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inledning:
Tv-serien Här har du din mat ger undervisande lärare i ämnet hem- och konsumentkunskap goda 
möjligheter att använda serien i sin undervisning. Ämnet hem- och konsumentkunskap är ett av 
grundskolans minsta ämne. Ämnet, såväl som tv-serien, går in i flera andra ämnen vilket underlättar 
förutsättningarna att jobba ämnesövergripande mellan t ex ämnena hem- och konsumentkunskap, 
samhällskunskap, geografi och idrott & hälsa. Tv-serien tar sitt avstamp i Lgr11 och ligger nära syftet 
och det centrala innehållet i kursplanen för hem- och konsumentkunskap.

här har dU din MaT OCh lgr11
I ett utdrag ur läroplanen, Lgr11 kan man i syftet för ämnet hem- och konsumentkunskap läsa:
”Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser va-
len i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser”.

Nedan följer flera utdrag ur olika ämnens kursplaner där man också kan hitta trådar till mat och som 
motiverar samarbete mellan ämnena. 

I ämnet samhällskunskap kan man i syftestexten läsa:
Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och sam-
hällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och poli-
tiska aspekter centrala.

I ämnet geografi kan man i syftestexten läsa:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförel-
ser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

I ämnet idrott & hälsa kan man i syftestexten läsa:
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan 
hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

I årskurs 7-9

Mat, måltider och hälsa
• Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept. 
• Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbets-
 processen och resultatet. 
• Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet. 
• Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa 
 används på ett funktionellt och säkert sätt. 
• Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. 
• Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan 
 komponeras efter olika behov. 
• Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

    Konsumtion och ekonomi
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel 
 och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
• Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Miljö och livsstil
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. 
• Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. 
• Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta. 
• Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
• Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.



här har dU din MaT – i UnderViSningen

Eftersom ämnet hem- och konsumentkunskap 
handlar om en process där tanke, sinnesupple-
velse och handling samverkar går det att använda 
sig av serien i sin undervisning. Serien ger dig som 
lärare, möjligheten att se på avsnitten i sin helhet 
eller om du vill titta på utvalda delar ur avsnitten. 
Halvtimmesprogrammen i Här har du din mat är 
uppdelad i tre delar som också finns tillgängliga 
separat under rubrikerna Madelens matmyter och 
Du mår som du äter. Dessutom finns själva mat-
lagningsdelen tillgänglig separat på webben. Som 
lärare kan du använda serien både i helklass men 
även i mindre elevgrupper. Fördelen med att ar-
beta i smågrupper är att alla elever kan få chan-
sen att komma till tals i diskussionsfrågor. I varje 
avsnitt så ingår en del där en kändis får pröva på 
att följa en diet under en viss tid (Du mår som du 
äter). Här kan man som lärare visa eleverna inled-
ningen av denna del, där man låter eleverna får se 

FÖrSlag PÅ UPPgiFTer OCh ÖVningar

NEDAN FÖLJER FÖRSLAG PÅ ÖVNINGAR SOM GÅR ATT KOPPLA TILL ÄMNET HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP MED 
UTGÅNGSPUNKT I TV-SERIEN. 

aVSniTT 1. grÖnSaker
Summering: Finns det fyrkantiga tomater? Reportern Madelen åker till Holland och till en av Europas största tomatod-
lingar. Elsa Billgren testar vad som händer när man inte äter vitaminer på en hel månad. I studion lagar Elsa och program-
ledaren Nisse Edwall en grönsakswok.

Mat och näring
Livsmedelsverkets rekommendationer är att man 
ska äta ungefär 500 gram frukt och grönt varje 
dag. Här kan man åskådliggöra för eleverna ge-
nom att lägga upp olika tallrikar med 500 gram av 
olika frukt och grönt. 
Låt eleverna diskutera om de tror att deras intag 
håller vad rekommendationerna säger? Hur kan 
de förändra sina matvanor för att nå rekommen-
dationerna? 
Låt eleverna tillaga en egen grönsakswok efter rå-
dande säsong där tanken är att låta så mycket som 
möjligt av ingredienserna komma från Sverige för 
att minska transportsträckan för råvarorna.

