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Syftet med detta arbete är att vi ville göra ett färdigt material till skolor som de kan 

använda praktiskt i klasserna. Detta på ett sätt som inspirerar eleverna till de 

naturvetenskapliga ämnena och hållbar utveckling. Vi började prata om denna 

inriktning redan för någon termin sedan om hur vi kan göra ett arbete på ett roligt 

sätt som engagerar eleverna. Vi beslutade oss för att göra ett arbete som kan 

användas av andra som vårt examensarbete. När vi började med arbetet insåg vi 

begränsningarna som fanns i bokhyllorna och fick då istället använda oss av internets 

resurser för att leta upp information som var användbar för oss. Vi höll samtidigt 

kontakten med våra partnerskolor och kontrollerade så detta arbete skulle vara 

användbart för dem i praktiken. De svar som vi kunde samla in från skolorna visade 

på att vi var på rätt väg. Vi tror att klasserna som använder sig av temaarbetet 

kommer att minska sina matrester och ha en större kunskap om hållbar utveckling. 

_______________________________________________ 
Nyckelord: Matavfall, hållbar utveckling, kompostering. 

Summary  

The purpose of this essay was that we wanted to make a finished material for schools 

that they can practically use in the classes in a way that inspires the students to the 

scientific topics in school and for sustainable development. We started to talk about 

this kind of work a few semesters ago and how we could make the lessons more 

interesting for the students. We also wanted to make a specialty work that the 

teachers could take home from the internet and use immediately. At the start of our 

work we discovered the limitations of the bookshelves and made the decision of using 

the internet instead.  At the same time we stayed connected to our partner schools to 

make sure that our work could be used in the classes. The answer that we collected 

from the teachers showed that we were on the right track and so we continued 

working and the finished results were a student brochure and a teacher's guide. We 

believe these will help the classes that are going to use this specialty work to reduce 

their leftovers and get a bigger knowledge about sustainable development. 

_______________________________________________ 
Keywords: Leftovers, sustainable development, composting. 
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1. Inledning 
Diskussionerna har varit många på praktikplatsen kring vilket material som skulle 

behövas i skolorna. Många lärare har haft önskemål om färdigt material som de kan 

arbeta kring och med en tydlig koppling till hållbar utveckling. Vidare förde dessa 

diskussioner in oss på att arbeta kring skolan och dess närmiljö, då främst maten på 

skolan för det är något som eleverna kan relatera till. 

Idén till arbetet uppkom genom att det på en skola har det visat sig ge positiva 

effekter och engagerat elever då de har utlyst en tävling mellan klasserna. Här får 

klasserna tävla mot varandra i att kasta så lite mat som möjligt, de får samtidigt lära 

sig fakta kring matavfallshantering och hållbar utveckling. Det känns rätt att sprida 

detta vidare och få eleverna till att arbeta med hållbar utveckling. Klassen kan även 

göra studiebesök på närmaste återbruk där de brukar ta emot klasser för information.  

Detta material kan användas av alla skolor i Sverige och målet med arbetet är att 

lärare i hela landet ska kunna ladda ner detta från nätet. Materialet ska vara 

inspirerande för elever och texten ska vara lätt att förstå men ändå säga mycket. Man 

kan med fördel använda materialet tvärvetenskapligt i sina lektioner. 

1.1 Avgränsning  
Arbetet kommer att handla om hur eleverna kan tänka på hållbar utveckling och hur 

processen med rötning och kompostering går till i vårt avfallssystem. I dagens 

samhälle är hållbar utveckling ett stort diskussionsämne som involverar människor i 

alla åldrar. Inriktningen på materialet är årskurs 3-5 men det kan med lätthet även 

användas till yngre/äldre elever. 

2. Syfte 
Syftet med vårt arbete är att göra ett praktiskt material till skolan som ska inspirera 

eleverna till naturvetenskapliga ämnen och samtidigt göra eleverna medvetna om ett 

hållbart utvecklingsarbete. 

3. Bakgrund 

Genom en diskussion tillsammans pratades det om vad som saknades ute på 
partnerskolorna material mässigt, vi kom fram till att det inte setts någon bok eller 
häfte som tog upp matavfall eller kompostering.  Målet med arbetet är att skolorna 
ska kunna ladda ner materialet från nätet. Ett som är klart att använda som 
behandlar matsvinnet i skolan, hur alla kan jobba med att bevara naturen och inte 
slösa på våra resurser med flera olika lektionsmöjligheter. 
  
Forskning kring matavfall går hela tiden framåt, nu för tiden kan biogas till och med 

göras av matavfallet vilket inte tidigare skedde, då samlades alla sopor på depå. 

