
 

 

Inspiration - Lektion 2 
 
Nyfiken på Frukt och grönt 
  
Övergripande syfte: Att  repetera kunskaperna från skolår 2, men också att ge en ingång till 
kommande lektioner med miljöfokus. 
 
 ”... undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både 
 systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till 
 att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika 
 informationskällor” Lgr 11 kursplan i biologi i grundskolan 
 
 ”Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka 
 konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser” Lgr 11 
 kursplan i hem- och konsumentkunskap 
 
1. Gissa mitt namn 
 
Barn har massor med erfarenheter av frukt och grönt. Både bra och dåliga. Låt barnen berätta 
utifrån bilden med alla frukter och grönsaker om sina erfarenheter. Fyll tillsammans i namnen 
på frukterna och grönsakerna, se rätta svar nedan 
 
Att diskutera: 
- Vilka frukter och grönsaker har barnen smakat/inte smakat? 
- Vilka tycker de om/inte om? Vad är det de inte tycker om? Lukten, smaken,   
konsistensen etc? 
- Vad tycker barnen om de frukter och grönsaker som serveras i skolans matsal? 
- Är det någon som är allergisk mot frukt och grönsaker? 
- Vad betyder vegetarian? Vilka djur är vegetarianer? 
- Hur var det förr? Vilka frukter och grönsaker åt man då? Varför var det så? 
- Olika mattraditioner/kök. Hur är det t ex i Sverige, Kina, Indien, Grekland,  
Frankrike, Italien, Finland, Brasilien eller Senegal? Hur använder man frukter    
och grönsaker där? Vilka kryddor? Vad har barnen för erfarenheter av olika länders   
kök?  
 
 
Vegetarian och vegan 
 
Ordet vegetarian betyder livlig eller frisk. Det kommer från det latinska ordet vegetus. 
Eftersom kött och fisk är betydelsefulla proteinkällor är det viktigt att den som äter 
vegetariskt får i sig proteinerna via t ex bönor, linser, soja och quorn. 
Vegetarianer äter inte kött. En del äter fisk, ägg och mjölk, andra inte. 
Lakto-ovo-vegetarianer äter mjölkprodukter och ägg. 
Lakto-vegetarianer äter mjölkprodukter men inte ägg. 
Veganer äter inte kött, fisk, ägg, mjölk eller något annat som kommer från djurriket. En del 
äter honung, andra inte. 
 
Vilka frukter och grönsaker känner barnen igen på bilden? 
Rösta fram klassens favoriter! De vanligaste grönsakerna i Sverige är morot, sallad, tomat och 
gurka. De vanligaste frukterna är äpplen, bananer och apelsiner. 



 

 

I barnens arbetsböcker och på affischen finns bilder på de flesta frukter och grönsaker som 
finns i Sverige. Längst bak i arbetsböckerna finns en lista med namn på frukt och grönt som 
barnen kan jobba med på flera sätt. 
 
Tips! Använd gärna bilden och sätt ”en pinne” för varje frukt som barnen har smakat. Vilken 
frukt är mest populär? Vilken grönsak? Upprepa gärna övningen när ni avslutat temat frukt 
och grönt. Hur har det gått? Har barnen lärt känna fler frukter och grönsaker? 
 
 
Hur var det förr? 
 
Stenåldersmänniskorna var jägare och samlare. De rörde sig över stora områden och åt vad de 
fann - kött, fisk, skaldjur, rotfrukter, frukt, nötter, insekter, larver mm. På den tiden åt man 
inte mejeriprodukter, matfett, socker och spannmål. Hur var det när barnens 
föräldrar/vårdnadshavare och gamla släktingar var små? 
 
Facit Gissa mitt namn 
 
Familjen Rotsak: 
1 Morot 
2 Rödbeta 
3 Rädisa 
4 Kålrot 
5 Rotselleri 
6 Jordärtskocka 
7 Svartrot 
8 Palsternacka 
Familjen Potatis: 
9 Rund potatis 
10 Mandelpotatis 
11 Bakpotatis 
12 Blå congo 
13 Svartpotatis 
Familjen Kål: 
14 Broccoli 
15 Blomkål 
16 Kinakål 
17 Brysselkål 
18 Rödkål 
19 Vitkål 
20 Fänkål 
Familjen Bladgrönsak: 
21 Isbergssallad 
22 Huvudsallad 
23 Ruccolasallad 
24 Bladselleri 
25 Spenat 
Familjen Lök: 
26 Purjolök 
27 Gul lök 



