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ETT LÄCKERT
PROJEKT!
Matologi är en matkunskapskurs skapat specifikt för
grundskolor i Malmö inom projektet Food Malmö. Matologi
använder sig av mat som ett verktyg för att inspirera och
aktivera grundskoleelever kring frågor om matkultur,
hållbarhet, miljö, hälsa och mycket mer. Projektet har som mål
att aktivera elevernas sinnen för att skapa en starkare och
roligare relation till maten. Vi inom Food Malmö har skapat
Matologi för att vi tror på matens enorma kraft i förhållande
till vår omgivning och kopplat till vårt välmående. Mat är en
kul, lärorik och givande grund för hållbar och långsiktig
utveckling för barn och ungdomar i vårt samhälle. Matologi ger
grundskoleeleverna en djupare insikt och förståelse för maten,
miljön och den gemensamma kulturen; hur människornas
relation till maten formar och påverkar vår vardag. Framförallt
handlar Matologi om att samlas kring riktigt god mat för att ha
kul tillsammans och lära om matens relevans. Vi tror också att
Matologi hjälper eleverna skapa en positiv framtidstro.
Framförallt handlar Matologi om att samlas kring riktigt god
mat för att ha kul tillsammans och lära om matens relevans. Vi
tror också att Matologi hjälper eleverna skapa en positiv
framtidstro.

SYFTE & MÅL
Syftet med Matologi är dels att ge grundskoleeleverna kunskap om hur
maten aktiverar, formar och förenar oss i vårt samhälle. Vi vill också
aktivera elevernas sinnen för att skapa kännedom om maten, som hjälper
dem särskilja bra och dålig mat. Genom sex olika teman demonstrerar vi
hur maten kan påverka både världen vi lever i och människorna i den. Vi
vill visa eleverna att alla – oberoende härkomst eller intresse för mat – har
en relation till det vi äter vilket innebär att alla har något intressant att
säga om maten. Att bokstavligen tillreda idéer tillsammans är det bästa
sättet att komma närmare maten och därmed bli bekväm med den.
Matologins teman är utvalda så att eleverna ska få en bred uppfattning om
matsystemet, allt från det trendiga, det personliga och det intuitiva till det
viktiga kopplat till hälsa, miljö och hållbarhet. Från Matologi kan eleverna
ta med sig konkret och intressant kunskap samt insikter om vad mat
egentligen är.

6
TEMATISERADE
KURSTILLFÄLLEN*
1 "Lära känna..."
…varandra men framför allt våra
sinnen! Varför har vi olika smak? Hur
bildas smaksinnet? Smaksinnet är mer
än det som händer i munnen. Vår
smak påverkas av våra andra sinnen,
men även av ens kulturella bakgrund,
uppväxt och levnadsmiljö. Eleverna får
en uppfattning om hur man smakar
och hur man kan träna upp sina
sinnen. Vi bekantar oss även med de
Globala målen samt metoderna Edible
Education och Sapere.
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"Matsvinn och
framtidens mat"

Matsvinn är inte sopor! Och det vi
slänger i den bruna påsen är avfall som
någon annan tar hand om åt oss.
Men vad händer och vad är skillnaden
mellan matsvinn och matavfall?
Eleverna får en djupare förståelse för
matsvinn och vilken roll den spelar i
matsystemet. Vi tillreder rätter på mat
som annars skulle slängas och lär oss att
minska matsvinnet där hemma. Tillfället
handlar även om framtidens mat. Hur
tror vi att vi äter i framtiden?

2 "Från jord till bord"
Varifrån kommer maten? Och hur
hamnar den i butiken och på våra
bord? Eleverna kommer i kontakt
med matens ursprung och får träffa
de som på olika sätt bidrar till att vi
har mat att äta. Vi pratar om
odlingssäsongerna och diskuterar hur
de påverkar matutbudet och
tillgängligheten av råvaror.

5

"Matkulturer"

Vi bekantar oss med matkulturer och
diskuterar
dem
utifrån
ett
naturvetenskapligt, socialt och
kulturellt perspektiv. Hur visar vi
respekt genom maten - gentemot
varandra, råvaran, odlaren och vår
egna smak? Vilka normer och regler
präglas vår måltid av? Vi tittar på
måltidens disposition, testar roliga
kryddor och planerar avslutningen.

3 "Mat och hälsa"
Hur äter jag? Vem är det som
bestämmer över vad som är bra för
mig? Vi kollar på Livsmedelsverket
och Riksmaten och även hur våra
socioekonomiska
förutsättningar
påvekar det vi äter och därmed hur vi
mår. Men det handlar även om
välmåendet av vår planet. Hur kan vi
förändra matsystemet och bli
framtidens hållbara konsumenter?

