ETT KOSTNADSFRITT
LÄROMEDEL SOM DOFTAR,
SMAKAR OCH GER INTRYCK!

Fjorton ämnesövergripande lektionsförslag och lärarhandledningar där
skolmåltiden utgör själva läromedlet. På tema maten i våra liv, hälsa och miljö.
Samtliga övningar är kopplade till centralt innehåll och kunskapsmål i Lgr 11.

Innehåll
Inledning

3

Översikt

4

Maten i våra liv

6

Övning: En matresa jorden runt

9

Övning: Högtiderna och maten

15

Övning: Mat i naturen

22

Övning: Skolmaten och elevinflytande

28

Övning: Skolmaten nu och då

35

Övning: Vad smakar maten?
41
Tema hälsa

49

Övning: Smart med skollunch

57

Övning: 100 % skollunch!

62

Övning: Färgglad mat

69

Övning: Säker mat

75

Tema mat o ch miljö

80

Övning: Eko-detektiverna

85

Övning: Miljösmart skolrestaurang

89

Övning: Matens klimatpåverkan

94

Övning: Minska svinnet

102
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

MATEN I VÅRA LIV
Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv.

MAT – ETT SÄTT ATT UMGÅS!

Mat kan vara njutning, ett sätt att umgås och

Måltiden är en mötesplats där vi kan lära känna

något som får oss att känna oss hemma. Våra

varandra lite bättre. Måltiden blir en paus och

matvanor har också betydelse för hälsan, både

en stund att slappna av och umgås. Vid tuffa

för barn och vuxna och påverkar även miljön

förhandlingar mellan presidenter eller politiska

omkring oss. De här texterna är framtagna

ledare kan en måltid vara betydelsefull och

tillsammans med övningarna Hej skolmat och

lätta upp stämningen. Nästan alltid när vi

består av tre delar; maten i våra liv, hälsa och

människor umgås för att ha trevligt sker det

miljö och mat och miljö.

över en måltid, oavsett var du bor i världen.
Tänk dig en bröllopsfest utan något att äta

Mat behöver vi som bränsle för att överleva.

eller dricka! Men måltiden kan ha precis

Men varför äter vi det vi gör? Tycker alla om

samma betydelse även om den är så enkel som

samma mat? Och vad är det egentligen som gör

en kopp varm choklad vid en lägereld.

Nobelmiddagen så festlig? Börjar man fundera
lite märker man snart att mat och måltider har en

MAT I OLIKA KULTURER

stor och viktig roll i våra liv på många olika sätt.

Det är spännande att försöka förstå varför
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vi äter så olika i olika delar av världen. Vad vi
väljer att äta beror på vad vi är vana att äta. I
de nordiska ländernas matvanor ingår mycket
rotfrukter, bär, fisk och kött från gris, nöt och
fågel. Men tittar vi närmare skiljer det sig en
hel del mellan olika landsdelar! Den samiska
matkulturen tar tillvara råvaror från skog,
mark och sjö och präglas av att ”bruka utan att
förbruka”. Olika rätter har sitt ursprung i vissa
landskap, som svartsoppan i södra Sverige och
palten i norra delen av landet. Ostkaka kan

”offra” mat till gudarna men det kan också

komma från Småland eller Bohuslän men även

handla om regler kring vad som är tillåtet att

från Hälsingland.

äta. En del följer reglerna strikt och andra bara
lite grann. Reglerna handlar ofta om hur mycket

En viss typ av kroppkakor kommer från Öland. I

eller vilket kött man får äta eller hur ofta man

Thailand är starka kryddor som chili och ingefära

ska fasta (perioder då man inte får äta, bara

vanliga och i Sydamerika använder man mycket

dricka). Inom den katolska kyrkan har man firat

majs till både bröd och gröt och som tillbehör till

att fastan börjar med en karneval, vilket betyder

maten. Insekter är en delikatess i vissa länder

”farväl till köttet”. I Sverige har fastan inom

men anses oätligt i andra. När vi reser och

den kristna kyrkan traditionellt inletts med

flyttar på oss blandas våra matkulturer och det

fettisdagen och en semla – eller fettisdagsbulle.

kan uppstå spännande kombinationer och nya
upplevelser. Kan ni komma på några exempel?

VAD GÖR EN BRA MÅLTID?
Om måltiden är god, bra och trevlig har inte

MAT I OLIKA RELIGIONER

bara att göra med vad som ligger på tallriken.

Även inom många religioner spelar maten en

Det går att ”förstöra” den finaste Nobelmiddag

viktig roll. Det kan handla om att skänka eller

genom att servera den fina maten på ett
smutsigt bord, i en stökig lokal med mycket
oväsen och fräna lukter. Michelinguiden delar
ut fina utmärkelser till restauranger världen
över som serverar riktigt bra måltider. För att få
en eller flera stjärnor i Michelinguiden bedöms
restaurangerna utifrån själva maten, men man
tittar även på hur det ser ut där man äter, ljud,
ljus, bemötande och service.
Vi gör varandras måltider. Därför har vi
ofta regler för vad som är accepterat att göra
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vid matbordet. Det kan förstöra upplevelsen

fördelar med att gilla många olika livsmedel.

om personen bredvid beter sig störande, är

Bland annat blir det lättare att få i sig all näring vi

högljudd och klagar på maten. Därför är det

behöver och dessutom öppnar det upp för

bra att fundera på hur vi vill ha det vid

nya smaker och upplevelser i livet.

måltiden. Reglerna i skolan är inte alltid

Smaken är väldigt individuell. Vi

samma som hemma. Det finns hela vett

upplever smaker på olika sätt. Vissa

och etikett-böcker skrivna om regler som

gillar surt och andra föredrar sött. Men

är bra att hålla koll på om du är bjuden på

vi kan också träna upp vår förmåga att

en riktigt fin middag.

känna dofter och smaker. Dessutom
ändras ofta våra preferenser och smaker

SMAKEN ÄR SOM BAKEN

under uppväxten. Den som inte gillar

Det vi uppfattar som smak
är faktiskt egentligen mest
luktintryck. Medan smaksinnet
bara kan skilja mellan de olika
grundsmakerna (sött, salt, surt,

oliver kan plötsligt upptäcka att
det är vansinnigt gott och den som
älskar champinjoner kan ändra sig
och gilla något annat istället – så
sluta aldrig smaka!
beskt och umami) kan luktsinnet
urskilja hundratals olika dofter i väldigt
små mängder.

Det härliga med smak är att det
inte finns något rätt och fel. Ingen kan
säga åt någon annan vad de ska gilla
eller inte. Alla har rätt till sin egen smak

Det är naturligt att vara lite tveksam till mat
vi inte smakat tidigare. Det gäller både vuxna

och sin egen åsikt. Det gäller smak precis
som andra frågor i samhället. Men precis som

och barn men främst små barn mellan två och

man har rätt att tycka vad man vill måste man

sex år. Det kallas neofobi och har faktiskt tidigare

också respektera andra människors egen smak.

i historien skyddat oss från att äta giftiga växter.

Finns det osynliga regler på er skola för vad man

Självklart ska vi inte äta allt, men det finns

får eller inte får tycka om?
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EN MATRESA JORDEN RUNT
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Svenska, Hem- och konsumentkunskap, Modersmål, Engelska, Geografi Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika platser i världen.

GENOMFÖRANDE
Eleverna väljer maträtter på skolans matsedel som har sitt ursprung i ett annat land eller i ett visst
landskap och tar reda på mer om maträtten och området den kommer ifrån. Arbetet presenteras i
skolrestaurangen när maten serveras.

CENTRALT INNEHÅLL
Skolans värdegrund och uppdrag
Rättigheter och skyldigheter

• Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta
i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och
aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.
Svenska
Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Engelska
Kommunikationens innehåll

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
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EN MATRESA JORDEN RUNT
LÄRARHANDLEDNING
Lyssna och läsa — reception

• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hem- och konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

• Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider. Måltidens betydelse för gemenskap.

Modersmål
Kultur och samhälle

• Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder,
bruk och traditioner.

Geografi
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen
för övriga Norden.

• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, (svenska).
• Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang (hem- och konsumentkunskap).

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (engelska).
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EN MATRESA JORDEN RUNT
LÄRARHANDLEDNING
• Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet
talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden (modersmål).

ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial

LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Faktablad om maten i våra liv: Mat i olika kulturer

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

• Diskutera era favoriträtter och vilka länder de kommer ifrån.
• Vilka rätter och länder saknar ni på skolmenyn?
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EN MATRESA JORDEN RUNT
LÄRARHANDLEDNING

KÖKETS TIPS
Tänk enkelt - undvik rätter som “Majas kycklinggryta”, låt den heta “Majas Öländska kycklinggryta” eller Fransk köttfärslåda med örtsås eller Serbisk pannbiff med stekt tomat och paprika.
Hitta på lite helt enkelt. Det är viktigt att lärarna fångar bollen i klassrummet och tittar på
kartan.
Överkurs
Skissa upp en jorden runt-resa och dela upp den i tre etapper. Res en etapp varje termin med
maten som reseledare. Två till tre rätter per vecka, synliggör resan efterhand på en stor karta
i skolrestaurangen. Internet och gäster hjälper er att hitta rätter! Huvudpersonen är kanske
vaktmästare Ingela. Hon kanske ena dagen träffar en svensk herre i Phuket som lagar falukorv
med makaroner och nästa dag (utelunch på skolgården) står hon utanför ett tempel i Nepal där
munkarna bjuder på hembakat bröd och rykande linssoppa (tänk er detta med passande musik
ur högtalare och kockar med gula skynken på sig).
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EN MATRESA JORDEN RUNT
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
1. Kolla matsedeln och välj ut några rätter
som kommer från andra länder eller
kanske från ett visst landskap i Sverige.
2. Arbeta i grupper med varje maträtt och
ta reda på var den kommer ifrån, hur
den lagas traditionellt, vilka tillbehör
man brukar äta till, varför den är vanlig
i landet (exempelvis råvaror och kryddor).
3. Beskriv ingredienser på engelska och
landets språk.
4. Ta reda på mer om landet eller landskapet. Till exempel karta, flagga, foto på
naturen.
Tips!
Med långsiktig planering kan man planera
en jorden runt-resa i skolrestaurangen
där barnen själva kan vara med och välja
maträtter tillsammans med lärare och
skolkock. Resan kan göras som en temavecka.
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EN MATRESA JORDEN RUNT
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
1. Välj ut en eller fler av rätterna ni arbetat med. Planera och förbered, tillsammans med skolrestaurangen, en utställning med elevarbeten i skolrestaurangen den dagen maträtten serveras. Man
kan också ha med traditionell musik från det aktuella landet.
2. Gör en affisch där ni visar ingredienserna med bilder och namn på svenska, engelska och gärna
även på landets språk.
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HÖGTIDERNA OCH MATEN
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Svenska, Hem- och konsumentkunskap, Modersmål, Engelska Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat, traditioner och högtider.

GENOMFÖRANDE
Eleverna får välja en högtid att arbeta med. Eleverna beskriver högtidens betydelse och fokuserar
på maten som förknippas med just den högtiden. I hemuppgiften får eleverna prata med en vuxen
om högtider och traditioner som de firar och vilken mat som är viktig då. I skolan väljer eleven en
högtid att arbeta vidare med. I fördjupningen får eleverna planera firandet av en högtid i skolrestaurangen.

CENTRALT INNEHÅLL
Skolans värdegrund och uppdrag
Rättigheter och skyldigheter

• Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta
i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och
aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.
Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
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HÖGTIDERNA OCH MATEN
LÄRARHANDLEDNING
Engelska
Kommunikationens innehåll

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Lyssna och läsa — reception

• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Hem- och konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

• Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider. Måltidens betydelse för gemenskap.

Miljö och livsstil
Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
Modersmål
Kultur och samhälle

• Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder,
bruk och traditioner.

Religionskunskap
Religion och samhälle

• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna
högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
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HÖGTIDERNA OCH MATEN
LÄRARHANDLEDNING
FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (svenska).
• Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang (hem- och konsumentkunskap).

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (engelska).
• Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet
talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden (modersmål).