Hållbar utveckling (Madelens matmyter)
Titta på delen då Madelen åker till en tomatodling 
i Holland. Eftersom vi i Sverige har ett klimat som 
omöjliggör en del odling så måste vi importera 
vissa grönsaker och frukter. Hur transporteras 
t.ex. tomater från Holland till Sverige? Vilket trans-
portmedel är mest miljövänligt? När det gäller vår 
mat så produceras, transporteras, förädlas, lagras, 
och lagas den. Allt detta påverkar miljön. När man 
slänger mat, hur påverkas vår miljö då? Uppgiften 
nedan bygger på att eleverna får några livsmedel 
att söka information om. Man kan låta dem söka 
på internet eller gå till närmaste livsmedelsbutik. 
Därefter låter man eleverna redovisa för varandra.

LivsmedeL/vara Produktionssätt Land transPortsätt och sträcka FörPackning annan miLjöPåverkan

förutsättningarna för dieten. Efter att man visat 
denna så kan eleverna få diskutera vad resultatet 
kommer att bli av dietförsöket. 
 Studiebesök eller butiksbesök liknande dem i 
serien är några delar olika sätt som är utmärkta att 
”härma”. Kockdueller är något som man använda sig 
av i sin undervisning för att få lite mera variation. 
Det går även bra att koppla serien till hållbar ut-
veckling, eftersom den fokuserar på samhällsfrågor 
så som hur, var och av vem varor produceras och 
hur de transporteras (Madelens matmyter). När 
man arbetar med denna serie passar det utmärkt 
att integrera ämnena geografi, samhällskunskap 
och idrott & hälsa. Övningarna som följer till serien 
går att använda från åk6 till åk9.  Övningarna är en 
bra grund som man kan utveckla efter elevgrupp. 
Det går även bra att använda serien som en del i ett 
större arbetsområde eller i ett ämnesövergripande 
arbete med flera ämnen.



aVSniTT 2. kÖTT OCh kOrV
Reportern Madelen träffar en grisbonde och besöker en korvfabrik i Falun. Kjell Eriksson testar vad som händer när man 
inte äter proteiner på en hel månad. I studion lagar Kjell och programledaren Nisse Edwall korvrätter.

Mat och näring (Du mår som du äter)
Kroppen, och maten vi äter, är uppbyggd av sex oli-
ka näringsämnen, vilka? Diskutera med klassen de 
olika näringsämnena och låt sedan eleverna göra 
en måltidsundersökning där de har i läxa att fylla 
i vad de äter under fem dagar. Eleverna fyller i fru-
kost, lunch, mellanmål och middag. Påföljande lek-
tion får eleverna ”checka av” vilka näringsämnen 
dem får i sig via kosten. Nästa steg är att studera 
vilka näringsämnen man får i sig mer och mindre 
av. Här kan man visa eleverna vad en balanserad 
kost har för fördelar - vilket även påpekas i serien. 
Övningen kan kombineras med att eleverna pla-
nerar två olika tallrikar av en lunch där den ena 
innehåller alla sex näringsämnen och på den an-
dra plockar man bort några näringsämnen. Har 
man elever som vill lära sig mera om näringsäm-
nen kan man låta dem näringsberäkna sin måltid. 
 Ett förslag är att visa början på ”Du mår som 
du äter” där kändisarna börjar sin diet, sedan 
stänga av programmet och låta eleverna fundera 

på/ta reda på vad de tror kommer att hända. Och 
sedan visa fortsättningen. 

