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MINSKA MATSVINNET I DALARNA

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. 

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.

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

savannelefanter

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

Frågeställningar kring hållbarhet är komplexa. 
Om eleverna får identifiera olika intressekonflikter 
ökar förståelsen för komplexiteten och kan också 
bidra till ett ökat intresse för att ta reda på mer 
fakta för att kunna ta ställning. Hållbarhetsfrågan 
är en av de frågor som unga anger som den 
viktigaste frågan att lösa. Många känner oro för 
klimatet och miljön. De behöver få arbeta med 
dessa frågor. Forskning visar att barn och unga 
som får arbeta med hållbarhetsfrågor och får stöd 
i att agera mår bättre och har mer framtidstro. Det 
är samtidigt viktigt att inge hopp.

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. 

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

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

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

Material och text: Lisen Vogt, 2047 Science Center

Illustration och layout: Anna-Lena Rågfälts, 2047 Science 
Center
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INTRODUKTION

SE FILMEN MAT OCH MONEY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VGTPKKOVoz4
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VAD ÄR BUDSKAPET MED FILMEN?
•  Resonera först 2 och 2 och sedan i helklass
 

#ÖVNING

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. Av de 10 miljarder ton mat 
som årligen produceras på jorden så äts 1/3 aldrig upp. Svinnet uppstår i alla led 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.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT 
MINSKA MATSVINNET?
•  Hitta fler anledningar än ekonomi att
 minska matsvinnet
•  Brainstorm 2 och 2
•  Gör ett ordmoln eller en gemensam 
tankekarta.

VISSTE DU ATT I SVERIGE SLÄNGER VI 
VAR FJÄRDE MATKASSE!
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MINSKA MATSVINNET I SKOLAN

Åk  7-9

#ÖVNING

Varför slängs det mat i skolan? 
Försök hitta olika förklaringar till varför.

HUR ÄR DET MED MATSVINNET 
PÅ SKOLAN?
•  Intervjua andra elever, kökspersonal. 

•  Vad slängs och varför?

•  Vad görs med maten som blir över/slängs?

•  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.

•  Hur kan ni tillsammans minska matsvinnet       
     på skolan?

UNDERSÖKNING 1
FÖRSLAG PÅ ÄMNEN: HEM-OCH KONSUMENTKUNSKAP, BIOLOGI

ARBETA TVÅ OCH TVÅ 
OCH DISKUTERA NEDANSTÅENDE
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MATSVINN I OLIKA LED

#ÖVNING

UNDERSÖKNING 2
FÖRSLAG PÅ ÄMNEN: HEM-OCH KONSUMENTKUNSKAP, BIOLOGI
ARBETA I MINDRE GRUPPER
Koppla gärna arbetet till källkritik eftersom det 
mesta materialet är webb-baserat.

UNDERSÖK HUR MATSVINNET SER UT I OLIKA LED 
FRÅN PRODUKTION TILL KONSUMTION

INTRO: En 7 minutersfilm med utgångspunkt i en restaurang och belyser hela kedjan:
https://urplay.se/program/200280-harifran-till-hallbarheten-matsvinn

FRÅGESTÄLLNINGAR:
Vilka olika förklaringar till matsvinn hittar ni i de olika leden?
Vilka lösningar finns idag?
Vilka lösningar kan ni själva komma på?
Vilka intressekonflikter kan ni identifiera?
Hur kan modern teknik bidra till att minska matsvinnet? (ex. appen karma)
https://karma.life/sv/om-karma

MATERIAL: Se länklista längst ner på sidan

FAKTA KRING MATSVINN I OLIKA LED:
• http://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/978-91-620-8857-6.pd-

f?pid=26031
• https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/
• https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8811-8.

pdf?pid=22466
• http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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GLOBALA MÅLEN

2015 antogs de Globala målen för hållbar utveckling av världens ledare med fokus på 
4 saker; avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja 
fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Det är 17 mål och 169 delmål och gäller till 2030.

Globala målen är integrerade och odelbara. De har visserligen nummer, 
men inget enskilt mål prioriteras över det andra. Genom att ett mål uppfylls 
så förenklar det vägen att uppnå ett annat. 

Till exempel om fler får tillgång till rent vatten och sanitet, mål 6, så skapas
 bättre förutsättningar för människors hälsa, mål 3, genom förbättrad hälsa kan 
fler barn ta sig till skolan och få utbildning, mål 4, och genom utbildning kan fler 
få jobb och fattigdomen minska, mål 1 osv.

FAKTA !

TESTA SJÄLV, FINNS DET NÅGOT MÅL SOM VI KAN TA BORT UTAN 
ATT DET PÅVERKAR MÖJLIGHETEN ATT UPPNÅ ETT ANNAT?
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GLOBALA MÅLEN

VILKA AV DE GLOBALA MÅLEN 
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING KAN 
KOPPLAS TILL MATSVINN?

#ÖVNING

ARBETA I MINDRE GRUPPER

MATERIAL: Papper med de globala målen för 
hållbar utveckling och /eller tillgång till: 
https://www.globalamalen.se

• Fundera först förutsättningslöst hur delmål 
12.3 kan kopplas till övriga globala mål för 
hållbar utveckling genom att titta på de 
andra målens rubriker. Dra pilar och skriv 
anteckningar

• Läs om de olika målen med deras delmål 
och  tips för uppfyllande på: 

      https://www.globalamalen.se
• Komplettera era första anteckningar.
• Gör en PP-bild eller liknande och visa hur 

olika mål kan kopplas ihop med matsvinn. 
Motivera alla mål ni väljer.