ELEVUPPGIFTER
Hemuppgift
Se elevmaterial
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Skriv en sammanfattning av ditt arbete om högtider på engelska. Ta reda på vad högtiden och maträtterna heter på engelska. Undersök också några av ingrediensernas engelska namn. Förbered dig
för att berätta på engelska om ditt arbete.
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HÖGTIDERNA OCH MATEN
LÄRARHANDLEDNING
KÖKETS TIPS
Mat är en kulturbärare, den skapar minnen, glädje, besvikelse, förståelse och förening. En
vacker och lärorik tradition kan vara att vid påsk måla “poesiägg” på förmiddagen och sedan
lägga ner dem i skolrestaurangen där vi får någon annans poesi. Vi byter vackra ord med varandra.
Köttbullar finns i alla kulturer! Organisera köttbullsrullning av elever (på ett säkert sätt) och
spara till en högtid då de äts med andakt och ingen slänger en endaste en.
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HÖGTIDERNA OCH MATEN
ELEVMATERIAL – HEMUPPGIFT
Våra högtider har stor betydelse för de
flesta av oss. Det handlar om traditioner,
om en möjlighet att träffas och umgås, att
många faktiskt är lediga under högtiderna
och för väldigt många människor finns det
också religiösa högtider som är ett viktigt
inslag i deras tro. Det finns även högtider
som firas av andra anledningar som till
exempel bröllop, nobelmiddag, kräftskiva
och examen.
Prata med en vuxen om vilka högtider
som betyder mest för dem.

• Varför firar ni just den här högtiden och
vilka saker skulle ni inte vilja vara utan
under firandet?

• Finns det någon speciell mat som du
tycker om att äta under denna högtid?
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HÖGTIDERNA OCH MATEN
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
Våra högtider har stor betydelse för de flesta av oss. Det handlar om traditioner, om en möjlighet
att träffas och umgås, att många faktiskt är lediga under högtiderna och för väldigt många människor finns det också religiösa högtider som är ett viktigt inslag i deras tro. Det finns även högtider som
firas av andra anledningar som till exempel bröllop, nobelmiddag, kräftskiva och examen.
Arbeta i grupp med att ta fram förslag på högtider ni skulle vilja fira i skolan. Diskutera med skolkocken och läraren vilken som skulle kunna fungera.
Ta sedan reda på:

• Varför firas högtiden ni har valt?
• Vilka maträtter förknippas med högtiden?
• Gör en presentation av de fem viktigaste inslagen under denna högtid och berätta även om maten som hör till högtiden.
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HÖGTIDERNA OCH MATEN
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Fira högtiden

• Planera meny, recept, musik, underhållning och dukning tillsammans med 			
skolrestaurangen och lärare.

• Förbered informationsaktiviteter till andra elever.
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MAT I NATUREN
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med övningen är att eleverna lär sig mer om att planera proviant för en längre utflykt i skog
och natur och vad man ska tänka på om man lagar mat i naturen.

GENOMFÖRANDE
I den här övningen får eleverna genomföra en intervju om mat i skog och natur. Därefter planerar
eleverna själva proviant för en längre utflykt. Övningen avslutas med att klassen i samarbete med
skolköket genomför en matlagning ute. Övningen är anpassad för en en mindre grupp elever, men
det går även att laga mat för många utomhus – i skogen eller kanske på skolgården!
Om eleverna ska vara med och laga mat är det lämpligt att först göra övningen ”Säker mat”.

CENTRALT INNEHÅLL
Hem- och konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

• Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning
och matlagning.

• Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
• Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa
används på ett säkert sätt.

• Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
• Måltidens betydelse för gemenskap.
Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse

• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
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MAT I NATUREN
LÄRARHANDLEDNING
Biologi
Natur och samhälle

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den
FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang (hem- och konsumentkunskap).

• Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer (idrott och
hälsa).

ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial

LÄNKAR OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Film: Lära med måltiden https://www.youtube.com/watch?v=7F6UvFsWvkg
Fakta för lärare och kock: Branschriktlinjer Utomhusmatlagning:
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/branschriktlinjer/branschriktlinjer_utomhusmatlagning.pdf
Den virtuella floran: http://linnaeus.nrm.se/flora
Giftcentralens bilder på både ätliga och giftiga bär: http://www.giftinformation.se/introx.
asp?CategoryID=6673
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

MAT I NATUREN
LÄRARHANDLEDNING
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
I helklass
Prata om hur man kan kombinera en lätt packning med bra mat om man skall gå ut på en vandring
som varar i några dagar?

KÖKETS TIPS
Mat i naturen smakar gott men ett
storkök i naturen är inte det enklaste.
Just den här övningen är anpassad
för mindre grupper och en engagerad
lärare.
Vill man laga mat till många ute skall
det vara mycket enkelt så att det blir
av. Det kan ju faktiskt vara att bara
flytta ut skolrestaurangen till skolgården och bjuda på soppa och gott bröd!
Det viktigaste är att man någon
gång kommer ut så varför inte ha en
svampplockarläxa till alla som går på
skolan under en månad inräknat höstlov. Tänk att 100 gram rensade kantareller av olika slag från 400 personer
blir 40 kilo gratis lyxsvamp till köket.
Ut, njut och lär i skogen gör dig själv
och köket en tjänst!
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

MAT I NATUREN
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
1. Börja med att fundera över hur du
tror att till exempel jägare, renskötare,
polarforskare och militärer som vistas
långa perioder i skog och natur klarar
sig med mat och dryck? Skriv ned dina
svar och jämför sedan med en kompis.
2. Arbeta vidare med att göra en planering för en utflykt i skog och natur. Tänk
dig att du skall ge dig ut på en lång
vandring. Du har med dig bra kläder
och tält, men vad behöver du för proviant
Arbeta med frågorna nedan,

• Vad för mat är lämplig att ha med sig
och tillaga ute i naturen?

• Vad behöver man ha med sig för att
kunna laga maten i naturen?

• Vad finns i naturen som man kan äta av?
• Vad bör man inte äta av i naturen?
• Vad får man göra i naturen och vad får man inte göra?
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

MAT I NATUREN
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Utomhusmatlagning!
Arbeta tillsammans med skolköket och genomför en skollunch eller annan måltid utomhus. Passa
även på att göra lekar, orientera eller en kortare vandring.
Tips! Det finns böcker och material att köpa om utomhusmatlagning.
Några saker att tänka på:
Allemansrätten ger oss många möjligheter att vistas i naturen och att där tillaga mat, antingen färdiglagat eller mat som man lagar till över öppen eld, gasolkök eller liknande. Med rätten följer också
krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i
naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”.
Själva matlagningen blir bäst om den förbereds så mycket som möjligt innan. Rätter som kan fungera bra att laga utomhus är wok eller ”panna”, grytor, risotto, wraps, soppa. Ju mer finhackat, desto
snabbare tillagningstid. Mycket kan förberedas på skolan, som exempelvis skölj och rensa grönsakerna, koka upp vatten och häll i termos, förkoka potatis, ris och pasta, skär fisk och kött i mindre
bitar och packa med frysklampar. Maten kan lagas över öppen eld, en grill eller stormkök. Det är
klokt att ta med egen ved, låt eleverna bära lite var. Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna
och att även maten till elever med allergi och överkänslighet blir bra och säker.
Lite om eld, allemansrätt och säkerhet

• Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Det är alltid den som tänder elden som
har ansvaret för den. Är du osäker på hur en eld hanteras, ta med någon som är van.

• Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark
och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Vid exempelvis torrt väder kan det
råda eldningsförbud i kommunen.

• Kontakta alltid kommunen och meddela att ni kommer elda i naturen och ta reda på vilka
råd de ger.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

MAT I NATUREN
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
• Stenar runt om förhindrar spridning och ge ytterligare lä.
• Ett säkerhetsområde runt elden där bara eldvakter och matlagare får vistas minskar springet och
risken för olyckor.

• Alla bör ha respekt för elden och känna till hur man arbetar vid elden på ett säkert sätt utan att
bränna hår, händer eller kläder.

• Gör inte eldstaden större än vad som behövs.
• Vatten i närheten.
• En vuxen bör alltid ha uppsikt över elden.
• Stekpannan eller grytan bör stå stadigt och vågrätt.
• Släck ordentligt, städa och plocka undan stenarna innan ni lämnar platsen.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN OCH ELEVINFLYTANDE
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Samhällskunskap, Svenska, Hem- och konsumentkunskap Årskurs: 4-6

SYFTE
Elevdemokrati innebär en möjlighet att vara med och påverka och det innebär också ett ansvar.

GENOMFÖRANDE
Övningen inleds med att eleverna får undersöka hur elevdemokratin fungerar på skolan och prata
om vikten av ett riktigt elevinflytande. Eleverna undersöker vilka möjligheter det finns att påverka
måltiderna på skolan. Därefter arbetar eleverna med förslag på hur skolmaten kan förbättras på
skolan.

CENTRALT INNEHÅLL
Skolans värdegrund och uppdrag
Rättigheter och skyldigheter

• Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta
i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och
aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.
Samhällskunskap
Beslutsfattande och politiska idéer

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i
elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN OCH ELEVINFLYTANDE
LÄRARHANDLEDNING
Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Hem- och konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

• Måltidens betydelse för gemenskap
FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser (samhällskunskap).

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, (svenska).
• Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang 			
(hem- och konsumentkunskap).

ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN OCH ELEVINFLYTANDE
LÄRARHANDLEDNING
LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Se film: Vad blir det till lunch? Se www.livsmedelsverket.se
Fakta för lärare och kock: Matrådspärmen från Örebro läns landsting
http://www.orebroll.se/sv/Halsa-och-vard/FolkhalsaGammal/Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor/Halsoframjande-forskola-och-skola/Mat-och-rorelse/Bra-matrad/

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Att fundera på

• På vilka sätt kan du bidra till att förbättra skolmaten och miljön i skolmatsalen?
I helklass
Reflektera över

• Vilka förslag har lagts fram och vilka har gått igenom?
• Vad beror det på att förslag antas eller inte?
• Hur kan eleverna få bättre inflytande på skolmaten?
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN OCH ELEVINFLYTANDE
LÄRARHANDLEDNING

KÖKETS TIPS
Ha ett matråd med engagemang och visioner. Utveckla ett ge och ta förhållande. När man ger
ska man samtidigt få eleverna att förstå kökets uppdrag kring allt från fibrer till klimat och
ekonomi.
Exempel: Låt eleverna välja rätter, men inom vissa ramar. De kan klassvis få bestämma fem
rätter inom fem kategorier: fisk, ”veg”, kött, soppa, blandrätt. Man kan förbjuda dem att välja
pizza, burgare och tacos eftersom de rätterna är självklara och dyker upp i alla fall. Eleverna
samarbetar och köket får ett bra underlag.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN OCH ELEVINFLYTANDE
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
Att vara med och planera och utforma skolmaten kan
vara en del av det inflytande som du som elev ska ha
i skolan. Elevdemokrati betyder inte att alla elever får
bestämma om allt eller att alla elever kan få precis
som var och en vill. Elevdemokrati innebär en möjlighet att vara med och påverka och det innebär också
ett ansvar. Ett ansvar att du engagerar dig i frågor
som är viktiga för dig själv och dina klasskamrater
och ett ansvar att förhålla dig till det som har bestämts.
Steg 1 – Inled arbetet i skolan med att undersöka
följande:

• Finns det något särskilt matråd på skolan?
• Hur fungerar arbetsgången med elevrådet?
• Har din klass en representant i elevrådet eller
matrådet?

• Vilka möjligheter finns det för eleverna att påverka måltiderna på skolan
Steg 2 – Diskutera i helklass vad som menas med elevinflytande. Fortsätt sedan med att arbeta med
följande tre punkter.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN OCH ELEVINFLYTANDE
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
1. Individuellt

• Tänk igenom vilka frågor om skolmaten på just din skola som du tycker är viktiga och skriv ned
dessa. Tänk på att en bra måltid inte bara handlar om hur maten smakar. Lugn och ro, bra näring,
och valfrihet är exempel på andra saker som är viktiga för en bra måltid.
2. I grupp

• Arbeta i grupp och diskutera de frågor som ni har skrivit ner var och en.
• Finns det några frågor som flera av er har tagit upp?
• Diskutera frågorna och fundera över åtgärder och lösningar.
3. I helklass
Genomför ett klassråd

• Gå igenom vilka gemensamma frågor som klassen kan enas kring utifrån gruppernas arbeten.
• Vilka av idéerna går att genomföra?
• Diskutera frågorna i helklass
Steg 3 - Följ upp
1. För frågorna vidare till elevrådet eller matrådet.
2. Följ upp frågorna och stäm av i fall det har blivit någon förändring.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN OCH ELEVINFLYTANDE
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Livsmedelsverket beskriver sex pusselbitar för en bra måltid. Arbeta med att identifiera de sex pusselbitarna och försök att kortfattat beskriva vad de betyder för dig.
Läs mer på www.livsmedelsverket.se
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN NU OCH DÅ
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Svenska Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med lektionen är att eleverna får göra en historisk tillbakablick på hur skolmaten såg ut för
hundra år sedan jämfört med i dag och även reflektera kring hur de skulle vilja utforma framtidens
skolmat.

