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(O)rättvisa 

Ju mer pengar man har, desto mer konsumerar man. Det är alltså inte 

världens fattiga som använder mest av jordens resurser, utan vi i den rika 

delen av världen. 

Jordens resurser är mycket orättvist fördelade och detta brukar Oxfam 
(hjälporganisation)redovisa varje år i sin ojämlikshesrapport med lite olika 

exempel och här kommer årets: 

”– De tio rikaste männens samlade förmögenhet har dubblerats, samtidigt 

som inkomsterna för världens 99% av befolkningen försämrats, på grund 

av COVID-19.34 

– De tio rikaste männen i världen äger mer än världens 3.1 miljarder 

fattigaste. 

– Om de tio rikaste männen i världen gjorde av med en miljon dollar per 

dag så skulle det ta dem 414 år att göra slut på sina samlade 

förmögenheter. 

– Om de tio rikaste männen i världen satt på toppen av sina samlade 

förmögenheter i form av dollarsedlar så skulle det pengaberget nå nästan 

halvvägs till månen.”  

 

Ett annat exempel är att de åtta rikaste äger lika mycket som de fyra 

miljarder människorna som äger minst. 

För att förstå hur ojämnt fördelningen är så är det bra att förstå hur 

mycket 8 miljarder människor är som det just nu finns på. Detta är dock 

svårt att rita ett exempel på tavlan då 8 miljarder är väldigt mycket på 

något bra sätt så här kommer en annan jämförelse. 

Tänk en person är ett saltkorn istället. Hur mycket salt skulle det bli? Jo 

ett saltkorn väger 0,000 002 gram och multiplicerar vi det med 8 

miljarder som det bor på jorden nu så blir det 16 kg salt.       

Salt väger 1,3 kg/liter vilket då blir 16/1,3 ≈12 liter, alltså lite mer än en 

vanlig hink. Så 8 stycken av saltkornen äger lika mycket som en halv hink 

med salt gör.  
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Det finns andra sätt att illustrera hur världen ser ut. Ett vanligt sätt är att 

tänka att världen består av 100 människor och hur de fördelar sig i olika 

avseende. Här är ett exempel: https://youtu.be/QFrqTFRy-LU. 

Gör ett experiment i klassen som visar hur resurser fördelas i världen: 

1. Dela in er i tre grupper –  

grupp 1 bestående av 1/5 av er,  

grupp 2 bestående av 1/5 av er 

grupp 3 bestående av resterande, dvs. 3/5 av er i klassen.  

2. Dela upp godiset som ni hittar i påsen i 32 lika stora enheter (det 

är runt 120 st i påsen). 

3. Ge 24 godisenheter till grupp 1. 

4. Ge 7,5 godisenheter till grupp 3. 

5. Ge en halv godisenhet till grupp 2. 

6. Vänta lite med att äta upp godiset. 

7. Går det att fördela på något annat sätt, med någon sorts 

rättvisa? Diskutera hur ni gör och hur det känns. 

8. Ät upp godiset på det sätt ni valt att fördela det. 

9. Diskutera vad som kan ligga bakom den ojämna 

resursfördelningen vi har i världen. 

 
Verkligheten är förstås mer komplicerad att beskriva. På 

www.gapminder.org försöker man belysa den komplicerade 

verkligheten med hjälp av statistik, begripliga diagram och bilder; 

jämställdhet i världen, ekonomiska tillgångar, naturresurser etc. Titta 

på Dollar street på www.gapminder.org och diskutera i klassen. Titta 
på några av de olika kategorierna (det finns mer än 100 st) och extra 

gärna på Toilets och Toys. 

 
 

 

När ni har tittat på Dollar street vill vi att ni skriver 
reflektioner tillsammans i klassen, dels över detta 

och dels över godisfördelningen ni gjorde.  

Skicka in till oss! 
 

