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EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter, ideell förening, har under 
2013 drivit projektet ” Klimatsmarta matvanor med mindre kött i skola & förskola.¨  

Projektets	bakgrund	
Ekomatcentrum är en ideell förening som verkar för att öka intresset för klimatsmart och 
ekologisk mat i livsmedelskedjans alla led. Föreningen arbetar särskilt med maten i offentlig 
sektor. Varje år sammanställer föreningen statistik avseende inköp av ekologiskt i offentlig 
sektor. De kommuner och landsting som har minst 25 procent ekologiska inköp listas i 
Ekomatsligan och erhåller diplom för sina ekoinsatser. 
 

Matval	och	matvanors	påverkan	på	klimatet	
Klimatet påverkas av ett antal olika faktorer i vår omgivning, bland annat genom konsumtion 
av olika typer av livsmedel. Via beteende, attityd och val av olika livsmedel kan konsumenten 
påverka klimatet i stor utsträckning (Naturvårdsverket, 2011). Att äta klimatsmart innebär 
framförallt en minskning av köttkonsumtion och en ökning av vegetabilier, ex frukt, grönt och 
baljväxter. Det innefattar också att hålla svinnet på en låg nivå. En klimatsmart kostlinje 
kräver en betydande förändring av de matvanor som råder i många svenska förskolor och 
skolor. Dels genom en förändring av de maträtter som serveras i förskolor och skolor, men 
även genom en förändring av attityden att vilja konsumera maträtter med mer vegetabilier. 
Ekomatcentrums erfarenhet är att när skolor inför mer vegetarisk mat och mer grönt på 
tallriken, finns ofta ett motstånd hos föräldrar och pedagoger. Det leder i sin tur leder till en 
negativ inverkan på barnens attityder till grönsaker. Kökspersonal uppger ofta att 
tallrikssvinnet ökar de dagar som helt vegetarisk mat serveras.  
 

Maten,	miljön	och	hälsan	
Hur maten produceras har stor betydelse för miljön. Cirka 30 procent av Sveriges totala 
energikonsumtion och 20-30 procent av Sveriges klimatpåverkande utsläpp kommer från 
matproduktionen, varav den största delen härrör från jordbruket inklusive insatsmedel.  
 
Förskola och skola står för en stor del av den mat som barn och ungdomar äter, 20-25 procent. 
Därför är det viktigt att den mat som serveras är både hälsosam och har producerats på ett 
skonsamt sätt för klimat och miljö. Vegetabilier är mindre resurskrävande att producera än 
animaliska livsmedel. Framför allt har de mindre klimatpåverkan. Vi bör dessutom öka vår 
konsumtion av vegetabilier och minska köttkonsumtionen av hälsoskäl. Det är hela 
skolans/förskolans uppgift att servera barnen ansvarsfulla måltider. Därutöver är det mycket 
viktigt att forma bra och hållbara matvanor hos barnen i tidig ålder. Därför behöver hela 
skolan inklusive barn och föräldrar involveras i ett förändringsarbete.  
 

Attityder	till	mat	
Föräldrars attityder och kunskaper har stor inverkan på hur barn upplever måltiderna och 
maten i skola/förskola. Likaså är pedagogerna viktiga förebilder och kunskapsförmedlare.  
En positiv attityd möjliggör en förändring. En negativ attityd motverkar kostpersonalens 
ambitioner att servera nyttig och klimatsmart mat. Självklart behöver barn information om 
varför måltiderna förändras och kunskap om vad som är klimatsmart och näringsriktig mat.  
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Jämställdhetsperspektiv	
Vi ser jämställdhet ur ett socialt perspektiv. Bra matvanor är mer etablerade i familjer med 
högutbildade föräldrar än i familjer med låg utbildning. Genom att införa klimatmatsmarta 
matvanor i skolor och förskolor samt att bjuda in föräldrar till utbildning och information kan 
man bidra till bättre matvanor för barn som tillhör en lägre socialgrupp, där exempelvis 
barnfetma förekommer i högre utsträckning. 

Projektets	syften	
Att utveckla ett koncept för förskola och skola som bidrar till: 
1. Att öka konsumtionen av klimatsmart mat genom att öka kunskapen om klimatsmarta 

matvanor och dess positiva påverkan på klimatet och hälsan hos barn, föräldrar och 
pedagoger i förskola och skola.  

2. Att postivt förändra nuvarande attityder till mera vegetabilier, mindre kött och mer 
vegetariska maträtter, dvs. så att kött blir underordnat och att huvuddelen av måltiden ska 
bestå av vegetabilier i form av kolhydrater och frukt och grönt.  

3. Att förbättra kommunikation mellan pedagogisk personal och kökspersonal så att 
kökspersonalens kostkompetens kommer till sin rätt. 

Projektets	målgrupper	
Målgrupperna för projektet har varit föräldrar och pedagoger till barn på grundskolor och 
förskolor. Rektorer och tjänstemän i kommunen som hanterar kostfrågor samt politiker. 