Undervisning av hållbar utveckling har förutom ett ekologiskt perspektiv även 

ekonomiska och sociala dimensioner som måste bejakas (WWF, 2013). Skolor har en 
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skyldighet att undervisa elever i hållbar utveckling på grund av att det har en stor 

betydelse för samhällsutvecklingen, som man kom framtill på konferensen i Rio de 

Janeiro 1992,( WWF, 2013). 

3.1 Utgångspunkt  
Tanken är att utvecklingsarbetet skall användas av elevgrupper från 9 -12 år. Men 

självklart kan läraren förenkla texten och rita på tavlan om man vill arbeta med 

materialet mot yngre elever. De äldre eleverna kan själva ta reda på vissa delar av 

fakta som hör till arbetet. Tanken är att läraren skall dela ut broschyrer till varje elev 

när de ska arbeta med detta område. Elevbroschyren kommer endast vara som ett 

häfte där de får den information som de behöver inför temaarbetet med hjälp av 

bilder och lättförstålig text.  

Några lärare kommer att få svara på våra frågor om materialet och vad de tror om 

möjligheterna att använda detta material i klasserna. Vi kommer sedan i resultatet att 

redovisa för svaren vi fått från lärarna som läst materialet. 

Förhoppningen med materialet är att det kommer vara lättillgängligt för lärare att 

skriva ut materialet via nätet. 

3.2 Annat arbete 
Att leta runt på internet efter liknande arbeten har gjorts genom att kontrollera olika 

internet sidor, bland annat Eon (2013), Håll Sverige rent (2013), Teknik och natur 

(2013), Länkskafferiet (2013), Utbudet (2013), En värld utan sopor (2013), Sopor 

(2013), och Släng inte maten (2013). På dessa sidor har det inte påträffats något 

liknande arbete. På en internetsida, Mer eko i skolan (2013) hittades ett arbete där de 

tar upp hur de skall göra sortering av sopor till vinst samt skapa en 

återvinningsstation för skolan, detta handlar mera om all slags sopsortering. Det som 

gör detta utvecklingsarbete nyskapande är avsikten att ha med en broschyr med fakta 

och lektionsplaneringar i samma arbete, där hela arbetet även kopplar samman till 

Lgr 11. Det finns även en lärarhandledning där några lektionsplaneringar i olika 

naturvetenskapliga ämnen finns med. 

3.3 Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem Lgr11  

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling” (Lgr11, 2011 s.9). 

Att genom undervisning få kunskap om oss människor och naturen får vi olika 

redskap för att vi ska bidra till en hållbarutveckling. Där ska eleverna kunna kritiskt 

granska olika källor och få redskap för att kunna ta egna ställningstaganden så att 

eleven bidrar till ekologisk hållbarhet (Lgr11, 2011 s.111). 

Centrala innehållet i år 4-6 
”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en 
hållbar utveckling” (Lgr11, 2011 s.113). 
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Materialet ska även fungera som en tankeställare för eleverna samt framkalla många 

öppna diskussioner med hjälp av broschyren. Det står i Lgr 11 (2011) att eleverna ska 

ha denna kunskap, ”Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel 

trafiksystem, vatten och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i 

systemen och hur de samverkar” Lgr11, (2011 s.271). 

4. Lektionsplaneringar  
Under denna rubrik finns de olika lektionerna som går att använda till detta 

temaarbete. Förkunskaperna som krävs av lärarna innan påbörjad lektion finns 

under avsnittet faktabakgrund 4.2. 

4.1.1 Lektionsplanering i Kemi  

Kopplat till Lgr 11 Centrala innehållet 

” Kemin i vardagen och samhället  

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som 

hanteras och sedan återgår till naturen.” (Lgr 11, 2011 s.146) 

Syfte 

”Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och 

redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där 

kunskaper i kemi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att 

hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och 

samhälle”. (Lgr 11, 2011 s.144) Läroplanen säger även att undervisningen skall ge 

eleverna möjligheter och medel för att kunna själva söka svar med hjälp av 

systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

Lektionen 

Materialåtgång per klass: 

1. En planka  

2. Sex olika grönsaker eller frukter  

3. Pappersservetter 

4. Smörpaket  

5. Åtta spikar 

Utförande: Gå gemensamt med eleverna igenom de olika sakerna som är 

framplockade och ha en gemensam diskussion om vad de tror kommer hända med 

sakerna när plankan har varit nergrävd i fyra- sex veckor. Ett tips är att genomföra 

denna lektion innan fysikdelen då eleverna kan ha hjälp av detta under fysiken. Gräv 

ner plankan i jorden och undersöka den första gången efter 4-6 veckor, låt eleverna 

då studera plankan och kolla om deras förutsägelser stämde som ni kom fram till 

under diskussionen för fyra- sex veckor sedan. Undersök planken minst en gång i 

månaden tills alla ätbara produkter förmultnat. 