 

 

28 Röd lök 
29 Vitlök 
30 Schalottenlök 
Familjen Grönsaksfrukt 
31 Röd paprika 
32 Gul paprika 
33 Grön paprika 
34 Chili 
35 Avokado 
36 Aubergine 
Familjen Gurkväxt: 
37 Gurka 
38 Squash/Zucchini 
39 Pumpa 
Familjen Bönor: 
40 Sockerärtor 
41 Haricots Verts 
42 Vaxbönor 
Familjen Tomat: 
43 Gul kvisttomat 
44 Röd kvisttomat 
45 Rund tomat 
46 Körsbärstomat 
Familjen Blandat: 
47 Kronärtskocka 
48 Majskolv 
49 Minimajs 
50 Ingefära 
51 Sparris 
Familjen Melon: 
52 Galiamelon 
53 Nätmelon 
54 Honungsmelon 
55 Röd vattenmelon 
56 Gul vattenmelon 
57 Piel de sapo/ 
Grodskinnsmelon 
Familjen Citrus: 
58 Apelsin 
59 Jumboapelsin 
60 Satsumas 
61 Clementin 
62 Lime 
63 Citron 
64 Grapefrukt 
65 Sweetie 
Familjen Kärnfrukt: 
66 Gult äpple 
67 Grönt äpple 
68 Rött äpple 



 

 

69 Päron 
Familjen Stenfrukt: 
70 Nektarin 
71 Persika 
72 Rött plommon 
73 Gult plommon 
74 Körsbär 
Familjen Druva: 
75 Blå vindruvor 
76 Gröna vindruvor 
77 Röda vindruvor 
Familien Exotisk: 
78 Banan 
79 Mango 
80 Carambole 
81 Ananas 
82 Physalis 
83 Kiwi 
84 Passionsfrukt 
85 Papaya 
Familjen Bär: 
86 Lingon 
87 Blåbär 
88 Hjortron 
89 Jordgubbar 
90 Hallon 
91 Röda vinbär 
92 Svarta vinbär 
93 Krusbär 
Familjen Kryddväxt: 
94 Dill 
95 Persilja 
96 Timjan 
97 Basilika 
98 Koriander 
99 Gräslök 
100 Krasse 
101 Groddar 
Familjen Svamp: 
102 Champinjon 
103 Kantarell 
 
 
Litet frukt – och gröntlexikon 
 
Baljväxter är rika på protein och därför viktiga näringskällor för alla vegetarianer. Hit hör 
bönor, ärter och linser. I Sverige odlas bl a märgärter, sockerärter, vaxbönor, bondbönor och 
skärbönor. De gröna runda ärterna vi äter kommer från märgärtan. 
Bananen är en av världens äldsta kulturväxter.   



 

 

Bladgrönsaker är t ex sallad och olika sorters kål. Hit hör isbergssallad, huvudsallad, ruccola, 
endiv, spenat, mangold, vitkål, broccoli, blomkål och kinakål (salladskål). De flesta har mild 
smak, andra kan smaka kryddigt eller beskt. 
Bär är t ex blåbär, hallon, smultron, jordgubbar, björnbär, hjortron och lingon. De är nyttigast 
naturella. Bär har kort hållbarhet. Bäst är att äta dem färska eller koka/frysa in samma dag 
som de plockas eller köps. 
Citrusfrukter växer på buskar och träd. Skalet är gult, gulgrönt eller orange och det saftiga 
fruktköttet är indelat i klyftor. Citrusfrukterna innehåller mycket C-vitamin. De vanligaste 
sorterna är apelsin, citron och grapefrukt. Clementin, satsumas och mandarin kallas också 
småcitrus.   
Exotiska frukter har ofta gjort en lång resa innan de kommer till Sverige. De smakar bäst då 
de är riktigt mogna. En del exotiska frukter som t ex mango, kiwi och papaya skördas och 
fraktas omogna eftersom de är mycket känsliga och lätt tar skada av tryck och slag. Ananas 
skördas när den är mogen.   
Grönsaksfrukter är t ex tomat, paprika, avokado, aubergine och chili. Frukterna bildas ur 
växtens blomma. 
Tomat odlas i så gott som hela världen. Den vanligaste tomaten är den mellanstora. Det finns 
också små körsbärstomater, stora bifftomater, plommontomater, gula tomater och tomater 
på kvist. Tomater smakar bäst om de förvaras i rumstemperatur. Eftersom tomaterna 
utsöndrar mognadsgasen etylen är det bäst att förvara dem i en skål för sig.   
Paprika finns i olika färger. De flesta börjar sitt liv som gröna. Om de får fortsätta mogna 
bildas ämnen som färgar paprikan i gult, orange eller rött. Ibland saknar paprikan klorofyll, då 
kan den bli vit eller purpurfärgad.   
Avokado kommer ursprungligen från Centralamerika. Frukterna växer på höga träd och 
skördas omogna. Det finns flera olika sorter med grönt eller svart, slätt eller knottrigt skal. 
Mogen avokado känns lite mjuk. 
Gurkväxter är t ex gurka, pumpa, squash och melon. Alla är ettåriga klängväxter. De 
innehåller mycket vatten och lite energi. Gurka och melon är härliga törstsläckare. Det finns 
många olika sorters gurkor. Slanggurka är vanligast hos oss. Västeråsgurka används till 
inläggningar. 
Squash kallas också zucchini (italienska) eller courgette (franska). 
Melon finns i många sorter och former. Frukterna innehåller en mängd små frön. 
Vattenmelon, honungsmelon och nätmelon är några vanliga sorter. Vattenmelonens vilda 
förfäder växer i torra delar av Afrika. 
Kål hör till de äldsta grönsakerna. Vitkål, rödkål och brysselkål har blad som sitter tätt ihop i 
ett huvud. De räknas även som bladgrönsaker. Blomkål och broccoli hör också till 
kålfamiljen. Där äter vi stjälken och blommorna. 
Kärnfrukter är t ex äpplen och päron. 
 