Genomförda	aktiviteter		
Eftersom den ursprungliga ansökan var baserad på en dubbelt så stor budget än som slutligen 
tilldelades projektet, har vi inte haft möjlighet att utföra alla åtgärder som planerades i 
ursprungliga projektansökan. Följande aktiviteter har genomförts: 
 

Klimatsmarta	utbildningar	med	klimatsmart	matlagning	
Fem kommuner erbjöds möjlighet att delta i pilotprojektet ”Klimatsmarta matvanor med 
mindre kött i skola & förskola¨: Borlänge, Haninge, Järfälla, Södertälje och Östersund. 
Mellan juni 2013 och februari 2014 har vi genomfört 10 utbildningar där personal och 
föräldrar från 10 skolor och förskolor deltagit, se tabell nedan för detaljerad beskrivning. 
 
Kommun Skola (s)/förskola(fs) Aktivitetsdatum Antal deltagare 
Borlänge   Tångrindsgården fsk  17 juni 2013    18 
Haninge   Knallen fsk    23 augusti 2013    8 
Haninge   Segelkobben fsk  23 augusti 2013  16 
Södertälje   Rosenborgsenheten,fm,s  28 oktober 2013  34 
Södertälje   Rosenborgsenheten,em,s  28 oktober 2013  19 
Södertälje  Hästhoven fsk  7 november 2013    9 
Östersund   teori, s + fsk    20 januari 2014  36 
Östersund  Vallens & Linneans fsk  21 januari 2014  19 
Järfälla   Polaris fsk    11 februari 2014  18 
Järfälla   Orion fsk    11 februari 2014  15 

          192 
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Matlagningsaktiviteter på skolor och förskolor 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



5 
 

Ja

Nej

7 %

93 %

Utbildningarna inleddes med en enkätundersökning riktad till pedagoger och föräldrar på 
respektive skola/förskola och kvalitativa djupintervjuer med kostansvariga/milöansvariga och 
kockar i de berörda kommunerna.  
 

Webbaserad	enkätundersökning	avseende	matvanor	
Innan varje utbildning genomförts har varje skola/förskola erhållit en internetbaserad enkät 
riktad dels till pedagoger och dels till föräldrar, se bilaga ”Enkät klimatsmarta matvanor”. Det 
har tyvärr inte varit enkelt att samla in svar från respondenterna. Anledningen till 
svårigheterna har varierat, i ett fall hade förskolan problem att samla in respondenternas 
(föräldrarnas) e-mail adresser. I ett annat fall blev det en teknisk konflikt då enkätlänken 
skickades ut via kommuners intranät vilket resulterade i att enkätlänkarna inte fungerade. I 
några andra fall var det enbart svårt att få respondenterna intresserade av att fylla i enkäten. I 
ett försök att höja svarsfrekvensen lottades några grönsaksmemoryn ut vilket resulterade i en 
något bättre svarsfrekvens. Vi konstaterar dock att enkäten kan ha innehållit för många frågor, 
och att det därför krävts alltför mycket av respondenterna. Bortfallet kan även tyda på ett 
ointresse eller en ovilja att dela med sig av sina privata matvanor, trots att enkäten var 
anonym. Trots svårigheterna fick vi in 330 enkätsvar. Nedan redovisas några valda delar av 
enkäteresultaten.  
 

De	flesta	äter	grönsaker	regelbundet	
330 personer har besvarat enkäten. 93 procent av dessa äter grönsaker regelbundet och kan väl 
därmed anses ha goda matvanor. Endast 7 procent uppger att att de inte äter grönsaker 
regelbundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1. Äter ni grönsaker regelbundet? 
 

Vanligt	att	äta	en	vegetarisk	rätt	i	veckan	
Vegetabilier är det huvudsakliga födoämnet hos knappt 1 procent av respondenterna (digram 
2). Ganska många uppger att de äter vegetariskt ca 1 gång i veckan. De flesta äter nöt- eller 
fläskkött 2-3 ggr/vecka, kyckling 1-3 ggr/vecka och fisk ca 1 gång/vecka. Endast någon halv 
procent uppger att de äter nöt- eller fläskkött i princip varje dag. Det tyder på en varierad kost 
men också en hög köttkonsumtion.Se diagram 2. 
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Diagram 2. Äter ni grönsaker regelbundet? 
 

Tomaten	är	favorit	bland	grönsakerna	
Tomat är inte helt oväntat favorit bland grönsakerna. Andra favoriter är potatis, lök, gurka 
morötter och vitlök och paprika. Bland grönsaker som man äter ibland hör broccoli, blomkål, 
bönor, majs, rödbetor, spenat, vitkål och ärtor. Brysselkål är en grönsak som få använder 
överhuvud taget. Man kan konstatera att det är ett ganska begränsat antal grönsaker som man 
äter mycket av. Salladsgrönsaker är populärt, frilandsodlade grönsaker är inte lika frekvent 
förekommande i respondenternas hushåll. Se diagram 3. Vilka grönsaker äter ni i ert hushåll? 