Ni kan även ta bilder på hur ni jobbar med denna lektion och skriva om det i en 

dokumentation. 
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4.1.2 Lektionsplanering i Fysik 

Kopplat till Lgr 11 Centrala innehållet 
”Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering”. (Lgr 11, 

2011 s.130)  

”Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga 

rapporter”. (Lgr 11, 2011 s.130)  

Syfte 

”Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och 

redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där 

kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att 

hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och 

samhälle”. (Lgr 11, 2011 s.127)  

Lektionen 

Denna lektion bör göras i samband med kemilektionen. Eleverna skall göra en tabell 

där de på en linje skriver matvarorna och materialet som de valt under kemilektionen 

och på den andra linjen skriver eleverna upp antalet månader på året som tabellen 

nedan. Fyll sedan i tabellen gemensamt med hur lång (som de tror) 

förmultningstiden är på de olika råvarorna/frukterna. (Äldre elever kan med fördel få 

göra en egen tabeller.) Sätt upp denna tabell i klassrummet. Dela upp eleverna i så 

många grupper som ni valt frukter eller grönsaker, så om klassen valt sju stycken 

olika frukter eller grönsaker skall det finnas sju stycken grupper. 

Ni kan även ta bilder på hur ni jobbar med denna lektion och skriva om det i en 

dokumentation.  

Bananskal                         

Korvbit                         

Äppelskrutt                         

……                         

……                         

……                         

…….                         

…….                         

           Antal månader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tabellen visar hur lång tid det tar för de olika produkterna att förmultna. 

4.1.3 Lektionsplanering i Biologi 

Kopplat till Lgr 11 Centrala innehållet 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3  i Lgr 11 (2011) skriver de att eleverna skall få 

kunskapen om årstidsväxlingens betydelse för växters livscykel. Lgr 11 (2011) i det 

centrala innehållet för biologi står det att skolan skall behandla hur våra olika 

beroenden där våra matvanor påverkar vårt ekosystem och vad detta innebär för en 

hållbar utveckling.  Eleverna skall få utforska och vara delaktiga i enkla fältstudier 

och naturvetenskapliga undersökningar. 
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Syfte 

”Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och 

redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där 

kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att 

hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och 

ekologisk hållbarhet”. (Lgr 11, 2011 s.111)  

Lektionen 

Be eleverna skriva ner i sin arbetsbok vilka frukter och grönsaker de känner till. Gå 

sedan igenom frukterna och grönsakerna på tavlan som alla elever skrivit upp. 

Genom att ta hjälp av böcker eller internet skall eleverna sedan ta reda på när våra 

vanligaste frukter och grönsaker växer i Sverige utan att vi behöver tillsätta ljus eller 

värme. För sedan en gemensam diskussion om varför det är bättre miljömässigt och 

hälsomässigt att äta säsongsriktig mat. Dela upp eleverna i små grupper om 4-5 

elever per grupp. De skall göra en plansch om en frukt eller grönsak som måste 

importeras året om, hur dess resa till Sverige ser ut och om den är besprutad eller på 

annat sätt fått hjälp på tillväxtvägen. Grupperna skall sedan göra en till plansch om 

en frukt eller grönsak som vi kan odla och skörda i Sverige och hur dess resa ser ut på 

väg till vårt bord. Grupperna bör redovisa olika frukter eller grönsaker så två grupper 

inte har samma frukt eller grönsak. De skall sedan redovisa sina arbeten för resten av 

klassen.  Gemensamt med hjälp av klassens olika planscher ritar ni upp en tabell som 

nedan på tavlan och fyller i när de olika frukterna eller grönsakerna kan skördas i 

Sverige. 

Ni kan även ta bilder på hur ni jobbar med denna lektion och skriva om det i en 

dokumentation. 

 
 

 

 

 

 

 

4.1.4 Lektionsplanering i Teknik 

Kopplat till Lgr 11 Centrala innehållet 
”Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt 

användning i hållfasta och stabila konstruktioner”.  

”Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar”.  (Lgr 11, 2011 

s.270) 

Detta visar när under året som de olika frukterna/grönsakerna kan skördas i Sverige. 
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Syfte 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att 

teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och 

miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till 

sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör 

estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling”. (Lgr 11, 2011 s.269) 

Lektionen 
Innan kompostbygget måste skolan ta kontakt med miljökontoret för att kontrollera 

så man får placera en kompost där ni tänkt. Denna lektion kommer att ta en hel dag 

om alla hjälper till, komposten kan med fördel användas av hela skolan. Bygget måste 

naturligtvis ske under era vaksamma ögon och gärna med hjälp av träslöjdsläraren. 

Ni kan även ta bilder på hur ni jobbar med denna lektion och skriva om det i en 

dokumentation. 