Lök ger maten extra smak och krydda. Det finns gul, röd och vit lök. Var och en har sin 
speciella egenskap. Schalottenlök och vitlök är många kockars favorit. Purjolöken har sin 
speciella form. Vitlöken är den allra nyttigaste löken, den innehåller rikligt med C-vitamin, 
kalium, kalcium och järn.   
Minigrönsaker skördas ofta som ”babygrönsaker”. De finns också speciellt framtagna små 
sorter som t ex cocktailtomater, miniblomkål, patisson (tallrikssquash) och minipaprika. 
Minigrönsakerna är dekorativa och används med fördel hela. 
Potatisen är vår mest älskade knöl, i Sverige är vi faktiskt världsmästare på att äta potatis. Vi 
äter ungefär 45 kilo per person och år. Under sina upptäcktsresor kom Christoffer Columbus 
till Sydamerika 1492. Där upptäckte han potatisen, en grön växt med giftiga röda bär och 
runda, ätbara rotknölar. Nästan 150 år senare, i mitten på sextonhundratalet började Olof 



 

 

Rudbeck odla potatis i Sverige. Sedan tog det ytterligare ca 150 år innan potatisen blev 
vardagsmat över hela landet. Det finns många olika sorters potatis. En del har en mjölig 
konsistens som passar bra till mos och gratäng. Andra är fastare och passar bäst till 
klyftpotatis. De vanligaste potatissorterna är Bintje, Magnum Bonum och King Edward. Blå 
Congo är en relativt ny sort som gjort sig känd för sin blå färg. Mandelpotatisen är en gammal 
välkänd favorit. Potatisen är känslig för ljus och bör förvaras mörkt och svalt. Man bör 
undvika att äta potatis som blivit grön. Om potatisen utsätts för solljus bildas ett giftigt ämne 
som kallas solanin. 
Rotfrukter är rotknölar som vi äter. Hit hör t ex morot, rödbeta, rädisa, kålrot, palsternacka, 
jordärtskocka, rotselleri, majrova, svartrot och pepparrot. 
Moroten är den populäraste rotfrukten i vårt land. Den är rik på fibrer, kolhydrater och 
karoten. Från början var morötterna klargula eller röda. Den gulröda färgen odlades fram i 
Holland på 1700-talet. Till skillnad från många andra frukter och grönsaker är moroten allra 
nyttigast tillagad. Det beror på att vi tillgodogör oss karotenet i moroten bättre då. 
Svartroten är lång och smal med svart skal. Köttet är ljust och innehåller en mjölksaft som 
mörknar snabbt. Därfär lägger man roten i kallt vatten med lite mjöl eller citronsaft när man 
skalat den. Svartrot kallas också fattigmanssparris. 
Stenfrukter är saftiga frukter med en hård kärna (sten) i mitten. Hit hör t ex plommon, persika, 
nektarin, körsbär och mango. Alla växer på träd. 
Stjälkgrönsaker kallas sådana grönsaker där vi äter stjälken. Hit hör t ex kronärtskocka, 
sparris och bladselleri. På kronärtskockan, som är en tistelväxt, är det blomknoppen på den 
höga stjälken som vi tar tillvara. 
Svamparna skiljer sig från andra växter genom att de saknar blad, klorofyll, blommor och 
rötter. Eftersom de saknar klorofyll får de hämta sin näring från existerande organiskt 
material. Champinjon är en av de få svampar som kan odlas i växthus, därför kan vi köpa den 
färsk året runt. Kantarellen är en av våra populäraste skogssvampar. 
Örtkryddor odlades förr av munkar i klosterträdgårdar. Färska örtkryddor doftar mycket och 
har ofta en annan smak än de torkade. Persilja, dill, basilika, vattenkrasse, citronmeliss, salvia, 
oregano och timjan är vanliga örtkryddor. 
Dill är en ettårig ört. Den används framför allt här i Norden som krydda till färsk potatis, 
gravlaxsås mmm. Krondillen har dekorativa blomställningar som vi t ex dekorerar kräftorna 
med. 
Persilja är en tvåårig planta som har sitt ursprung i Medelhavsområdet, där den växer vilt. Det 
finns både krusbladig (vanligast) och slätbladig persilja. 
 