GENOMFÖRANDE
Eleverna får i uppgift att intervjua en äldre person, förslagsvis morföräldrar eller farföräldrar, om
hur skolmaten såg ut när de var unga och gick i skolan.
Eleverna får sedan arbeta med en analys för att komma fram till vilka de stora skillnaderna är mellan skolmaten nu och då. Analysen kan presenteras i en tabell med kolumnrubrikerna ”Nu” och ”Då”,
på raderna beskriver eleverna de skillnader de har hittat.
Eleverna sammanställer en presentation av sin intervju och analys i form av en tidningsartikel med
rubrik, ingress och text. Eleverna får utveckla sina artiklar med hjälp av kamratrespons.
När eleverna är klara med sina tidningsartiklar sammanställer ni de olika intervjuerna till en tidning
som handlar om skolmat nu och då.
Lektionen avslutas med att ni pratar om hur eleverna skulle vilja att framtidens skolmat ser ut.

CENTRALT INNEHÅLL
Svenska
Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN NU OCH DÅ
LÄRARHANDLEDNING
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på
texter.
Språkbruk

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel
skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (svenska).
• Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).
ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial

LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Faktablad om Maten i våra liv.
Se avsnitt från SVTs tv-serie Historieätarna
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN NU OCH DÅ
LÄRARHANDLEDNING
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Dela ut tidningen ni har skapat så att fler får ta del av den och läsa den. Om ni även skapar er tidning som en e-bok eller ett pdf-dokument är det lätt att dela till många andra, exempelvis era föräldrar. Kopiera upp exemplar av tidningen och distribuera i skolrestaurangen och biblioteket. Glöm
inte bort att låta era intervjupersoner få ta del av tidningen.
I helklass
Avsluta med att prata om hur ni skulle vilja att framtidens skolmat ser ut.

KÖKETS TIPS
Bruna bönor, palt, souvas, rotmos, ärtsoppa, sushi, isterband, stuvade morötter, fetaost, tjälknöl, kebab. Är de rätterna från nu eller då?
Ofta är de traditionella rätterna i
många olika kulturer klimatsmarta! I
den här ö
 vningen kan det komma fram
förslag på rätter från förr som eleverna
blir nyfikna på. Kanske kan de samla in
recept så att någon eller några maträtter
kan serveras till lunch? Det brukar också
gå bra att googla fram recept. Kanske
markera ”etiopiska/mexikanska/svenska
klassiker” på menyn? Vad tror eleverna
att det äts i skolan om 50 år, kanske
bjuda på ett smakprov på framtiden till
några modiga?
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN NU OCH DÅ
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
I den här övningen får du göra en historisk
tillbakablick på hur skolmaten såg ut för kanske
50 år sedan jämfört med i dag och du får även
reflektera kring hur du skulle vilja att framtidens
skolmat ser ut.
1. Börja med att intervjua en äldre person, kanske kan du be att få intervjua en morförälder
eller farföräldrer, om hur skolmaten såg ut när
han eller hon var ung och gick i skolan.
Om du har någon äldre släkting som växte upp i
ett annat land får du gärna intervjua denna person. Det är väldigt spännande att lära sig om hur
skolmat nu och då i andra länder.
Försök gärna få ett foto på personen du intervjuar. Bilden kommer du få användning för senare i
uppgiften.
Förbered intervjun genom att hitta på frågor
som du vill ställa. Försök hitta på frågor som kan
få personen du intervjuar att berätta mer.
Personen kan du till exempel intervjua genom ett möte, via telefon eller e-post.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN NU OCH DÅ
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
Förslag på frågor att ställa:

• Vad fick ni för typ av mat?
• Var åt ni skollunchen och vilka åt tillsammans?
• Vad minns du som bra och dåligt med skollunchen?
• Vad var din favoriträtt?
När du har genomfört intervjun sammanställer du och renskriver.
2. Nästa steg är att göra en jämförande analys för att komma fram till vilka skillnaderna är mellan
skolmaten nu och då.
Utgå från din intervju och tänk igenom vad du tycker är de stora skillnaderna mellan nu och då.
Analysen kan du presentera i en tabell med kolumnrubrikerna ”Nu” och ”Då”, på raderna beskriver
du de skillnader du har hittat.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

SKOLMATEN NU OCH DÅ
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Nu får du arbeta vidare med din intervju och din analys med mål att skapa en tidningsartikel.
Tidningsartikeln kan du bygga upp med rubrik, ingress, text och bild.
Om du inte har någon bild av personen du har intervjuat kan du leta efter någon annan lämplig bild
som passar till din artikel.
När du börjar bli klar med din artikel får du tillsammans med en kompis utveckla din artikel med
hjälp av kamratrespons. Läs varandras arbeten och försök att komma med tips på hur era artiklar
kan utvecklas och bli bättre. Kanske kommer du på någonting som din kompis inte har tänkt på och
tvärtom.
När du och dina klasskamrater är klara med era tidningsartiklar sammanställer ni de olika intervjuerna till en tidning som handlar om skolmat nu och då.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

VAD SMAKAR MATEN?
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6

SYFTE
Övningen bygger på SAPERE-metoden och syftar till att öka elevernas medvetenhet om egna sinnesintryck, utöka elevernas ordförråd samt att ge träning i att formulera och stå för en egen åsikt.
Ibland saknar vi ord för att beskriva mat och måltider. Svaret på frågan ”hur smakade lunchen” blir
lätt bara ”bra” eller ”dåligt”. Det kan också finnas osynliga sociala regler för vad man ”får” tycka om
skolmaten och det kan vara känsligt att berätta vad man verkligen tycker och tänker.
Genom att träna på ett neutralt livsmedel som t ex ett äpple vänds fokus inåt och eleverna tränas
i att lyssna och beskriva sin egen upplevelse. I förlängningen knyter övningen an till skolans värdegrundsarbete och även demokratifrågor då den tydliggör allas rätt till en egen smak och en egen
åsikt.

GENOMFÖRANDE
Denna övning lämpar sig bäst i halvklass. Eleverna får först bekanta sig med våra fem sinnen och
testa sina egna sinnen i klassrummet med hjälp av en provsmakning av äpplen (kolla så att alla tål
äpple).
På en upplevelsekarta noterar de sina intryck från syn, lukt, känsel, smak och hörsel. Därefter testar
de sina upplevelser i skolrestaurangen och diskuterar tillsammans i klassrummet.
Kommentar till övningen
Uppmuntra eleverna att komma på många olika ord. Det är ganska häftigt att se hur många ord det
kan finnas för att beskriva något så enkelt som ett äpple. Värdera inte på något sätt de val eleverna
gör under metodens gång. Var och en har rätt till sin egen smak.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

VAD SMAKAR MATEN?
LÄRARHANDLEDNING
Exempel på beskrivande ord:
SYN

KÄNSEL (i handen

SMAK

DOFT

HÖRSEL

Sött, syrligt, salt,

Sommar, höst, gräs,

Knastrar, knaprar,

beskt, metalliskt.

blommor, banan,

smaskar, forsar,

eller i munnen)
Tillståndet;
flytande, kompakt,

Brännande (chilli),

kolsyrat, degigt.

kylande (menthol)

jordgubbe, vanilj,

fräser, klafsar i geg-

Formen/figuren;

Konsistens; fet,

lakrits, parfym,

gamojja, gnisslar,

sfärisk, tillplattad,

trådig, fyllig, klibbig,

landstället, häst,

sörplar,

lång, bred, tunn.

rinnande, krämig,

schampo, tvål, tug�-

Ytan/konsistensen;

kornig, len, skrovlig,

gummi, godis.

glansig, kornig,

kall, mjuk, stickig

matt, klar, grumlig.
Färgen; ingen,

Temperatur: varm,

mörk, ljus, gyllene,

ljummen,

violett.

CENTRALT INNEHÅLL
Biologi
Kropp och hälsa

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Biologins metoder och arbetssätt

• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
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TEMA: MATEN I VÅRA LIV

VAD SMAKAR MATEN?
LÄRARHANDLEDNING
Svenska
Tala, lyssna och samtala

• • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
Språkbruk

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps
nyanser och värdeladdning.

FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi)

• Genomföra systematiska undersökningar i biologi (biologi)
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska)
ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial

LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Om Saperemetoden
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VAD SMAKAR MATEN?
LÄRARHANDLEDNING
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Nu är det dags att skapa en diskussion kring skolmaten. Många gånger saknar eleverna ord för att
beskriva mat och måltider.

• Svaret på frågan ”hur smakade lunchen” blir lätt bara ”bra” eller ”dåligt”.
• Det kan också finnas osynliga sociala regler för vad man ”får” tycka om skolmaten och det kan
vara känsligt att berätta vad man verkligen tycker och tänker.
Låt eleverna arbeta med följande frågor:

• Finns det andra sätt att beskriva hur maten smakade i skolan förutom ”bra” eller ”dåligt”?
• Finns osynliga regler för vad man ”ska” tycka om skolmaten?
• Berätta om något tillfälle när du tyckte att maten var god:
• Vad gjorde att du tyckte om maten?
• Kan du beskriva någon av smakerna med upplevelsepappret ni har jobbat med i övningen?
• Alla har rätt till sin egen smak och sin egen åsikt. Vad tycker du att man kan göra för att våga stå
för sin egen åsikt?
Avsluta övningen med att prata om frågorna tillsammans i hel- eller halvklass.

KOMPENDIUM - HEJ SKOLMAT!, Livsmedelsverket sept 2015

44

TEMA: MATEN I VÅRA LIV

VAD SMAKAR MATEN?
LÄRARHANDLEDNING

KÖKETS TIPS
Tänk på att förutom våra grundsmaker och
konsistenser kan maten smaka:

• Sommarlov
• Mormors
• Fjällstuga
• Tjocka släkten
• Sport
• Tvång
• Kärlek
• Blindtarmsinflammation
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• Semester
• Sol
• Lugn
• Stress
• Snälla farbror Gunnars
• Otrevlig skolskolrestaurang
• Trevlig skolskolrestaurang
Smaka på den!
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VAD SMAKAR MATEN?
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
1. Börja med att prata om:

• Vad tänker ni på när ni hör ordet sinne?
• Vad är ett sinne?
• Vilka sinnen har vi människor?
2. Provsmakning av äpplen

• Dela ut upplevelsepapper (se nedan),
eller låt eleverna göra egna från ett
blankt papper.

• Ta med 3-4 sorters olika sorters äpplen,
gärna både svenska och importerade,
så att det finns fler än elever i klassen

• Lägg äpplena så att alla elever kan se
dem.

• Låt alla välja var sitt äpple utan att
smaka på det.

• Syn. Hur ser äpplet ut? Var och en
skriver ned ett eller fler ord som beskriver utseendet. Låt ordet vara fritt och skriv upp alla ord som kommer fram på tavlan. Fråga varför
de valde just det äpplet.

• Lukt. Be eleverna lukta på äpplet och beskriva lukten. Var och en skriver ned ett eller fler doftord.
Skriv upp orden på tavlan. Luktar äpplen lika?

• Känsel. Hur känns äpplet i handen? Var och en skriver ned på papper och klassens ord samlas på
tavlan.
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VAD SMAKAR MATEN?
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
• Smak. Be eleverna smaka på äpplena och beskriva smaken. Var och en skriver ned ett eller fler
smakord och samla även dem på tavlan. Stämde lukten och smaken med förväntningarna?