Hållbar utveckling
Kött och fågel är proteinrika livsmedel men de 
påverkar också vår miljö negativt. 
Förklara att det går åt mycket mer resurser för 
att producera kött än att producera vegetabilier 
och att det därför är bättre om fler väljer att äta 
en större andel vegetabilier. Baljväxter såsom 
ärter, bönor och linser har samma typ av näring 
som vi får i oss via kött. 
På www.folkhalsoguiden.se finns bra arbetsma-
terial för detta område. Låt eleverna tillaga två 
maträtter där den ena rätten innehåller protein 
från t. ex falukorv. Den andra rätten innehåller 
protein från någon typ av baljväxt. Låt eleverna 
reflektera efter måltiden om fördelar/nackdelar 
ur ett miljöperspektiv.

aVSniTT 3. FiSk
Blir man smart av att äta fisk? Reportern Madelen besöker en laxodling i Norge och Paul Tilly testar vad som händer om 
man bara äter fisk under en hel månad. I studion lagar Paul och programledaren Nisse Edwall fiskpinnar.

Mat och näring
Gå igenom med eleverna att många av oss idag 
får i sig för lite fisk och skaldjur. Dessa innehåller 
mycket D-vitamin, jod och selen. Fet fisk, som lax, 
sill och makrill, innehåller också det särskilda 
omega-3-fett, DHA, som kan minska risken för 
hjärt- och kärlsjukdom. Rekommendationerna 
för vuxna och barn att äta 2-3 portioner fisk el-
ler skaldjur i veckan och att välja olika sorter, 
både mager och fet fisk. Låt eleverna samtala i 
smågrupper om deras egen fiskkonsumtion. I 
programmet så tillagar Nisse och Paul egna fisk-
pinnar. Låt eleverna tillaga på liknande sätt egna 
fiskpinnar. Låt eleverna göra en näringsberäk-
ning av sina fiskpinnar och jämföra med ett paket 
köpta fiskpinnar. Här tränar de på att tillaga mat 
från grunden, vilket är något som många i vårt 
samhälle kommer längre och längre ifrån idag.

Hållbar utveckling
I Sverige äter vi omkring 16 kg fisk per person 
och år. De fiskar som är mest populära är torsk, 
lax och sill. Som konsument kan det vara svårt 
att välja rätt fisk. Det gäller det att vara extra 
vaksam. Låt eleverna gå igenom wwf:s fiskguide 
på www.wwf.se hemsida. Eleverna kan därefter 
komponera en fiskmåltid i sin matgrupp utifrån 
wwf:s fiskguide. Maträtten ska utgå från tall-
riksmodellen och även prisberäknas. Inköpslista 
lämnas in vid slutet av lektionen. Tillagning kan 
ske vid nästa lektion.



aVSniTT 4. SkräPMaT
Hur hänger ämnet akrylamid och chips ihop? Reportern Madelen tar reda på om det är farligt att äta chips. Nikita Sand-
qvist får i uppdrag att leva på skräpmat i en hel vecka. I studion tävlar programledaren Nisse Edwall med Nikita om att göra 
den godaste hamburgaren.

Mat och näring
Nisse och Nikita visar att man kan tillaga ”skräp-
mat” på ett nyttigare sätt än den man kan köpa. 
Låt eleverna arbeta med att jämföra vad det kos-

tar att äta en dagens lunch på restaurang, lunch 
på ett snabbmatsställe samt en hemlagad snabb-
matsmåltid som tillagas från grunden. 

  dagens Lunch snabbmat hemLagad snabbmat

 Pris   

 Detta ingår i måltiden

   
 Tankar om måltidens 
 sammansättning   

Hållbar utveckling (Madelens matmyter)
I programmet så får Madelen till uppgift att ta 
reda på om chips innehåller det skadliga ämnet 
akrylamid. 
Akrylamid bildas främst när man hettar upp mat 
som har ett stort innehåll av kolhydrater. Akryla-
mid bildas då man steker, grillar, friterar. Fram-
förallt när man gör det under lång tid eller hög 
värme. Akrylamid bildas inte då man kokar ett 
livsmedel. Låt eleverna i grupper sätta ihop två 

olika maträtter där den ena maträtten ska vara 
utan akrylamid. Den andra menyn ska innehålla 
akrylamid. Eleverna får sedan prisberäkna och 
skriva ner en inköpslista till sina rätter. Vid nästa 
lektion tillagas en akrylamidfri maträtt.
Nedan följer en uppgift där eleverna får en över-
blick i hur mycket deras konsumtion av livsmedel 
med tomma kalorier kan kosta per vecka, månad 
och per år.

