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Välkommen till Näringsresan – ett undervisningsmaterial 

om närproducerad mat, åk 1-6  

Teknikens Hus i Luleå har i samarbete med Länsstyrelsen i 

Norrbotten, Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat 

utvecklat materialen. Ekonomiskt stöd har erhållits från 

Europeiska fonden för jordbruksutveckling. Lärare i samtliga 

kommuner inom lärarnätverket RegTek, Teknikens Hus 

regionala lärarnätverk, har möjlighet att via Teknikens hus 

låna de boxar som innehåller materialen. 

Undervisningsmaterialet kan användas i sin helhet i åk 1-6 

och valda delar även i åk 7-9. 

Mål: 

Öka elevernas kunskaper och intresse för matproduktion, hållbar utveckling, landsbygden, dess 

arbetstillfällen, lokalproducerad mat, hälsa och de Globala målen. 

Att arbeta praktiskt med mat, med händer och alla sinnen och uppleva matglädje.  

Arbetsgång: 

1. Förberedelser på skolan med hjälp av material från Teknikens Hus. 

www.teknikenshus.se/naringsresan  

2. Besök på närmaste lantbruk. Här får eleverna uppleva hållbar norrbottnisk 

matproduktion, se djur och eventuella odlingar på gården samt  träffa lantbrukaren.   

3. Arbete i klassrummet - Tillverka mat av gårdens och norrbottniska råvaror samt lära 

mer om naturvetenskapen bakom processerna. Eleverna kan exempelvis separera råmjölk, 

pastörisera mjölk, kärna smör, tillverka mjukost, fil, bröd, glass och njuta av norrbottnisk 

mat. Därefter finns förslag till fortsatt arbete i skolan med bland annat spelifierade 

uppdrag (Näringsbingo), länkar till mer information och vidare arbete.    

Låda 1: Lantbruket 

Lantbruket är ett material att leka med och att arbeta mer strukturerat med kring hur ett 

lantbruk fungerar som ett tekniskt system.  

Ni kan tillverka eget smör på ett enkelt vis, odla Sveriges vanligaste sädesslag i klassrummet, 

fundera över vad vi som individer, klass, skola kan göra för att bidra till att bla minska 

matsvinnet, spela memory, experimentera med mjölk och läsa bifogad litteratur om lantbrukets 

djur. Låda 1 fordrar ingen förberedelse eller särskild materialinhandling. 

Låda 2: Mejeri och ägg 

Låda 2 innehåller material för tillverkning av livsmedel som grädde, smör, fil, ost, glass, 

havremjölk och information om naturvetenskapen bakom samt arbete med lantbruket som 

tekniskt system. Låda 2 fordrar vissa förberedelser och införskaffning av färska livsmedel.  

Låda 3: Sädesslag 

Låda 3 innehåller helkorn av Sveriges vanligaste sädesslag, sädeskvarn, ingredienser för 

brödbakning och material för arbete med hållbarhet på individ- och klassnivå.  

Låda 3 fordrar vissa förberedelser och införskaffning av färska livsmedel. 

http://www.teknikenshus.se/naringsresan
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Låda 1, lantbruket: 

Lantbruket är ett material att leka med och att arbeta mer strukturerat med kring hur ett 

lantbruk fungerar som ett tekniskt system.  

Ni kan tillverka eget smör på ett enkelt vis, odla Sveriges vanligaste sädesslag i klassrummet, 

fundera över vad vi som individer, klass, skola kan göra för att bidra till att bla minska 

matsvinnet, spela memory, experimentera med mjölk och läsa bifogad litteratur om lantbrukets 

djur.  

Låda 1 fordrar ingen förberedelse eller särskild materialinhandling.  

Under Kopieringsunderlag - elevunderlag finns utförliga instruktioner för alla workshops 

 

 

        

https://www.pappasappar.se/lilla-

bondgarden/ 

 

Materialet väger 16 kg 

Lådan väger 20,2 kg Total vikt: 36,2 kg 

https://www.pappasappar.se/lilla-bondgarden/
https://www.pappasappar.se/lilla-bondgarden/
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Låda 2, mejeri, ägg: 

Låda 2 innehåller material för tillverkning av livsmedel som grädde, smör, fil, ost, glass, 

havremjölk och information om naturvetenskapen bakom samt arbete med lantbruket som 

tekniskt system.  

 

Material att förbereda och inhandla till låda 2:   

Opastöriserad mjölk från gården 

Hemmagjord fil – förbereds 1 dygn innan, gärna tillsammans med eleverna. 

Assietter, muggar, bestick, skedar. 