Materialåtgång per skola: 

1. 3-4 pallkragar valfri höjd 

2. Plywood skiva 

3. Takpapp  

4. 3 gångjärn 

5. Skruvar, en hake och småspik 

6. Grep 

7. Maskar 

8. 4 Jordsäckar och pinnar eller grenar som starthjälp 

Bygg er egen kompost 

1. Börja med att placera pallkragarna på den plats där komposten står i skydd 

från både vind och sol.  

2. Använd så många pallkragar som ni tycker blir en lagom kompost. 

3. Klä plywood skivan med takpapp på toppen och runt kanterna och fäst med 

småspik. 

4. Ta sedan gångjärnen och placera på plywood skivan och lägg sedan upp skivan 

på pallkragarna där ni sedan skruvar fast gångjärnen. 

5. Placera en hake där ni tycker.  

6. Lägg ett lager med grenar eller pinnar i botten för att skapa en extra syrekälla. 

7. Fyll på med jorden, maskarna och lite matrester och blöt sedan med lite vatten. 

8. Nu kan ni börja använda komposten och glöm inte att gräva runt varje gång när 

ni lägger i matresterna. 

Det finns en del elever som hemifrån, via sina föräldrar har fått mycket kunskap om 

kompostering vilket blir mer och mer vanligt. Eftersom vissa använder sig av 

kompostering hemma kan du som lärare använda dig av dessa elever för att inspirera 

resten av klassen till ämnet. Kanske kan någon elev berätta om hur de gör hemma 

eller så kan klassen gå hem till eleven för att se hur det fungerar, om möjlighet finns. 
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Finns det möjlighet med tid och rum att bygga sin egen kompost på skolområdet kan 
klasserna utveckla arbetet med detta. Man bör då även se till så någon, exempelvis 
fritids tar hand om komposteringen under sommarlovet då det måste röras runt i 
mullen.  

En lätt kompost 

Finns det inte plats eller att ni inte får godkänns från miljökontoret att bygga en 

kompost på skolan finns det en inomhuslösning. Denna modell kan varje klass göra 

själva och placera i ett hörn i klassrummet. 

Materialåtgång: 

1. En fruktlåda i plats (sån i nätmodell) dessa går att få eller köpa billigt från  

matbutiker.  

2. Jord 

3. Pinnar 

4. Byggplast 

5. Små spadar och krattor (barnleksaksmodeller går bra) 

Placera lådan på byggplasten så att golvet inte förstörs, lägg sedan ner pinnarna i 

botten av lådan och fyll på till ungefär hälften med jord, sedan är det bara att lägga 

ner fruktskal och kärnhus. Tänk på att inte ha denne placerad precis vid en elev då 

det kan börja lukta om komposten. Om ni luftar jorden ordentligt när ni komposterar 

bör ni se ett resultat efter någon vecka och då kan ni avveckla komposten. 

4.1.5 Mattävlingen 
Diskutera med eleverna angående lunchen om hur det brukar se ut,  

Slänger de mycket eller lite mat?  

Varför bör vi inte kasta maten? 

Hur kan vi göra för att minska vårt matavfall? 

Varför ska vi inte kasta så mycket mat? 

Kom gärna på fler diskussionsfrågor och tillåt diskussionerna att sväva iväg lite. 

Kontakt måste tas med skolköket för att få hjälp med att väga matavfallet som bildas 

varje dag, resultatet skriver de sen in i en loggbok. Kom överens med hela skolan eller 

en annan skola i liknande storlek om en matavfallstävling. Om skolorna inte är i 

samma storlek måste matavfallet i kilo divideras med antalet barn på skolan. Detta 

för att få ett resultat per elev, då behöver det inte vara lika stora skolor som tävlar 

mot varandra. Den skola som kastar minst mat under en termin står som vinnare och 

får då den stora äran att äga pokalen som ni låter vandra runt mellan vinnarna för 

varje termin. Går det inte att samarbeta med en annan skola kan ni göra en inbördes 

tävlan i skolan. Låt pokalen stå i klassrummet hos vinnarna.  

Ni kan även ta bilder på hur ni jobbar med denna tävling och skriva om det i en 

dokumentation. Pokaler finns att beställa från http://www.lundgrens.com/pokaler-utan-

lock-c-184-1.aspx och diplom går enkelt att göra på datorn och skriva ut till den 

vinnande klassen. 
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4.2 Faktabakgrund 

Kompostering 

Vi bör kompostera vårt hushållsavfall av olika anledningar. En av anledningarna är 

att minska sopbergen och transport av avfall. Med hjälp av syre och 

mikroorganismer, till den största delen svampar och bakterier, fungerar 

kompostering som är naturens egen väg att bryta ner organiskt avfall. Komposten 

utvecklar värme genom organismernas arbete och denna värme kan stiga upp till 70° 