 LivsmedeL Pris/styck Pris vid köP av tre Pris/månad Pris/år
  stycken Per vecka

    
    
    
    
  

  

 totaL summa    



Mat och näring
Efter att ha sett avsnittet så kan eleverna disku-
tera vad olika tillsatser har för funktion i olika 
livsmedel. Dela in eleverna i smågrupper och låt 
dem undersöka livsmedel, t.ex. färdiglagade mat-
rätter. Vilka typer av tillsatser/e-nummer finner 
man i dem? Nästa steg är att med hjälp av inter-
net leta reda på dessa tillsatser och se vad de har 
för funktion i livsmedlen. En bra sida att använda 
sig utav är: www.slv.se . En hemläxa kan vara att 

aVSniTT 5. TillSaTSer
Vad skulle hända med maten utan tillsatser? Reportern Madelen dyker in i tillsatsdjungeln och försöker reda ut vad som 
är vad i vår mat. Nour El-Refai testar att dricka energidrycker under två veckor och tävlar med Nisse Edwall om vem som 
gör den godaste banana spliten.

man låter eleverna undersöker vilka tillsatser 
man kan hitta i hemmet.

Hållbar utveckling
I dagens samhälle möter alla mat som innehåller 
tillsatser. Det kan var mat som ger färg, konsistens, 
längre hållbarhet samt smak. En uppgift för elever-
na kan vara att de intervjuar sina far-/morföräldrar 
om hur man gjorde under deras barndom vad det 
gäller ex. konservering och förvaring av livsmedel.

aVSniTT 6. BrÖd
Reportern Madelen träffar en sädesbonde och besöker en brödfabrik. Stephan Yüceyatak testar vad som händer när man 
inte äter fibrer på två veckor. I studion lagar Stephan och programledaren Nisse Edwall surdegsbröd.

Mat och näring
I Sverige behöver vi äta mera av det fiberrika 
matbrödet. Efter att ha tittat på avsnittet tillsam-
mans så kan man gå igenom de fyra sädesslagen 
råg, vete, havre och korn. Vidare går man igenom 
hur ett sädeskorn är uppbyggt (skal, klilager, 
kärna och grodd).  Låt eleverna ta reda på, ur ett 
hälsoperspektiv, varför man behöver äta mer av 
det fiberrika brödet. En annan uppgift är att låta 
eleverna baka ett hembakt bröd som de sedan får 
jämföra med ett butiksköpt bröd. Låt eleverna 
både göra en prisjämförelse och skriva ner en 

innehållsförteckning på de båda bröden, för att 
sedan diskutera och resonera kring labben.

Hållbar utveckling
Spelar det någon roll vilket bröd vi väljer? Denna 
uppgift ger eleverna insikt i hur deras val av bröd 
påverkar både hälsa och miljö. Denna uppgift byg-
ger på att eleverna gör en brödundersökning. Med 
hjälp av ett protokoll skriver eleverna enskilt el-
ler i grupp ner sina resultat utifrån frågorna. Vilka 
slutsatser drar eleverna av sina resultat?

 namn Pris/kg andeL Fibrer/FörPackning tiLLsatser 
   
   
   
   



biLaga:

 LivsmedeL/vara Produktionssätt   transPortsätt FörPackning       annan
  Land och sträcka  miLjöPåverkan 
 

 
    
  

  

   dagens Lunch snabbmat hemLagad snabbmat

Pris   

detta ingår i måLtiden 

  
tankar om måLtidens sammansättning

kaLorier kan kosta Per vecka, månad och Per år.

 LivsmedeL Pris/styck Pris vid köP av tre Pris/månad Pris/år
   stycken Per vecka
    
    
    
 

   
    
    

 totaL summa    