Grönt: Säsongens grönsaker, rotfrukter om ni önskar det, vitlök, bär, kryddor som grillkrydda, 

svartpeppar, gräslök, basilika. 

Mejeri: Ev mjölk 3% till filtillverkningen och grädde om ni inte fått med det från gården, fet 

filmjölk med bakteriekultur, färskost (tex Philadelphiaost), mjölkfritt smör, fil och glass om ni har 

allergiker. 

Övrigt: Ägg 

Under Kopieringsunderlag - elevunderlag finns utförliga instruktioner för alla workshops. 

Information om naturvetenskapen bakom processerna finner ni i lärarhandledningen (Fakta) 

 

 

Materialet väger 28,3 kg 

 Lådan väger 21,3 kg Total vikt: 49,6 kg 
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Låda 3, sädesslag 

Låda 3 innehåller helkorn av Sveriges vanligaste 

sädesslag, sädeskvarn, ingredienser för brödbakning 

och material för arbete med hållbarhet på individ- och 

klassnivå.  

Material att förbereda och inhandla till låda 3:  

Fil och smör till brödet, om ni inte själva tillverkat det.   

Under Kopieringsunderlag - elevunderlag finns utförliga instruktioner för alla workshops. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialet väger 33,2 kg 

Lådan väger 16,9 kg Total vikt: 50,1 kg 
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Kopieringsunderlag – elevunderlag 

Kopieringunderlagen kan användas som elevblad och vägledning för pedagogen i arbetet med 

undervisningsmaterilalen.   
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Lantbruket      

• Hur fungerar ett lantbruk? 

• Vad behövs för att det ska fungera?  

• Vilka maskiner hjälper lantbrukaren? 

• Vilket arbete behöver göras? 

• Hur har djuren det?  

• Hur ser kretsloppen och de tekniska systemen ut?  

o Maten till djuren?  

o Odlingar på gården eller köpa mat? 

o Vad får vi för mat från djuren?  

o Var kommer mjölken ifrån?  

o Hur får vi mjölk? (ko-tjur-kalv) 

o Var kommer äggen ifrån?  

o Var kommer korv och kött ifrån?  

o Vad kan man göra med mjöl och gryn?  

o Var kommer grönsaker ifrån? 

o Vad gör man med gödslet? 

o Hur bidrar bin och andra insekter? 

o Transporter inom och utanför gården? 

Sätt ihop systemen med hjälp av materialet.  

Rita gärna! 
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Tekniska system  

Mjölkproduktion utgör ett tekniskt system. 

Diskutera:  

o Vad är ett tekniskt system och hur ser det 

tekniska systemet kring 

lantbruket/mjölkproduktion ut? 

Maten till djuren? 

o Odlingar på gården eller köpa mat? 

o Vad får vi för mat från djuren?  

o Var kommer mjölken ifrån?  

o Var kommer äggen ifrån?  

o Var kommer korv och kött ifrån?  

o Vad kan man göra med mjöl och gryn?  

o Var kommer grönsaker ifrån? 

o Vad gör man med gödslet? 

o Transporter inom och utanför gården? 

Sätt ihop systemen med hjälp av 

materialet i låda 1.  

Rita upp hur systemen hänger ihop.  
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Eget smör 
• Stor glasburk med lock 

• Grädde 

• Salt 

•   

1. Häll i grädde till knappt halva 

burkens volym. Skruva åt locket ordentligt.  

2. Skaka. Låt locken vara stängt under hela skakningen. Ha tålamod. Turvisas att skaka.  

Vätskan som blir kvar är kärnmjölk. Det kan användas som degspad. Man behöver ca 2 

liter grädde för att få 1 kg smör.  

När man vispar grädde bildas det luftbubblor i grädden som har hållbara och sega väggar. 

Därför bildas ett fast skum. Kyla och högre fetthalt gör att det bildas stabilare bubblor, 

vilket gör att fast skum fortare bildas. 

3. Tvätta smöret i kallt vatten för att få bort alla kärnmjölk.  

4. Salta och njut av eget smör. Förvara i kylen.  

Ni kan även vispa grädde med elvisp och se vilken metod som går snabbast. Kanske tävla mot 

varandra? 

Vad för fördelarna respektive nackdelarna med de olika metoderna? 

Önskar ni att smöret ska vara lite mjukare kan ni blanda i lite rapsolja.  

 

 

Odla i klassrummet  

      

Odla i klassrummet för att på nära håll se skillnaden mellan Sveriges vanligaste sädesslag.  