Basilika, timjan och oregano är andra kryddväxter som vi hämtat från Medelhavsområdet. 
Gott till pasta, sallader, såser mm. Basilikan är ettårig i Sverige, de andra övervintrar i stora 
delar av vårt land. 
  
Familjen Citrus 
Citrusfrukter finns hela året. De skördas mogna och är mogna även om skalet 
skiftar i grönt. Citrusfrukter är viktiga C-vitaminkällor under vinterhalvåret. 
Apelsin odlas i alla världsdelar. Det finns både blonda och blodapelsiner. Trädet är 5–8 meter 
högt och frukten rund med tjockt skal. Importeras bl a från Spanien, Marocko, Israel, Italien 
och Sydafrika. Finns i butikerna året om med högsäsong november–april. 
Citronen är en gammal medicinal- och kryddväxt. Den kommer ursprungligen från trakten 
söder om Himalaya och var känd i Kina 500 år f Kr. Vi importerar citroner hela året från bl a 
Spanien, Turkiet och Argentina. Citron är en nyttig och god krydda. Genom att t ex använda 
citron till kött och fisk kan vi dra ner på salt och peppar. 
Clementin är en korsning mellan mandarin och pomerans. Nästan kärnfri. Säsong november– 



 

 

mars. 
Grapefrukt finns blond och röd. God till frukost eller förrätt. Importeras hela året. 
Kumquat är den minsta citrusfrukten. Man äter hela frukten, med skal. 
Lime växer i tropiska områden i bl a sydöstra Asien. Används som citron. 
Pomelo påminner om grapefrukt, men är inte så besk. Den är stor och päronformad med 
gulgrönt skal. 
Pomerans kallas också Sevilla-apelsiner. Används som krydda och i marmelad. 
Satsumas har ofta gröna skiftningar i skalet även när den är mogen. Säsong oktober–januari. 
Ugli lär vara en korsning mellan apelsin, grape och clementin med fult gröngult skal. 
Används på samma sätt som grapefrukt. 
 
Familjen Lök 
Lök odlas i nästan hela världen. I Kina odlades lök redan för 3 000 år sedan och i 
Egypten finns bilder på lök i pyramiderna. 
Gul lök kallas också kepalök och kommer ursprungligen från Centralasien. 
Knipplök är färsk, nyskördad gul eller röd lök som har blasten kvar. Äts rå i sallader och på 
smörgås eller kokas lätt och äts som primör med smör. 
Purjolöken är mildare och ser annorlunda ut mot andra lökar. Det är främst den vita delen av 
skaftet som används. För att få purjolöken vit har man kupat jorden runt den och därför kan 
det gömma sig sand inne i löken. 
Röd lök är saftigare och har mildare smak än den gula. Den är god att äta rå, på hamburgare, 
i sallader mm. 
Schalottenlök är en liten rund, mild lök som används flitigt i restaurangköken. God i grytor, 
såser mm. 
Silverlök är rund, mild, saftig och silvervit. Passar fint i sallader. 
Vitlök sägs jaga bort vampyrer, fästingar och förkylningar. Och den gör maten nyttigare och 
roligare. Pressad vitlök smakar starkare och beskare än hackad vitlök. Det beror på att det 
frigörs svavel när man pressar klyftan. 
  