• Hörsel. Hur låter äpplet? Här kan man förstärka intrycken genom att använda hörselskydd, eller
hålla för öronen. Beskriv med ord och skriv ned.
Material:
Ett upplevelsepapper med de olika sinnesintrycken:
Livsmedel
/Maträtt:

Syn – så här ser
maten ut

Doft – Så här
luktar det
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Känsel - Så här
känns det i handen
eller i munnen

Smak - Så här
smakar det

Hörsel – så
här låter det av
maten i munnen.
Så här låter det i
restaurangen?
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VAD SMAKAR MATEN?
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
I nästa steg tar eleverna med sina upplevelsepapper till skolrestaurangen. Be dem göra samma iakttagelser kring en av rätterna eller komponenterna som serveras vid lunch. Uppmuntra även här till
att komma på många olika beskrivande ord.
När ni samlas igen upprepar ni övningen kring äpplena men nu utifrån det eleverna testat vid skollunchen.
Diskutera:

• Vad påverkar vår smakupplevelse?
• Har vi alla samma upplevelse av mat? Om inte, varför då?
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MAT OCH HÄLSA
Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv.

ska funka. Energi får vi framför allt från fett,

Mat kan vara njutning, ett sätt att umgås och

kolhydrater och protein. Näring är till exempel

något som får oss att känna oss hemma. Våra

alla vitaminer och mineraler som bygger upp

matvanor har också betydelse för hälsan, både

och skyddar kroppen. Det är de som gör att

för barn och vuxna och påverkar även miljön

du växer och håller dig frisk och stark! Varje

omkring oss. De här texterna är framtagna

vitamin eller mineral har sin speciella uppgift

tillsammans med övningarna Hej skolmat och

och kan inte bytas ut mot ett annat. Energi som

består av tre delar; maten i våra liv, hälsa och

kommer utan några näringsämnen (till exempel

miljö och mat och miljö.

från godis) brukar kallas ”tomma kalorier”.
Får kroppen för lite energi och näring får den

VARFÖR BEHÖVER KROPPEN MAT?

svårt att bygga muskler och ett starkt skelett

Kroppen behöver påfyllning av energi och

och det kan leda till olika bristsjukdomar.

näring varje dag. För att det ska bli tillräckligt

Om vi äter ca 3-5 måltider per dag blir det

behövs faktiskt ganska mycket mat. Energi är

lättare att hålla sig lagom mätt och få i sig

bränsle och behövs för att kroppen och hjärnan

alla olika näringsämnen. Det hjälper hjärnan
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att fokusera bra i skolan och kroppen att

kött, fisk, ägg, bönor, linser – och i stekpannor

orka ha roligt på fritiden. En smart elitidrot-

av gjutjärn!

tare skulle aldrig få för sig att hoppa över en
måltid eftersom svält bryter ned kroppen och

Frisk med frukt

musklerna. Maten vi äter har stor betydelse för

C-vitamin finns i grönsaker och frukt. Det

hur vi mår både nu och i framtiden.

behövs bland annat för kroppens immunförsvar
och för att läka sår.

VITAMINER OCH ANDRA NYTTIGHETER
Hur ska man veta om man får i sig tillräckligt?

Sätt in på benbanken!

Viktigast är att äta mat och inte sötsaker.

Skelettet byggs bara upp fram till 20 årsåldern,

Genom att äta varierat, det vill säga olika

sen bryts det långsamt ned. Men för att bli

sorters mat i en bra balans ger vi kroppen lite av

starkt behövs kalcium, vitamin D och fysisk

alla olika näringsämnen som behövs. Vi känner

aktivitet. Läs mer om var du hittar kalcium och

i dag till 13 vitaminer som är livsnödvändiga.

vitamin D på Livsmedelsverkets webbplats.

Det betyder att vi måste få ioss dem med maten
eftersom kroppen inte själv kan tillverka dem.

Smart av fisk?

Fyra vitaminer – A, D, E och K – är fettlösliga och

Jo, det är sant att en viss typ av fett behövs för

finns mest i feta livsmedel som oljor, mjölk och

att hjärnan och synen ska utvecklas bra. Det

fet fisk. Nio vitaminer är vattenlösliga: Vitamin

handlar om fleromättade fetter från exempelvis

C och åtta B-vitaminer. Vitamin C finns mest i

lax, sill, makrill, rapsolja och valnötter. De flesta

frukt och grönsaker och B-vitaminer finns mest

svenska barn och vuxna äter för lite sånt fett.

i kött, fågel, grönsaker och spannmål.
Matens mysterier
I Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas hittar du

Förutom näringsämnen vi känner

uppgifter om hur mycket maten innehåller av 50

till innehåller grönsaker, baljväxter,

olika näringsämnen, du kan själv söka på olika

frukt och bär tusentals andra

livsmedels näringsinnehåll.

ämnen, många av dessa är
färgämnen. Vi vet inte mycket om

Visste du att:

dem, men ser att många minskar
risk för sjukdomar och ger ett längre,

Smart med järn

friskare liv. I kål finns bland annat

Smart med järn. Järn är ett mineral som trans-

glukosinolater, tokoferoler, karotenoider

porterar syre i kroppen men är också viktigt

och flavonoider.

för bland annat hjärnans utveckling. Med järn
är det lättare att hålla sig pigg och forskning

BAKTERIER

har visat att ungdomar med järnbrist får bättre

Bakterier och virus kallas mikroorganismer och

skolresultat när de får extra järn. Järn finns i

finns överallt omkring oss, i luften, i jorden, i
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vattnet, på djur, andra människor och i vår mat.

noga med rått kött, fisk och fågel och jordiga

Det kan också finnas andra mikroorganismer i

grönsaker.

maten som till exempel jäst och mögel. En del
mikroorganismer producerar giftiga ämnen som
man blir sjuk av. Ibland är det själva bakterien,

• Byt skärbräda, kniv och andra redskap direkt
efter att den har använts för rått kött.

• Tvätta händerna ofta – före matlagning, när
du tagit i rått kött eller jordiga grönsaker, när
du gått på toaletten, när du hostat, nyst eller
rört vid näsa eller mun eller klappat ett djur.

• Tvätta händerna noggrant – använd tvål och
varmt vatten, tvätta cirka 15 sekunder, torka
dem på ren handduk eller papper.

• Restauranger och storkök måste servera
säker mat som ingen blir sjuk av. Därför har
alla restauranger tydliga rutiner för hur man
ska minska risken för bakterier och virus i
viruset eller parasiten man blir sjuk av. Bakterier

maten. Hur gör man i er skolrestaurang?

är så små att det kan finnas tusentals av dem i
punkten efter denna mening. Därför kan man

ALLERGI OCH ÖVERKÄNSLIGHET

bara se bakterier under ett mikroskop.

En person som lider av allergi eller överkänslig-

Många bakterier trivs och växer till i mat. Alla

het kan bli allvarligt sjuk om det den inte tål

bakterier är inte farliga och vissa är till och med

råkar finnas i maten. Det finns ingen medicin

nyttiga och kan få maten att smaka gott som till

som botar allergi. Det enda en allergisk person

exempel sådana som finns i yoghurt. Men några

kan göra för att inte bli sjuk är att se till att

bakterier kan göra oss sjuka som till exempel

maten inte innehåller det man inte tål. Ungefär

Salmonella, Campylobakter och Listeria.

15 procent av Sveriges befolkning har någon typ

De flesta bakterier förökar sig mycket snabbt i

av allergi eller överkänslighet mot mat. Några av

temperaturer mellan +20-40° C. De har däremot

de vanligaste ämnena man inte tål är: spannmål

svårt att växa till i kyla (under cirka +5 grader)

som innehåller gluten (till exempel vete, råg, korn

och de flesta dör om temperaturen går över +60°

och havre), ägg, mjölk, fisk, nötter och laktos.

C. För att förhindra att de onyttiga bakterierna
växer till i maten är det viktigt att tänka på att

I skolrestaurangen måste man känna till var

hålla rent och att hålla maten tillräckligt varm

dessa ämnen finns och se till att eleverna får mat

eller kall.

som de inte blir sjuka av. Det går att laga mycket
god mat som inte innehåller det man inte tål!

Bra knep för att hålla rent:

Det är viktigt att de med allergi och överkänslig-

• Håll råa livsmedel separerade från livsmedel

het får lika goda och roliga måltider som sina

som är färdiga och redo att äta. Var särskilt
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FRUKT OCH GRÖNSAKER

när de är färska. Frysta produkter har också

Frukt och grönsaker är häftiga. De innehåller

den mesta näringen kvar. Konserverade och

massor som kroppen behöver för att hålla sig

torkade produkter har förlorat en del av sina

stark och frisk och skyddar mot sjukdomar. De

näringsämnen men är fortfarande rika på

kan också hjälpa kroppen att ta upp näringen

andra.

från annan mat. Vi känner antagligen inte ens

Grönsaker och frukt är goda både färska

till alla nyttiga ämnen som finns i frukt och

och tillagade och kan varieras i det oändliga. De

grönt. Det kan vara fibrerna, vitaminerna,

kan ätas råa, ugnsbakade, mixade i en soppa

mineralerna, men även andra nyttiga ämnen,

eller bara kokta och serverade med olja och

ofta färgämnen. Grönsaker kallar vi delar av

kryddor. Rivna morötter kan göra brödet saftigt

växter som vi människor använder som mat. Vi

och köttfärssåsen mustig. Mixade gröna blad,

äter grönsaker i form av rötter, stjälkar, blad,

kryddor och olja kan användas som dressing

blommor men även en del frukter räknas som

eller smaksättare.

grönsaker.
Gurka, tomat, ärtor och paprika är till
exempel frukter i botanisk mening, men vi kallar
dem ändå för grönsaker. Vad vi till vardags
kallar för frukter eller grönsaker beror mest på
hur vi använder dem.
Rotfrukter kallar vi grönsaker som är en del
av roten på en växt. Dit räknas bland annat
morot, rödbeta, kålrot, rädisa och rova. De finns
i alla möjliga färger och smaker, från den söta
moroten till den beska rädisan.
Kålväxter som broccoli, vitkål och rödkål

Livsmedelsverket rekommenderar att
alla över tio år äter cirka 500 gram frukt och

brukar tillsammans med lök och rotfrukter

grönsaker varje dag – ungefär hälften frukt

kallas för grova grönsaker eftersom de är

och hälften grönsaker. En dagsranson kan till

mycket fiberrika och kan odlas utomhus även i

exempel vara tre frukter och två rejäla nävar

nordiskt klimat. Grova grönsaker kan ofta lagras

grönsaker. Variera gärna sorterna och färgerna.

länge.
Baljväxter är en sorts ärtväxter och dit

VEGETARISKT

räknas bönor, linser och kikärtor. Det vi äter är

Vi människor är anpassade för att äta lite av

själva fröna som ligger i en fröskida, eller ”balja”.

varje, men vi klarar oss faktiskt utan att äta kött.

De är mycket rika på fibrer, men även på protein

Däremot kan det bli svårt att få i sig tillräckligt

och järn. Det gör att de är väldigt bra att äta om

med näring om man också väljer bort mjölk och

man inte äter så mycket kött.

ägg. Mat som inte innehåller kött och fisk men

Frukt och grönsaker innehåller mest näring
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vegetarisk mat kallas ibland vegan och de
som kallar sig veganer utesluter ofta även
andra djurprodukter såsom läderskärp
och ulltröjor. Äter man alltid helvege-

Det är mer än dubbelt så mycket än vad som
rekommenderas.
Det mesta socker vi äter kommer från läsk
och saft, godis, kakor och bullar. Men vi

tariskt eller är vegan behöver man ta

får även i oss socker från chokladmjölk,

tillskott av vissa näringsämnen som

sockrade flingor och fruktyoghurtar

finns i ägg, mjölk och kött.
Lakto-ovo-vegetarisk mat

där man tillsätter extra socker.
När vi får i oss socker istället

är ofta mycket nyttig men

för mat får vi väldigt snabb

ibland kan den innehålla

energi. Lite som att elda med

lite för lite energi, järn och

papper istället för med

vitamin D. Det är därför

ved. Även om godis och

viktigt att använda

läsk ger energi ger de

D-vitaminberikad

nästan ingen näring. En

mjölk och matfett och att köttet ersätts med

växande kropp behöver mer näringsrik mat än

livsmedel som ger både protein och järn.

vuxna. Visst får vi plats med lite sötsaker, men

Exempel på sådana är bönor, linser, ärtor,

eftersom de oftast bara ger massa energi och

sojaprodukter (till exempel sojafärs, tofu) och

ingen näring är de ett dåligt sätt att hålla sig

ägg. Tallriksmodellen är ett bra hjälpmedel för

mätt och pigg.

att planera måltider både med och utan kött.
Järnet i vegetarisk mat tas lättare upp

Sockret lämnar också efter sig en hinna på
tänderna där det samlas en massa bakterier

om man äter det tillsammans med mat som
innehåller mycket vitamin C som till exempel
vitkål, jordgubbar och kiwi.
På www.livsmedelsverket.se finns infor
mation om vad man bör tänka på när man äter
vegetarisk mat.