I Norrbotten odlar vi mestadels korn och havre, och då främst till djurfoder. 

 

 

 

 

• Vad kan vi själva göra för att minska matsvinnet i skolan? 
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”I FN:s Agenda 2030 finns mål, se särskilt mål 12 Ansvarsfull produktion och 

konsumtion, om att halvera matsvinnet till 2030 i världen. För Sverige betyder det en 

minskning från 45 till 20 kilo per person och år.”  

Vi slänger alltså 45 kg mat per person och år. Det är mer an vad de flesta barn i 

grundskoleåldern väger. 

 

(Lantmännen (2020). Hämtad 10 december 2020 från:  

https://www.lantmannen.se/hallbar-utveckling/viktiga-fragor/matsvinn/) 

 

• Vad kan vi göra hemma? I samhället? Norrbotten? Sverige? 

• Hur kan vi handla mat för att minska vårt miljöavtryck? 

• Vad kan vi göra för att få affärerna att ta in lokalproducerad mat som vi kan handla? 

• Vad är Globala målen för något? Varför finns de? Vad kan vi göra för att hjälpa till att 

uppnå dem? 

 

 

  

 

 

https://www.lantmannen.se/hallbar-utveckling/viktiga-fragor/matsvinn/
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(www.sagitta.se (2020). Hämtad 15 december 2020 från:  https://www.sagitta.se/handledning/ 

Experiment%20Lab4Kids.pdf) 

 

 

Separera mjölk 
Opastöriserad och ohomogeniserad mjölk skiktar sig om man låter den stå. Den lättare och 

https://www.sagitta.se/handledning/Experiment%20Lab4Kids.pdf
https://www.sagitta.se/handledning/Experiment%20Lab4Kids.pdf
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fetare grädden flyter upp och lägger sig överst medan den tyngre fettfattigare mjölken sjunker. 

Man kan sila av grädden. Så gjorde man förr i tiden.  

Nu ska vi centrifugera mjölken, dvs slunga ut den tunga mjölken i kanterna och samla upp 

den lättare grädden i mitten.  

Material: 

• Mjölkseparator  

• Bunkar att samla upp skummjölk, mjölk och grädde i. 

Gör så här:  

1. Värm mjölken till 37° C 

2. Montera separatorn enligt beskrivningen nedan.  

3. Ställ ut två skålar att fånga upp grädde och skummjölk.  

4. Häll i varmt vatten och veva tills allt vatten passerat igenom separatorn.  

5. Häll i mjölken.  

6. Veva 
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Smör 

• Grädde 

• Salt 

1. Vispa grädde till den börjar klumpa sig och blir gul.  

Det går också jättebra att hälla grädden i en stor 

glasburk, skruva på locket och skaka kraftigt. Prova 

gärna båda.  

2. Pressa försiktigt ur kärnmjölken ur smörklumparna 

och tvätta smöret under kallt rinnande vatten. 

3. Salta, rör om, kyl och njut. 

Den vätska som blir kvar kallas för kärnmjölk.  

Den innehåller bara lite fett, ca 1%, och smakar lite surt.  

Smaka gärna. 

 

 

Filmjölk 

• Rumstempererad mjölk, gärna 3 %-ig 

• Fil med bakteriekultur (ymp)  

 

1. Blanda ca 1dl ymp med ca 1 liter mjölk.  

2. Låt vila -Låt blandningen stå i rumstemperatur 

över natten (eller tills den tjocknat). 

3. Förvara kallt -Förvara den i kylskåp när den är 

klar, för annars fortsätter den jäsa. 

4. Smaksätt med det ni tycker om; socker, honung, blåbär, lingon, hallon, hjortron, frukt 

mm  

5. Spara sista slatten filmjölk, som ni kan använda som ymp på nästa sats (istället för att 

köpa filmjölk).  
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Färskost 

• Opastöriserad mjölk, ca 1 liter, (eller mjölk och grädde från affären) 

• Citronsaft/äppelcider- eller vitvinsvinäger, knappt 1 kaffekopp, ca 1 dl. 

 

1. Värm ca 1 liter mjölk i kastrull. Temperaturen bör 

vara över 86 grader. Rör om och mät i mitten av 

mjölken. Nu pastöriseras mjölken.  

2. Tillsätt ca 1 dl citronsaft/ äppelcider- eller 

vitvinsvinäger.  

Massan kommer att skära sig rätt så fort (efter några 

minuter är det klart).  

3. Häll massan genom en ostduk placerad i ett 

durkslag. Var försiktiga. Det är mycket varmt. Låt 

massan rinna av. 