Celsius. Vi vet ytligt hur denna process fungerar, men det finns ännu ingen större 

inblick i hur det egentligen fungerar på djupet. Slutprodukten från avfallet efter 

färdig kompostering blir en gödningsjord som är långtidsverkande och kan användas 

både i privata trädgårdar och statliga/kommunala parker. En annan fördel med att 

blanda ut vanlig jord med kompostmylla är att växternas försvar mot skadedjuren 

ökar, utomhusjorden blir mer maskrik och därmed syrerik. Det viktigaste som vi 

måste tänka på vid kompostering är att avfallet måste vara rent från föroreningar och 

så ekologiskt som möjligt för att inte riskera slutproduktens kvalité. Det är dock 

endast 75 % av hushållets avfall som kan komposteras då resterande 25 % inte anses 

som lätt nedbrytbart, tar vi då även bort avfall som har blivit förorenat eller 

oekologiskt bör vi endast kompostera 20-25 % av vårt avfall. Det är smart att ha två 

behållare för trädgårdskompostering då vi skall låta kompostmyllan få mogna till sig 

innan den används och då skall vi inte lägga nytt avfall på den färdiga myllan. Vill vi 

endast kompostera utomhusavfall som gräs, löv och ogräs räcker det med en öppen 

kompostlösning men vid hushållsavfallskompostering krävs det att komposten är 

konstruerad så den ej drar till sig möss och råttor som kan ta sig in i den. Det är 

väldigt viktigt att det kommer in syre i behållaren så komposten alltid syresätts då det 

är en stor del i processen. Komposten bör även placeras i skuggan och gärna i lä från 

vinden så den ej torkar ur, då detta kan sätta stopp för processen.  Ni vet att 

komposteringen är klar när temperaturen sjunkit i komposten och är den samma som 

omgivningen. Jorden eller myllan har blivit mörk och jordliknande, men använd inte 

jorden än utan låt den lagra i ett år innan den säkert kan användas (Jönsson 2013 och 

Miljökontoret i Eskilstuna kommun 2012) . 

Rötning 

Att göra sig av med hushållsavfall genom rötning är ett bra miljöalternativ till att 

kompostera själv. Då anläggningar gör biogas av våra matavfall, i Västerås går bussar 

och avfallsfordon på biogas som ett exempel. Detta spar ju även på miljön som man 

bör tänka på när man i skolan arbetar med de olika målen i centrala innehållet. 

Rötning sker tvärtemot kompostering helt syre fritt (efter att det blandats med 

vatten) men även här tar processen hjälp av mikroorganismer. Rötningen sker i flera 

olika steg som är oerhört viktiga i processen för att det inte ska finnas smittsamt 

smuts kvar (Jönsson 2013).  

Biogas är jämfört med de olika fossila bränslen ett mer miljövänligt alternativ då 

utsläppen blir mindre. Resterna som blir kvar av att man gjort biogas blir ett slags 
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flytande biogödsel som är snabbverkande. Denna biogödsel kan ersätta konstgödsel 

vilket är ett steg emot en hållbar utveckling (Jönsson 2013). Energi finns runtom i vår 

omgivning som i mat, värme i luften är en energi och bränslet som bilar går på är 

energi. Energi kan aldrig försvinna utan bara omvandlas, vi slänger mat i 

avfallsbehållaren som innehåller energi. Matavfallet går vidare till 

avfallsanläggningar och omvandlas till biogas där energin fortfarande finns kvar. 

Biogasen används av exempelvis stadsbussarna i Västerås och ur motorn kommer 

värme som biogasen omvandlats till under körning, värmen som också den är energi 

stiger upp i luften och värmer upp omgivningen och våra planteringar. 

Potatisplantorna tar upp energin ur värmen, som vi sedan gräver upp och energin 

finns då kvar i potatisen som vi sedan äter.  Någon bit kanske vi slänger för att vi inte 

orkar äta upp. Så går energin runt och runt, den försvinner aldrig utan den bara 

omvandlas.  

Den gas som utvinns ur rötningen består till största del av metangas och har den 

kemiska formeln CH4. Metangas kallas även för sumpgas då den kan bildas i 

syrefattiga miljöer som till exempel kärr. När du går barfota i vattnet vid en sjö, kan 

du ibland känna att det bubblar under fötterna, då är det metangas du känner sipprar 

ur botten. Där har de olika organiska materialet med hjälp av mikroorganismer haft 

sin nedbrytning och bildat metangas (Västerås 2013). I ett nyhetsbrev på 

internetsidan avfallsverige skriver de att vi kastar för mycket mat. Av de 30 % som 

kastas skulle man kunna äta ca 60 % men ändå går det till spillo. Att vi inte kan 

hantera butikernas köp 3 betala för 2 som gör att vi tror det blir billigare att köpa alla 

tre istället (Avfallsverige 2013). 