SOCKER OCH GODIS
Socker är ingenting kroppen behöver, men det
är gott! Det kan förhöja smaker i maten och
används som konserveringsmedel. I dag dricker
vi fyra gånger så mycket läsk och äter mer

som kan ge hål i tänderna och dålig andedräkt.

än dubbelt så mycket godis och glass jämfört

Läsk och saft är både syrligt och fullt av socker

med vad vi gjorde i Sverige för 50 år sedan.

och är därför en mardröm för tänderna. Därför

Barn får i sig en fjärdedel av dagens energi

är det bäst att dricka vatten. Speciellt mellan

från godis, läsk, bakverk, snacks och glass.

måltiderna så att tänderna får vila.
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Spara godis och söta drycker till lördagen! Lite

stämningen på skolan. Det såg man för redan

får faktiskt plats och då ska man välja det man

100 år sedan då vi började servera skolluncher

gillar bäst!

i Sverige. Alla barn äter inte lagad nyttig mat
hemma och för dem blir en bra skollunch

Visste du att:

s ärskilt viktig. Bra skolmat ger alltså en bättre

• En chokladkaka på 100g innehåller nästan lika

skola för alla.

mkt energi som en middag (ca 550 kcal), men
nästan ingen näring.

• 400 g lösgodis ger hela dagsbehovet av
energi, men nästan ingen näring alls.

• Se upp för energidrycker! De är extra onyttig
läsk.

SKOLLUNCHEN

En bra skollunch kan bidra till:

• Mätta elever som får i sig den näring de
behöver.

• En trivsam mötesplats på skolan där vuxna
och elever umgås.

• Praktisk undervisning kring mat, hälsa och
miljö.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till
näringsriktig mat, rent dricksvatten och kunskap

NÄRINGSRIKTIGA VERKTYG

om mat och hälsa. Den 1 juli 2011 kom en ny
svensk skollag med krav på att måltiderna i

Tallriksmodellen

skolan inte bara ska vara kostnadsfria utan

För att få en bra balans mellan näringsämnena

även näringsriktiga. Sverige är ett av väldigt

i måltiden kan man använda tallriksmodel-

få länder i världen som serverar kostnadsfri,

len. Den visar lämpliga proportioner mellan

lagad skollunch till alla elever. I till exempel

måltidens olika delar. Tallriksmodellen har tre

vårt grannland Norge tar eleverna med sig

delar – två större och en lite mindre. Den ena

egen matsäck varje dag. Oftast innehåller den

av de större delarna fylls med grönsaker och
rotfrukter och den andra med potatis, pasta, ris
eller andra cerealier. I den mindre delen läggs
kött, fisk, ägg eller bönor och linser. Det är bra
om en tallrik med dagens lunch ligger upplagd
enligt tallriksmodellen för att visa hur rätten är
planerad.
Nyckelhålet
Ett praktiskt hjälpmedel när man väljer
mat är Nyckelhålsmärkningen. Nyckelhålet

smörgåsar och något att dricka.
En bra skollunch ger mätta elever vilket kan
förbättra koncentrationen, inlärningen och
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Nyckelhålet ska maten uppfylla vissa regler.
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Det skulle göra att vi fick i oss en bra balans av
olika näringsämnen som fiber, salt och socker.
Det skulle kunna minska risken för många
olika sjukdomar. I forskningen tittar man
bland annat på vad människor som inte får så
många sjukdomar äter. Forskningen om mat
och hälsa sammanställs i de nordiska närings
rekommendationerna och de här förändringarna anges vara bra för vår hälsa:
Äta mer:
Reglerna handlar om att maten ska innehålla:

• mindre socker
• mindre salt
• mer kostfiber och fullkorn
• nyttigare och mindre fett
Vi vet att det är bra att äta mindre

• Grönsaker
• Baljväxter
• Frukt
• Bär
• Fisk
• Skaldjur
• Nötter
• Frön

salt och socker, mer fullkorn
och fibrer och nyttigare fett.

Byta ut:

Dessutom behöver vi äta varierat

• Vitt mjöl till fullkornsmjöl
• Smör till olja
• Feta mejeriprodukter mot magra

för att få i oss alla olika näringsämnen, därför finns Nyckelhålet
på många olika typer av mat.

mejeriprodukter

Nyckelhålet finns både i
butiken och på en del restau-

Äta mindre av:

ranger. Nyckelhålet är en frivillig

vara Nyckelhålsmärkt.

• Charkuteriprodukter
• Rött kött
• Sötade drycker och sötsaker
• Salt

MATVANOR SOM GÖR GOTT

Kan du komma på några goda maträtter du

Några enkla förändringar som

gillar som stämmer överens med rekommenda-

många skulle vinna på – både

tionerna här ovanför?

märkning och därför kan det
finnas mat som är n
 yttig utan att

barn och vuxna – är att äta mer
god och bra mat istället för godis

Läs mer om näringsrekommendationerna på

och mer frukt och grönsaker.

www.livsmedelsverket.se
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TEMA: HÄLSA

Fotograf: Linda Romppala/Nyckelhålet på Restaurang

HAR DU KOLL PÅ NYCKELHÅLET?
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TEMA: HÄLSA

SMART MED SKOLLUNCH
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Biologi, Kemi, Svenska, Hem- och konsumentkunskap Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vikten av att äta en bra lunch i skolan.

GENOMFÖRANDE
I den här uppgiften får eleverna arbeta med problemet att många elever äter för lite skollunch. I övningen får eleverna arbeta med orsaker till och konsekvenser av att äta för lite mat vid skollunchen.
De får även fundera på åtgärder för att få allt fler att äta en ordentlig skollunch. Övningen avslutas
med att eleverna skapar en affisch för att locka fler att äta bättre i skolan.

CENTRALT INNEHÅLL
Naturorienterande ämnen/biologi
Kropp och hälsa

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Naturorienterande ämnen/kemi
Kemin i vardagen och samhället

• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att
förlänga matens hållbarhet.

Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag
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TEMA: HÄLSA

SMART MED SKOLLUNCH
LÄRARHANDLEDNING
Hem- och Konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

• Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider
kan fördelas över en dag.
Bild
Bildframställning

• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (svenska).
• Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang (hem- och konsumentkunskap).

• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial

LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Läs mer om hälsa i faktabladet om Hälsa och mat

KOMPENDIUM - HEJ SKOLMAT!, Livsmedelsverket sept 2015

58

TEMA: HÄLSA

SMART MED SKOLLUNCH
LÄRARHANDLEDNING
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Avsluta övningen med att skapa en affisch som ska locka elever på skolan att äta en ordentlig skollunch. Använd dig av listan över fördelar med att äta en bra skollunch. Ta gärna med några trivseltips för en bra miljö i skolrestaurangen också.
I helklass

• Prata om varför det är bra att äta en ordentlig lunch i skolan och om vad ni har lärt er under uppdraget. På vilka sätt kan man bli smartare av en god lunch?

KÖKETS TIPS
För att lyckas här krävs en bra atmosfär som alla måste vara med att skapa. Det är av största
vikt att alla vuxna ser skolrestaurangen som en plats för värdegrund, lärande och kultur. All
personal; kök, lärare, rektor, vaktmästare måste jobba mot samma mål. När detta sker kan
god atmosfär skapas med mycket jobb. I detta läge kan köket tycka att det är värt att göra
hemlagade kebabsmakande leverbiffar för att världens viktigaste gäster ska få i sig järn.
Fundera på hur kök och pedagoger kan skapa ett gemensamt arbetssätt. Kök och skolrestaurang kan bli skolans friska hjärta. ENKELT, GENUINT OCH LEKFULLT.
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TEMA: HÄLSA

SMART MED SKOLLUNCH
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
I den här uppgiften får du arbeta med
problemet att många elever äter för lite
skollunch. I övningen får du arbeta med
orsaker till och konsekvenser av att hoppa
över eller äta för lite mat vid skollunchen.
Du får även fundera på åtgärder för att få
flera att äta en ordentlig skollunch.
Börja med att se filmen
Du mår som du äter på UR.
Att undersöka

• På en del skolor äter vissa elever för lite
skollunch. Arbeta med en kompis och
prata om orsaker till varför en del inte
äter tillräckligt i skolan. Vilka saker gör
att du som elev gärna äter i skolrestaurangen? Gör en lista över de orsaker ni
kommer på.

• Arbeta vidare och undersök vilka konsekvenserna är av att äta för lite skollunch. Gör en lista över de konsekvenser ni kommer på.

• Nu får du göra en lista över fördelar
med att äta en bra skollunch
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TEMA: HÄLSA

SMART MED SKOLLUNCH
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Det är viktigt med lugn och ro, att vara i en bra miljö när man äter skollunch. I fördjupningen
får du arbeta med trivsel i skolrestaurangen.
Diskutera med en kompis hur vad ni tycker om trivseln på skolans restaurang. Gör en egen
observation när ni äter skollunch.
Hur upplever ni följande?

• Stress
• Hög ljudnivå
• Trängsel

Vad kan elever, skola och skolrestaurang göra för att skollunchen ska bli en lugn och skön
stund på dagen?
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TEMA: HÄLSA

100% SKOLLUNCH!
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Biologi, Kemi, Matematik, Hem- och konsumentkunskap, Bild Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med övningen är att eleverna får arbeta med tallriksmodellen och lära sig mer om hur man
får i sig tillräckligt av olika näringsämnen.

GENOMFÖRANDE
I den här övningen får eleverna komponera sin egen skollunch enligt tallriksmodellen och sedan
fota, rita eller måla av sin tallrik. Eleverna får också lära sig mer om hur de kan äta för att orka vara
koncentrerade en hel dag i skolan, med hjälp av matvanekollen på livsmedelsverkets webbplats.

CENTRALT INNEHÅLL
Naturorienterande ämnen/biologi
Kropp och hälsa

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och
beroendeframkallande medel.

• Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Naturorienterande ämnen/kemi
Kemin i vardagen och samhället

• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.
• Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Matematik
Sannolikhet och statistik

• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar.
• Tolkning av data i tabeller och diagram.
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TEMA: HÄLSA

100% SKOLLUNCH!
LÄRARHANDLEDNING
Hem- och Konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

• Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider
kan fördelas över en dag.
Bild
Bildframställning

• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i

frågor

som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).

• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser (matematik).

• Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang 			
(hem- och konsumentkunskap).

• Kommunicera med bilder för att ut trycka budskap (bild).
ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial
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TEMA: HÄLSA

100% SKOLLUNCH!
LÄRARHANDLEDNING
LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Fakta för lärare och kock: Om mat och hälsa på Skolverket
Fakta för lärare och kock: Om mat och hälsa på Livsmedelsverket
Test: Matvanekollen på Livsmedelsverket
Sök näringsinnehåll: Livsmedelsdatabasen på Livsmedelsverket

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

• Tallriksmodellens olika delar har olika proportioner. På sätt delarna skiljer sig åt och varför?
• Finns det några näringsämnen som är svåra att få tillräckligt av, vilka?
• Gör en affisch som presenterar tallriksmodellen.
• Prata om varför det är viktigt att äta en ordentlig lunch i skolan och hur man ska äta för 		
att orka vara koncentrerad en hel dag i skolan.
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TEMA: HÄLSA

100% SKOLLUNCH!
LÄRARHANDLEDNING

KÖKETS TIPS
Utmaningen är att göra mat och hälsa kul och spännande. Här följer några idéer på hur
skolrestaurangen kan bidra:

• Läxa i matrådet att måla tallriksmodellen, de bästa ramas in och får pryda 		
skolrestaurangen.

• Gör skyltar till serveringen, enkla budskap:
• Protein är kroppens byggstenar, protein finns i baljfrukter, kött, ägg och fisk.
• Ät rätt bli smart och stark.

• Hälso- och mattetävling i skolrestaurangen med hemliga priser.
• Häll upp en stor glasvas full med linser. Arrangera frågesport med exempelvis: Hur många
linser är det? (uppskatta volym och mängd, hitta en metod) Vilka näringsämnen får du i dig
om du äter linser? Kan man leva på bara linser?
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TEMA: HÄLSA

100% SKOLLUNCH!
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
ARBETA MED FÖLJANDE:
1. Ta reda på vilka tre delar tallriksmodellen består av.
2. Lägg upp din egen
skollunch enligt tallriks modellen och ta ett snyggt foto av din
tallrik. Du kan också rita eller
måla av tallriken.
3. Arbeta vidare med din
tallriksbild på lektionen och
beskriv din lunch enligt tallriks
modellens tre delar.