4. Forma massan till små bollar och krydda med örter, 

vitlök, havssalt eller vad ni gillar.  

5. Ställ gärna färskosten i kylskåpet innan ni äter den. 

 

 

Glass  

• Skål 1: 3 dl grädde, 1 tsk vaniljsocker vispas. 

• Skål 2: 3 äggulor, 2 dl socker vispas pösigt.  

             Tillsätt 85 g färskost. Vispa.  

• Skål 3: 3 st äggvitor vispas hårt. 

Blanda försiktigt ihop allt, gärna med hallon.  

Sätt i frysen. Ät och njut! 
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Äggexperiment 

   Är ägget färskt?  

 

    Det finns ett enkelt sätt att testa om ett ägg är färskt.  

• Ägg 

• Bägare 

• 1/2 l vatten 

• salt 

 

1. Fyll en bägare med vatten. 

2. Sänk ned äggen försiktigt.  

3. Vad händer? 

4. Flyter ägget? Sjunker det? Reser det sig? 

5. Varför blir det så? 

 

      Kan ni få ägget att flyta?  

• Salt 

• Ägg 

• Matskedsmått 

• Sked att röra om med 

 

1. Blanda salt i vattnet. Ta 1 matsked (msk) i taget.  

2. Vad händer?  

3. Varför? 

Tips: Det har med densitet att göra. 

Vad mer, förutom ägg, flyter i saltvattnet? En potatisklyfta flyter till exempel också i 

saltvatten, medan den sjunker i vanligt kranvatten. Har du fler exempel? Kan du genom 

att tillsätta mer vatten få något som inte flöt innan att flyta? 

   Kokt eller rått ägg? 

Prova hemma: Hur kan man se om ett ägg är rått eller kokt?  

Snurra dem och undersök! 

 

(Ett kokt ägg snurrar snabbt och en rått långsamt.) 

Varför är det så? 

Bild: Adelsö Ägg 
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Havredryck 

• 1 l vatten 

• 2,5 dl havregryn 

• 2-3 msk neutral olja som rapsolja eller matolja 

• 1 tsk salt 

 

1. Fyll en skål med vatten. 

2. Sänk ned en sil med havregryn och salt. 

3. Låt stå och dra i ca en timme, rör om då och 

då. 

Ni kan också välja att mixa blandningen med en stavmixer så går det fortare. 

4. Blanda i salt och olja. Blanda eller mixa till blandningen är jämn (homogen). 

5. Häll sedan mjölken försiktigt genom en sil ner i en flaska alt. valfri behållare. 

KLART!!! 

Mjölken skiktar sig när den står i kylen, så skaka 

den ordentligt innan du ska använda den.  

Tips 

För att vara säker på att mjölken blir glutenfri, 

använd glutenfria havregryn. Det finns alltid risk 

för spår av gluten i de vanliga havregrynen. 
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5 minuters bröd 

• Spannmålskvarn 

• Helkorn av olika spannmål 

• Totalt 4 dl mjöl, gärna kornmjöl,  

eller blanda kornmjöl + vetemjöl + rågmjöl + 

ev lite havregryn 

• 2 tsk bakpulver 

• 2 krm salt 

• 4 msk rumsvarmt smör  

• 2 dl filmjölk, gärna er egna 

 

1. Mal helkorn till mjöl i kvarnen. 

2. Välj vilka mjölsorter ni vill blanda i ert bröd. Ta gärna olika så kan ni sedan jämföra 

smaker. Total mängd mjöl 4 dl per sats. 

3. Blanda allt och platta eller kavla ut till mellan 5 och 8 stycken bröd.  

4. Stek i torr stekpanna/muurikka, ett par minuter 

på varje sida. Vill man variera smaken på brödet 

går det utmärkt att blanda ner sina 

favoritbrödkryddor i degen tex vitlök, basilika, 

timjan, grillkrydda, svartpeppar mm.  

Spara gärna några spannmålskapslar av de olika 

sorterna och så i klassrummet.  

På så får ni på riktigt se skillnaden på spannmål som korn, råg och havre. 

 

 

  

Sädeskvarn 

Det är viktigt att stålbrickan ligger på 

nållagret (se pil på bilden). 

1. Nedre fast malsten 

2. Roterande övre malsten 

3. Handtag 

4. Låsknopp 

5. Fininställningsreglage (bricka) 

6. Inloppsreglage 

7. Fasthållningsklammer 
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Sädesslag – Korn 

 

Korn 

 

Sädesslag - Havre 

 

 

 

Havre 
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 Sädesslag – Råg 

 

 

 

 

 

 

 

         Råg                              

 

Sädesslag - Vete 

 

 

Vete 
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   Sädesslag - Rågvete 

         

 

 

 

 

 

 

Rågvete 

 

 

 

 

 

 

Memory – svenska sädesslag 
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Näringsbingo
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Jag har ätit en 

vegetarisk 

middag. 