 

 
Diagram 3. Vilka grönsaker äter ni i ert hushåll? 
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Att	maten	är	näringsriktig	är	viktigare	än	priset	
Priset är inte avgörande för vilken mat som ska lagas till middag. Viktigare är att maten är 
näringsriktig. Efter näringsriktighet kommer tiden det tar att laga till maten, vilken kunskap 
man har vad gäller matlagning och avgörande är också hur trött man är efter att ha kommit 
hem efter t.ex en hel dag på jobbet. (Se diagram 4. Vilka grönsaker äter ni i ert hushåll?) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 
Diagram 4. Vilka grönsaker äter ni i ert hushåll? 

	

Kvalitativa	muntliga	intervjuer	innan	utbildningsaktiviteterna	
De kvalitativa telefonintervjuerna genomfördes via telefon. Syftet med telefonintervjuerna var 
att få kunskap dels om tidigare klimatarbete i kommunen eller på respektive skola/förskola 
samt dels om dagliga rutiner med hänsyn till livsmedel, ex storlek på barngrupper, vanliga 
maträtter, mottagningskök eller tillverkningskök, rutiner vid tillagning etc.  
 

Utbildningsaktiviteter	
De genomförda utbildningarna bestod av en teoretisk del samt en praktisk del. I den teoretiska 
delen behandlades ämnena ¨Klimatsmart mat¨ och ¨Klimatsmarta matvanor¨. Se bilaga 
”Klimatsmarta matvanor PP” för ett exempel på föreläsningsmaterialet. Delen om 
klimatsmarta matvanor togs fram specifikt för detta pilotprojekt. Föreläsningen grundar sig på 
ett tiotal forskningsartiklar kring ämnet, se lista med referenslitteratur på sidan 8.  
Den praktiska delen har varit praktisk matlagning med klimatsmarta recept. Recepten var till 
övervägande del vegetariska. Efter matlagningen dukades alla rätter upp till en gemensam 
buffé som avsmakades gemensamt, ibland tillsammans med inbjudna gäster.Alla recept 
mejlades till kursdeltagarna efter genomförd kurs se exemplet ”Recept Södertälje 28 okt”. 

Utbildnings‐	och	informationsmaterial	
Den begränsade budgeten innebar att det inte fanns möjlighet att ta fram ett tryckt material till 
kursdeltagarna i form av en folder eller liknande. Istället delade vi ut säsongsguider för Fisk 
& Skaldjur samt för Frukt & Grönt. Vi delade också ut WWFs fiskguide till samtliga 
kursdeltagare. Ett grönsaksmemory som Ekomatcentrum tagit fram med finansiering från 
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Jordbruksverket delades ut till alla skolor och förskolor som deltog i aktivieterna samt lottades 
ut till föräldrar och pedagoger som besvarade enkäten för att höja svarsfrekvensen.  
 

Resultat	utvärdering	kurser	 	
Vi har gjort kursutvärderingar på flera av våra kurser. Kursdeltagarna har fått betygsätta 
kurserna och kursledarna på en skala 1-5, där 5 är högsta resultat. Vi har fått mycket goda 
utvärderingsresultat på vår kursverksamhet, i genomsnitt 4,4 poäng av 5 möjliga. En 
poängsättning som varierat från 3,3-4,9 poäng.  
 
 
Kommun/landsting  Genomsnittspoäng

Haninge, Segelkobben  4,9

Haninge, Knallen  4,7

Södertälje, Rosenborgsskolan fm  4,2

Södertälje, Rosenborgsskolan em  4,5

Östersund, Vallen & Linnean, teori  4,0

Östersund, Vallen & Linnean, praktik  4,9

Järfälla, Orion  4,2

Järfälla, Polaris  3,9

Genomsnittspoäng  4,4

	

Kvalitativa	muntliga	intervjuer	med	kockar	på	de	skolor	och	förskolor	som	medverkat	i	
projektet	under	2013.	
Uppföljande intervjuer har gjorts med Britt Edoff, kökschef på Rosenborgsenheten i 
Södertälje, Karin Magnusson kock på  förskolan Segelkobben i Haninge, Clara Rogo, kock på 
Knallen i Haninge och Samra Sujevec kock på Tångsrindsgården i Borlänge. Dessutom har 
uppföljande intervjuer gjorts med Unni Öhman, miljöstrateg i Borlänge och Catarina Heilborn 
miljöstrateg i Haninge. Birgitta Immanuel, kock på Hästhoven har varit bortrest och därför 
inte kunnat intervjuas i tid till projektrapportering. (Uppföljande kvalitativa intervjuer har 
genomförts i de kommuner som hade aktiviteter under 2013. De som haft utbildning-
saktiviteter under 2014 kommer att följas upp under hösten 2014.) 
 
Samtliga kockar och kökschefen hävdar att de ökat utbudet av vegetarisk mat i serveringarna 
med lite varierande resultat. På någon förskola är det trögt med intresset för vegetariskt medan 
de andra menar att såväl barnen som pedagogerna är positiva till den vegetariska maten. En 
förskola berättar att hon får mycket positiv respons av såväl pedagoger som föräldrar. 
”Föräldrarna är imponerade av att deras barn äter grönsaker på förskolan som de aldrig skulle 
äta hemma”. På en skola har man ”hajpat” den köttfria dagen genom att kalla det för 
”Happening” och servera populära rätter som tacochips med bönor och grönsaker med dipp. 
Det är fest på fredagar, utan kötträtter.  