Läs om tallriksmodellen på:
www.livsmedelsverket.se – sök på tallriksmodellen eller klicka på denna länk.
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TEMA: HÄLSA

100% SKOLLUNCH
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
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TEMA: HÄLSA

100% SKOLLUNCH!
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
ARBETA MED FÖLJANDE:
Arbeta med matvanekollen på livsmedelsverkets webbplats:
http://www.slv.se/matvanekollen

Med matvanekollen får du koll på dina matvanor.

• Välj ut några elever och titta närmare på deras tallrikar.
• Gå in på matvanekollen.
• Lägg in vad eleverna åt till lunch utifrån deras foton.
• Undersök om tallriken innehåller tillräckligt med näring genom att jämföra resultatet 		
med tabellen som finns längre ner på sidan.

• Diskutera resultatet tillsammans och fundera på vad som saknas.
Tabell 1. Åldersanpassade referensvärden för energi- och näringsinnehåll i en genomsnittlig skollunch, motsvarar 30 procent av rekommenderat dagligt intag (RI) enligt NNR 2012.

* Bör användas som ett riktvärde och långsiktigt mål eftersom det i dag kan vara svårt att uppnå i praktiken. 1,8 g salt
motsvarar 0,7 g natrium.
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TEMA: HÄLSA

FÄRGGLAD MAT
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Kemi Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med övningen är väcka nyfikenhet kring frukt och grönsaker genom att utforska olika färger,
provsmaka och göra ett kemiskt experiment.

GENOMFÖRANDE
I övningen får eleverna bekanta sig med grönsaker i olika färger i skolrestaurangen. Färgerna utforskas genom provsmakning och en kemisk laboration.

CENTRALT INNEHÅLL
Naturorienterande ämnen/kemi
Kemin i naturen

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet,
brännbarhet, surt eller basiskt.
Kemins metoder och arbetssätt

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
• Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Genomföra systematiska undersökningar i kemi, och,
• Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i
samhället, naturen och inuti människan (kemi).

ELEVUPPGIFTER
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TEMA: HÄLSA

FÄRGGLAD MAT
LÄRARHANDLEDNING

Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial
Intressant fakta
Morot innehåller karoten, ett fettlösligt gult färgämne, en antioxidant och förstadiet till A-vitamin.
Rödkål innehåller vattenlösliga antocyaner, som är blå-lila färgämnen med antioxidativ förmåga.
Vatten/oljeblandningen kan ses som en modell av kroppen, med en fettrik fas och en vattenfas (blod
och urin). Vissa ämnen söker sig till fett, andra till vatten. De fettlösliga ämnena kan kroppen lagra,
medan ett överskott av vattenlösliga vitaminer kissas ut. Därför är det viktigt att fylla på dem varje
dag. Vilken färg får kisset när du ätit mycket rödbetor? (rosa-lila) Varför ingår betakaroten i ”brunutan-sol-piller”? (lagras i fettet under huden)

LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Fakta för lärare och kock: Om mat och hälsa på Livsmedelsverket
Test: Matvanekollen på Livsmedelsverket
Test: Grönsaksförsöket på Livsmedelsverket

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
I helklass

• Prata om ämnen som finns i frukt och grönsaker som ni inte kände till innan ni började arbeta
med övningen.

• Prata om vad som ger grönsaker, frukt och bär dess färg och hur dessa ämnen påverkar vår hälsa.
• Prata om vattenlösliga och fettlösliga vitaminer och hur de kan lagras eller inte lagras i kroppen.
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TEMA: HÄLSA

FÄRGGLAD MAT
LÄRARHANDLEDNING
KÖKETS TIPS
Köket har mängder av spännande material i sitt skafferi som kan användas i såväl kemi, fysik
som biologi.
Vid större projekt kan köket underlätta för lärare med att duka upp en vagn med pedagogiska verktyg i form av grönsaker där pedagogerna själva kan förse sig med material. Köket
kan laga sallader som understryker det som hänt på lektionen, coleslaw på rödkål, morotsbitar i v
 atten, inlagda rödbetor.
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TEMA: HÄLSA

FÄRGGLAD MAT
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
Materiallista:

• Grönsaker, baljväxter, frukter och 		
bär i olika färger.

• Riven morot och riven rödkål 		
(eller rödbeta)

• Ofärgad eller ljus olja
• Vatten
1. Besök skolköket och utforska sallads
buffen eller om möjligt titta in i
grönsaksk ylen. Hur många olika färger på frukt och grönsaker kan ni
identifiera?
2. Lägg upp de olika livsmedlen i en färgskala från vit/gul, grön, blå, violett och
röd. Kolla om ni vet vad alla heter!
3. Smakar färgen? Låt två modiga elever
provsmaka med förbundna ögon och
beskriva smaken. Två sekreterare
dokumenterar. Jämför:
a. rödkål och vitkål
b. orange morot med lila morot
c. grön paprika med röd paprika
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TEMA: HÄLSA

FÄRGGLAD MAT
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
Laboration:
4. Be kocken om hjälp att riva upp morötter och rödkål eller rödbeta. Ta med till klassrummet eller gör laborationen i skolrestaurangen.
5. Ta fram två skålar (gärna genomskinliga) och två dricksglas, gärna långsmala.
6. Häll i matoljan i ett glas. Häll i vatten i det ena och rör om. Blandar de sig med
varandra? Ligger oljan eller vattnet högst upp?
7. I en skål, häll i några dl vatten. Lägg i riven rödkål eller rödbeta och rör om.
Vilken färg får vattnet?
8. I en annan skål, häll i några dl olja. Blanda ned de rivna morötterna och rör om
ordentligt. Vilken färg får oljan?
9. Häll den gula oljan i ett glas (ta inte med morötterna). Vad händer om man häller i vatten? Blir det gult? Häll i vattnet, rör om och titta.
10. Häll den gula oljan i ett annat glas. Gissa vad som händer när vi häller i det lila
vattnet. Häll i och rör om.
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TEMA: HÄLSA

FÄRGGLAD MAT
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Dokumentera ditt arbete med övningen om vattenlösliga respektive fettlösliga ämnen genom att
skriva en labbrapport.

• Visa upp grönsaker, bär och baljväxter i färgskalan med hjälp av foto, målning eller utställning
med riktiga råvaror i skolrestaurangen.
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TEMA: HÄLSA

SÄKER MAT
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Biologi, kemi, svenska, hem- och konsumentkunskap, Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med övningen är att eleverna genom skolkockens rutiner och kompetens får lära sig mer om
bakterier och virus i maten som kan göra oss sjuka. Eleverna får också lära sig vad man ska tänka på
för att undvika att bli sjuk av mat.

GENOMFÖRANDE
Studier visar på att antalet infektioner som smittar via livsmedel är ett ökande problem i samhället,
därför är det viktigt att lära barn om hygien från en tidig ålder. I skolköket finns både kunskap och
praktisk erfarenhet att hämta.
I övningen får eleverna börja med att fundera över vilka bakterier och virus som kan växa till i
mat och göra oss sjuka och hur vi får i oss dem. Eleverna får också arbeta med hur man kan göra för
att undvika att bli sjuk.
För att se hur det går till på riktigt besöker eleverna skolrestaurangen och tar reda på hur de
arbetar för att minska riskerna med virus och bakterier i maten.

CENTRALT INNEHÅLL
Naturorienterande ämnen/biologi
Kropp och hälsa

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Naturorienterande ämnen/kemi
Kemin i vardagen och samhället

• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att
förlänga matens hållbarhet.
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TEMA: HÄLSA

SÄKER MAT
LÄRARHANDLEDNING
Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag
Hem- och Konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

• Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
• Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
• Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet (hem- och konsumentkunskap).
ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial
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TEMA: HÄLSA

SÄKER MAT
LÄRARHANDLEDNING
LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Fakta för lärare och kock: Om mat och hälsa på Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se
Film: Dansk film om bakterier i maten. http://www.madklassen.dk/om_dig_og_din_mad/Bakterier_i_
maden/Film_om_bakterier_i_maden/forside.htm
Läs mer om bakterier i faktablad om Mat och hälsa

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Skriv en kort instruktion med tips vad man bör tänka på för att undvika att bli magsjuk när man
lagar mat i köket och när man lagar mat utomhus.
Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

KÖKETS TIPS
Låt exempelvis eleverna i årskurs 5 praktisera i köket
två personer åt gången två dagar var. Eleverna får
full köksmundering, tar av sig smycken och tvättar
händerna rejält (som de flesta inte verkar kunna).
Det man kan säga är att de skall låtsas att de fått
hundavföring mellan fingrarna och under naglarna,
då vill vi lova att då tvättas det händer!
Tips: köket köper färsk strömming eller sill som eleverna dissekerar i klassrum eller på skolgården med
sina lärare. Var sitter gälarna, hur luktar färsk fisk?
Följ upp en annan dag då k
 öket fixar provsmak av
surströmming ute på skolgården och pedagogerna
pratar kontrollerad mikrobiologisk process.
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TEMA: HÄLSA

SÄKER MAT
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
I den här övningen får du börja med att
undersöka vilka bakterier och virus som
kan växa till i mat och göra oss sjuka. Du
får även ta reda på vad man bör tänka på
för att undvika detta.
Efter att ha tittat på filmen, diskutera
följande:

• Kan ni namnet på några vanliga
bakterier och virus i mat?

• Hur hamnar de i maten?
• Vad ska man tänka på för att minska
risken för bakterier?
Besök skolköket:

• Ta reda på vilka rutiner köket har för
att inga elever ska bli sjuka av bakterier
eller virus i maten.

• Be skolkocken visa några bra tips som
kan användas hemma. Gärna i samband med praktisk matlagning.

• Ta reda på hur detta kan göras om man
lagar mat utomhus.
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SÄKER MAT
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Låt eleverna göra praktik i skolköket eller laga mat tillsammans utomhus och använd gemensamt
framtagna hygienrutiner.
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MAT OCH MILJÖ
Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv.

påverkas mycket av vilken mat vi konsumerar,

Mat kan vara njutning, ett sätt att umgås och

både positivt och negativt. Det finns många

något som får oss att känna oss hemma. Våra

enkla saker vi alla kan göra för att minska

matvanor har också betydelse för hälsan, både

matens miljöpåverkan.

för barn och vuxna och påverkar även miljön
omkring oss. De här texterna är framtagna

MILJÖMÅLEN

tillsammans med övningarna Hej skolmat och

Sveriges 16 miljömål har riksdagen beslutat om.

består av tre delar; maten i våra liv, hälsa och

De är till för att även framtida generationer ska

miljö och mat och miljö.

ha tillgång till frisk luft, hälsosamma livsmiljöer
och rika naturupplevelser. Flera av miljömålen

Vilken mat är egentligen mest miljövänlig? Det

påverkas av våra matval, några exempel är

finns många olika svar på den frågan eftersom

målen om:

maten vi äter påverkar miljön på så många olika
sätt. I Sverige har vi 16 nationella miljömål. Det
är områden vi behöver jobba med för att vår
miljö ska må bra. Flera av de 16 miljömålen
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• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt djur- och växtliv

vatten är en bristvara. Att producera mat som

Här kan du läsa mer om våra 16 nationella

den använts i onödan.

slängs är inte hållbart. Då har all den energi,
vatten och mark som behövts för att framställa

miljömål.

Ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö
är att minska sitt svinn. Den mat som kastas i

MILJÖSMARTA MATVAL

• Minska svinnet – kasta inte mat i onödan!
• Minska på mängden kött, ät i stället mer

onödan i svenska hushåll motsvarar ett utsläpp
på 500 000 ton växthusgaser. Det är nästan lika
mycket som utsläppen under ett år från 200 000

vegetabilier. Pröva att byta ut några rätter

bilar. Globalt sett går cirka en tredjedel av all

av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot

mat som produceras för mänsklig konsumtion

vegetariska rätter, eller minska köttportionen.

förlorad, motsvarande cirka 1.3 miljarder ton per

Välj kött med omsorg om miljön och djurens

år.

hälsa.

• Välj frukt och grönt som tål att lagras, till

Matsvinn kallas den delen av matavfallet som
är onödigt eftersom maten hade kunnat ätas

exempel grova grönsaker, och välj känsliga

upp. Matavfall som är oundvikligt, till exempel

grönsaker efter säsong.

äggskal och ben, räknas inte som svinn.

