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Lektionsupplägg

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.

Många barn och unga säger att de oroar sig för
miljön och klimatet. 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 även
får hjälp att agera, mår bättre och har mer
framtidstro. Matsvinn är en hanterbar fråga som
ligger barn nära. Det är lätt och roligt att jobba med
och de kommer snabbt se resultat.

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.

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 ämnesövergripande arbetssätt.

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.

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

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

Tanken med materialet är att skapa förståelse för
hur mycket resurser och tid det tar för att få mat
från jord till tallrik och därmed förstå värdet av att
ta hand om maten på rätt sätt och inte slänga den.
Vi måste vara noga med att inte skapa skuld och
prata om hur lätt det är att ta för mycket om en är
hungrig. Mat och att äta mat ska var lustbetonat
och fyllt av glädje och samvaro med andra.

Material och text: Lisen Vogt, Linda Axelsson Karlqvist,
2047 Science Center

I materialet finns fakta, länkar, förslag på lektionsövningar och uppdrag för arbete med att minska
matsvinnet, i skolan.

Illustration och layout: Anna-Lena Rågfälts, 2047 Science
Center
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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 över budskapet med filmen.

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
VARFÖR SLÄNGER VI MAT?
• Be eleverna hitta olika anledningar till att vi slänger mat.

•Var tror ni att det slängs mest mat? På skolan, hemma, i affären, på restaurangen/matstället?
•Gör en mentimeterkoll med olika alternativ, eller gör ett enkelt diagram på tavlan.
https://www.mentimeter.com
•Mät klassens matsvinn och åskådliggör med enkla diagram som ni sparar.
•När ni har arbetat med matsvinn och gjort slutuppdraget mäter ni igen.
•Hur kan vi minska matsvinnet?
•Använd er av elevernas förslag på olika anledningar och försök hitta åtgärder.
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VARFÖR SLÄNGER VI MAT
#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?

MATSPANARE
NU SPANAR VI TILLSAMMANS OCH UNDERSÖKER
VAD VI ÄTER OCH VAR MATEN KOMMER IFRÅN
#ÖVNING

#ÖVNING
VAD ÄR DET VI ÄTER?
- LÄR KÄNNA MATEN

GISSA GRÖNSAK!
Lägg fram grönsaker som aubergine, squash,
kronärtskocka, jordärtskocka, bladselleri,
rotselleri, pepparrot och andra spännande
grönsaker och rotfrukter på en bricka och låt
barnen lukta och känna.
Gissar man rätt får man ta hem grönsaken.

•Jobba med veckans grönsak/råvara. Samarbeta
gärna med skolköket och försök lyfta grönsak/
råvara varje vecka.
•Hur och var odlas den?
•Hur kommer den till skolan?
•Hur lång tid tar det att odla den?
•Hur kan den tillagas och hur smakar den?
•I vilka maträtter finns den?
•Försök hitta på nya sätt att använda den.
•Betygssätt de olika grönsakerna och gör ett
diagram.
•Vilken grönsak blir klassens favorit?
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Illustration: Sofia Liljander

MATSPANARE

eco

second hand

SALE

SALE

Bildkälla: Naturskyddsföreningen

#ÖVNING

#ÖVNING

VARIFRÅN KOMMER MATEN?

FÖLJ EN HAMBURGARE/
VEGETARISK BURGARE

För att värdesätta maten behöver vi förstå hur
mycket som behövs för att få maten på tallriken.
Låt eleverna undersöka var maten kommer ifrån.

•Vad behövs för att göra en burgare med bröd,
senap, dressing och ketchup?
•Titta på innehållsförteckningar och se vad de
innehåller.
•Följ en burgares väg från frö till tallriken.
•Vad behövs för att få maten på bordet?

Utgå från veckans skollunch och ta reda på var
maten kommer ifrån:
•Var och hur blir maten till?
•llustrera gärna var maten kommer ifrån med en
kartbild.

Låt barnen vara en varsin del i kedjan och gör en
händelsekedja i klassrummet.
Tänk på att kon behöver äta, få vatten, skydd mm.
Dramatisera och filma gärna.
Skriv en berättelse om en råvaras väg till tallriken
och illustrera med bilder.

FUNDERA PÅ OCH UNDERSÖK
Hur gör vi på vintern? Vilken mat äter vi då?
Hur förvarade vi maten förr innan vi hade kyl och
frysskåp (hemma och i affärerna)?
Samtala kring matens väg, att äta efter säsong
och förvaring av mat.
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MATSPANARE
#STUDIEBESÖK

BESÖK EN BONDGÅRD
Var kommer mjölken, köttet, äggen och potatisen ifrån och hur ser livet ut
på en bondgård? Gör ett studiebesök på en bondgård och se hur vår mat
blir till. Konceptet Bonden i skolan finns i många kommuner. Ta kontakt
och boka ett besök.
http://www.bondeniskolan.se/bonden1/traffa-bonden/skolkontakt-dalarna/

!
S
IP

T

Låt eleverna göra en Stop-motion film av
hur ärtskotten växer.
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI

