
  I  ÄLM

HULTS KOMM
U

N
 

                                                           

    
    

  •
M

IL
JÖ

SPANARN
A•

Spana på matsvinn
Miljöspanaruppdrag VT 2019

Lärarhandledning
Årskurs F-3
Fritidshem
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Miljöspanarna är ett miljöprojekt för alla 
klasser i Älmhults grundskolor. Genom att  
samlas kring ett gemensamt tema får vi 
ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor. 
Vårterminens uppdrag är att spana på 
matsvinn!

Bakgrund 
Varje år kastas drygt en miljon ton mat i soporna i  
Sverige. Vi slänger alltså i genomsnitt ungefär 134 kg  
matavfall per person i konsumentledet. Av detta står 
hushållen för 100 kg slängd mat per person och år. Den 
onödiga delen av detta som vi egentligen kan undvika,  
det så kallade matsvinnet, är 45 kg per år och person. 1

Matsvinnet är inte bara är en påfrestning på miljön, utan 
kostar också både samhället och hushållen stora pengar 
varje år. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jord-
bruksverket kom i juni 2018 ut med en Handlingsplan för 
minskat matsvinn, Fler gör mer, där målet är att Sverige ska 
halvera matsvinnet till 2030.

Miljöplan 2030 
I kommunens Miljöplan 2030 3 finns en målsättning om 
att minska mängden matavfall från kommunala verksam-
heter som serverar mat. Där finns också en målsättning  
att barn och unga i skolan ska få kunskaper, värderingar 
och attityder som gör det möjligt att aktivt bidra till en 
hållbar utveckling. Detta projekt ska bidra till att nå båda 
dessa mål. 

De globala målen 
Hösten 2015 enades världen om en gemensam plan för 
framtiden. FN antog Agenda 2030 med 17 globala mål 
för hållbar utveckling. Mål nummer 12, Hållbar kon-
sumtion och produktion har följande delmål 12.3: Till 
2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- 
och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela 
livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. Det är med 
detta målet i fokus Miljöspanarnas uppdrag handlar om. 
Läs mer på www.globalamalen.se.
 
Om uppdraget
Miljöspanarna är ett nytt koncept för alla klasser som 
kommer att prövas vårterminen 2019 i Älmhults kom-
muns alla grundskolor (F-9). Projektet har inspirerats av 
Linköpings kommuns projekt med samma namn. Läs mer 
om konceptet Miljöspanarna på baksidan.

Vårterminens uppdrag handlar om att spana på matsvinn. 
Alla klasser (årskurs F-9) spanar på matsvinn men bero-
ende på årskurs är frågeställningarna olika. I uppdraget 
lär sig barnen mer om matavfall och vilka konsekvenser 
det får för miljön, människor, samhället och plånboken. 
Matavfall som slängs tas om hand och blir till miljövänligt 
bränsle, men det är ändå tio gånger bättre att äta upp ma-
ten. Uppdraget går också ut på att påverka och agera för 
att vi ska minska på matavfallet i skolan eller hemma. 

Målet med uppdraget är att minska matsvinnet i grund-
skolan.

Uppdraget består av tre delar:

Del 1: Ta reda på hur mycket mat er skola slänger.

Del 2: Miljöspana! (obligatorisk) 
För varje årskurs finns förslag på frågeställningar (se 
nästa sida) i syfte att inspirera er att arbeta med samtliga 
dimensioner inom hållbar utveckling, ekologiska, sociala 
och ekonomiska. Vilka konsekvenser får matsvinnet för 
miljö, samhället och plånboken? Och varför slänger vi så 
mycket mat?  

Del 3: Påverka och agera! (frivillig del)
Redovisa någon av frågeställningarna och/eller inspirera 
och uppmana till minskat matsvinn. Påverka matsvinnet 
med tips och förslag. Vad kan ni göra för att minska på 
matavfallet i skolan eller hemma? 

Uppmuntran ges till bästa insats för minskat matsvinn 
samt till mest kreativa bidrag.

1 https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/ta-hand-om-maten-minska-svinnet
2 Kostnaden är endast för råvaror, det vill säga exklusive kostnader för tillagning, uppvärmning etc. Totala lunchens kostnad är cirka 40 kronor per portion.
3 www.almhult.se/miljoplan2030

Matsvinnet är  
den mat som hade  

kunnat ätits om  
den hanterats  
annorlunda.

I Älmhult  
kostar råvarorna till 
lunchen 11 kronor 2 

per portion. En 
portion är cirka 

350 g.



Upplägg för F-3 och fritids

Del 1: Ta reda på hur mycket mat er skola slänger.
Skolköken kommer att väga all mat under vecka 4. Uppföljning görs vecka 21 
och bästa insats får ett pris.

Del 2: Miljöspana! (obligatorisk)
Syftet är att ge eleverna förståelse för hur mat tillverkas och att allt gjorts helt i 
onödan om man sen bara slänger maten.

