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Integrerade måltider i skola och förskola 

Lärande för hållbar utveckling. Börja med maten! 

En välbesökt digital nätverksträff inleddes med att Johanna Björklund, docent i miljövetenskap, 

Örebro universitet, pratade utifrån sin bok ”Lärande för hållbar utveckling. Börja med maten!”.  

Att jobba med fakta är den lätta delen i undervisningen, sa Johanna, men här är i stället fokus på att 

utveckla färdigheter och förmågor, det vill säga handlingskompetens för elever i hållbar utveckling.  

Utgångspunkten i arbetet är Agenda 2030, och skolmåltiderna har en unik position där mat och 

livsmedelssystemet berör alla stora utmaningar. Måltiden är något konkret och lätt att arbeta med 

denna ämnesövergripande. Några konkreta saker som Johanna nämnde var till exempel 

elevmedverkan i skolrestaurangen samt matråd- eller måltidsforum.  

Schemalagda måltider 

Lina Andersson Fasth pratade om schemalagda måltider och förutsättningar för integrerade och 

pedagogiska måltider. Projektet Väl godkänt för skolmåltiden har identifierat framgångsfaktorer – till 

exempel att lunchen ska finnas på schemat och att starta med några få klasser i taget. Vidare är det 

viktigt att hitta både formella och informella sammanhang där kökspersonal, lärare och skolledning 

möts. Lyft även yrkesstoltheten hos måltidspersonalen, de är viktiga vuxna och bärare av kunskap i 

hållbarhet.  

Lina presenterade även den handbok som tagits fram i projektet. Den samt stödmaterial finns att 

hitta på Måltid Sveriges hemsida: 

https://maltidsverige.se/34567_wp-uploads/2021/08/Kortversion-Handbok-fo%CC%88r-

schemalagda-ma%CC%8Altider_final3_A4.pdf 

Skolverket har inspirationsmaterial och filmer om hur skolans personal kan arbeta med måltiderna 

som utgångspunkt. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/mat-i-

forskolan-och-skolan 

Samarbete måltidspedagog och rektor Stallbackens skola 

Kamilla Ehrengrip och Christina Gyllander berättade om deras samarbete som måltidspedagog och 

rektor på Stallbackens skola. Ett av benen som denna förskola står på är just måltidspedagogik, ett 

ett förhållningssätt och en förutsättning för att lägga grunden i tidig ålder. Måltiden måste ta plats, 

och oavsett om det är förskola eller skola, är det viktigaste är att det finns ett tydligt och synligt 

samarbete. Sedan 2018 finns måltiden med som en liten del av den uppdaterade läroplanen, vilket 

gör det lättare att få integrera måltiden oavsett om det är skilda förvaltningar.  

Exempel på aktiviteter är sapere-metoden, måltidsbingo, barnkockar, sinnenas korridor och så 

kallade kluringar för att hjälpa pedagoger att få till naturliga samtal kring maten.  

Nyckeln till ett framgångsrikt arbete är samarbetet mellan kock och pedagog. Att ha chefer som 

vågar vara prestigelös och jobba över förvaltningsgränserna  
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Svinnrik - Livsmedelsverket 

Karin Fritz, Livsmedelsverket, presenterade det nya läromaterialet Svinnrik som är framtaget med 

Finansinspektionen och ämnat för hem- och konsumentkunskapslärare. Karin förklarade skillnaderna 

mellan avfall och svinn, och att det uppstår i hela kedjan, ingen undantagen! Det behövs ett 

förändrat konsumentbeteende och de flesta har dålig självinsikt om sitt eget matsvinn. De flesta 

anser att de inte slänger så mycket mat, men summerar man varje liten sak som slängs blir det 

väldigt stor skillnad i en värld med 10 miljoner människor.  

Whole school food approach 

Exempel på mer skolmaterial fick vi från WWF och Helene och Anna Wahlberg som berättade om sitt 

arbete kring ”Whole school food approach”. Håll utkik på deras hemsida om allt de fantastiska arbete 

de gör kring mat och klimat, där det finns massa pedagogiskt material att hämta. Mer spännande 

projekt är även på gång kring detta högst aktuella ämne! 

Integrerade måltider i Sigtuna kommun 

Åsa Storgärds Lundin och Camilla Lindström berättade om hur integrera måltider med elever och 

lärare. Kommunen arbetar med lärande kökskunskap som att tillsammans så frö, för att sedan skörda 

och äta salladen och se hela vägen från jord till bord. Vi fick höra om deras fantastiska kökschef som 

spelar rap och hip-hopmusik i matsalen för att komma närmre och nå eleverna, framförallt de äldre 

eleverna. Vi fick också lyssna till arbetet med Måltidskompisar – äldre elever som hjälper de yngre i 

matsalen, med målet att skapa en lugnare och tryggare miljö i skolmatsalen. Ett annat resultat av 

detta är en större gemenskap resten av dagen och ute på skolgården eftersom alla redan känner till 

varandra och kan umgås utanför sina åldrar.  
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