Bildkälla: Pixabay / creative commons /

#ÖVNING
ODLA ÄRTSKOTT
Odla för att få förståelse för hur mycket arbete det ligger bakom maten vi äter. Odla vanliga gula
ärtor och få goda ärtskott på 10 dagar.
Vad är en grodd eller skott? https://sproutly.se/sidor/groddskola
Odla ärtskott med Sara Bäckmo https://www.youtube.com/watch?v=k83TxjoWIHE
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MATSVINNSPANARE
I SVERIGE SLÄNGER EN PERSON 45 KG ÄTBAR MAT OCH
DRYCK VARJE ÅR

#ÖVNING
FUNDERA OCH RESONERA
Vilken mat slängs mest?
Vad hade ni kunnat göra med maten?
Bäst före datum, vad betyder det?
Hur vet vi om den är bra efter?
Lukta, smaka, koka, baka, stek eller frys in.
Bruna bananer blir fint i smoothies.
Vilken mat slängs i affären?
Vad hade kunnat göras med maten som slängs?
Görs det redan något som minskar matsvinnet?
Fråga någon som jobbar i en mataffär.

T

!
S
IP

#ÖVNING
Illustrera hur mycket mat varje person slänger
varje år i kg. Om en person slänger 45 kg, hur
mycket slängs i klassen/skolan. Låt eleverna göra
olika jämförelser.

Lukta, smaka, koka, baka, stek eller frys in.
Frysta bruna bananer är gott i smoothies.
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MATRÄDDARE
VI TAR VAD VI HAR - SVINN I PANNA, NÅGOT ATT ANAMMA!

Bildkälla: Pixabay / creative commons /

#ÖVNING
MATRÄDDARE:
Skapa ett ”kylskåp” och ett skafferi med hjälp av bilder på olika matvaror och/eller låt eleverna fota eller
göra egna bilder av pastarester, ris, några kokta potatis, trötta grönsaker, lite köttfärssås mm.

TÄNK NYTT, KOMBINERA

Låt eleverna i mindre grupper skapa nya maträtter där rester ingår. Hitta på namn på de nya
maträtterna och illustrera med bilder och låt grupperna presentera för varandra.

VANLIGA RESTRÄTTER
Pytt i panna
Pajer
Soppor
Omelett
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UPPDRAG MATSVINN
#ÖVNING

MINSKA MATSVINNET I SKOLAN
Använd er av den första övningen Varför slänger vi mat? och
utveckla barnens lösningar.
• Utmana gruppen att minska matsvinnet i skolan.
• Gör statistik på vad de har räddat från soppåsen i skolan.
• Kom på kreativa lösningar om hur vi kan minska matsvinnet.
• Hitta på olika sätt att visa att de inte har slängt mat när de lämnar matsalen.
• Hur kan vi hjälpa varandra att inte slänga mat?
• Hitta på lösningar för att inte ta för mycket mat.
• Hur kan ni sprida ert budskap om att minska matsvinnet till andra?

!
S
IP

T

Gör bordsryttare, spela in en kort film, gör affischer mm och sprid till
skolmatsalen, restauranger, matsalar i kommunen och andra ställen.

Bildkälla: Pixabay / creative commons /
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SMÅTT & GOTT
VAD ÄTER FAMILJER I OLIKA LÄNDER
Titta på bildspelet som finns här:
https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/maten-vi-ater/
• Vad äter familjer i olika länder?
• Vilken mat känner eleverna igen och vilken känner de inte igen?
•Samtala om olika matkulturer och anledningar till varför vi äter som vi gör.
•Skriv ut bilderna och låt eleverna göra sorteringsövningar förutsättningslöst utifrån elevernas förslag.
(Mest pengar, nyttigast/onyttigast, mest/minst, kött, grönsaker, ris, potatis, rotfrukter, läsk m.m)
•Låt eleverna fota sina egna sorteringar och låt dem förklara muntligt och/eller skriftligt.
•Ta tillvara olika matkulturer i klassen.

ANALOG PROGRAMMERING
I MATSALEN

FRILUFTSDAG MED
KANTSTÖTT SOPPA

Låt eleverna göra enkla programmeringsuppgifter
till klasskamraterna med i vilken ordning de ska ta
mat i matsalen och vad de gör när de har ätit:
Ta tallrik
Om morötter; ta, annars; ta ärtor
Potatis, bröd, smör, mjölk, vatten
(Glöm inte bestick och att gå ut från matsalen)

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

START

RECEPT PÅ MAGBRÖD/PINNBRÖD:
https://vallentuna.scout.se/for-scouter/
scoutkatalogen/magbrod/

TA
TALLRIK

TA
MORÖTTER

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

TA
ÄRTOR

TA
POTATIS
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FÖRDJUPNING - FRAMTIDENS MAT
VILKEN MAT SKA VI ÄTA SOM ÄR BRA FÖR KLIMATET, HÄLSAN
OCH MILJÖN?
VA, ÄTA INSEKTER?

