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Tips till lärare 
som vill jobba 
med Lärande 
Hållbara Måltider
För att arbeta med hållbar utveckling i enlighet med läroplanens 
mål kan man ta hjälp av maten som serveras på skolan. Maten 
angår oss alla och genom att göra aktiva val kan vi bidra till en 
bättre värld redan i dag. Skolmåltiderna kan vara ett värdefullt 
pedagogiskt verktyg för skolans uppdrag kring miljö och 
hållbarhetsfrågor – och den går att koppla till alla ämnen.

Forskning visar att när barn och unga 
upplever att de har en möjlighet att 
påverka till exempel klimatfrågan 
 genom sina egna handlingar, uppfattar 
de framtiden som mer hoppfull. Det är 
bland annat därför matfrågorna passar 
så bra för att konkretisera förståelsen 
av vad hållbar utveckling är. På detta 
sätt kan vi tillsammans göra världen lite 
bättre, varje dag. 

Koppla maten till 
undervisningen – före, under och 
efter lunchen
Det går förstås att arbeta pedagogiskt med måltiden på många olika sätt, till exempel 
 genom temaveckor eller med färdiga lektionsinnehåll (se länkar på nästa sida). För att 
 engagera hela skolan kan man till exempel starta en dialog med skolledaren kring hur håll-
barhetsarbetet skulle kunna organiseras utifrån kursplaner. Ett annat bra sätt är att  försöka 
sträva efter att låta måltiden gå som en röd tråd genom dagen och låta detta prägla 
 pedagogiken före, under och efter lunchen. Det ger förstås även sociala och hälsomässiga 
 fördelar för eleverna att låta måltidsstunden vara central under skoldagen.

Du som lärare kan snappa upp vad som serveras till lunch varje dag och ta dig vanan att 
 fundera på hur dagens rätt kan kopplas till undervisningen.  
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Använd dig gärna av dessa förslag på frågor:
 » Vilka länder möter vi till lunch?
 » Hur många företag är involverade i min lunch?
 » Vilka färger består min lunch av?
 » Hur många mil har min lunch transporterats för att nå hit till matsalen?
 » Räkna ut hur mycket protein det finns i min lunch!
 » Hur mycket av min lunch kan vi odla i Sverige?
 » Hur många olika sorters potatisar finns det som odlas i dag?
 » Hur många sorters potatis fanns det för 100 år sedan?
 » Vad är det som gör tomater så nyttiga?
 » Varför är det bra att välja matvete och bulgur framför ris?
 » Vad är det som gör surdegsbröd så nyttigt?
 » Vilka är fördelarna om man bakar eget bröd i skolrestaurangen?
 » Kan vi namnge alla grönsaker på salladsbordet? 

Länkar med undervisningsmaterial om mat och miljö

 » www.naturskyddsforeningen.se

 » www.krav.se/banankontakt

 » www.bananasthemovie.com

 » www.merekoiskolan.se

 » www.ekolantbruk.se

 » www.ekogardar.se

 » www.jordbruksverket.se

 » www.slv.se

 » www.slu.se/epok

 » www.ekomatcentrum.se

 » www.fairtrade.se

 » www.naturskyddsforeningen.se/skola

 » www.balticsea2020.org

 » www.livsmedelsverket.se

 » www.wwf.se

”Skolan skall ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola har fått kunskaper om 
förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 
utveckling” 

LGR 11


