas, används och slängs. Livscykelanalyser
följer en vara från vaggan till graven, vilket betyder att
analysen börjar då råvarorna utvinns ur
naturen och slutar när varan hanteras som avfall.
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GLOBALA MÅLEN OCH MATSVINN

Bildkälla: UNDP

DISKUSSIONSFRÅGA

VAD SÄGER GLOBALA
MÅLEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING OCH
MATSVINN?

VILKA FLER AV DE GLOBALA MÅLEN
KAN DU KOPPLA TILL MATSVINN?
Bilder och material finns på:
https://www.globalamalen.se/
.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Bildkälla: UNDP

MÅL 12 HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Bildkälla: UNDP

Mål 12 handlar om vi hur vi kan handla
och göra saker på ett mer hållbart sätt.
I mål 12 och delmål 3 är det tydligt
utskrivet att matsvinnet ska
minska med 50% till år 2030.

MÅL 13 BEKÄMPA
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Matsvinn påverkar också klimatförändringarna. En fjärdedel av klimatpåverkan kan
kopplas till mat och livsmedelsproduktion så
om du minskar matsvinnet så bidrar du också
till Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
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UPPDRAG MATVINN
#ÖVNING
MATVINNARE:

MATEN I VÄRLDEN

Nu ska vi gå från matsvinn till matvinn. Här får
du använda dina kreativa matlagningsidéer
och laga mat av det som finns. Kanske
kommer du att skapa din nya favoriträtt? Har
du tänkt på att pyttipanna är en resträtt från
början?

Hur äter vi i andra delar av världen?
Titta på bildspelet på: http://time.com/8515/
hungry-planet-what-the-world-eats/
eller skriv ut en uppsättning av bilderna
Låt eleverna titta på bildspelet två och två
utan instruktioner.
Vilka frågeställningar kommer upp?

• Kan ni hitta på egna maträtter av rester och
det som finns i kylen?
• Uppgift för hem-och konsumentkunskap?
• Hemuppgift?

Gör gärna sorteringsövningar utifrån elevernas
förslag:
Mest pengar, nyttigast/onyttigast, mest/minst,
kött, grönsaker, ris, potatis, rotfrukter, läsk
och godis mm

LAGA MAT PÅ RESTER
Här finns några tips och recept:
https://www.kfstockholm.se/konsument/skolmaterial/recept/soppan/
https://www.kfstockholm.se/konsument/skolmaterial/recept/
https://www.ica.se/buffe/artikel/matresterpa-nya-satt/

Resonera kring matsvinnsfrågan. Var tror du
det slängs mest? Varför? Kan förpackningar
påverka matsvinnet? Andra frågeställningar?

Guatemala: The Mendozas of Todos Santos - Food expenditure
for one week: 573 Quetzales or $75.70. Peter Menzel, from the
book, ”Hungry Planet: What the World Eates

FÖRDJUPA ER I HUR MÄNNISKOR
LEVER I OLIKA DELAR AV VÄRLDEN
PÅ: https://www.gapminder.org/dollar-street/
matrix
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UPPDRAG MATVINN
#ÖVNING
SKAPA OCH PRESENTERA

PROGRAMMERA

Låt eleverna fota och göra enkla presentationer av sina spaningar med sway eller PP.

Kombinera arbetet med matsvinn med
programmering!

Låt eleverna göra en podcast och resonera
kring matsvinnsfrågan.

Ett helt koncept för att programmera kring
matsvinn med hjälp av Kodboken
https://www.kodboken.se/start/kodaiskolan/
matvinnaren
Lektionsplaneringar kring programmering
med matsvinnstema. Räkna på matsvinn,
programmera i Scratch med handledning steg
för steg.
Eleverna får i uppdrag att hitta på egna idéer
till en app, ett spel eller en digital pryl som
hjälper människor att minska matsvinnet - och
som kan användas i skolan.

Bildkälla: Pixabay / creative commons /

FRILUFTSDAG
FRILUFTSDAG MED KANTSTÖTT
SOPPA

RECEPT PÅ MAGBRÖD/PINNBRÖD:

Ta med kantstötta grönsaker hemifrån eller
fråga om ni kan få från någon affär och gör
en soppa tillsammans. Förstärk med buljong,
nudlar m.m. laga soppan på trangiakök eller
över öppen eld om det fungerar.

https://vallentuna.scout.se/for-scouter/
scoutkatalogen/magbrod/
https://vallentuna.scout.se/for-scouter/
scoutkatalogen/pinnbrod/

Hör med Scouterna, Naturskyddsföreningen
eller Friluftsfrämjandet på orten om de kan
hjälpa till med utrustning eller handkraft.
Gör något gott bröd till, tex magbröd eller
pinnbröd
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FÖR LÄRARE
Fler bra länkar med material och fler lektionsförslag för skolan:
•Filmer, inspirationsbilder, uppgifter m.m. kopplat till Lgr 11:
https://www.kfstockholm.se/konsument/skolmaterial/
•Digitalt läromedel kring matavfall med fakta, quiz, presentationsverktyg, uppdrag och recept:
http://larare.smartmedmat.se/#1
•Nya ord för att prata om matsvinn: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/matsvinn/nyord-svinniska/nyord-pa-svinniska--hela-listan-i-alfabetisk.pdf
•Koppla matsvinn till energi och klimat:
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/4-6
•Lektionsförslag för alla åldrar för arbeta med de Globala målen:
https://www.globalamalen.se
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