• Dra ner på godis, läsk, bakverk och snacks
– de påverkar miljön utan att bidra med så
mycket näring.

• Välj fisk som är fiskad eller odlad på ett
hållbart sätt, till exempel miljömärkt fisk.

• Genom att ändra på hur vi äter skulle vi
kunna halvera utsläppen av växthusgaser
och samtidigt få i oss mer näring och mindre
onyttigheter.

MINDRE SVINN – KASTA INTE MAT I
ONÖDAN

skolor är att för många portioner tillagas, dåliga

Varje år slängs det cirka 28 kilo fullt ätbar mat

förutsättningar att ta hand om rester och dålig

per person i Sverige och 26 kilo ätbar mat och

matro med stressig och stökig måltidsmiljö.

Några faktorer som visats orsaka svinn i

dryck hälls ut i slasken. En familj kan spara minst
3 000-6 000 kronor per år på att minska sitt

MER VEGETABILIER – MINDRE KÖTT

svinn. Förutom att det är dumt att slänga pengar

Kött har en stor påverkan på klimatet och vi

i sophinken är svinnet dåligt för miljön. All

äter dubbelt så mycket kött idag som vi gjorde

matproduktion påverkar miljön. Ofta produceras

1990. Klimatet påverkas av hur mycket av solens

den mat vi äter i Sverige på platser i världen där

värme som kan stråla bort från jorden. Gaserna
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som vi har i atmosfären fungerar ungefär som

som betar orsakar ofta mindre övergödning än

ett lock och håller kvar lite av solvärmen. Det

djur som föds upp på kraftfoder.

kallas växthuseffekt och den är naturlig och en

Hur stor klimatpåverkan olika livsmedel har

förutsättning för liv på jorden idag. Men en del

hittar du i Mat- och klimatlistan på www.slv.se.

av de gaser vi människor släpper ut orsakar en
förstärkt växthuseffekt och det är ett hot mot

FRUKT OCH GRÖNT SOM HÅLLER

jordens ekosystem. Vi kan minska växthuseffek-

Grova, tåliga grönsaker – som rotfrukter, vitkål,

ten genom att inte använda så mycket olja när

blomkål och lök – odlas ofta på friland och

vi reser och värmer upp våra hus. Ungefär en

påverkar därför klimatet mindre än grönsaker

fjärdedel av vår klimatpåverkan kommer från

som odlas i växthus. De tål också att lagras

maten vi äter.

under lång tid, vilket gör att svinnet minskar

Eftersom utsläppen av växthusgaser är

både i butiken och hemma. Odling i växthus

större från produktion av kött än grönsaker är

kräver mer energi än odling på friland. Växthus

det bra att inte äta för mycket kött och istället

som värms upp med fossilt bränsle som olja

välja mat från växtriket. Det kan dessutom vara

har större klimatpåverkan än de som värms

bra för hälsan. Det är viktigt att det man äter

upp med till exempel spillvärme eller biogas.

istället för kött ger tillräckligt med järn, bra

Idag värms fler och fler växthus upp med

exempel är baljväxter som bönor och linser.

fossilfritt bränsle, det gäller till exempel de

Kött är proteinrikt, men de flesta av oss får

flesta tomatväxthus i Sverige.

redan tillräckligt med protein från andra källor
som ägg, mjölk och fisk.
I lagom mängd kan en del kött också påverka

Transporter kan stå för en stor del av
utsläppen av växthusgaser för frukt och

miljön positivt. I Sverige hjälper betande djur

grönsaker. Hur stora de blir beror på hur

till att hålla marker öppna som annars skulle

varan har fraktats, det vill säga hur långt, hur

växa igen. Det är en viktig förutsättning för

effektivt och med vilket transportmedel. Tåg-

miljömål som ett rikt djur- och växtliv. Djuren

och båttransporter leder till mindre utsläpp
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än flyg och långa transporter med lastbil.
Känsliga frukter och grönsaker som sallad
och jordgubbar kräver kyltransporter, vilket
ytterligare ökar utsläppen av växthusgaser.
Genom att välja frukt och grönsaker när de är
i säsong behöver de ofta inte transporteras lika
långt.

MER MAT – MINDRE GODIS
Godis, läsk, chips och andra snacks, kakor,
bullar och bakelser bidrar till cirka 25 procent

kommer och det går därmed att välja fisk från

av svenskens totala energiintag. Dessa

stabila bestånd. För att veta vilka bestånd

livsmedel bidrar med energi men ger sällan

som är stabila kan man till exempel ta hjälp av

de viktiga näringsämnen vi behöver från

WWF:s fisklista. I dag finns tre miljömärkningar

mat. Produktionen av dessa livsmedel kostar

som hjälp för att välja rätt fisk i Sverige – MSC

resurser och bränsle och kan ses mer onödigt

(Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture
Stewardship Council) och Krav.
Miljömärkningen garanterar att fisken kommer
från stabila bestånd som fiskas hållbart och
att den är fångad eller odlad på ett sätt som
påverkar miljön så lite som möjligt.

EKOLOGISK MAT
I ekologisk produktion används inte syntetiska
växtskyddsmedel och bidrar därför till
än det som behövs för att tillverka maten som

miljömålet giftfri miljö. Hur stor skillnaden är

ger oss den näring vi behöver.

mellan ekologisk och konventionell produktion
kan dock variera. I länder med kallare klimat

FISK SOM INTE TAR SLUT

är problemen med skadedjur och sjukdomar

En del fiskarter hotas av utfiskning. Om en

ofta mindre och där används därför generellt

art försvinner helt kan det påverka hela

mindre mängd växtskyddsmedel än i varmare

ekosystemet. Ibland är en fiskart hotad i ett

länder. Även om mängden bekämpningsmedel

område men stabilt i ett annat, det gäller

som får användas är mycket begränsad

till exempel torsk. Numera står det ofta på

i Sverige och EU kan det ändå spridas i

förpackningen från vilket område torsken

naturen runt omkring. En annan nackdel med
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bekämpningsmedel är att det minskar artrike-

växtplankton ur vattnet. Därför kan mussel

domen på och runt omkring åkern.

odlingar faktiskt minska övergödningen av
havet.

I vissa varma länder besprutas odlingarna mer
och ibland saknas bra skydd för odlarna själva.
Ekologiskt är en märkning som gäller för hela
EU. Några exempel på regler för ekologiskt
producerade livsmedel är:

• Användning av konstgödsel är inte tillåten.
• Användning av syntetiska bekämpningsmedel
är inte tillåten.

• Genetiskt modifierade grödor och andra
organismer är inte tillåtna.

• Läkemedel för djur, till exempel antibiotika,
ska användas så lite som möjligt.
Mer information hittar du här.
Är det giftigt med mat som inte är ekologisk?
Nej, maten som säljs får inte innehålla giftiga
ämnen i farliga mängder. Konventionella
grönsaker är lika nyttiga som ekologiska. Men
ur ett miljöperspektiv är det bra att välja frukt
och grönsaker som inte har besprutats så
mycket eller inte alls.
Visste du att:

• Frukt och grönt är de livsmedel vi slänger
mest av! Man kan minska svinnet genom att
förvara dem rätt, så att de håller längre, och
inte köpa mer än man hinner använda.

• Bönor, linser och ärtor har jämförelsevis låg
miljöpåverkan – i synnerhet när de ersätter
kött på tallriken.

• Musslor inte kräver något foder utan silar
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EKO-DETEKTIVERNA
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Biologi, Svenska, Hem- och konsumentkunskap Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vad ekologiskt märkta produkter innebär
och hur de påverkar miljön.

GENOMFÖRANDE
I den här uppgiften får eleverna arbeta med ekologisk mat och undersöka hur mycket ekologiska
varor som används i skolrestaurangen. De får också titta på var livsmedlen kommer ifrån. Övningen
avslutas med att eleverna får fundera över olika sätt att äta miljösmart.

CENTRALT INNEHÅLL
Naturorienterande ämnen/Biologi
Natur och samhälle

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling.
Hem- och Konsumentkunskap
Miljö och livsstil

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och
hälsa.

FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi)

• Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar
utveckling (hem- och konsumentkunskap)
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EKO-DETEKTIVERNA
LÄRARHANDLEDNING
ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial

LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNING
Fakta för lärare och kock – Om mat och miljö på Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se
Fakta för elever – Ekologisk märkning på Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se
Faktatext – Ekologisk mat www.livsmedelsverket.se

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
I helklass

• Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.
KÖKETS TIPS
Här kommer det frågvisa elever till köket! Bra chans att visa hur
ni arbetar och hur barnen kan vara delaktiga. Visa och förklara,
t ex med affischer i matsalen hur mycket ekologiska inköp köket
gör och vilka andra miljösmarta val ni gör. Med en ”vegdag” och
en soppdag i veckan kan man öka sina ekologiska inköp. Tänk
även “halvveg.” som chili con carne eller smart grönsaksköttfärssås. Soppor är ”halvveg” per automatik då köttkonsumtionen blir lägre. Satsa på soppfest med gott bröd, frukt och extra
fin sallad och kanske fredagsmys med tända ljus och det efterlängtade ekologiska köttet
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EKO-DETEKTIVERNA
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
För vår hälsa spelar det ingen roll om maten är producerad ekologiskt eller på annat
sätt. Men för att minska kemikalieanvändningen och öka den biologiska mångfalden
är det bra att välja mat som inte besprutats
så mycket eller inte alls.
Ekologisk mat är märkt med:

Besök skolköket och ta reda på följande
kring dagens lunch:

• Hur många av ingredienserna i den
lagade maten och tillbehören (till
exempel mjölk och bröd) är ekologiska?

• Vilka länder kommer de ifrån? Fundera
också på hur de kan ha transporterats.

• Varför väljer skolrestaurangen att köpa
ekologiskt och varför inte?
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EKO-DETEKTIVERNA
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Avsluta med att prata om svaren i helklass.
Reflektera kring och prata om ifall det finns andra sätt att välja miljösmart mat förutom att äta ekologiskt.
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MILJÖSMART SKOLRESTAURANG
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Biologi, Kemi, Svenska, Hem- och konsumentkunskap, Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med lektionen är att eleverna förstå hur skolrestaurangen kan minska sin miljöpåverkan. De
får även ge förslag på förbättringar och fundera över hur de själva, lärare och andra kan bidra.

GENOMFÖRANDE
I den här övningen får eleverna med hjälp av råden ”Bra mat i skolan” undersöka och intervjua den
ansvariga för skolrestaurangen. I övningen ingår även att komma med förslag på förbättringar.

CENTRALT INNEHÅLL
Naturorienterande ämnen/Biologi
Natur och samhälle

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling.

Naturorienterande ämnen/Kemi
Kemins metoder och arbetssätt

• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och
tidningsartiklar.

Svenska
Tala, lyssna och samtala

• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
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MILJÖSMART SKOLRESTAURANG
LÄRARHANDLEDNING
Mat- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och
hälsa.

FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).

• Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som
rör energi, miljö, hälsa och samhälle (kemi).

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
• Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (hem- och konsumentkunskap).

ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial

LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL LEKTIONEN
Fakta för elever: Råden Bra mat i skolan på Livsmedelsverket
Fakta: Om mat och miljö på Livsmedelsverket
Faktablad om Mat och miljö
Fakta: Nationella miljömål
Film: Runt i naturen - Hållplats Jorden - Mat
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MILJÖSMART SKOLRESTAURANG
LÄRARHANDLEDNING
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
I helklass

• Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.
KÖKETS TIPS
Här kommer det frågvisa elever till köket! Bra chans att visa hur ni arbetar och hur barnen
kan vara delaktiga. Knyt ihop med övningarna kring matens klimatpåverkan och minska
svinnet och förankra tankarna hos eleverna på ett lekfullt sätt:

• Läxa i matrådet att hitta goda soppor och vegetariska rätter
• Kollektivt belöningssystem där en lyckad “svinndag” genererar i en stjärna och där 15
stjärnor är detsamma som en överraskning.

• Istävling. Fixa något som ser ut som en liten isbjörn och frys in den i en stor hink vatten, stjälp upp hinken och ut med den i skolrestaurangen under lunch 2 tim. var dag. E
x
på f rågor med hemliga priser: Vad heter vatten i alla länder (på kemiskt språk H2O), När
smälter isen? Vad händer då med björnen? Hur skall vi rädda björnen?