Jag har ätit upp 

allt på tallriken 

hemma. 

Jag har cyklat 

eller gått till 

affären. 

Jag har ätit 

lokal-

producerat från 

Norrbotten. 

Jag har smakat 

en ny grönsak. 

Jag har ätit upp 

allt på tallriken i 

skolan. 

Jag har ätit 

svenskt kött. 

Jag har ätit 

mindre kött och 

mer grönsaker 

än vanligt. 

Jag har ätit 

lokal-

producerat från 

Norrbotten. 

Jag har ätit 

rester. 

Jag har ätit 

svenskt kött. 

Jag har ätit en 

vegetarisk 

middag. 

Jag har ätit en 

svensk frukt. 

Jag har ätit en 

vegetarisk 

lunch. 

Jag har cyklat 

eller gått till 

affären. 

Idag slängde vi 

inte mat 

hemma. 

Jag har ätit 

mindre kött och 

mer grönsaker 

än vanligt. 

Jag har ätit 

bönor eller 

linser i maten. 

Jag har smakat 

en ny grönsak. 

Vi har provat 

havremjölk eller 

havregrädde 

hemma. 

Jag har ätit 

rester. 

Jag har ätit upp 

allt på tallriken 

hemma. 

Jag har ätit en 

svensk frukt. 

Jag har ätit 

lokal-

producerat från 

Norrbotten. 

Jag har ätit en 

vegetarisk 

lunch. 

Jag har ätit en 

svensk frukt. 

Jag har ätit upp 

allt på tallriken i 

skolan. 

Idag slängde vi 

inte mat 

hemma. 

Jag hjälper till 

att planera 

veckans mat. 

Jag har ätit 

mindre kött och 

mer grönsaker 

än vanligt. 

Jag har ätit 

bönor eller 

linser i maten. 

Vi har provat 

havremjölk eller 

havregrädde 

hemma. 

Jag har 

cyklat/gått till 

affären. 

Jag har smakat 

en ny grönsak. 

Jag har hjälpt 

till att laga 

maten. 

Vi köpte 

kravmärkt 

hemma. 

Jag har ätit 

svenskt kött. 

Jag valde 

kyckling före 

nötkött. 

Jag har sorterat 

och gått till 

återvinningen 

med 

förpackningar. 

Jag har ätit en 

vegetarisk 

middag. 

Vi har köpt 

ekologiska 

varor hem.  

Jag har ätit 

rester. 

Jag hjälper till 

att planera 

veckans mat. 

Jag har ätit upp 

allt på tallriken 

hemma. 

Jag har sorterat 

och gått till 

återvinningen 

med 

förpackningar. 

Jag har ätit 

lokalproducerat 

från 

Norrbotten. 

Jag har hjälpt 

till att laga 

maten. 

Jag har ätit en 

vegetarisk 

lunch. 

Vi har provat 

havremjölk eller 

havregrädde 

hemma. 

Jag har ätit en 

vegetarisk 

lunch. 

Jag har ätit en 

svensk frukt. 

Jag har ätit 

mindre kött och 

mer grönsaker 

än vanligt.. 

Jag har hjälpt 

till att laga 

maten. 

Idag slängde vi 

inte mat 

hemma. 

Jag har smakat 

en ny grönsak. 

Jag hjälper till 

att planera 

veckans mat. 

Idag slängde vi 

inte mat 

hemma. 

 

Jag har ätit en 

vegetarisk  

middag. 

Jag har ätit 

bönor eller 

linser i maten. 

Jag har ätit en 

svensk frukt 

eller grönsak. 

Jag har cyklat 

gått till affären. 

Jag har ätit 

rester. 

Jag har ätit upp 

allt på tallriken i 

skolan. 

Jag har ätit 

svenskt kött. 
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Odla i klassrummet  

      

Odla i klassrummet för att på nära håll se skillnaden mellan Sveriges vanligaste sädesslag.  

I Norrbotten odlar vi mestadels korn och havre, och då främst till djurfoder. 
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(www.bondeniskolan.se 2020. Hämtad 15 december 2020 från: https://www.bondeniskolan.se/bonden1/jordbrukets-

maskiner/) 

 

 

Lantgårdens ungar 

 

http://www.bondeniskolan.se/
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