 

(Övningen med godiset finns i flera olika versioner. Vi har bl. a. blivit 

inspirerade av en övning på Håll Sverige Rents hemsida www.hsr.se.) 

https://youtu.be/QFrqTFRy-LU
http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
http://www.hsr.se/
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Avfallstrappan 

 

Avfallstrappan är en vägledning för hur man ska ta hand om avfall på 
bästa sätt. På hemsidan https://www.sopor.nu/fakta-om-avfall/saa-styrs-
avfallet/avfallstrappan/ kan man läsa: 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida! 

 

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr 
hur avfallet tas omhand i Sverige. 

Följande ordning ska följas: 
1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering 
2. Återanvänd 
3. Återvinn material 
4. Utvinn energi genom förbränning 
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp 

Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall 
som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens 
resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden 
farligt avfall. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till 
exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand 
butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning. När 
återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag 
bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering 
eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall. Om avfallet inte kan 
materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning. Som ett 
sista alternativ ska deponering väljas. 

 

https://www.sopor.nu/fakta-om-avfall/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan/
https://www.sopor.nu/fakta-om-avfall/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan/
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Nu ska ni testa hur avfallstrappan funkar. I påsen finns en laminerad 
avfallstrappa. 

 

Leta upp olika sorters avfall och diskutera i klassen var i avfallstrappan de 
passar bäst.  

Exempel på avfall som kan vara bra att få med är: Glasspinne, tidning, 
begagnat klädesplagg, PET-flaska där det varit vatten i, Glasburk, 
Plastburk, Trasigt porslin/glas/keramik. 

Det finns inte alltid ett rätt svar på var något speciellt avfall passar bäst. 
Argumentera och diskutera i klassen. Kan ni komma på en sak som passar 
på varje steg?  
 

 
Ta ett foto av er avfallstrappa med 

avfall på och skicka till oss! 
 

 

Renova har gjort en animerad film om avfallstrappan som heter Renova 
AB - Från tipp till topp - ett miljöäventyr och kan hittas på Youtube, 
https://youtu.be/E6Ch0JBnSYk. Titta på den i klassen och fundera på vad 
han gjorde som har med avfallstrappans begrepp att göra. 

 

Ps. Vi har valt att vända på vår avfallstrappa, så att Minimera är längst 
ner och Deponera är längst upp. Vi tycker det är ett mer logiskt sätt att 
tänka, eftersom det lägsta trappsteget är det man ska tänka på först och 
som ska vara basen i vår avfallshantering.  

https://youtu.be/E6Ch0JBnSYk
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Dela på prylar 
 

 
Vi vet att vi använder jordens resurser på ett ohållbart sätt. I dag lever vi 

globalt som om vi hade 1,7 jordklot istället för det enda vi har. Vi i 

Sverige lever ännu mer ohållbart – om alla på jorden skulle ta efter vår 
livsstil skulle det krävas ca 4 jordklot.1  

 

Det finns såklart många olika åtgärder som behöver göras och det finns 

många tankar på hur vi ska kunna leva mer hållbart. En av dem är 
någonting som kallas delningsekonomi. Tanken med detta är att det 

viktiga inte är att äga alla saker, utan att man istället har tillgång till att 

använda dem. Det kan handla om att man lånar av varandra, byter saker 

eller tjänster med någon annan, att man hyr det man behöver just när 
man behöver det, köper second-hand eller är flera stycken som äger 

något ihop och delar på det. På detta sätt sparar man miljön. 

 

 
Diskutera tillsammans i klassen. Först ska ni tänka på vad ni skulle kunna 

tänka er att äga tillsammans med någon annan. Välj sedan tillsammans i 

par eller enskilt ut något och beskriv hur skulle det gå till att äga den 

saken tillsammans? Var ska den finnas? Vem sköter den? Hur får alla veta 

att man vill ha den en speciell tid? Osv…   
 

 

 

Sammanställ era diskussioner 

och skicka in till oss! 

 

 
 

 

 

 
1 https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/ 

https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
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Det finns inget att göra… 

… det finns massor att göra! 

