
Till exempel

Vad är det för mat?
Varför blev  
den matsvinn?

Hur kunde man ha  
undvikt situationen? 

Vilken lösning  
blir genast till praktik?

Klumpig mjölk
• Burken hade glömts 

bakom de andra burkarna 
i kylskåpet

• Ha de burkar som först 
går ut främst i kylskåpet.

• Kolla datumen redan i 
butiken om du vet att 
produkten inte kommer 
att användas de närmaste 
dagarna och köp en 
mängd som kommer att 
gå åt 

Möglig mandarin
• Den hade blivit under 

äpplena i fruktskålen och 
glömts bort

• Sätt inte för mycket frukt i 
samma skål

Grönsakspurésopparesterna 
som blivit på tallriken

• Jag tog för mycket…

• Jag hade trots allt inte 
matlust 

• Nästa gång tar jag mindre 
och tar mera om jag 
fortfarande är hungrig.

• Pappa äter resten

En halv, lite uttorkad  
tomat på bordet

• Glömdes på bordet i 
morse

• Vi äter hela tomaten

• Vi ger en del av tomaten 
till mamma på morgonen

FÖRSVINN  
Rädda världen från mat som producerats i onödan! Matsvinn är mat som ursprungligen 
varit ätbart men som av en eller annan orsak har blivit avfall. Då har pengarna, energin 
och arbetet som gått till att producera maten gått till spillo. Ibland händer det trots  
goda försök, men nu får du tänka på hur man skulle kunna minska på svinnet. 
Fyll i tabellens kolumner en för en. Det är trevligare att göra uppgiften i grupp,  
för då är det lättare att komma på idéer.

I den första kolumnen 
kommer maten som blivit 
svinn. Du kan fast kika 
i familjens eller skolans 
bioavfallsbehållare för att 
se vad där finns.

I den andra kolumnen 
tänker vi på orsaker till 
varför maten blev svinn. 

I den fjärde tabellen 
väljer vi en eller ett 
par lösningar som 
bäst lämpar sig för vår 
vardag. 

I den tredje kolumnen 
funderar vi ut lösningar. Lista 
här så många lösningar på 
problemet som du kommer på. 
Du får använda din kreativitet 
när du tänker ut idéer till 
lösningar!

  
TIDSÅTGÅNG:  

15–45 min

DET HÄR BEHÖVER DU: 
Penna och papper



Vad är det för mat?
Varför blev 
den matsvinn?

Hur kunde man ha 
undvikt situationen?  

Vilken lösning 
blir genast till praktik?

FÖRSVINN 