KOMPENDIUM - HEJ SKOLMAT!, Livsmedelsverket sept 2015

91

TEMA: MILJÖ

MILJÖSMART SKOLRESTAURANG
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
I råden ”Bra mat i skolan” rekommenderas skolrestaurangen arbeta miljösmart
genom att:

• Skolrestaurangen arbetar på ett sätt
som gör att matsvinnet i köket, vid serveringen och vid tallriksavskrapet blir
så litet som möjligt.

• Skolan strävar efter att hålla nere köttkonsumtionen och främja intaget av
grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål.

• Miljö- och djurskyddskrav ställs i samband med upphandling och inköp av
livsmedel.

• Livsmedel väljs med så liten miljöpåverkan som möjligt.

• Transporterna till och från köket samordnas och minimeras.

• Energianvändningen i köket minimeras.
• Avfallet källsorteras.
Arbeta i grupper. Hur uppfattar ni att skolrestaurangen arbetar med punkterna? Bjud in skolkocken
och diskutera punkterna. Sätt betyg och motivera dina bedömningar. Lyft fram tre områden som
fungerar bra idag och två områden som du tycker borde förbättras.
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MILJÖSMART SKOLRESTAURANG
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Fundera på vad a) lärare, b) elever och c) de som bestämmer över vad skolan ska köpa in kan göra
för att skollunchen ska bli så miljösmart som möjligt.

KOMPENDIUM - HEJ SKOLMAT!, Livsmedelsverket sept 2015

93

TEMA: MILJÖ

MATENS KLIMATPÅVERKAN
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Biologi, Kemi, Svenska, Hem- och konsumentkunskap Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med lektionen är att eleverna får undersöka samband mellan vad vi äter och påverkan på
klimatet. Eleverna får även lära sig vad växthuseffekten är, vad som orsakar den samt hur vi kan
minska den.

GENOMFÖRANDE
Med hjälp av en tabell över livsmedels utsläpp av växthusgaser per kilo får eleverna i uppgift att
tänka ut en måltid med mycket hög klimatpåverkan och en med mycket låg.
Eleverna arbetar sedan med att jämföra måltiderna. Övningen avslutas med att eleverna arbetar i
grupp och skapar en affisch med tips på hur man kan minska sin klimatpåverkan genom att välja vad
man äter.

CENTRALT INNEHÅLL
Naturorienterande ämnen/Biologi
Natur och samhälle

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Naturorienterande ämnen/Kemi
Kemins metoder och arbetssätt

• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och
tidningsartiklar.
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MATENS KLIMATPÅVERKAN
LÄRARHANDLEDNING
Svenska
Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och
hälsa.

FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).

• Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som
rör energi, miljö, hälsa och samhälle (kemi).

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
• Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).
• Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar
utveckling (hem- och konsumentkunskap).

ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial
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TEMA: MILJÖ

MATENS KLIMATPÅVERKAN
LÄRARHANDLEDNING
LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Tabell över olika livsmedels klimatpåverkan
Fakta om mat och miljö på Livsmedelsverkets webb: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/
Miljosmarta-matval/
Faktablad om Mat och miljö
Fakta för lärare och kock: Om mat och miljö på Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se
Nationella miljömål www.miljomal.se

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Affisch - klimatpyramid

• Gruppen får i uppgift att skapa en affisch med tips på hur man kan göra för att minska sin klimatpåverkan med mat med hjälp av klimatpyramiderna.
I helklass

• Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.
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TEMA: MILJÖ

MATENS KLIMATPÅVERKAN
LÄRARHANDLEDNING

KÖKETS TIPS
Summan av kardemumman: Ät mindre kött. Lättare sagt än gjort - eller? Det krävs ett överenskommet förhållningssätt mellan de vuxna på skolan för att detta skall kunna sättas i praktik.
Många upplever att de måste försaka för att leva klimatsmart och ekologiskt, ur ett perspektiv
kanske det är så, därför måste vi lyfta fram de positiva delarna hela tiden och lyfta fram att om
inte ens de offentliga köken tar sitt ansvar vem skall då göra det.
Tänk giftfritt, bra för djuren, bra för naturen, bra för dig, näringsriktigt, lagar vi klimatsmart får
vi mer pengar över till ekologiska inköp. Kanske markera klimattankar på menyn när det passar?
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TEMA: MILJÖ

MATENS KLIMATPÅVERKAN
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
• Fota livsmedel som serveras i skolrestaurangen.
• Ta reda på om de har hög (8-20 CO2 ekvivalenter/kg), mellan (2-8 CO2 ekvivalenter/kg) eller låg kli-

matpåverkan (0-2 CO2 ekvivalenter/kg). Använd tabellen över klimatpåverkan från olika livsmedel.

• Gör en stor klimatpyramid i klassen genom att klistra in era foton på livsmedel i en pyramid.

HÖG
(8-20 CO2 ekvivalenter/kg)

MELLAN
(2-8 CO2 ekvivalenter/kg)

LÅG
(0-2 CO2 ekvivalenter/kg)
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TEMA: MILJÖ

MATENS KLIMATPÅVERKAN
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Med hjälp av tabellen på nästa sida får du skapa två olika måltider, en med mycket hög klimatpåverkan och en med mycket låg. Måla eller gör vackra tallrikar som illustrerar måltiderna. Räkna ut koldioxidekvivalenter för måltiderna och visa med ett stapeldiagram. Jämför sedan de två måltiderna
och beskriv vilka de stora skillnaderna är.

• Hur tycker du att det skulle vara att bara äta mat med mycket låg klimatpåverkan?
• Tycker du att det är enkelt att äta klimatsmart mat i din skolrestaurang?
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TEMA: MILJÖ

ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
Klimatavtryck
Kategori

(kg CO2e/kg produkt)
Medelvärde:

Kommentar

Variation:

PROTEINKÄLLOR
Nötkött

26

17 - 40 Per kg benfritt kött

Lammkött

21

15 - 33 Per kg benfritt kött

Viltkött*

0,5

-- Per kg benfritt kött

Fläskkött

6

4 - 8 Per kg benfritt kött

Fågelkött

3

1,7 - 4 Per kg benfritt kött

Köttfärs

16

9 - 24 50% nöt och 50% fläsk

Chark

7

4 - 10 Falukorv 40% kötthalt

Fisk och skaldjur

3

0,7 - 28 Per kg filé/kg skaldjur

Ägg

2

1,4-4,6 Per kg ägg

Quorn

4

Köttsubstitut**

3

-- Per kg Quorn
1 - 6 Per kg

Nötter

1,5

1 - 4 Per kg nötter

Baljväxter

0,7

0,2-2 Per kg torkad vara

MEJERIPRODUKTER
Mjölk, fil, yoghurt

1

0,8-2,5 Per liter/kg vara

Grädde

4

Ost

8

6 - 11 Per kg ost

Smör

8

6 - 10 Per kg smör

Mejeri övrigt

2

1 - 5 Per kg vara

2 - 6 Per liter/kg grädde

KOLHYDRATKÄLLOR
Ris

2

1,5 - 3 Per kg torrt ris

Potatis

0,1

0,1 - 1 Per kg oskalad potatis

Pasta

0,8

-- Per kg torr pasta

Bröd

0,8

0,5 - 1,2 Per kg bröd

Mjöl, socker, gryn

0,6

0,4 - 0,9 Per kg mjöl/socker/torra gryn

* Gäller endast kött från helt vilda djur (älgar, rådjur, vildsvin) som inte stödutfodras, under förutsättning att dessa antas ingå i det naturliga ekosystemet och inte kontrolleras av människan. Annars får
viltkött mycket grovt approximeras med lammkött.
** Köttsubstitutsprodukter är halv- eller helfabrikat som i textur och funktion efterliknar köttprodukter
såsom olika korvar, grytbitar eller biffar gjorda på soja och andra baljväxter och vegetabilier men utan
kött. Samt tofu och andra förädlade sojaprodukter.
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TEMA: MILJÖ

ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
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TEMA: MILJÖ

MINSKA SVINNET
LÄRARHANDLEDNING
Ämne: Biologi, Matematik, Svenska, Hem- och konsumentkunskap, Årskurs: 4-6

SYFTE
Syftet med övningen är att eleverna får undersöka hur mycket mat som kastas i skolrestaurangen.
Eleverna får också arbeta med åtgärder för att minska svinnet.

GENOMFÖRANDE
Eleverna samarbetar med skolköket och genomför en mätning av svinnet, både produktionssvinn
och tallrikssvinn, under en vecka. Därefter analyserar eleverna tabellen över svinnet och pratar om
fördelar med att minska svinnet samt tar fram förslag på åtgärder för att minska svinnet. Eleverna
skapar och genomför en kampanj för att minska svinnet. Efter kampanjen genomförs nya mätningar
och dessa jämförs med mätningen innan kampanjen.

CENTRALT INNEHÅLL
Naturorienterande ämnen/Biologi
Natur och samhälle

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling.
Matematik
Taluppfattning och tals användning

• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
• Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
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TEMA: MILJÖ

MINSKA SVINNET
LÄRARHANDLEDNING
Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och
hälsa.

FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

• Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).

• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (matematik).

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
• Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).
• Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (hem- och konsumentkunskap).

ELEVUPPGIFTER
Uppgift i skolan
Se elevmaterial
Fördjupning
Se elevmaterial
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TEMA: MILJÖ

MINSKA SVINNET
LÄRARHANDLEDNING
LÄNKTIPS OCH FAKTAMATERIAL TILL ÖVNINGEN
Fakta för lärare och kock: Om matsvinn på Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se
Test: Matsvinnskollen på Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se
Quiz: Matsvinnsquiz på Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se
Film: Stop Food Waste från EU-kommissionen http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/
Faktablad om Mat och miljö

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Följ upp arbetet med att minska svinnet veckan efter att ni har genomför kampanjen. Samarbeta
med köket igen och väg hur mycket mat som kastas varje dag i skolrestaurangen under en vecka.
Skapa en tabell som visar vilken mat som serverats, produktionssvinn samt tallrikssvinn från måndag till fredag.
När den nya tabellen är klar - jämför tabellen före och efter er kampanj och se om det har blivit
någon skillnad.

• Är det någon typ av svinn som har minskat?
• Uttryck i procent hur mycket svinnet har minskat?
• Har det varit en lyckad kampanj, på vilka sätt?
I helklass

• Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.
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TEMA: MILJÖ

MINSKA SVINNET
LÄRARHANDLEDNING
KÖKETS TIPS

• Vi har hört det förut och vi måste säga det igen och igen. Hitta ett spännande sätt att kommunicera på. Kanske någon i köket kan hålla korta tal en gång i veckan vid varje sittning där
positiva budskap och mål lyfts fram. Eller varför inte bordsryttare med budskap som är
enkla:
TACK FÖR ATT DU FINNS
Fredag ... är det Tacos
Glöm inte matrådet den ...
Vi bjuder på vattenmelon när ni klarar slängningen
BAMBA
PUSS
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TEMA: MILJÖ

MINSKA SVINNET
ELEVMATERIAL – UPPGIFT I SKOLAN
I den här övningen får du undersöka hur
mycket mat som kastas i skolrestaurangen. Du får också arbeta med åtgärder för
att minska svinnet.
1. Samarbeta med köket i skolan och väg
hur mycket (ätbar) mat som kastas
varje dag i skolrestaurangen under en
vecka.
2. Skilj på a) svinn från kök och servering,
samt b) det svinn som skrapas av från
tallrikar och slängs av matgästerna.
3. Skapa en tabell som visar vilken mat
som serverats, produktionssvinn samt
tallrikssvinn från måndag till fredag.
4. När diagrammet är klart - Arbeta med
tabellen och försök svara på följande:

• Vilken dag slängs det mest mat?
• Vilken dag slängs det minst mat?
• Vilket svinn är störst, produktionssvinn eller tallrikssvinn?
• Vad beror svinnet på?
• Varför är det viktigt att minska svinnet?
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TEMA: MILJÖ

MINSKA SVINNET
ELEVMATERIAL – FÖRDJUPNING
1. Börja med att prata om positiva effekter man får om man kan minska på svinnet.
2. Arbeta vidare i grupper som får i uppgift att ta fram förslag på hur man kan minska svinnet i skolmaten.
3. Sammanställ gruppernas arbeten och genomför en kampanj för att minska svinnet i skolmaten.
4. Kampanjen kan bestå av till exempel affischer, flygblad, informationsmöten, sociala medier och så
vidare.
Tänk på att…
En viktig insats för att minska svinnet är också att förbättra miljön i skolrestaurangen så att det inte
är så stressigt och bullrigt. Se till att svinnmätningen inte påverkar måltidsmiljön negativt.
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