Pedagogerna är överlag positiva till den vegetariska maten och de förstår varför det inte alltid 
kan stå kött på skolmatsmenyn. En kock nämner att det är skillnad i pedagogernas attityder, 
nu vet de varför man inte kan servera kött varje dag i skolan. Dock finns fortfarande mycket 
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kvar att göra för att påverka föräldrarnas attityder. De är svårare att nå – de har inte tid att 
intressera sig för vad som serveras i skolmatsalen.  

På en skola har de noterat att det är mycket mindre svinn den ”vegetariska” dagen än på en 
vanlig korvmåls dag. Nästan dubbelt så mycket svinn på korvmålsdagen.  

På förskolan i Borlänge arbetar kocken med att succesivt införa allt mer vegetarisk mat. Hon 
serverar parallella rätter och utökar sedan den vegetariska rätten till att bli huvudrätt. Alla 
uppger att de arbetar mot att ha två vegetariska dagar i veckan. Någon uppger att det 
långsiktiga målet är att allt ska vara vegetariskt.  

Andelen ekologiskt ligger högt på samtliga intervjuade skolor och förskolorna. Högst andel 
har en förskola med 51 % och lägst andel har en annan förskola med 20 %.  

Samtliga efterlyser bra vegetariska recept. Det är uppenbart en brist på vegetariska recept i 
omlopp. En kock berättade att hon letar aktivt efter nya receptidéer i vanliga tidningar och på 
internet.    

Projektet med teori och matlagning har varit mycket uppskattat bland medverkande 
pedagoger. Det har ökat deras förståelse för mat- och klimatfrågan samt matvanors betydelse 
för klimatsmarta matval, enligt en av miljöstrategerna. 

Det har varit svårt att få med skolorna i projektet då det konkurrerar med många andra viktiga 
aktiviteter på skolorna som prioriteras högre än maten. Ett av de problem som vi önskar 
komma åt med projektet är just att få skolorna och förskolorna att prioritera maten lite högre 
och höja kockarnas status i skol- och förskolevärlden. Därför är det extra viktigt att komma in 
med projektet i skolor och förskolor runt om i landet. 

Uppföljning		
Uppföljning sker på följande sätt. 
1. Uppföljande kvalitativa intervjuer med kostchefer/miljöstrateger och kockar som varit 

delaktiga i projektet. 
2. Utvärderingsuppgift; frågor om lunch (se nedan) till ett utvalt antal barn på förskolan. 

 
Utvärderingsuppgift till pedagoger där vi bett dem låta barnen välja ut:  
1) Vanlig lunch som de äter (hemma eller på förskolan)  

2) Önskelunch  

3) Hälsosam lunch  
En gång omgående efter genomförd kurs, upprepa efter ett par månader. 

Utvärdering		
I ursprungliga ansökan hade vi planerat att göra utvärderingar genom att mäta svinnet före 
och efter aktiviteterna. Men pga halverad budget har vi fått minska på ambitionerna och nöja 
oss med muntliga uppföljande intervjuer med kommunernas kockar, kostansvariga och eller 
miljöstateger beroende på vem som varit involverad i projektets aktiviteter. Projektets 



10 
 

effektivitet kommer att ytterligare utvärderas under 2014 utifrån uppföljande enkätstudier, 
intervjuer och 3 frågor till ”skol- och förskolebarnen avseende olika typer av lunch. 

Uppnått	resultat	
Det är svårt att på så kort som projekt hittills löpt och med så begränsade resurser som vi haft 
under projektets första år kunna verifiera att projektet uppnått alla de mål som vi föresatt oss, 
dvs: 
 
1. Att positivt förändra samtliga målgruppers attityder till klimatsmarta matvanor.  
2. Att öka konsumtionen av vegetabilier och minska konsumtionen av kött i de förskolor och 
skolor som projektet berör.  
3. Att klimatsmarta matvanor etableras hemma hos de barn som berörs av projektet. 
Mål 1 och mål 3. Eftersom vi fått fortsatta bidrag till projektet från Naturvårdsverket även 
under 2014 så kommer mål 1 och 3 att följas upp under detta år. Det kommer att ske genom 
en upprepad webenkätundersökning (se bilagda webenkät) bland pedagoger och föräldrar i de 
förskolor och skolor som haft aktiviteter.  
Mål 2. Uppföljande kvalitativa intervjuer har gjorts med kockar och kostchefer/miljöstateger i 
de kommuner som haft aktiviteter under hösten 2013. Vi kan konstatera att samtliga kockar i 
de skolor och förskolor som vi haft aktiviteter i under hösten 2013 uppger att de ökat utbudet 
av vegetarisk mat i sina matserveringar och att de fortsätter att öka, se ovan under rubriken 
”Kvalitativa muntliga intervjuer med kockar på de förskolor och skolor som medverkat i 
projektet 2013.”  