 
 
Familjen Exotisk 
De exotiska frukterna odlas i Asien, Amerika, Sydamerika och Australien. 
Ananas härstammar från Sydamerika. Columbus fann den under sin andra resa år 1493.  
Nu importeras den bl a från Mellanamerika och Elfenbenskusten i Afrika. Plantan har 
meterlånga svärdliknande blad som växer i rosett. Frukten påminner om en stor kotte och 
består av en mängd bär som vuxit samman. Fruktköttet är saftigt med frisk, söt smak. 
Enklaste är att skära upp frukten i klyftor. Ananas finns också konserverad på burk. 
Bananen kommer ursprungligen från Sydostasien. Nu växer den i alla tropiska och 
subtropiska områden. Bananplantan är en ört som blir 4–10 m hög. Den ger frukt en gång och 
huggs sedan ned. Bananerna växer i stora klasar (stockar) och frukterna sitter samlade i 
grupper som kallas händer. Bananer skördas alltid gröna och omogna. De fraktas i båtar i ca 
+12° och får sedan mogna i speciella rum som håller viss temperatur och luftfuktighet. Mogna 
bananer har gult skal med små bruna prickar. När bananen är mogen har stärkelsen i 
fruktköttet omvandlats till olika sockerarter och fruktköttet är mjukt med fyllig smak. Bananer 
ska förvaras i rumstemperatur eller skafferi. Aldrig i kylskåp. Om bananer förvaras för kallt 
blir de grå i skalet och förlorar i smak. 
Kiwi kommer ursprungligen från Kina. Den kallas också kinesiskt krusbär eftersom den 
friska, syrliga smaken påminner lite om krusbär. Frukterna är ovala med brunt, ludet skal. De 
växer på långa rankor. Fruktköttet är klargrönt med små svarta kärnor. Man skalar frukten och 



 

 

skär den i skivor eller delar hela frukten mitt i tu och äter den med sked. Kiwi odlas bl a på 
Nya Zeeland. Därifrån har frukten fått namn efter landets nationalsymbol kiwifågeln. Numera 
odlas kiwi på många håll och vi importerar den från Italien och Nya Zeeland. Gott till 
mellanmål, efterrätt och tillsammans med ost, kött och fisk. 
Mango växer på stora träd i tropiska och subtropiska områden. Frukten kan vara grön, orange, 
röd eller skiftande i flera färger. Fruktköttet är gult, mjukt och saftigt. Smaken är frisk och 
fyllig. Man kan inte se på färgen om mangon är mogen utan får känna om den är lite mjuk. 
Dela frukten genom att skära på sidan om kärnan och ät med sked direkt ur skalhalvorna. 
Eller skala och skär fruktköttet i bitar. Mango importeras bl a från Afrika och Sydamerika. 
Papaya växer på ett palmliknande träd som odlas i alla tropiska länder. Vi importerar den från 
bl a Sydamerika och Afrika. Frukterna är ofta päronformade och har söt, aromatisk smak. Det 
tunna skalet är gulgrönt eller gulorange. Fruktköttet är orange, mjukt och saftigt. Mitt i 
frukten finns en hålighet fylld med svarta kärnor (vita om frukten inte är mogen). Man äter 
inte skalet och kärnorna. En mogen papaya känns mjuk vid lätt tryck. Dela frukten på 
längden, ta bort kärnorna och skär frukten i klyftor. Ät med sked direkt ur skalet eller skala 
och skär i bitar. Smaksätt gärna med några droppar citron, apelsin eller lime. Gott som 
mellanmål, efterrätt och som tillbehör till t ex kalla kötträtter. 
Passionsfrukten är en förvedad, flerårig klätterväxt som kan bli upp till 15 m lång. 
Blommorna är vit-violetta och doftar mycket gott. Därför används passionsväxter också som 
prydnadsväxt. Frukterna har tjockt skal och innehåller en mängd frön. Varje frö är omgivet av 
fruktkött. Man äter det geléaktiga fruktköttet och kärnorna. Smaken är frisk och syrlig. Det 
finns violetta och gula passionsfrukter. Den violetta är den vanligaste. Det är en liten klotrund 
frukt med buckligt violett eller purpurfärgat skal. Fruktköttet är gulgrönt. De gula 
passionsfrukterna är större och mer ovala. Man delar passionsfrukten och äter den med sked 
direkt ur skalet. Fruktköttet kan också skrapas ut och användas i sallader och desserter.  
Gott till ost, kött eller kyckling. Passionsfrukten kommer ursprungligen från Sydamerika. Den 
odlas idag i alla världsdelar. Vi importerar den från Afrika och Sydamerika. 
 