I en kommun som Borås finns det många olika aktiviteter och 

mötesplatser. Det kan vara föreningar, affärer, friluftsområden, 

idrottsanläggningar av olika slag och mycket mer. Att ta del av dessa 

aktiviteter är en typ av konsumtion. Man konsumerar upplevelser kan 

man säga. Inte alltid, men faktiskt ganska ofta är konsumtion av 

upplevelser att föredra före konsumtion av prylar om man tänker på 

hållbar utveckling. 

Denna uppgift handlar om vad som finns i er närhet 

och vad som finns ”längre” bort. Tänk er två 

cirklar, en liten och en stor. Den större cirkeln 

representerar vad som finns i kommunen Borås 

Stad och den mindre cirkeln representerar området 

där ni bor om ni bor i ett samhälle eller stadsdel. Nu 

bor ni som går i klassen inte alltid bredvid varandra 

men nu får ni tänka att det så. Er uppgift är att fundera 

ut vad som finns att göra nära där ni bor och vad som finns i Borås.  

Redovisa till oss vad ni tycker saknas i den ”lilla cirkeln”. Självklart skulle 

man vilja ha tillgång till allt, men begränsa er något och fundera på vad 

som är någorlunda rimligt. Glöm inte att försöka få med aktiviteter och 

mötesplatser som ni själva kanske inte tänker på direkt, så som 

mötesplatser på seniorboenden och öppna förskolor. Fråga gärna andra 

för att få koll. 

 

Gör en tabell med två kolumner där den ena kolumnen ska 

innehålla några aktiviteter som finns nära och den andra 
är vad som finns i Borås. Skriv inte ner allt vad som finns i 

Borås, men lite från olika horisonter.   

 

 

Fortsätt också att fundera på hur det skulle kunna se ut i Drömstaden, 

men detta ska ni inte skicka in till oss då ni ju ska redovisa Drömstaden 

senare. 
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Etisk konsumtion 

Fairtrade är en märkning som berättar att en produkt är producerad 

schyst. Det handlar om att konsumera på ett etiskt sätt. 

 

Att Fairtrade finns och behövs är ganska lätt att förstå när man blir 

uppmärksam på de orättvisor som finns i världen. För 15 år sedan fanns 

det inte så många olika Fairtrade-märkta produkter i vanliga affärer, men 

nu är de betydligt vanligare. Ibland kallas dessa varor också 

rättvisemärkta. 

Denna uppgift handlar om att ni ska hitta en produkt som är Fairtrade-

märkt och försöka lista ut varför denna produkt har detta märke, medan 

motsvarande omärkta produkt inte har det. Med andra ord, vad är det 

som är det orättvisa när man producerar denna typ av produkt utan 

märkning och hur ser denna orättvisa ut?  

 

 

 

Vi skickar med ett miljömärkningskortspel som ni gärna får spela för att 

bekanta er med olika miljömärkningar. 

 

 

Skicka in till oss det ni kommer fram till! 
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Hur känns det? 

Hållbar utveckling handlar inte bara om hur vi tar hand om miljön på olika 

sätt, utan också om hur vi människor mår, trivs och är mot varandra. Och 

det gäller hur vi är mot varandra på skolgården såväl som hur vi är mot 

varandra länder i världen emellan. När man pratar om hållbar utveckling 

brukar man prata om att det ska vara ekologiskt hållbart, socialt hållbart 

och ekonomiskt hållbart, och inte förrän alla tre delarna är med är det 

verkligen hållbart. 

 

Detta uppdrag innehåller 3 olika delar: 

 

1. Snälla uppdrag 

I tabellen på nästa sida har vi gett ett par förslag på snälla uppdrag. Hitta 

på fler egna snälla uppdrag, så att det blir ett uppdrag till varje elev i 

klassen. Skriv upp dem i tabellen och klipp sedan ut alla uppdragen och 

lägg i en skål eller hatt. Dra var sin lapp i klassen och spara den. Under 

dagen idag ska ni utföra ert uppdrag. 
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Plocka upp 

någonting 

som någon 

annan har 

tappat. 