Resultatspridning	
Resultaten från projektet har dels spridits via media se länk till nyheter Södertälje nedan. 
Kommunernas egna rapporteringar se ”Östersunds kommun – Rapport Klimatsmarta 
matvanor i förskolor, 2014”. Ekomatcentrum har spridit resultaten via våra nätverk.  
Ekomatcentrum kommer att fortsätta sprida resultaten av projektet genom vårt eget kommun- 
och landstingsnätverk, där personer som arbetar med kost i skolor och förskolor ingår, via vårt 
Nyhetsbrev som går ut till ca 1000 personer. Resultaten sprids också via pressmeddelanden 
och via Ekomatcentrums hemsida.  

Kostnader	för	projektet	
Se bilagda ekonomiska redovisning 
 
 
Bilagor 
Enkät klimatsmarta matvanor 
Klimatsmarta matvanor PP 
Recept Södertälje 28 okt 
Östersunds kommun – Rapport Klimatsmarta matvanor i förskolor, 2014 

Länkar 
http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.2261849-klimatsmart-mat-ska-sla-ut-snabbmat 
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KLIMATSMARTA MATVANOR<br>KLIMATSMARTA MATVANOR<br>KLIMATSMARTA MATVANOR<br>KLIMATSMARTA MATVANOR<br>

1. Civilstånd. Markera ditt civilstånd:

2. Utbildningsnivå. Markera din utbildningsnivå:

3. Hur många barn under 18 år bor i ert hushåll?

4. Ange hushållets disponibla inkomst (inkomst efter skatt inkl. bidrag att spendera per 
månad)

5. Vilken kommun bor du i?
 

6. Ange namnet på förskolan/skolan som denna enkät gäller
 

 
Familjen

Jag är gift/sammanboende kvinna nmlkj

Jag är gift/sammanboende man nmlkj

Jag är ensamstående kvinna nmlkj

Jag är ensamstående man nmlkj

Grundskoleutbildning nmlkj

Gymnasieutbildning nmlkj

Universitetsutbildning nmlkj

Annan eftergymnasialutbildning nmlkj

0 nmlkj

1 nmlkj

2 nmlkj

3 nmlkj

4 nmlkj

Fler än 4 nmlkj

upp till 10 000 kr/mån nmlkj

10 001  15 000 kr/mån nmlkj

15 001  20 000 kr/mån nmlkj

20 001  25 000 kr/mån nmlkj

25 001  30 000 kr/mån nmlkj

30 001  35 000 kr/mån nmlkj

35 001  40 000 kr/mån nmlkj

mer än 40 000 kr/mån nmlkj
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7. Är du förälder eller pedagog på förskolan/skolan?

8. Hur ofta äter ert hushåll nedanstående livsmedel per vecka?

9. Åt ni någon frukt i ert hushåll igår?

10. Hur ofta finns det i ert hem? 

11. Hur viktigt är det att äta frukt/grönsaker varje dag?

12. Äter ni grönsaker regelbundet?

 
Matvanor

Aldrig eller sällan 1 gång 23 gånger 46 gånger Alla dagar

Nöt eller fläskkött nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Fisk nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Fågel (kyckling) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Helt vegetariskt nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

Frukt/grönsaker 
tillgängligt för för alla i 
hushållet?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

En fruktskål med 
frukt som står 
framme?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Olika slags 
frukter/grönsaker att 
välja bland?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Grönsaker

Jag är förälder gfedc

Jag är pedagog gfedc

Mer än två frukter/person nmlkj

1 frukt/person nmlkj

Ingen frukt alls nmlkj

Mycket viktigt nmlkj

Mindre viktigt nmlkj

Inte alls viktigt nmlkj

Ja nmlkj

Nej nmlkj
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13. Vilka grönsaker äter ni i ert hushåll? 

Regelbundet (flera ggr/vecka) Ibland (max 1 gång/vecka) Sällan/aldrig

Blomkål nmlkj nmlkj nmlkj

Broccoli nmlkj nmlkj nmlkj

Brysselkål nmlkj nmlkj nmlkj

Bönor nmlkj nmlkj nmlkj

Gurka nmlkj nmlkj nmlkj

Lök nmlkj nmlkj nmlkj

Majs nmlkj nmlkj nmlkj

Morötter nmlkj nmlkj nmlkj

Paprika nmlkj nmlkj nmlkj

Potatis nmlkj nmlkj nmlkj

Rödbetor nmlkj nmlkj nmlkj

Sallat nmlkj nmlkj nmlkj

Spenat nmlkj nmlkj nmlkj

Tomat nmlkj nmlkj nmlkj

Vitkål nmlkj nmlkj nmlkj

Vitlök nmlkj nmlkj nmlkj

Ärtor nmlkj nmlkj nmlkj

 
Måltiden



KLIMATSMARTA MATVANOR<br>KLIMATSMARTA MATVANOR<br>KLIMATSMARTA MATVANOR<br>KLIMATSMARTA MATVANOR<br>
14. Markera hur ofta följande påståenden stämmer överens med er familjs 
gemensamma måltider

15. Vad påverkar valet av måltiden? Markera de påståenden som stämmer på vad du 
anser vara av stor betydelse eller påverkar måltiden som ni äter.