Physalis är en liten gul-orange, körsbärsliknande frukt som växer på 1–2 meter höga plantor. 
Frukten omsluts av ett ljusbrunt, papperstunt hölje. Man äter hela frukten som är saftig och 
mjuk med många små mjuka kärnor. Smaken är frisk, fyllig och litet syrlig. Kommer 
ursprungligen från Peru, importeras idag från bl a Sydamerika och Afrika. 
 
 
2. Hur växer jag?    
  
Många bär, frukter och grönsaker växer i Sverige. I växthus, trädgårdar, skogsgläntor och 
grönsaksland. Andra kommer långt bortifrån. Vi hittar dem färska, frysta, torkade, 
konserverade. I korg, burk och på flaska. Uppgiften syftar till att visa på sammanhang och 
väcka barnens intresse för hur frukter och grönsaker växer.   
 

• Hur växer olika frukter och grönsaker? 
• Vilka frukter och grönsaker växer i Sverige? 
• Vilka kommer långt bortifrån? Varifrån? 
• Vilka frukter och grönsaker kräver mycket vatten och var är det brist på vatten i 

världen? 
• Användning av växtskyddsmedel (besprutning) och vilka konsekvenser det får. 
• Vad betyder ekologiskt odlat?  
• Vad betyder ordet exotisk? Var ligger ”de exotiska länderna”? 
• Vilken del av växten är det som vi äter? 



 

 

• Några grönsaker är egentligen frukter. Vilka? 
• Potatisen är vår vanligaste knöl... Varför det? 
• På vilka olika sätt kan man laga och äta potatis? 
• Vad skulle barnen odla om de hade ett eget trädgårdsland? 

 
Är det skillnad på frukt och grönsaker? 
 
Frukter bildas ur en blomma. Efter pollination och befruktning, när delar av blomman och 
pistillen vissnat, växer fruktämnet. Tomater, gurka, paprika och avokado är botaniskt sett 
frukter, även om vi kallar dem grönsaker. De är inte lika söta som andra frukter. Många 
frukter växer på träd och buskar. 
Grönsaker är ofta delar (t ex roten, blomman) av tvååriga växter, som skördas redan efter den 
första växtsäsongen. 
 
Vilka delar äter vi på grönsakerna? 
 
Grönsaker brukar indelas i följande grupper: Blomma, frukt, frö, blad, förrådsknöl, 
stam/stjälk, lök och rot. Botaniskt sett hör de till olika familjer t ex lök, kål, sallad, baljväxter, 
gurkväxter m fl. 
Vad är det som vi äter? 
Roten: Morot, palsternacka, rädisa, rödbeta. Kallas rotsaker. 
Blad: Spenat, sallad, vitkål. 
Bladskaft: Bladselleri. 
Stam: Sparris. 
Stamknöl: Potatis. 
Uppsvälld bladbas: Lök, vitlök. 
Sidoknoppar: Brysselkål. 
Blomställning: Blomkål, broccoli. 
Frukterna: Tomat, paprika, avokado, gurka, squash, ärter. 
Läs mer om grönsaksfamiljerna på sidan 18. 
 
Etylen, en mognadsgas 
De flesta frukter och grönsaker fortsätter att mogna efter skörd. Många avger dessutom 
etylengas under mognaden. Tomater, äpplen, päron och plommon avger speciellt mycket av 
denna gas. Eftersom etylengas påskyndar mognaden bör man inte förvara sådana frukter till  
tillsammans med andra. Morötter, dill, blomkål, squash, gurka och purjolök är speciellt 
känsliga för etylengasen. De blir lätt gula och förlorar i smak i närheten av etylengas. 
Tips! Etylengasen kan också användas för att snabba på mognadsprocessen. En hård avokado 
mognar t ex snabbare om man lägger den med några äpplen i en påse i rumstemperatur. 
 
 
3. Varifrån kommer jag?   
 
Vi sätter ekologiska fotavtryck över hela jordklotet. Diskutera vad det innebär. Är det bra 
eller dåligt? Hur var det för 100 år sedan? När vi nu importerar avokado från Chile och Kiwi 
från Nya Zeeland, vilka konsekvenser får det? Lyft fram transporterna och jämför samtidigt 
att det är bra med att stödja utvecklingsländer. Hur kommer frukter/grönsaker till Sverige? 
Reflektera över miljöperspektiv och storskaligt kontra småskaligt.  



