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Rotsaksgruppen:

1       

2       

3        

4        

5       

6        

7       

8       

Potatisgruppen:

9       

10       

11       

12         

13       

Kålgruppen:

14        

15        

16        

17        

18        

19       

20              

Bladgrönsaksgruppen:  

21        

22       

23       

24        

25       

Lökgruppen:  

26        

27        

28        

29        

30        

Grönsaksfruktgruppen:   

31        

32        

33        

34        

35        

36        

Gurkväxtgruppen:   

37        

38       

39        

Böngruppen:

40        

41        

42        

Tomatgruppen:

43        

44        

45        

46       

Blandatgruppen:

47        

48        

49        

50        

51        

Melongruppen:

52        

53    

54    

55    

56    

57       

Citrusgruppen:

58        

59         

60        

61        

62        

63        

64        

65        

Kärnfruktgruppen:

66        

67        

68        

69        

Stenfruktgruppen:

70        

71        

72        

73        

74        

Druvgruppen:

75       

76        

77        

Exotiska fruktgruppen:

78        

79        

80       

81        

82       

83        

84        

85        

Bärgruppen:

86        

87        

88       

89        

90        

91        

92        

93        

Kryddväxtgruppen:

94        

95        

96        

97        

98        

99        

100        

101        

Svampgruppen:

102       

103        

Åk 5 • Kompis med kroppen     Namn:

Frukter och grönsaker kan delas in i olika grupper. Det finns kålväxter, lökväxter, citrusfrukter 
och många andra. Ofta namnges gruppen efter hur de växer eller hur de ser ut. Titta på 
frukt- och grönsaksaffischen och skriv namnet vid rätt siffra.  
Börja med de två röda/fetstilta, de andra gör du i mån av tid.

Känner du igen mig?
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Vad åt du i morse?
Sätt en ring runt de ord som fanns i din frukost.

Åt du något annat?

G R Ö T F L I N G O R M J Ö L K F I L 
Y O G H U R T T E C H O K L A D J U I C E 
Ä P P L E B A N A N A P E L S I N 
K I W I H A L L O N L I N G O N 
G U R K A T O M A T M O R O T 
P A P R I K A K R A S S E
B R Ö D O S T S K I N K A
L E V E R P A S T E J K A V I A R Ä G G

Har du märkt att du blir piggare när du ätit mellanmål?  
Se till att få i dig någon frukt eller grönsak vid varje mellis!

Pussgurka 
och paprika!

Äpple är gott på 
mackan.

Mellis mellan målen

Kompisuppgift 
Diskutera med en 
kompis. Vad äter ni till 
frukost? Varför är det 
viktigt att äta frukost? 
Vad gör man om man 
har svårt att äta tidigt 
på morgonen?

Frukt + yoghurt
+ müsli = energikick.

Hitta på en smaskig macka! 
Mosad avokado eller banan? Skivor av äpple, päron, persika 
eller kiwi? Vad lägger du på din fruktiga macka?

Bästa frukostflingorna!
Blanda små knäckebröd- 
bitar med bitar av frukt.

Vad sätter du  
i din äggkopp?

God frukost gör en bra dag!
När du vaknar efter en lång natts sömn är kroppen tom. Tom på mat 
och näring. Frukost är alltså jätteviktigt, och vad du stoppar i munnen 
spelar också stor roll.

Kompisuppgift
Diskutera med en kompis. 
Vad äter ni till mellanmål? 
Varför är det bra att ha 
fruktstund i skolan?

Utmana varandra!
Våga prova en ny grönsak från  
salladsbuffén vid skollunchen!
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Ät minst 500 g frukt och grönsaker varje dag. Då får du i dig massor av 
nyttigheter: fibrer som mättar och är bra för magen, vitaminer och 
mineraler som skyddar dig mot sjukdomar och gör dig pigg och glad.
Glöm inte att röra på dig också – minst en timme per dag!

Så här kan 5 om dan se ut: 

Så här kan en dagbok se ut: Skriv eller rita. Ringa sedan in frukterna och grönsakerna du åt igår.

+ + + +

5 om dan gör kroppen glad

Fiskpinnar med potatis,
morötter och pizzasallad.

Gröt med banan och
mjölk. Macka med

mjukost och tomat.
Måndag

Min dag

Päron Äpple
Wokad kyckling och 

grönsaker med nudlar 
och vindruvor

Hoppat 
hopprep

Dag Frukost Mellis Lunch Mellis Middag/Kvällsmål Rörelse

När ska vi äta och...?
Vilken tid brukar du äta? Och när sover du? När rör du på dig? 
Rita av symbolerna för mat, sömn och motion på tidsaxeln. 
Jämför med en kompis. 

Mat Sömn Motion

06  07  08  09  10   11    12    13   14   15    16   17    18   19   20   21  22 39

8
7

4
56

2
11211

10

39

8
7

4
56

2
11211

10

Psst! Du kan rita in både 
mat och motion flera gånger 
på tidsaxeln.
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Tanka kroppen med energi
Mat är kroppens bränsle. Precis som bilen behöver tankas för 
att den ska gå att köra behöver du tanka din kropp med energi. 
Om du inte ätit på länge kan du bli både sur och arg. 