Grönsaker 

Rent miljömässigt är det bäst om vi kan äta så närodlat och säsongsbetonat som 

möjligt, då maten inte behöver transporteras längre sträckor. Om vi kan minska 

importen av grönsaker och frukter så kan vi minska Sveriges ekologiska fotavtryck. 

Vilby (2007) skriver att de fattigaste länderna förlorar och kommer fortsätta förlora 

på den internationella handeln. Detta genom att priset som de får för sina varor 

minskar samtidigt som de får betala mer för att transportera sina varor ut till 

köparna. Vi kräver mer importvaror samtidigt som vi kräver att priserna måste bli 

lägre för våra dagliga varor. Eriksson (2013) vill betona att allt vi gör har en inverkan 

på miljön, speciellt maten som produceras har effekter på skogar, hav, djur och växter 

för att nämna några av delar. Det ekologiska fotavtrycket betyder hur stor yta du 

behöver för att klara dig matmässigt, och levnadsmässigt. Alltså vad har du ätit under 

dagen och vilka medel du använt.  

Tips på diskussionsfrågor till texten. Tänk på vart du var bara under din frukost, vart 

i landet kommer mjölken ifrån? Hur långt har den transporterats? Vart kommer 

brödet och dess ingredienser ifrån? Vart kommer mammas eller pappas kaffe ifrån? 

Vilka platser i världen eller i Sverige besökte du imorse bara genom din frukost? Hur 

många olika länder och städer besöker du och din familj under en hel dag? Eller 

under en hel vecka? 
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4.3 Varför är detta pedagogiskt? 
Lgr 11 (2011) anger miljöperspektivet som skolan måste ta hänsyn till vid planering 

och arbetet i undervisningen. Eleverna skall lära sig ta ansvar för miljön som de 

enskilt kan påverka och själva bilda ett eget förhållningssätt till generella och 

världsomfattande miljöfrågor. De skall kunna tänka efter själva, samt göra sina egna 

val i sin undervisning och de beslut de fattar i vardagen. Vidare i Lgr 11 (2011) under 

centralt innehåll för fysik står det att vi skall behandla hur energi aldrig förstörs utan 

hur den omvandlas och alltid finns kvar. Under kemins centrala innehåll står det att 

vi skall behandla kemin i vardagen och samhället genom att undervisa om olika 

materias kretslopp. Vart de kommer ifrån, hur de blir produkter, hur de sedan 

hanteras som avfall och hur vi gör för att återföra materian till naturen. I 

samhällskunskapens centrala innehåll står det skrivet att skolan skall behandla 

miljöfrågor i energisynpunkt och miljöfrågor kopplat till matvaror, detta får eleverna 

jobba med kontinuerligt under detta temaarbete.  Under teknikens centrala innehåll i 

Lgr 11 (2011) står det att barnen skall genom egna konstruktioner och dokumentation 

i form av enkla tekniska modeller utveckla tekniska lösningar.  

Dewey (2004) skrev om hur barn lär sig bäst genom learn to do by knowing and know 

by doing som enkelt översatt betyder lära sig att göra genom att veta genom att göra. 

Det betyder att barn lär sig lättare genom att själva få testa och göra saker själva med 

sina egna händer, detta är något som vi vill ta tillvara på och låta eleverna vara så 

engagerade i arbetet som möjligt. Detta är även något som Sundgren (2007) skriver 

om att barnen bör få möjligheter att komma utanför klassrummets väggar för att 

möta sin inlärning på den plats där inlärningen bör ske. Det är svårt att veta vad gräs 

känns som, om vi aldrig känt det förr fortsätter han att beskriva. Utvecklingen ses 

som ett resultat av den fortlöpande och det kraftfulla samspelet mellan barnet och de 

upplevelser som han/hon har i sin närmiljö (Sameroff och Fiese 1990). Barnen 

behöver arbeta kontinuerligt med att göra och vara med om händelser för att denna 

kunskap skall kunna sätta sig fast och inte bara försvinna efter provet är skrivet eller 

uppsatsen inlämnad. Därför skall barnen få arbeta och uppleva själva till så stor vidd 

som det bara går i skolan, det behöver inte endast vara detta temaarbete utan det 

gäller alla ämnen. Går det att använda sig av de faktiska materialen som står i 

uppgiften skall barnen få göra det.  

5. Genomförande/Dagbok 
Faktainsamling 

Där vi enklast kunde hitta information som vi ansåg var användbar i arbetet var på 

internet. Det vi kände med säkerhet var att använda oss av flera olika sidor, som hade 

liknande fakta där kunde vi känna att detta var information som stämde.  