Säg hej till 

någon du inte 

brukar heja 

på. 

Ge någon 

annan en 

komplimang. 

Häng upp 

någon 

annans 

klädesplagg 

vid krokarna i 

kapprummet. 

Håll upp 

dörren för 

någon. 
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2. Lyssna på olika sätt 

Gör en bildsökning och hitta två bilder som det finns mycket att prata om, 

det kan t ex vara bra att söka på jungle animals och farmhouse animals. 

• Dela in klassen i par och sätt er i dessa paren.  

• Den ena i paret tittar på den ena bilden, den andre ska inte se 

bilden. Nu ska den som ser bilden beskriva den för den andre.  

• Den som lyssnar på beskrivningen ska i första omgången verka helt 

ointresserad och oengagerad.  

• Byt sedan, så att den som lyssnat får berätta om den andra bilden 

och den som nu lyssnar ska också verka helt ointresserad och 

oengagerad.  

• Nu ska ni byta igen, så att den första personen får berätta om sin 

bild igen (samma bild som första gången).  

• Nu ska istället den som lyssnar se intresserad. 

• Byt en sista gång och lyssna på samma sätt. 

Hur kändes det? Var det någon skillnad i hur det kändes beroende på hur 

kompisen lyssnade? Diskutera i paren och sedan tillsammans hela 

klassen. 
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3. Diskussion 

Har er skola några ordningsregler eller skolregler? Titta på dem och 

fundera tillsammans i klassen över hur många av dessa som handlar om 

hur man är mot varandra. 

 

Titta sedan på de globala målen – hur många av dem tycker ni handlar 

om hur man är mot varandra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfatta era diskussioner  

och skicka till oss! 
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Kött, kött, kött 

 

Ingen av er har missat att det finns något som heter vegetariskt. Den 

vegetariska maten tar mer och mer plats i samhället och man skulle 

kunna säga det är en trend. Köttkonsumtionen per person har sjunkit 

något för första gången någonsin i modern tid och är nu på runt 80 

kg/person och år.  

 

Det finns flera anledningar till varför en del väljer att äta mindre kött och 

de olika anledningarna hör också ihop med varandra på olika sätt. Här 

kommer några orsaker: 

 

• Det är synd om djuren som blir kött och här är det inte svart eller 

vitt utan det finns exempelvis de som väljer att äta viltkött då man 

menar att dessa djur har haft ett bra/naturligt liv fram till döden till 

skillnad från tamdjur som växer upp i helt andra förhållanden. Bland 

tamdjur finns det väldigt stora skillnader i levnadsförhållanden kan 

vara värt att påpeka.   

• Det är inte nyttigt med för mycket kött och då i synnerhet rött kött. 

Äter man mycket kött är det också så att man äter mindre med 

grönsaker och då missar man viktiga näringsämnen. 

• Djurhållning påverkar klimatet mer än att odla växter för 

direktkonsumtion och anledningen är att det går åt energi när ett 

djur växer. Ni går ju inte upp lika mycket som ni äter som bekant      . 

Sedan finns det ytterligare en problematik med just nötkött och det 

är att nötkreatur rapar och pruttar ut en gas som heter metan och 

den är också en växthusgas liksom koldioxid. Alla växter som djur 

äter kan inte vi människor inte äta ska också tilläggas så det finns 

många olika aspekter vad som är bra och mindre bra för klimatet.   
• Olika typer av djurhållning och påverkan på den biologiska 

mångfalden. Denna aspekt är det ganska många som har bland 

köttätare och handlar alltså mer om vilket kött man väljer. Ofta 

lägger dessa medvetna konsumenter pengar på att köpa dyrare kött 

där djuren har gått ute och betat. Billigare kött betyder ofta att 

djuren inte har gått ute och betat. Betande boskap är positivt för 

den biologika mångfalden. 
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I denna övning ska ni inte tänka på om det är synd om djuren eller om 

det är nyttigt eller för den delen på den biologiska mångfalden, utan ni 

ska bara fundera på vilket sorts kött som påverkar klimat mest negativt 

respektive minst. Detta ska ni göra genom att använda 

https://www.matkalkylatorn.se/. Gå in på hemsidan och testa er fram. 