6

"Community
och måltiden"

Vad vore mat utan gemenskap och
stunder kring bordet med familj och
vänner? Vilka beståndsdelar behövs för en
läcker middag med bra värdskap? Under
det sista tillfället pratar vi om hur
matlagningen består av flera komponenter
som bildar en helhet. Eleverna får bjuda in
sina familjemedlemmar för att äta maten
som de lärt sig laga under Matologikursen.
Den här sista delen är också en uppvisning
av vad vi gjort under samarbetet mellan
Food Malmö och skolan i fråga.

*Antalet och ordningen på tillfällen kan variera beroende på skolornas önskemål. Vissa
tillfällen görs även som studiebesök till diverse relaterade mataktörer inom staden. Detta
överenskommes särskild med varje skola.

2
METODER
För att skapa de bästa förutsättningarna för projektet och kurstillfällena har vi samlat
på oss inspiration, erfarenhet och kunskap från både nära och fjärran. Vi fastnade i
synnerhet för två metoder och det är dessa som utgör själva grunden i Matologin:
Edible Education-metoden och Sapere-metoden.

Edible Education

Sapere

Metoden skapades på Martin Luther King, Jr.
Middle School, i Berkeley, Kalifornien där
något som heter The Edible Schoolyard
Project startades i 2005. Det var kocken och
numera världsberömda mataktivisten Alice
Waters som ville ta tag i den negativa
utvecklingen av barns matvanor i USA
kanske? Edible Education – ”en ätbar
utbildning” – placerar eleven i centrum av
lärandet och använder maten som
utgångspunkt för utbildningen. Edible
Education engagerar eleven utanför det
traditionella klassrummet och använder sig
istället av köket som inlärningsmiljö.
Metoden är en holistisk, inkluderande och
kulturellt medveten praxis. Metoden hjälper
eleverna att utveckla färdigheter, kunskaper
och beteenden som berikar deras skolarbete
såväl som deras privata liv via kontakten till
mat. Edible Education stärker elevernas
individuella och samhälleliga identiteter, och
gynnar deras engagemang i frågor kring hälsa,
miljö och matval. Istället för att binda sig
enbart till den klassiska klassrumsmiljön,
förflyttas eleverna till den riktiga världen
genom kopplingen till maten och dess
ursprung. Genom Edible Education blir
trädgården och köket en förlängning av
klassrummet.

Sapere-metoden föddes i början av 1970talet i Frankrike då två sociologistuderande
intresserade sig för luktsinnet och ville göra
en studie om det. Sapere är latin och betyder
”att kunna”, ”att smaka”, ”att veta” och ”att
känna”, vilket är en alldeles utmärkt
definition av vad själva Sapere-metoden går
ut på. Att kunna smaka och känna skillnader
och veta vad som är vad och inte minst att
kunna sätta ord på sina sinnesupplevelser. Att
visa att det faktiskt finns en hel värld bortom
gott och äckligt. Sapere är ett lustfyllt,
effektivt och enkelt sätt att bygga kunskap
om våra fem sinnen: syn, lukt, smak, känsel
och hörsel. Ofta överlappar sinnesintrycken
varandra, vilket är nog så spännande att
upptäcka. I metoden får eleverna bekanta sig
med sina sinnen för att sedan kunna använda
dem mer självständigt. Eleverna ska också ges
möjlighet att öva upp sin förmåga att beskriva
sinnesintryck och upptäcka att mat inte bara
smakar gott eller illa, utan också kan vara
färggrann, syrlig, eldig, luftig eller knaprig.
Sapere-metoden kan fungera som ett verktyg
för att få eleverna att upptäcka vad de
egentligen äter och varför. Det finns inga
rätt eller fel. Istället visar metoden hur vi kan
upptäcka hälsosam, spännande och bra mat
på ett kul sätt.

Läs mer om Edible Education här.

Läs mer om Sapere här.

DE 17
GLOBALA
MÅLEN
När vi talar om mat kopplat till hållbarhet, framtiden och matsystemet är det en
självklarhet att inkludera FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Målen kanske känns långt ifrån
grundskoleelevernas verklighet, men tvärt om så är eleverna en stor del av arbetet då det är
deras framtid vi talar om. Genom Matologin får vi chansen att introducera de här viktiga
målen för eleverna och samtidigt ha roligt genom lek!