Förslag på frågeställningar att fundera kring:

• Var kommer maten ifrån? Hur ser matens väg ut till din tallrik? Från jord till  
 ditt bord eller från hagen hela vägen ner i magen. Hur gör man egentligen  
 makaroner? Vad kommer från djur och vad kommer från växter? Vad behövs  
 för att grönsaker skall växa? Vad har hänt med den innan den hamnade på  
 tallriken? Hur smakar den? Hur har den tillagats innan den hamnar på tall- 
 riken? Och den där smörgåsen som du bara orkade äta halva av, var kommer  
 den ifrån? 

• Varför slängs det så mycket mat? Och vilken mat är det vi slänger mest? Slän- 
 ger alla generationer lika mycket eller tänker vi olika? Påverkar matsalsmiljön  
 hur mycket mat vi slänger? Hur ser det ut med lunch i våra grannländer? Går  
 detta att undersöka med hjälp av intervjuer, enkäter eller liknande? 
 
•  Hur länge håller maten egentligen? Stämmer ”Bäst före datumet”? Eller är  
 maten ätbar längre? Experimentera genom att lukta, smaka och titta på ut- 
 gången mat.
 

Redogör senast den 24 maj vilka frågeställningar  
som har diskuteras genom att svara på tre frågor  
i formulär ”Miljöspanarna Del 2”. Formuläret finns  
här: www.almhult.se/miljospanarna. Skolornas miljö- 
ombud kommer att sammanställa svaren. 

Del 3: Påverka och 
agera! (Frivillig)
Redovisa någon av frågeställ-
ningarna i del 2

och/eller 

Inspirera och uppmana till 
minskat matsvinn. Vad kan vi 
göra för att minska matsvinnet 
i skolan eller hemma?

Valfritt redovisningsformat
Lämpliga förslag för F-3 är 
affisch, slogans, collage, film 
eller foto. Exempelvis: Illus-
trera matens väg till din tallrik 
och beskriv vad som händer 
i de olika stegen. Uppmana 
till att äta upp det du har på 
tallriken.

Skicka in redovisning och/eller 
QR-kod senast den 24 maj  
till Almhult-Miljo@almhult.se 
eller med internpost till kom- 
munhuset, Norra Parkgatan 2, 
343 30, Älmhult. Redovisningar 
kommer att ställas ut under 
stadsfestivalen i juni. 

Redovisa 
senast  den 24 maj.

Del 3 är frivillig. 

Formulär 
för redovisning 

del 2.

Fakta

Inspira- 
tion

Koppling 
till läro-
planen

Övningar

Stöd i arbetet:
 

www.almhult.se/
miljospanarna



Älmhults kommun  
Besök Stortorget 1, Älmhult  Telefon 0476-550 00  
E-post info@almhult.se  Webbplats www.almhult.se

Om Miljöspanarna

Syfte
Miljöspanarna är ett nytt koncept som kommer att prövas 
vårterminen 2019 i Älmhults kommuns alla grundskolor 
(F-9). Projektet har inspirerats av Linköpings kommuns 
projekt med samma namn. 

Älmhults barn och unga har en viktig roll i arbetet mot ett 
hållbart Älmhult (Miljöplan 2030) och syftet är att bar- 
nen på ett engagerande, roligt och inspirerande sätt ska få 
chansen att lära sig mer om miljöfrågor. Syftet är också att 
stötta lärare och pedagoger att hitta sätt att arbeta med 
målen kring hållbar utveckling som finns inskrivna i läro-
planen. Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi 
ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.

Hur funkar det?
Ambitionen är att varje läsår erbjuda alla elever att genom- 
föra ett miljöspanaruppdrag. Det ska alltid vara aktuellt 
och kopplat till Älmhults kommuns pågående miljöarbete. 
Uppdraget är samma för alla årskurser, F-9, men spaning-
en anpassas efter årskurs. Delar i uppdragen kommer att 
vara obligatoriska.

Till varje miljöspanaruppdrag finns exempel på övningar 
att arbeta med i klassrummet och kopplingar till mål i lä-
roplanen. Miljöspanarna ska underlätta för de lärare som 
på ett systematiskt sätt vill arbeta mot de kunskapsmål 
som miljö, klimat, energi och hållbar utveckling. 

Efter årets genomförda uppdrag delas ”en uppmuntran” 
ut till de mest kreativa bidragen.

Mer information
Läs mer om projektet på www.almhult.se/miljospanarna. Här finns exempel på övningar, länkar till fakta och 
inspiration. Här finns också kopplingar till läroplanen.

Kontakta gärna ert miljöombud på respektive skola för mer information alternativt, Cecilia Axelsson, miljöstrateg, 
cecilia.axelsson@almhult.se, telefon 0476-550 75 eller Kristin Emilsson, biträdande kostchef, kristin.emilsson@
almhult.se, 0476-64 24 08.

Miljöombud:
Klöxhultskolan  Malin Johansson, malin.johansson2@almhult.se
  Christian Nektman, christian.nektman2@almhult.se
Diö Skola Jimmy Petersson, jimmy.petersson@almhult.se
Linnéskolan Jenny Ohlsson, jenny.ohlsson@almhult.se
Gemöskolan Andrea Wildt-Persson, andrea.wildt-persson@almhult.se
  Katrin Wegener Lundkvist, katrin.wegener@almhult.se
Ryfors skola Cecilia Winberg, cecilia.winberg@almhult.se
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