 

 

 

Det är lätt att äta det man är van vid, men i skolmatsalen finns ju alltid 

två alternativ varav minst ett är vegetariskt. Nu ska ni få i uppdrag att 

smaka på den vegetariska skolmaten i minst en vecka, gärna längre      . 

Tänk på att man kan ta lite av båda rätterna, så har man ju åtminstone 

smakat på det vegetariska.  

 

 

Vilken vegetarisk maträtt under veckan fick mest gillande 

i klassen? Skicka in till oss och berätta! 

Gör en lista i ordning över hur olika matvaror påverkar 

klimatet. Ta med olika sorters kött och gärna också ost, 

ägg och köttersättning. 

 

https://www.matkalkylatorn.se/
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Produktplacering och reklam 

Genom olika medier blir vi påverkade när det gäller exempelvis hur vi vill 

klä oss eller vilka saker vi vill ha. Det kan t ex vara någon idol som har ett 

speciellt klädesplagg eller bär det på ett speciellt sätt som plötsligt blir 

trendigt eller visar upp någon sak som ”alla” plötsligt vill ha. Detta är ju 

förstås inget nytt. Mode, trender och att man blir påverkad av andra har 

ju att göra med att man vill tillhöra en ”grupp”. Det är ju något som alltid 

har varit viktigt genom historien. 

Detta har såklart företag förstått, och de använder sig därför av personer 

med exempelvis många följare på sociala medier som ”reklampelare”. De 

inleder samarbete med dessa personer, som man då brukar kalla 

influencers, alltså personer som påverkar andra. Det finns regler för hur 

sådana här reklamsamarbeten ska visas upp, men det är dock inte alltid 

de reglerna följs. Läs om vilka regler som gäller på konsumentverkets 

hemsida och särskilt avsnitten om Särskilda regler för reklam till barn och 

Marknadsföring i sociala medier. 

 https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/regler-for-reklam/  

Kan ni komma på någon gång när ni blivit påverkade till att köpa något, 

eller önska att ni kunde köpa något, som ni sett på bild. Vad var det som 

gjorde att ni blev så påverkade just den gången? Berätta för era 

klasskamrater vad ni kommit på. Vad var de vanligaste ”orsakerna” i 

klassen? Märkte ni någon skillnad mellan tjejerna och killarna i klassen? 

Om det var skillnad, varför tror ni det är så? 

 

 

 

 

 

Diskutera och skicka in till oss det 

ni kom fram till. 

 

https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/regler-for-reklam/
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Testa något nygammalt 

 

Förr i tiden lagade man den maten man var uppväxt med, men under de 

senaste 100 åren har det kommit många nya råvaror och rätter till 

Sverige. Det kan vara ett recept man sett i ett traditionellt 

matlagningsprogram eller kanske har man fått hem något recept i en 

matkasse som ger en inspiration. Invandring och resvanorna har haft stor 

betydelse för att utbudet blivit mycket större. 

 

Vi importerar lite mer än hälften av det vi äter i Sverige, vilket vi kan göra 

eftersom transporter är både billigare och snabbare nu än förr i tiden. Så 

på matbordet finns det nu möjlighet att duka fram mat från hela världen 

och det är säkert många av er som har favoritmat som har sitt ursprung 

från något annat land än just Sverige. 

 

Samtidigt som det är väldigt roligt att vi har så mycket härlig mat här i 

Sverige från andra länder, så är det inte bara bra utan det finns en 

negativ sida också. Ett exempel är transporterna som ofta har negativ 

miljöpåverkan och ibland mycket stor negativ påverkan men det finns 

också andra saker som har med landets ekonomi att göra som påverkas 

negativt av all import. Skulle det bli svårt att importera mat av någon 

anledning så har vi inget att äta helt enkelt. Därför vill en del öka 

självförsörjningsgraden som det heter.  