Regelbundet /flera ggr/vecka) Ibland (max 1 gång/vecka) Sällan eller aldrig

Vi lagar mat från 
grunden, dvs med 
råvaror som inte är 
tillagade

nmlkj nmlkj nmlkj

Vi köper färdiglagad 
mat, dvs mat som 
redan är tillagad och 
endast behöver 
värmas upp eller ätas 
som den är

nmlkj nmlkj nmlkj

Vi äter vid 
köksbordet

nmlkj nmlkj nmlkj

Vi äter vid TV:n nmlkj nmlkj nmlkj

Samtliga 
familjemedlemmar 
äter tillsammans

nmlkj nmlkj nmlkj

Alla äter för sig nmlkj nmlkj nmlkj

De som är hemma 
äter tillsammans

nmlkj nmlkj nmlkj

Vi äter på enklare 
restaurang (t.ex 
pizza, hamburgare)

nmlkj nmlkj nmlkj

Stor betydelse Varken eller Ingen betydelse

Hur lång tid det tar nmlkj nmlkj nmlkj

Hur näringsriktig 
rätten är

nmlkj nmlkj nmlkj

Hur trött jag är nmlkj nmlkj nmlkj

Min kunskap om 
matlagning

nmlkj nmlkj nmlkj

Hur dyr rätten är nmlkj nmlkj nmlkj

 
Ansvarsfördelning
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16. Markera hur ofta följande påståenden stämmer överens med ansvarsfördelningen i 
er familj

17. Kastar ni mycket mat i hushållet?

Regelbundet (flera 
ggr/vecka)

Ibland (max 1 
gång/vecka)

Sällan eller aldrig Jag bor ensam
Jag har inga 

hemmaboende 
barn

Jag som svarar på 
enkäten handlar 
maten

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Min partner handlar 
maten

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag som svarar på 
enkäten lagar maten

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Min partner lagar 
maten

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Min partner och jag 
lagar mat 
tillsammans

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Barnen hjälper till att 
laga maten

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 
Livsmedelssvinn

Flera ggr i veckan Ibland (max 1 gång/vecka) Sällan eller aldrig

Tillagad mat i 
kylskåpet kastas

nmlkj nmlkj nmlkj

Tillagad mat som blir 
över på tallriken 
kastas

nmlkj nmlkj nmlkj

Råvaror som blivit för 
gamla i kylskåpet 
kastas

nmlkj nmlkj nmlkj

 
Ekologiska livsmedel



KLIMATSMARTA MATVANOR<br>KLIMATSMARTA MATVANOR<br>KLIMATSMARTA MATVANOR<br>KLIMATSMARTA MATVANOR<br>
18. Vilka ekologiska livsmedel köper du?

Ofta (flera ggr i veckan) Ibland (max 1 gång/vecka) Sällan (max ett par ggr/år)

Mejeriprodukter t.ex 
mjölk, fil

nmlkj nmlkj nmlkj

Bananer nmlkj nmlkj nmlkj

Annan frukt nmlkj nmlkj nmlkj

Färska grönsaker nmlkj nmlkj nmlkj

Frysta grönsaker nmlkj nmlkj nmlkj

Kött nmlkj nmlkj nmlkj

Fisk nmlkj nmlkj nmlkj

Fågelkött, t.ex 
kyckling

nmlkj nmlkj nmlkj

Mjöl och gryn nmlkj nmlkj nmlkj

Kolonialvaror, tex 
torrvaror och 
konserver

nmlkj nmlkj nmlkj

Kaffe, te eller 
choklad

nmlkj nmlkj nmlkj
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”VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA 
ÄTA EKOLOGISK OCH 
KLIMATSMART MAT.” 

Informationscentrum för Ekologiska Produkter

• Informationsmaterial

• Kursverksamhet

• Studiebesök

• Rådgivning

• Marknadsutveckling

Hållbar utveckling 
genom minskad konsumtion

Jorden är en begränsad 
resurs

600kg mat/person och år

70 ton mat& dryck under en 
livstid = en långtradare med 

mat & dryck

Matens klimatpåverkan

• Matavtryck – arealåtgång för matproduktion

• Energiåtgång – för matproduktion

• Växthusgaser – från matproduktion

Matavtryck

50 % import

En individs matavtryck, 4 000 m2/år
= ½ fotbollsplan/person/år 

50 % svenskt
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Var i livsmedelskedjan förbrukas mest 
energi?

1. Lantbruket

2. Förädlingsprocesserna av livsmedel

3. Transporterna

4. Hushållen

?

Energiåtgång i livsmedelskedjan

Energiåtgång i livsmedelskedjan

Källa: Coops miljöanalys

Svenskt nötkött__

Källa, SIK 2011

Växthusgaser från olika livsmedel, kg CO2e/kg produkt

Brasilianskt nötkött__

- 80 % till 2050
EU:s max tvågraders mål kräver att vi minskar     
utsläpp av klimatgaser med 80 % till 2050.