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per 
person i butik och konsumentledet, och minska 
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, 
även förlusterna efter skörd

FÖRSLAG PÅ ÄMNEN: HEM-OCH 
KONSUMENTKUNSKAP, BIOLOGI, 
SAMHÄLLSKUNSKAP
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MINSKA MATSVINNET I SKOLAN

HUR KAN MATSVINNET MINSKA PÅ SKOLAN?

UPPDRAG 1
FÖRSLAG PÅ ÄMNEN: BILD, TEKNIK
ARBETE I MINDRE GRUPPER

• Kan ni skapa en produkt, tjänst, någon design eller förändringar i matsalen m.m som påverkar 
   beteendet och har som mål att minska matsvinnet?
• Kan ny teknik vara lösningen och i så fall hur?
• Utveckla en idé om hur matsvinnet på skolan kan minska. utveckla och gör en prototyp.
• Gör reklam för er idé genom en kort film, podd affisch eller liknande.

LÄS OM HUR KARMA RÄDDAR MAT. 
 https://karma.life/sv/
Kan du vara en del av det?
Kan du utveckla idén så det handlar om skolans matsvinn? 

7.
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LIVSCYKELANALYS

UNDERSÖKNING 3: GÖR EN ENKEL LIVSCYKELANALYS
FÖRSLAG PÅ ÄMNEN: KEMI, BIOLOGI, - HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

Låt eleverna, i mindre grupper, göra en livscykel-
analys för olika basvaror från odling, transporter, 
förvaring, matlagning.

• Inhemskt kött
• Importerat nötkött
• Rotfrukter
• Bladgrönsaker
• Inhemsk frukt
• Importerad frukt
• Mejeriprodukter
• Veganalternativ till mejeriprodukter
• Odla själv

FRÅGESTÄLLNINGAR
KOPPLA GÄRNA TILL GLOBALA MÅLEN

• Hur går produktionen till?
• Hur transporteras varorna?
• Är det någon skillnad om produkterna är 
   ekologiskt odlade eller inte?
• Spelar det någon roll vilken årstid eller  
   säsong det är?
• Hur kan konsumenter välja för att minska  
   matsvinnet?
• Vad spelar landets klimat vid 
   uppfödning/odling för roll?

second hand
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Bildkälla: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/folj-t-shirten

FUNDERA OCH ANALYSERA
• Hur kan det vara billigare att köpa kött från Irland/Brasilien/Nya Zeeland än från Sverige?
• vilka intressekonflikter kan ni identifiera utifrån prissättningen?

• Hur påverkar landets klimat, befolkningsstruktur, arbetsförhållanden, löner, transporter m.m?

7. 8.
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DUMPSTRA

#ÖVNING

Leta efter några olika artiklar kring dumpstring och låt eleverna läsa. Låt eleverna skriva ner 
argument för och emot dumpstring. Samla och gå igenom alla argument och låt sedan eleverna 
samtala i mindre grupper kring fenomenet dumpstring.
• Vilka intressekonflikter finns?
• Vilka alternativ eller lösningar finns?
• Låt eleverna skriva en argumenterande text.

DUMPSTRA - LAGLIGT, ÄCKLIGT ELLER SMART?
FÖRSLAG PÅ ÄMNEN: SVENSKA

FÖRSLAG PÅ ARTIKLAR:

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/skrap-eller-mat
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/jenny-35-har-dumpstrat-i-tre-ar-hittar-jattemycket/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/hor-vad-som-galler-vad-far-man-egentligen-ta

REDOVISNING AV ARBETEN:
FÖRSLAG PÅ ÄMNEN: BILD, TEKNIK, SVENSKA
Redovisa era arbeten med hjälp av Powerpoint/Sway, filmer, podd, affischer m.m
Skriv en krönika, insändare, eller argumenterande text och sprid. Gör en kampanj kring att 
minska matsvinnet. 

Fundera på sätt attt sprida era kunskaper så att de når så många som möjligt.

Bildkälla: Pixabay / creative commons /
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LAGA MAT PÅ RESTER

UPPDRAG 2
FÖRSLAG PÅ ÄMNEN: HEMKUNSKAP

LEKTIONSFÖRSLAG FRÅN KONSUMENTVERKET, ”KOMPONERA MAT”

LÄRARHANDLEDNING, ELEVBLAD OCH FILM
Om eleverna får tillaga sina rätter kan de fota och skriva ner receptet och kanske ge ett 
omdöme med förbättringsförslag.

https://www.konsumentverket.se/for-larare/lektionsbanken/Lektion/73/  

FORTSATT ARBETE MED 
KLIMATFRÅGOR
MAT & KLIMAT

Koppla frågan om matsvinn till klimatfrågan 
och skapa den värsta klimatmiddagen.

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/en-
ergifallet/klimatkocken_7-9

FRAMTIDSFRÅGOR I KLASSRUMMET 
KLIMAT & ENERGI

Exempel: https://www.hsr.se/sites/default/files/didaktiskhandledning.pdf
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FÖR LÄRARE
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BRA LÄNKAR:
Bilder kring vad vi äter i världen: https://time.com/8515/hungry-planet-what-the-world-eats/

Mer om matsvinn från karma: Karma https://karma.life/sv/blogg/vad-ar-matsvinn
https://www.hsr.se/sites/default/files/didaktiskhandledning.pdf

Mat och klimat
Ordlista för matsvinn: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/
matsvinn/nyord-svinniska/nyord-pa-svinniska--hela-listan-i-alfabetisk.pdf?AspxAutoDetect-
CookieSupport=1

Fakta, blogg och manifest om matsvinn: http://www.matsvinnet.se/hem/
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