 

I stora delar av Sverige går det att odla morötter. Det skördas faktiskt 

morötter i Sverige 8 av 12 månader och det finns alltid svenska morötter i 

affären. Det finns också nästan alltid ekologiska morötter till väldigt bra 

pris. Morötter är alltså en utmärkt svensk grönsak som vi vet att ni alla 

har ätit. En del av er älskar råa, en del kokta och vissa av er tycker 

mindre om någon av dem. Hur är det egentligen med rostade eller bakade 

som man också säger. De liknar ju kokta, men ändå inte, och en del av er 

har säkert testat det men inte alla. Nu är det dags för er att baka 

morötter, vilket självklart går att variera med avseende på kryddor men ni 

får bara rapsolja, salt och franska örter (=kryddblandning med rosmarin, 

mejram, persilja, timjan, kyndel, oregano, basilika, dragon) 
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Gör så här: 

1. Sätt ugnen på 220 grader C. 

2. Skala eller skrubba morötterna.  

3. Dela dem på mitten och lägg dem med den platta sidan ned på en 

långpanna. 

4. Ringla över oljan och skicka in ugnen i 20 minuter. 

5. Efter 20 minuter tar ni ut morötterna och strör på salt och kryddor 

samt blandar runt och sätter in ytterligare 5 minuter i ugnen. 

 

Smaka! Vad det gott? 

 

Nu ska ni få göra en övning också! 

 

Vilka grönsaker och frukter kan man odla i Sverige och vilka kan man inte 

odla här (eller att det åtminstone väldigt svårt och i regel kräver växthus). 

Vårt förslag är att ni delar upp klassen i grupper och har en lite klassisk 

frågesport och det finns två svarsalternativ att svara och det är och 

innebär: 

 

1. Ja och det innebär att det finns odlingar i Sverige som inte är i 

växthus och som är kommersiella även om det kan vara är väldigt 

ovanligt. 

 

2. Nej och det innebär att det inte går om man inte odlar i växthus. 

Det är ju absolut ett alternativ för vissa speciella grödor, men nu 

handlar det om friland, alltså på en åker. 

 

Det sker stora förändringar inom jordbruk och klimat nu och flera grödor 

står på tur för att bli en del av det svenska jordbruket. Det finns 

exempelvis flera grödor med mycket protein i som mycket väl kan bli 

vanliga i framtiden.  

 

Går det att odla? 

1. Vindruvor – Ja, det går att odla många sorter, men långt ifrån alla och det 

som odlas används till vin. 

2. Sparris – Ja, och det blir allt populärare. 

3. Ananas – Nej, det är en väldigt tropisk gröda. 
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4. Apelsiner – Nej och en anledning är att de är städsegröna, alltså har gröna 

löv året om, och det funkar dåligt vid minusgrader. 

5. Hasselnötter – Nej, men det finns faktiskt ett par odlare i Skåne som 

testar och så finns det ju vilda hasselbuskar i skogen, så ni som svarat ja 

får rätt ändå     . 

6. Aprikoser – Nej, förutom i undantagsfall i vissa trädgårdar med extremt 

bra lägen finns träd som ger härliga frukter. 

7. Päron – Ja, absolut och Gränna vid Vättern är faktiskt känt för sina päron. 

8. Jordärtskocka – Ja, absolut och den kan till och med växa i kalla delar av 

Sverige. 

9. Squash – Ja och ofta handlar det om att skörda dem när de är mindre och 

då kallas de för zucchini. (Squash=enegelska, zucchini =italienska  

10. Kikärtor – Nej, det finns idag ingen odling i större skala men det borde gå. 

11. Paprika – Nej, det finns inga kommersiella odlingar på friland men 

däremot i växthus. 

12. ”Smörgåsgurkor” – Ja, den sorten heter egentligen västeråsgurka och 

funkar fint. 

13. ”Vanlig gurka” – Nej, den sorten brukar kallas slanggurka och kräver 

växthus i Sverige för att odlas kommersiellt och det är vanligt. 