Det skulle innebär följande veckokonsumtion av kött;

• 200 gr nöt- eller lammkött (1-2 portioner i veckan)

eller

• 1 kg griskött/vecka

eller

• 2 kg kyckling

eller

• 5 kg baljväxter
Källa: Elin Röös, SLU

Rätt kött – och mindre kött

1990 – 50 kg
2000 – 70 kg
2012 – 86 kg

M
in
skad

 
kö
ttko

n
su
m
tio

n

2050 – 20 kg
Ät S.M.A.R.T. SLL
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Minskad konsumtion

SLV:s rekommendation: 2 500 kcal/dag

Vi äter 3 000 kcal/dag

Om vi ”bara” följer SLV:s råd:

- minskar CO2-utsläppen med 6 miljoner ton

- minskar livsmedelskonsumtionen

Livsmedelssvinn

Källa: Livsmedelssvinn i hushåll och skolor, Rebecca Modin, SLV, 2011

Vad är svinn?

”Livsmedel som slängs men som hade 
kunnat konsumeras om de hanterats 

annorlunda”

Vi slänger 100 kg mat/person och 
år, varav 52 kg är fullt ätbart

Svinn i skolan

• 60 g svinn/elev och dag totalt

• 30 g tallrikssvinn/elev och dag

• 10 % av matportionen är tallrikssvinn

• Tallrikssvinn i skolorna kostar 1,1 miljoner/dag

Källa: Livsmedelssvinn i hushåll och skolor, Rebecka Modin, SLV

Varför arbeta med svinnet?

• Miljöpåverkan

• Klimatpåverkan

• Ekonomi

• Pedagogisk effekt som 

kan spridas

• Minska på kött 

• Minskad konsumtion

• Öka på frukt och grönt

• Mer baljväxter

• Minskat svinn

• Följ säsong

• Välj närproducerat

• Tänk transportsnålt

• Undvik växthusodlat

• Välj ekologiskt

Vad är klimatsmart mat?
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Varför ekologiskt?

Hälsa

kvalitetetik

GMO-fritt

Miljö
Handelsgödsel

Bekämpningsmedel
• Produktion 

ofta i U-länder

• Arbetarskydd?

• Avfall, utsläpp 
biprodukter?

• Arbetarskydd?

• Nyttoinsekter?

• Fåglar?

• Läckage till 
vatten?

• Vilka analys-
metoder?

Djuretik

• Djuren får gå ut

• Extra gott om plats

• Djuren får utlopp för sina naturliga beteenden

Kvalitet

smak nyttigt

näringhållbarhet

smak

Miljömärken
EKOLOGISKA LIVSMEDEL KEMTEKNISKA PRODUKTER

KONVENTIONELLA LIVSMEDEL DAGLIGVARUHANDELNS EGNA 
MILJÖMÄRKEN

Etisk och social märkning

Fiske
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Vinster med klimatsmart 
och ekologisk mat

_______________________

Bättre klimat
Bättre miljö
Bättre hälsa

Bättre ekonomi

Diskussion

• Hur ser du på mat? Dvs. vad betyder mat för dig 
och vad är viktigt? 

• Vilka mål ska maten uppfylla? 

• Finns det skillnader på måltider i förskolan och i 
hemmet? 

• Varför? 

• Behöver måltiden i hemmet/förskolan förbättras?

Hälsosamma matvanor

• Bättre hälsa

• Förbättrar koncentrationsförmåga

• Harmoniska barn (mindre konflikter)

Kultur och matvanor

Frankrike – sniglar

Sverige – kräftor

Kina – hund

Peru – marsvin

Föräldrar

Barnets 
Neofobi

Matvanor 
i hemmet

Pedagoger

Matvanor 
på 

förskolan

Miljö
Kultur

Religion
Allergier

Neofobi

Medfödd rädsla för nya livsmedel/maträtter.

Ursprungligen ett skydd mot giftiga livsmedel.

Beska, bittra                            Frukt och grönt
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Neofobi

 Upprepad exponering minskar neofobin.

 Sociala faktorer > genetiska faktorer 
vid utveckling av olika preferenser för mat. 

Matvanor i hemmet och föräldrars inflytande

Fakta  från forskningen:

• Hemmets matvanor präglar barnet på långsikt

• Gemensamma måltider

Matvanor i hemmet och föräldrars inflytande

Fakta  från forskningen:

• Gemensamma måltider hälsosammare 
måltider (samband: mer frukt och grönt, mindre 
läsk och friterad mat, mindre fetma)

• Gemensamma måltider är viktigare för kvinnor än 
för män

• Samma mat för föräldrar och barn

• Frukosten påverkar förskolearbetet

• Måltid vid bordet med tv avstängd

• Gemensamma förberedelser

Hinder mot gemensamma måltider:

• Konflikter mellan arbetstid och skoltid (förskolan)

• Tidsbrist

• Mat preferenser

Matvanor i hemmet och föräldrars inflytande

Matvanor i hemmet och föräldrars inflytande

Tips:
• Smaklökar förändras och utvecklas upp till 5-6 års åldern, 

var flexibel

• Föregå med gott exempel  (ex stäng av mobilen)

• Låt barnen vara med och laga mat

• Mat ska vara lustfyllt

• Gemensamma måltider

• Gör vardagen till fest

Bra matvanor i hemmet

• Bättre kommunikation och interaktion inom familjen

• Ökar positivt välbefinnande

• Hälsosammare livsmedelsval

• Förbättrad diet

• Minskar stress
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Matvanor i förskolan och pedagogers inflytande

Fakta från forskningen:

• Attityder påverkar ätbeteendet mer än rådande 
normer

• Frukosten påverkar energi och koncentration 
(arbetet i förskolan)

Matvanor i förskolan och pedagogers inflytande

Tips:

• Detaljer är viktiga

för måltiden:

slammer från disk, 

otorkade bord, 

vänligt bemötande etc.