 

 

Kan det vara motiverat med flygtransport för småskalig odling och utveckling av fattiga delar 
av världen och delikatesser som äts som ”lördagsgodis”? Jordgubbar på vintern? Importerade 
äpplen när det finns svenska osv. 
 
Använd även denna uppgift för att inventera elevernas kunskaper om vad frukt och grönt 
heter på andra språk än Svenska.  
 
Varifrån kommer de exotiska frukterna? 
 
Banan – Costa Rica, Panama, Equador och Dominikanska republiken 
Apelsin – Spanien, Italien, Sydafrika, Marocko, Israel och Brasilien 
Physalis – Colombia 
Kiwi – Nya Zeeland, Italien 
Papaya – Brasilien och Mexico 
Mango – Brasilien och Mexico 
 
 
 
 
Vad kostar det? 
Jämfört med många andra matvaror är frukt och grönt både nyttigare och billigare. De dyraste 
frukterna och grönsakerna är de som kräver långa transporter i tempererad miljö. Hit hör t ex 
exotiska frukter som mango och papaya. Priset stiger även på vanliga frukter och grönsaker 
när det är dålig tillgång på grund av att skörden slår fel, inte säsong osv. 
 
Tips! Låt gärna barnen ta reda på och jämföra priser. Ibland anges priset per kilo, ibland per 
hekto. Gör barnen uppmärksamma på det. 
Hur mycket kostar till exempel ett kilo köttfärs, ett kilo äpplen, ett kilo smågodis osv. Vad är 
billigt och vad är dyrt? Vad är nyttigt och vad är onyttigt? 
 
 
4. Frukt och grönt året om 
 
Det är viktigt att få kännedom om vikten av att säsongsanpassa sitt användande av frukt och 
grönt. En säsongsanpassning av sitt val innebär en mindre miljöpåverkan. Diskutera 
begreppet säsongsanpassning. Varför äta säsongsanpassat? Kan eleven komplettera 
säsongskalendern på www.ica.se/klimat , Finns det något som aldrig är en säsongsprodukt? 
Finns det säsonger i andra delar av världen?  
 
Liten säsongskalender     
                           
Vinter (dec–mars) 
Frukt : Citrusfrukter (clementiner, apelsiner, mandariner).     
Grönsaker: Rotfrukter (kålrot, palsternacka,selleri, morötter). 
Vår (april–maj )  
Grönsaker: Sparris (vår och tidig sommar). 
Sommar (juni–aug)  
Frukt: Nektariner, persikor, jordgubbar, hallon, blåbär, körsbär, vattenmelon 
Grönsaker: Färskpotatis, primörer (t ex späda morötter och salladslök), blomkål, 
bönor, isbergssallad, tomater, gurka, spenat, dill, persilja. 
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Höst (sept–nov)  
Frukt: Plommon, päron, äpplen, satsumas.  
Grönsaker: Potatis, majs, svamp, brysselkål och andra kålsorter. 
 
 
 
 
5. Våra sinnen 
 
Vid valet av frukter/grönsaker i denna övning var observant på ev. allergier! 
 
Denna övning bygger på att skolan har möjlighet att köpa in ett antal vanliga 
frukter/grönsaker som läggs i 4-8 satser beroende på elevantal. Eleverna arbetar i grupp om 
upp till 4 elever i varje grupp. Varje grupp får minst 5 st olika frukter/grönsaker och får sedan 
instruktionen att sortera och motivera varför man sorterat just så, t.ex. efter färg, form, storlek, 
släktskap, säsong osv.  
 
Fortsätt övningen med att ställa frågan: Vilken ska bort? Vad skulle komplettera samlingen? 
Låt eleverna dokumentera sitt arbete i bild genom att rita eller fotografera.  
 
Alternativt låter du denna övning vara en hemuppgift, där eleven tar med sig sitt ifyllda 
protokoll tillbaka till skolan. Ett ytterligare alternativ eller komplement till sorteringsövningen 
kan vara att skolan köper in ett antal frukter/grönsaker som du innan lektionens början delar 
upp i mindre bitar. Låt sedan eleverna två och två göra en provsmakning med förbundna ögon 
och fylla i bifogat provsmakningsprotokoll. 
 
