
 

 

INSTRUKTIONER TILL ÖVNINGSUPPGIFTER 

Tema 5 – Mat och konsumtion 

 

Allmänt 

Till varje tema finns övningsuppgifter du och dina medarbetare kan arbeta med. Tanken är inte att ni 
ska genomföra alla övningar, utan låt din arbetsplats/verksamhets behov och intressen styra. För att 
arbetsplatsen ska ha genomfört utbildningen enligt målsättningarna rekommenderar vi dock att 
grundnivån genomförs.  
 
Som fördjupning till filmen och som stöd till övningsuppgifterna för temat finns ett faktablad och en 
PowerPoint-presentation med manus. Stödmaterialet kan vara en hjälp vid eventuella frågor och 
diskussioner. Du och gruppen väljer själv om och hur stödmaterialet ska användas. 

Grundnivå 

Övning 1: Diskussion om arbetsplatsens konsumtion och avfallsvanor 
Diskutera följande frågor tillsammans: 
1. Vad behöver vi tänka på när vi gör inköp till vår arbetsplats? 
 - Vilka rutiner har vi idag? 
 - Hur kan vi göra för att våra inköp ska bli mer klimat- och miljösmarta? 
Om ni vill ha mer kunskap om inköp och inköpsrutiner, gå till fördjupningsnivå, övning 3+4. 
 
2. Hur kan vi minska avfallet på arbetsplatsen? 
 - Hur ser vår avfallshantering ut idag? 
 - Hur kan vi göra för att förbättra den? 
Foldrarna Börja källsortera - Verksamheter och företag och Avfall – Verksamheter och företag kan 
vara ett stöd i diskussionen. 
Om ni vill ha mer kunskap om avfallshanteringen, gå till fördjupningsnivå, övning 2. 
 
Övning 2: Utvärdering av klimatutbildningen 
Det är viktigt att veta vad du tyckte om klimatutbildningen. Vad har varit bra och mindre bra? Vi ber 
därför alla som deltagit att lägga några minuter för att svara på några enkla. Som utvärdering använder 
vi en webbaserad enkät. Svaren är anonyma. 
 
Det bästa är att genomföra utvärderingen direkt efter att sista temat är avklarat. Fungerar inte det är ett 
bra sätt att du som ansvarig mejlar länken till enkäten till samtliga som deltagit på din 
arbetsplats/organisation. Vi ber om svaren på frågorna så snabbt som möjligt, helst inom några dagar. 
Du kan få en sammanställning av utvärderingen för ditt företag/organisation om du meddelar oss det. 

Fördjupningsnivå 

 
Övning 1: Outside the box – film om hållbar konsumtion 
Titta på filmen Outside the box med temat hållbar konsumtion (7 minuter lång). Det är en tänkvärd 
film som inbjuder till reflektion och diskussion. Se filmen tillsammans och diskutera hur våra 
konsumtionsmönster ser ut och vad det kan leda till. Kombinera gärna filmen med övning 3 nedan. 
Här kan du se filmen: http://www.youtube.com/watch?v=5Ju0JZLvF80  
 

 



Övning 2: Avfallshanteringen på arbetsplatsen 
Diskutera tillsammans hur arbetsplatsens avfallshantering ser ut. Ni kan använda följande frågor som 
stöd till diskussionen. Välj bara de frågor som är relevanta för er arbetsplats. Som stöd till övningen 
finns foldrarna Börja källsortera - Verksamheter och företag och Avfall – Verksamheter och företag. 
1. Återanvändning 

- Återanvänds prylar, möbler och material? Solareturen? Second hand?  
- Finns möjligheter för arbetsplatsen att organisera till exempel prylbytardag, klädbytardag 

alternativt bokbytardag? 
 
2. Arbetsplatsens källsortering  

- Finns det tillräckligt med utrymme i kök och soprum?  
- Hur fungerar källsorteringen? Slängs saker på rätt ställe?  
- Sorteras matavfallet/komposterar ni på arbetsplatsen? 
- Finns någon ansvarig för källsorteringen? 
- Hur hanteras de olika fraktionerna? Saknas någon fraktion? 

 
3. Farligt avfall  

- Genererar arbetsplatsen stora mängder farligt avfall?  
- Vilken typ? Batterier, lysrör, lågenergilampor, lösningsmedel, färger? Elektronik? Annat? 
- Hur kan mängderna minskas? 
- Finns särskilda kärl för säker förvaring innan tömning? Vem ansvarar för tömning? 

 
Övning 3. Miljövänliga och etiska inköp till arbetsplatsen 
Hur kan ni göra miljöriktiga inköp till arbetsplatsen? Välj ut en produkt som ni brukar använda och 
leta upp om det finns något miljövänligt alternativ på något av följande sätt: 

1. Leta efter produkter med miljömärkning och/eller etisk märkning på företagens hemsidor. 
2. Beställ kataloger och leta efter miljömärkta och /eller etiskt märkta produkter den vägen. 
3. Ring direkt till företaget och fråga om miljömärkta och/eller etiskt märkta produkter. 

 

Övning 4. Arbetsplatsens matkonsumtion 
Diskutera hur matkonsumtionen ser ut på arbetsplatsen. Välj de frågor som är relevanta för din 
arbetsplats. Fundera på hur ni skulle kunna förändra era matvanor 

• Svenska hushåll slänger 20-30 procent av den köpta maten. Hur ser det ut på er arbetsplats? 
Hur kan andelen slängd mat från tallrikarna minskas? 

• Hur tillvaratas mat som blir över? Går det att göra sallad till dagen därpå av en del av maten? 
• Hinner en del mat bli dålig och behöver kastas? Går det att förbättra rutinerna för att minska 

detta? 
• Kan andelen ekologiska produkter ökas? 
• Kan andelen etiska handlade produkter ökas? T ex kaffe, socker, choklad? 
• Kan andelen närproducerade och säsongsanpassade livsmedel ökas? 
• Går det att införa en vegetarisk dag varje vecka, alternativt vegetariska alternativ alla dagar? 
• Kan kranvatten ersätta flaskvattnet? Till lunch? Vid representation?  
• Kan ekologisk och etiskt handlad frukt köpas in till fruktkorgen? Kan fruktkorgen anpassas 

med lokalproducerad frukt efter säsong? Kan fruktkorgen kompletteras med frukt från den 
egna trädgården.  