ARTIKEL OM INSEKTSODLING I ORSA:

Se film- och musikklippet där Baloo lär
Mowgli att äta insekter:
https://www.youtube.com/watch?v=yv1ajIZe83c

http://dalabygden.se/2019/11/klimatsmart-insektsfarm-byggs-upp-i-orsa/

#ÖVNING
ÄTA INSEKTER, INTRODUKTION
•Vilken mat äter Baloo? Har ni ätit något av det
som Baloo äter? Äter Baloo miljövänlig/klimatsmart mat? På vilket sätt är den miljövänlig/
klimatsmart?
•Youtubefilm: äta insekter: https://www.youtube.
com/watch?v=460_oBp1LyY
•Mentimeterkoll före och efter man har jobbat
med insekter:
Har du ätit insekter någon gång?
Kan du tänka dig att äta insekter?
•Studiebesök till en insektodling är det möjligt?

Insekter är en vanlig proteinkälla i stora delar av
världen, men många i Sverige tvekar inför tanken
på att äta insekter. Trots detta äts över 1900 arter
av människor idag. Insekterna kan bland annat
malas till mjöl eller fett och proteiner kan utvinnas
för att användas till andra livsmedel. Insekter omvandlar foder mer effektivt än kor och släpper ut
mycket små mängder växthusgaser i förhållande
till sin vikt. Det finns möjligheter att utfodra dem
med restprodukter från skog- och lantbruk.
Idag möjliggör inte lagstiftningen att insekter säljs
som livsmedel i EU. Däremot har myndigheter i
Belgien och Nederländerna undersökt risker kring
insektsodling, vilket har skapat ett visst regelverk
för produktion. Enligt en rapport från SLU: https://
www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fr-lantbr/
publikationer/insects_as_food_2015.pdf är honungsbin, hussyrsa och mjölmask (mjölbaggens
larver) bra alternativ för svensk produktion.
Källa: https://www.lrf.se/foretagande/forskning-och-framtid/framtidens-bonde/mat/

MATSVINN BLIR FISK I CIRKULÄRT SYSTEM MED INSEKTER
ICA har tillsammans med det svenska foodtech-företaget Nutrient skapat ett cirkulärt system med
insekter i centrum. ICA kommer använda svinn från potatis som foder till insekter. Genom en lagändring
från första juli kommer insekterna kunna användas som fiskfoder till bland annat ICAs egen röding. Att
använda insekter istället för foder från annan fisk minskar drastiskt belastningen på haven. Dessutom
är insekterna som ska användas, rika på omega 3 och 6. Källa: icagruppen.se
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FÖRDJUPNING
#ÖVNING

#ÖVNING

ÄTA INSEKTER, FORTSÄTTNING

ÄTA EGENODLAD MAT

https://sydsvenskan.minibladet.se/2017/07/15/
dansk-butik-borjar-salja-mjolmaskar/

•Odla tomater med barnen eller så apelsinfrön
från en apelsin som man har ätit eller någon annan
grönsak/frukt. Prata om att blommor ger insekter
nektar som är mat till insekterna och att blommor
behöver pollineras av insekter för att det ska bära
frukt. Detta kan man även odla i en kruka på balkongen om man bor i lägenhet.
•Bilder på tomatplantor, odling etc. att färglägga
hämtade från: https://www.hasselforsgarden.se/
artikel/skoj-for-barn/
•Kort fakta om tomater https://www.bondeniskolan.se/film-och-foto/?src=7329

•I vilka länder äter de insekter? Vilka insekter äter
de? Varför? Miljövänligt? Fattigdom? Delikatess?
•Jämför de olika insekterna mjölmask, syrsa och
gräshoppa, likheter och olikheter/rita av/skapa
insekterna eller skriv en faktatext om de tre olika
insekterna mjölmask, syrsa och gräshoppa, som
man tror att man kommer att äta i Sverige i framtiden.
•Skapa en insekt och skriv en saga om insekten
eller gör en stopmotionfilm.
•Bygg ett insektshotell/biholkar och sätt upp.
https://www.youtube.com/watch?v=WrtWJEbH5Ug
•Artikel om bin och biholkar: https://www.nrm.se/
faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/steklargetingar/binochbiholkar.420.html

RÄKNA MED SOLROSOR
Solrostävling, vem kan få den längsta solrosen. Låt eleverna plantera några solrosfrön. Mät varje
vecka och diskutera matematik t.ex. olika längdenheter, hur mycket skiljer det mellan blommorna, likheter och skillnader, gör diagram/tabeller, räkna bladen på blomman, hur många blad blir
det på alla blommorna tillsammans etc.
Vad används solrosfrön till?
Låt gärna eleverna smaka på solrosfrön.
Låt eleverna så andra frön i ett mönster, t.ex. som ett hjärta med ringblomsfrön.
https://www.hasselforsgarden.se/artikel/skoj-for-barn/
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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
•Om insekter: https://www.lrf.se/foretagande/forskning-och-framtid/framtidens-bonde/mat/
•Lektionsförslag för alla åldrar för arbeta med de Globala målen:
https://www.globalamalen.se
•Lantbruk:
http://www.bondeniskolan.se/bonden1/traffa-bonden/skolkontakt-dalarna/
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