14. ”Vanlig lök” – Ja, och Öland är känt för att vara särskilt bra ställe för att 

odla lök. 

15. Jordgubbar – Ja, absolut och i hela landet och de som växer långt norrut 

tycker en del är godast. 

16. Gröna ärtor – Ja, det finns speciella ställen i Sverige där det odlas mycket 

ärtor. 

17. Purjolök – Ja, en väldigt härdig grönsak som kan växa i stora delar av 

landet. 

18. Vitlök – Ja, men odlingen är väldigt liten idag men den odlas mycket av 

hobbyodlare i trädgårdar. 

19. Ingefära – Nej, det finns ingen kommersiell odling i Sverige, men det finns 

de som har dem i krukor inomhus och sedan planterar ut dem. 

20. Hallon – Ja, och det finns ju också vilda i skogen. 
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21. Vattenmelon – Nej, det finns inga åkrar med vattenmelon i Sverige utan 

de kräver växthus eller drivbänk.  

 

Det finns mycket att fördjupa sig i om man är intresserad av nya 

jordbruksgrödor. Linser som blir allt mer populärt i Sverige har exempelvis 

bara importerats tidigare men har börjat odlas i liten skala. Lyssna gärna 

på radioinslaget nedan och hör hur en bonde resonerar runt denna för 

landet nya gröda. Nyttigt att höra lite ord som har med odling och 

företagande att göra. 

https://sverigesradio.se/artikel/7488986 

Mycket av det som odlas på åkrar är inte tänkt som mat till människor 

utan foder till djur som vi sedan äter, typ kyckling. I detta foder vill man 

ofta att det ska finnas mycket protein och då används en gröda som heter 

soja och den växer inte i Sverige utan den importerar vi från varmare 

länder. Odlingen av soja till foder är det största hotet mot regnskogarna. 

Så för att rädda regnskogen så måste vi odla mindre med soja till foder 

eller odla eget foder som innehåller mycket protein. Det finns flera 

alternativ till sojan som har börjat odlas i Sverige. Fördjupa er gärna 

genom att googla proteingröda. 

 

Det är inte mycket resultat att skicka in på denna uppgiften, 

utan när ni lagat till morötterna och gjort frågesporten så är 

det bara att skicka in ett mejl till oss och berätta. 
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Varför slängs mat?  
 

Det slängs en hel del mat i världen, vilket ju är synd då vi behöver all mat 
till jordens befolkning. I denna uppgift ska vi fokusera på maten som vi 

slänger hemma och varför vi gör det. I genomsnitt slänger vi 1/5 av den 

maten vi köper. Det innebär att det är en del som slänger mer och en del 

som slänger mindre.  
 

Ni ska undersöka varför ni slänger mat och det ska gå till på följande 

sätt.   

 
Innan ni slänger avfallspåsen med organiskt material (det som 

komposteras och/eller blir till biogas) så tittar ni i den och bestämmer er 

för tre olika produkter som ni hittar i den och funderar varför de hamnade 

där.  

 
Nedan finns alternativ som ni får välja på som anledning till varför ni har 

slängt just den maten:  

• Tagit för mycket på tallriken  

• Lagat för många portioner och ingen tog hand om resterna   
• Det blev gammalt för att det var dålig ordning i kylen  

• Vi tror att det är för gammalt men det är inte säkert  

• Det blev inte gott så ingen ville äta upp det  

• Förpackningen, eller den mängd vi köpte, var så stor att vi 
tröttnade  

• Maten har stått framme för länge så den har blivit dålig  

• Man gör en rätt med ingredienser som man inte brukar göra och allt 

går inte åt utan blir för gammalt 
 

 

 
 

Vilken var den vanligaste anledningen till att 

maten slängs i klassen? Skicka in till oss! 

 

     

Tänk på att även om vuxna ofta handlar in maten så är det inte sällan 

som barn och ungdomar har väldigt mycket påverkan på inköpen och 

därför också ett stort ansvar för hur matsvinnet ser ut i hushållet.  
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