Hela 1/3 av maten som produceras idag blir svinn eller avfall, samtidigt som flera i världen är
kroniskt undernärda. Det är tecken på ett icke-fungerande matsystem som varken sätter
människan eller planeten i fokus. För att nå de globala målen krävs transformativa åtgärder,
omfattande hållbarhetsprinciper och ordentlig hantering av de grundläggande orsakerna till
att världen hamnat i obalans. Genom att ställa om till ett hållbart matsystem kan vi börja
använda jordens resurser på ett bättre sätt och aktivt ta an en av vår tids största utmaningar:
att kunna servera prisvärda och näringsrika måltider utan att planeten tar stryk, återuppliva
landsbygden och urbana landskap och ge oss en starkare tro för framtiden.
Källa: FAO, 2019.

UPPLÄGGET AV
ETT KURSTILLFÄLLE
DEL 1) INTRODUKTION TILL TEMAT – 15 min
a. Dagordning och dagens ord

Snabb genomgång av dagordningen; vad som komma skall och hur länge ungdomarna har på sig för varje del. Välj om Du
som pedagog vill ha ett ord som är viktigt för respektive tillfälle eller ett ord som är nyckelordet för Dig och för kursen. I
det senare fallet är ord som 'respekt' eller 'acceptans ' bra exempel.

b. Film och snack

Visualisera alltid varje tema med ett filmklipp. Det är bra om du hittar ett viralt klipp från till exempel YouTube – något som
ungdomarna känner igen och kan relatera till. Tänk på att filmen kan fungera som en samtalsstartare, provocera lite eller få
ungdomarna att ifrågesätta temat på något vis. Uppmuntra dialog mellan eleverna efter ni sett filmen (parvis eller helgrupp) och
ta gärna hänsyn till dagens ord.

c. Gruppindelning

Förbered inför Del 2 genom att dela upp ungdomarna i två mindre grupper. Den ena börjar med praktisk matlagning och
den andra med den teoretiska biten. Låt ungdomarna förbereda sig genom att byta om till kockrock/förkläde, tvätta
händerna och andra symboliska förberedelser inför Del 2. Båda grupperna startar samtidigt och varar i 25 minuter, sedan
byter de aktivitet. Gruppen som avslutar med matlagning kan antingen fortsätta där första gruppen avslutade, eller börja
om från början med samma uppdrag.

DEL 2) AKTIVERING – 50 min/ 25 min + 25 min

a. Praktiskt: Matlagning

Se till att ha förberett mise-en-place och arbetsytan något innan, men låt gärna ungdomarna ta fram några av verktygen och/eller
huvudråvarorna. Välj om du vill ge dem ett recept att utgå ifrån eller om Du som kock delegerar löpande. Uppmuntra till att
smaka, lukta, känna. Receptet är endast en utgångspunkt, ungdomarna uppmuntras till egna idéer och variationer så länge alla
ingredienser som ska användas, används. "Jag gillar inte" finns inte om man inte har smakat på det först.

b. Teoretiskt: Hjärngymnastik

Matologi handlar lika mycket om att bredda ungdomarnas kunskap om matens värde i sina liv, som i världen. Därför ska den
praktiska matlagningen förstärkas med teori. Visa bilder, problematisera, ge konkreta exempel, skapa roliga spel eller gör
övningar tillsammans – kreativiteten har inga gränser!

DEL 3) Wrap-up – 25 min

a. Förberedelser

Att duka, fixa i matsalen och komma ner i varv inför måltiden är en viktig del av
dagen. Se till att det finns rekvisita och dekoration för att göra det fint. Kolla
med skolan! Om möjligt, ha med färska blommor, grönsaker eller annat som
kan göra bordet extra fint och levande. Något som skiljer sig från det vanliga i
hemkunskapssalen.

b. Måltiden

Det är viktigt att alla äter tillsammans, även lärare och pedagogen. Sätt er med
ungdomarna och ha samtal kring maten och dagens tema. Tala om hur sinnena
och sinnestillstånden påverkar hur maten smakar. Alla ska plocka undan och
städa efter sig själva.

c. Avslut och nästa gång

Innan ungdomarna rusar iväg till nästa lektion, kör en snabb genomgång av nästa
tillfälle så ungdomarna kan börja se fram emot det. Ge dem tips på filmer,
Instagram-innehåll och annat som kan ge dem en inblick till nästa tillfälle och
tema.

KONTAKT
Något Du undrar över? Vill Du att Din skola blir en Matologi-skola? Kontakta då oss
för mer information och frågor!

Carlos Rojas Carvajal
Projektledare på Miljöförvaltningen, Malmö Stad

Edith Salminen
Kursdesigner & matkulturvetare, UNA

Mobil: 0733 76 26 35
carlos.rojascarvajal@malmo.se

edith@unafoodcommunity.se

www.foodmalmo.com
Instagram: @food.malmo
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