Kontakt med olika internetsidor 

Vi har kontaktat olika internetsidor för att kontrollera varifrån deras fakta kommer 

ifrån, vem som skrivit den och när den är skriven då detta inte framkommit på själva 

hemsidan. Vi har även varit i kontakt med olika personer och frågat om vi får 
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använda oss av deras hemsida, genom att ha den som inspiration men göra om bilder 

och text till vårt eget. Tidigt i arbetets gång var vi i kontakt med håll Sverige rent 

(Henrik Alsén, ansvarig för skola och förskola) för att fråga om det finns en möjlighet 

till att lägga upp det slutgilltiga arbetet på deras hemsida så andra kan ladda ner det 

som inspiration eller använda lektionerna rakt av som vi tänkt oss dem. 

Kontakt med handledare 

Innan vi började med arbetet redan en termin innan kursen startade hade vi kontakt 

med våra handledare på partnerskolorna och ställde lite frågor om vad som skulle 

behövas i skolorna. Saknade de något eller ville de ha en uppdaterad faktasamling om 

något specifikt. Vi tog även kontakt med kursansvarig redan terminen innan och 

kollade upp så arbetet skulle vara ok att använda som examensarbete. Med vår 

angivne handledare för examensarbetet har vi haft kontinuerlig kontakt och skickat 

frågor lite då och då för att kolla upp så vi var på rätt spår. Hon har även fått arbetet 

för att läsa och skickat tillbaka för rättning eller omskrivning och detta känner vi har 

hjälpt oss på vägen. 

Skrivandet 

Vi ansåg det var enklast att fördela arbetet när vi träffades och sen sitta och skriva på 

egna tilldelade delar för att inte förlora dyrbar tid. Sen har vi haft kontinuerlig 

kontakt och skickat det vi skrivit till varandra för att kolla vart det skall sättas in och 

om vi kunde skriva om eller lägga till något. Så även om mycket arbete har skett 

enskilt så har vi båda varit med och skrivit in texten och godkänt det slutgiltiga 

resultatet.  På våra träffar har vi mest kontrollerat hur vi ligger till, gjort upp 

skrivschema för kommande vecka och sammanställt det som vi skrivit under 

föregående vecka. Detta arbetssätt tycker vi fungerat bra för oss och samarbetet har 

flutit på riktigt bra. 

Undersökning 

När arbetet började lida mot sitt slutskede gavs broschyren ut i pappersformat så 

några lärare på partnerskolorna kunde svara på våra frågor som fanns medskickade. 

Frågor handlade om materialet och vad de tror om möjligheterna att använda detta i 

sina klasser. Genom det positiva resultatet som kom fram från undersökningen 

beslutades det att arbetet kunde fortsätta på samma spår och detaljarbetet började. 

Det blev en hel del kontakt med olika personer från olika hemsidor så vi kunde få ett 

godkännande att använda oss av vissa delar av deras information.  

6. Utvärdering och resultat 

Vi kommer testa slutresultatet men det får dock bli det vid ett senare tillfälle. Vi 

kommer ställa i ordning 8-9 frågor som vi tillsammans med materialet skickar till 

våra handledare på partnerskolorna. Handledarna kommer om de hinner, testa 

arbetet annars läser de igenom arbetet och svarar på frågorna om hur de tror att det 

skulle ha kunna gått att genomföra.  
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6.1 Frågor och resultat 
Frågorna till pedagogerna 
1. Finns intresset för att utföra detta arbete? 

Absolut, och det är speciellt bra för oss som inte har så mycket pengar att köpa in 

dyra böcker och att leta upp allt material själv tar ju en heldel tid av oss pedagoger. 

Man var även ganska så överens om att materialet även går att använda i yngre 

åldrar. Det kan också vara bra att ibland komma bort från böckerna och arbeta på ett 

annat sätt, med materialet kan jag arbeta mera praktiskt med ämnet. Jag skulle 

kunna använda mig av olika små hinkar för att visa eleverna hur rötning går till med 

olika kammare.  

2. Är det möjligt att utföra arbetet i skolan? 

Det står i Lgr 11 att man ska jobba med detta, så självklart. Vi arbetar redan idag med 

hållbar utveckling och miljön omkring oss så att ta hjälp av ert material kommer jag 

absolut att göra. Jag tror att broschyrens utseende har ett upplägg som fångar 

eleverna då det är tecknat. 

3. Är det tillräckligt eller är det något som fattas? 

Kan inte se att det fattas något utan detta material skulle man kunna ge som fakta till 

eleverna och att de själva sen även kan jobba vidare med att söka information kring 

detta med rötning eller kompostering. 

5. Är det intressant skrivet, blir du sugen på att genomföra lektionerna? 

Det blir jag absolut, det blir ju alltid att innehållet får anpassas lite för att passa just 

till sin elevgrupp men dessa lektioner går absolut att genomföra. 