Smak, lukt, syn, känsel och hörsel 
 
Passa på att gå igenom sinnena. Diskutera om vi bara äter med munnen? Jämför elevernas 
associationer, upplever vi smak olika? Vad känner man igen och vad inte? Hur gör vi maten 
roligare för ögat, jfr. befintligt material på hemsidan i ”gör det roligare” på www.ica.se. 
Diskutera sedan andra faktorer som kvalité, pris och hur långt just denna frukten/grönsaken 
har transporterats. Är den miljömärkt? När är det säsong för de olika frukterna och 
grönsakerna man provat? 
 
Smaker som kan kännas på tungan: Surt, salt, beskt, sött och umami 
För att identifiera andra smaker krävs medhjälp av näsan. 
 
En sinnesövning: 
Blanda florsocker med lite kanel (utan att barnen ser). Hälften av barnen får knyta en sjal runt 
ögonen och hålla hårt för näsan. Uppmana barnen att känna efter vad det smakar! Den andra 
hälften får hjälpa sina kamrater att mata. Stoppa in en sked med kanelblandningen i munnen 
och smaka ordentligt utan att släppa taget om näsan. När de tror att de vet vad det är så 
släpper man taget.  
Resultat: När man håller för näsan smakar det bara sött men när man släpper taget om näsan 
kommer smaken av kanel. Egentligen är inte kanel en smak utan en doft. Övningen visar hr 
sinnena är beroende av varandra för upplevelsen av bl a smaken. 
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Allergi och överkänslighet 
 
Ungefär vart tionde barn och lika många vuxna uppger att de är allergiska mot något i maten. 
Man skiljer på allergi, intolerans och överkänslighet. Vid allergi är det immunförsvaret som 
reagerar vilket är den allvarligaste formen av överkänslighet. Intolerans beror ofta på en 
enzymbrist som gör att kroppen inte kan bryta ner vissa 
ämnen. Överkänslig kan man t ex vara mot färgämnen och konserveringsmedel. Många barn 
får utslag och rodnad runt munnen av citrusfrukter och tomater. 
De vanligaste livsmedelsallergierna bland barn och unga gäller mjölkprotein, gluten, ägg, soja 
och nötter. Vid björkpollenallergi är det vanligt att man inte tål nötter, äpplen, päron, kiwi, 
jordgubbar, morötter och stenfrukter (t ex körsbär, nektariner, persikor och plommon). 
Visste du att: De små prickarna utanpå jordgubbarna är pyttesmå nötter? 
 
 
Doftande kryddgrönt 
 
Vitlök, timjan, basilika, oregano, salvia, citronmeliss, mynta, persilja, dill, koriander, 
gräslök... Många kryddväxter trivs bra i en kruka i fönstret. Prova att odla i klassrummet och 
låt barnen nypa av ett blad, lukta och smaka. 
Grönskande vitlök! Pilla ner några vitlöksklyftor så att toppen på klyftan tittar upp ur jorden. 
Sätt krukan i fönstret och vattna lite varannan dag. Efter några veckor kan ni klippa och 
provsmaka de gröna vitlöksdoftande bladen. 
Liten kärna växer och gror. Citron, apelsin, grapefrukt, kiwi, paprika, avokado... En del 
kärnor förvandlas snabbt till spirande grönska. Andra är mer svårflirtade. Prova er fram. 
Så och grodda. Krasse, alfalfa och solros är lättodlade och ger goda groddar. Låt gärna barnen 
provsmaka groddarna i klassrummet. 
Grönskande toppar på fat. Morötter, palsternacka, rödbeta, kålrot... Skär av en centimeter av 
toppen där blasten suttit. Ställ topparna på ett fat med lite vatten och se hur en miniatyrskog 
växer fram. 
Grönt på glas. Sätt en stor röd eller gul lök i en glasburk eller ett hyacintglas. Löken ska vara 
större än burköppningen så att den kan vila på kanten. Fyll burken med vatten nästan ända 
upp till löken. När rötterna söker sig till vattnet spirar grönskan. 
Torka! Kan alla frukter och grönsaker torkas? Vad händer och varför blir det så? Prova t ex 
att torka gurka, tomat, paprika, äpple, jordgubbar och druvor. 
 
Potatisen är en populär knöl. Det är rotknölen som vi äter. Bintje, Magnum Bonum, King 
Edward, Blå Congo och mandelpotatis är några exempel på potatissorter. En del är mjöliga 
och passar bra till mos och gratäng. Andra är fastare och passar bra till klyftpotatis. 
Tips! Gillar du potatismos? Blanda i spenat eller en burk tomater så får du grönt eller rosa 
mos. Med Blå Congo kan du laga blått potatismos. 
 
 
 
 
 
 