• Barnen kopierar beteende

Tips för föräldrar och pedagoger

• Endast fasta måltider, inget småätande

• Ät frukt och grönt framför barnen

• Ha frukt och grönt lättillgängligt och färdigt att äta

• Variera anbudet

• Belöna inte med sötsaker!

• Fruktsallad till fest!

• Restriktioner och krav

• Portionsstorlek

• Tallrikens storlek

Olika metoder

• Food for life Partnership – Välbalanserad, 
ekologisk, tillagad från grunden 

 Lugnare, gladare barn 
 Minskade konfliker i klasserna 

Programmet lär barn att:

• Att äta en balanserad måltid
• Var maten kommer ifrån
• Hur den är tillverkad eller hur den växer
• Hur man lagar den

Food for life Partnership

 Hälsan
 Utbildning
 Utjämna sociala 

skillnader
 Stödja lokal 

företagsamhet 
och hållbarhet

Mötet 
Rummet

Produkten

Styrsystemet

Stämningen

Stämningen

S
tä

m
ni

ng
en

S
täm

ningen

Källa: Gustafsson et al J Foodservice 2009;17:84-93

Five Aspects Meal Model (FAMM)
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Sapere metoden 

- mat för alla sinnen

Fransk metod – Jacques Puisais

Beska, syrliga och hårda livsmedel 

Söta och mjuka livsmedel

Syfte

• att lära känna sina sinnen och sin egen smak

• att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt

• att skapa en medveten konsument 

• att våga prova nya produkter och rätter

• att öka variationen i det man äter

Hur fungerar våra sinnen?

 En fluga luktar 
med benen, en 
orm med tungan

 En råtta känner 
med pälsen

V
a
r

s
i
t
t
e
r

s
m
a
k
e
n
?

Hur påverkar färger, dofter och ljud 
(knaster etc) smaksinnet?

• Grönt äpple vs persika

• Mjukt bröd vs knäckebröd

• Knaster av wienerbröd

• Aromer och förkylning

• Allergier och religion
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Förskolemåltiden

• En viktig pedagogisk resurs, som bör tas tillvara 
på ett effektivt sätt

• En naturlig del av förskoledagen

Veckans frukt eller grönsak

• Koppla till veckans bokstav

• Använd smakboken och jobba med tankekarta

• Koppla till måltiderna

• Lukta, känn, titta och smaka på den

• Lyssna hur det låter när man tuggar 

• Jämför rå med kokt eller stekt, hel med riven etc

Ä

S
M
A
K
B
O
K
E
N

Tankekarta

• Låt barnen klippa ut bilder, rita och måla olika 
grönsaker och frukter

• Låt barnen även klippa ut känslor och intryck av 
olika frukter och grönsaker

• Sammanställ bilderna i kollage eller i små böcker

Pedagogiska verktyg

• Blindtest (smaktest)

• Smaktest utan bindel (rå och tillagad)

• Känselpåsar/känselkort

• Dofttest (kanel och socker)

• Hörselburkar

• Vad äter vi (visa alla ingredienser som ingår i 
dagens maträtt i skålar)

• Tallriksmodellen

Helheten

Syn - ögon

Hörsel - öron

Doft - näsa

Smak - smaklökar

Känsel - fingrar och mun
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Utvärdera

Låt barnen välja ut:

1) Vanlig lunch som de äter (hemma eller på 
förskolan)

2) Önskelunch 

3) Hälsosam lunch 

En gång omgående, upprepa efter ett par månader.

Diskussion

• Hur ser du på mat? Dvs. vad betyder mat för dig 
och vad är viktigt? 

• Vilka mål ska maten uppfylla? 

• Finns det skillnader på måltider i skola och i 
hemmet? 

• Varför? 

• Behöver måltiden i hemmet/förskolan förbättras?

EkoMatCentrum

Håven 2, 193 41 Sigtuna

08-779 59 29, 08-582 444 24 

info@ekomatcentrum.se

www.ekomatcentrum.se

www.ekomatsedeln.se

www.miljomat.se

www.ekomatguiden.se



MENY 
KLIMATSMARTA MATVANOR

28 oktober, Södertälje

HUVUDRÄTTER
Broccoli/blomkålsoppa

Fisk & kikärtor med aioli
Klimatsmarta Lammbollar

Lasagne med linser
Linssoppa Masala
Mustig Linsgryta

Pisto pesto 
Rödbetsfräs

Svensk falafel

TILLBEHÖR
Apelsinkål
Höstsås

Rostade grönsaker
Rostad potatis

Råkost
Röd bönsalsa
Äppelchutney

Äppelslaw

BAKNING
Pitabröd

Äppelkaka
Snabbbröd i långpanna
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