
 

Bra webbsidor om mat och miljö  

Matavfall och återvinning 

Vad är matavfall? Vad händer med matavfallet? 

Smart med mat  

Är en webbplats för elever i åk 4-6 som handlar om mat, matavfall och hur man gör 

biogas på det inkl. Lärarhandledning. 

• www.smartmedmat.se 

Sysav 

Lektionsmaterial inom miljö, hållbar utveckling, återvinning och avfallsminimering. Åk 

F-9 och gymnasiet.  

• Skola | Sysav – tar hand om och återvinner avfall 

Uppsala Vatten – skolwebb, Förskola- åk 9 

• Skola | uppsalavatten.se 

Konsumentföreningen Stockholm  

Filmer, information och skolmaterial om matsvinn, åk 4-9 

• Släng inte maten - Konsumentföreningen Stockholm (kfstockholm.se) 

Livsmedelsverket 

• Tips för minskat matsvinn (livsmedelsverket.se) 

• Talar du svinniska? (livsmedelsverket.se) 

Naturvårdsverket - Matavfall och matsvinn 

• Matavfall och matsvinn (naturvardsverket.se) 

• Elevhäfte: FULLTEXT02.pdf (diva-portal.org) 

UR play 

• Vad händer med återvinningen?: Matavfall | UR Play (F-3) 

• Kjellsorterat: Matavfall | UR Play 

• Hållbar utveckling & Agenda 2030 | Serietips om klimat och miljö | UR 

Play 

• Matchocken | UR Play 

• Ade och klimatpionjärerna: Skandinavien | UR Play 

Svt play 

• Sjukt självklart! – Matsvinn | SVT Play 

• Sjukt självklart! – Importerad mat | SVT Play 

• Lilla Aktuellt - Varje år slängs 47 000 ton skolmat! - YouTube 
 

 

http://www.smartmedmat.se/
https://www.sysav.se/skola/
https://skola.uppsalavatten.se/sv/
https://www.kfstockholm.se/i-fokus/slang-inte-maten/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matsvinn/minskadittmatsvinnhemma/tips
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matsvinn/minskadittmatsvinnhemma/nyord-svinniska
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/avfallslag/matavfall/
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:852137/FULLTEXT02.pdf
https://urplay.se/program/216569-vad-hander-med-atervinningen-matavfall
https://urplay.se/program/205393-kjellsorterat-matavfall
https://urplay.se/tema/hallbar-utveckling-och-agenda-2030
https://urplay.se/tema/hallbar-utveckling-och-agenda-2030
https://urplay.se/serie/216871-matchocken
https://urplay.se/program/222403-ade-och-klimatpionjarerna-skandinavien
https://www.svtplay.se/video/36169993/sjukt-sjalvklart/sjukt-sjalvklart-sasong-1-matsvinn
https://www.svtplay.se/video/36349153/sjukt-sjalvklart/sjukt-sjalvklart-sasong-1-importerad-mat?info=visa
https://www.youtube.com/watch?v=SF9CRmXRdQs
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Bonden i skolan 

Följ matens väg från där den odlas/växer till tallriken. Dyk ner och se vad som 

händer längs vägen.  

• https://www.bondeniskolan.se/ 

 

Mat för alla sinnen  
 

• https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-

publikationer/broschyr/mat-for-alla-sinnen-sensorisk-traning-enligt-

sapere-metoden 

 

Hela världens skolmat 
• Pedagogiskt material - Arlas Kundwebb 

• Skolmatens historia - Stockholmskällan 

 
Vår planet 

Hur påverkar maten vi äter klimat och miljö?  

• https://www.wwf.se/dokument/our-planet-skolmaterial-var-planet-

pa-hallbar-vag/ 

Eleverna får upptäcka bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och 

matproduktion. 

 

• Tacofredag utan bin? (4-9) - Naturskyddsföreningen 

(naturskyddsforeningen.se) 

• Klimatkocken (4-9) - Naturskyddsföreningen 

(naturskyddsforeningen.se) 

 

Inflytande/ måltidsforum (matråd) 

• Måltidsforum (uppsala.se) 

 

 

https://www.bondeniskolan.se/
https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/mat-for-alla-sinnen-sensorisk-traning-enligt-sapere-metoden
https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/mat-for-alla-sinnen-sensorisk-traning-enligt-sapere-metoden
https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/mat-for-alla-sinnen-sensorisk-traning-enligt-sapere-metoden
https://kund.arla.se/inspiration/kunskap-rad/skola-forskola/pedagogiskt-material/
https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholm-ater/skolmat/
https://www.wwf.se/dokument/our-planet-skolmaterial-var-planet-pa-hallbar-vag/
https://www.wwf.se/dokument/our-planet-skolmaterial-var-planet-pa-hallbar-vag/
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/tacofredag-utan-bin/
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/tacofredag-utan-bin/
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/klimatkocken/
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/klimatkocken/
https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Alla-jobb-interna-sidor/Kommunledningskontoret/Maltidsservice/Massor/Maltidsforum/