6. Informationsmässigt, behövs det mer eller är det för mycket? 

Absolut, det är bra skrivet, texten är lätt att förstå även för eleverna och att det inte är 

för mycket information utan det viktiga kommer med. I yngre åldrar kan man ju visa 

med hinkarna hur det går till. Sen är tävlingen på slutet en rolig grej som kan 

engagera hela skolan. Vi på vår skola kan ju tävla klassvis då vi äter i klassrummet 

och inte har någon stor matsal. Rolig idé med att en pokal som går runt till vinnarna, 

något eleverna kan vara stolta över då den hamnar i klassen. 

7. Tror du eleverna tycker att det är intressant? 

Det kommer absolut att dra till sig majoritetens intresse, eleverna i den åldern är 

väldigt positiva till att få arbeta med något som de har kännedom om och att de får 

arbeta rent fysiskt.  

8. Är lärarhandledningen tillräcklig för att utföra arbetet eller krävs det extra 

information? 

Den ser bra ut och känns lätt begriplig så vi kan läsa den och behöver inte söka efter 

egen information för att hålla i lektionerna.  

9. Tror du att arbetet kan användas i andra åldrar än 9-12 år? 

Det kan säkert göras om till både yngre och äldre elever enkelt.  Till de yngre barnen 

går det att förstora upp bilderna och visa dem i helklass och sen prata om dem med 
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lättare ord och låta dem ställa egna frågor kring ämnet. Till de äldre barnen går det 

att de får jobba mer självständigt och göra i ordning ett test till dem. 

7. Diskussion 
Vår mening med att göra detta material är att lärarna ska få några tips och idéer om 

hur man kan jobba med matavfall i skolan på ett för eleverna intressant sätt. Vi tror 

också att använda materialet på ett praktiskt sätt kan göra ämnet mera intressant för 

elever. Sedan är ju ett studiebesök alltid roligt men det kanske inte finns möjlighet, 

då kan man ringa sin stads avfallsanläggning och höra om de kan komma ut till er på 

skola för ett besök och berätta lite om hur de tar hand om avfallet på anläggningen.  

Dewey (Sundgren, 2007) betonar att lärare bör sträva efter att skapa en bra läromiljö 

utanför skolans trygga väggar och det anser vi att vi vill ta tillvara på. Det betyder att 

man låter undervisningen flytta ut ur klassrummet och barnen kan få se och testa 

själva. 

Vi tror även att broschyren kommer att bli ett bra komplement till själva kring 

miljöarbete i skolan. Vår förhoppning med materialet är att texten ska vara enkel för 

eleverna att läsa själva, men att läraren även kan förklara svåra ord som enligt 

eleverna kan finnas i texten. Vi tror att arbetet kan göras om med enklare metoder för 

att passa äldre och yngre elever.  

När man arbetar med vårt material så har vi även tänkt på att de kunskapskrav och 

centrala innehållet från Lgr 11 (2011) har tagits upp i lektionsplaneringarna och 

under punkten 3.3 i vårt arbete. Dessa kunskapskrav skall uppfyllas då man går 

igenom informationen som står i broschyren. Här kan läraren även välja att arbeta 

tvärvetenskapligt med alla möjliga ämnen då det bara är fantasin som sätter gränser.  

En tanke vi hade med vårt arbete, var att om det finns en möjlighet skulle man bygga 

en egen kompost på skolgården som man sedan sköter om. Och där jorden används 

till att plantera med, då skall denna möjlighet självklart utnyttjas. Kanske kan man 

använda jorden från komposten till att göra kretsloppsflaska till klasserna. Det ska 

även gå att bara plocka ut en lektion från arbetet och utföra den eller lägga till fler om 

du vill utvidga temaområdet. 

Lärarna som medverkat i vår utvärdering tycker att språket i broschyren är begriplig 

för åldern som vi tänkt oss, 9-12, men att man med lätthet även kan använda 

materialet för yngre elever. Lgr 11 (2011) säger att man ska undervisa elever i 

samhällets olika system och här får klasserna jobba med ett av dessa system. De 

önskar även att det skulle finnas liknande arbeten inom alla de olika systemen i vårt 

samhälle. 

Framställningen av broschyren har vi tagit fram i samarbetat med Emma Andersson 

Talus som illustrerat alla bilder i vårt arbete. Tanken med att använda tecknade 

bilder är att elever i alla åldrar visar ett större intresse av arbetet då.  
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Vi valde att i själva arbetet lägga in lektionsplaneringar och faktadelen då detta ligger 

till grund för hela arbetet och vi kände att utan dessa så skulle C-uppsatsen kännas 

ofullständigt. 

8. Vidareutveckling 
Vi har tagit kontakt med en man på håll Sverige rent som heter Henrik Alsén, om 
möjligheten att få publicera arbetet på deras hemsida, så andra kan ladda ner och 
använda sig av materialet. Vi anser att detta är ett bra sätt för oss att få ut arbetet på 
ett ställe så det blir tillgängligt för alla.   
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