Hur blir ditt humör när du inte ätit på länge?

Pigg av paprika?
Du behöver energi för att orka tänka, springa och leka. Fyll på 
med jämna mellanrum så orkar du längre. Det är bland annat 
därför mellanmål är så bra.

Vilken frukt eller grönsak gör dig pigg? Varför?

Brukar du träna efter skolan?
Ju mer du rör på dig desto viktigare är det att du äter bra. Ska du 
idrotta direkt efter skolan kan det vara bra att ha med sig en 
banan eller några morotsstavar i skolväskan att äta innan.

Rita ett bra mellanmål som du kan ha i väskan.

Leta efter nyckelhålet på 
förpackningarna när du 
handlar mat. Det betyder 
hälsosam och bra energi!
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Vill du bli smart, snabb och pigg? 
Genom att äta bra, röra på sig och sova ordentligt får du energi att 
göra mycket mer!

Maten
Kroppen är som en motor. För att du ska må bra behöver du tanka 
energi fem gånger per dag. Frukost, lunch, middag och ett par 
mellanmål. Vill du vara kompis med kroppen? Då ska du äta frukt  
och grönsaker varje gång du äter!

Motionen
Att röra på sig är viktigt för både ditt skelett, ditt hjärta och för att du ska 
hålla dig frisk. Dessutom sover du bättre när du rör på dig regelbundet, 
vilket gör dig piggare på dagarna! Minst en timme per dag bör du röra på 
dig och minst två gånger i veckan göra något som du blir svettig av.

Tips för mer rörelse: 
• Ta vara på all slags vardagsmotion! Gå eller cykla, ta trappan istället för 

hissen och var mycket utomhus.
• Kliv av en station tidigare om du åker tåg eller buss. Gärna varje dag!
• Se till att komma ut på helgerna, då har man oftast mer tid att röra på sig.  
• Att städa rummet är också motion…
• Skriv dagbok. Man blir mer motiverad att röra sig mer när man ser vad 

man gjort!
• Ta paus och rör på dig ibland när du sitter länge framför datorn.  

Kanske gå ut och hoppa hopprep eller spela fotboll?

Sköt om dig och må bra!

Mitt bästa må-bra-tips!
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Proffsens bästa kompis-tips för att må bra: 
1. Ät 5 gånger om dagen. Frukost, lunch, middag och två mellanmål  
 jämnt fördelat över dagen.

2. Ät mycket frukt och grönsaker varje gång du äter. 5 om dan!

3. Ät inte för mycket socker.

4. Godis, chips och läsk är OK en dag i veckan.

5. Rör på dig. Gärna ute och minst en timme varje dag. Lek, gå, hoppa,  
 spring, cykla och hitta på roliga aktiviteter.

6. Gå och lägg dig i tid.

Vilket tips vill du testa? Varför? Sömnen
Det är jätteviktigt att sova ordentligt för att kroppen och hjärnan ska få 
återhämta sig. När du sover aktiveras immunförsvaret och tillväxthormon 
utsöndras, så att du växer. Hjärnan bearbetar intryck och vilar sig för att 
du ska få ny koncentrationsförmåga.

Tips för bättre sömn:
• Gå och lägg dig och gå upp vid ungefär samma tider varje dag.
• Om du är väldigt trött på dagen, vila gärna en stund, men sov inte  

längre än en halvtimme.
• Försök att varva ner utan TV eller dator sent på kvällen. Många intryck 

från våra skärmar aktiverar hjärnan så det är svårt att somna.
• Rör på dig! De som motionerar regelbundet sover bättre.
• Ät och drick inte sent på kvällen, särskilt inte söta drycker.
• Ha mörkt och tyst i sovrummet.
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6. Butiken
I butiken ska maten förvaras och säljas på ett 
praktiskt och smart sätt. Kyl- och frysdiskar 
påverkar klimatet eftersom de kräver elektricitet. 
Genom att sätta på dörrar och lock på kyl och 
frysdiskar så minskas energiförbrukningen och 
därmed klimatpåverkan.

5. Transporter
Maten transporteras ofta i flera omgångar under sin 
väg till matbordet. Känsliga produkter med kort 
hållbarhet kan behöva flygas medan exempelvis 
konservburkar kan transporteras med båt. 
Transporter med flyg påverkar klimatet i större 
utsträckning än tåg- och båttransporter.

1. Odling och uppfödning
Matens resa startar ofta på en åker där det odlas 
spannmål eller på en odling av grönsaker eller frukt.  
Det går åt mycket energi för att driva jordbruksmaskiner, 
framställa konstgödsel, värma upp växthus och för att 
producera foder till djuren. Odlingen och uppfödningen 
är oftast den del av matens resa som påverkar klimatet 
och miljön mest.

2. Förädling
Råvarorna vidareförädlas i fabriker till exempelvis 
bröd, smör och korv. Grönsaker, frukter och bär 
tvättas och packas. Beroende på vilken energi som 
används och hur mycket som behövs för att driva 
maskinerna påverkas klimatet olika mycket. 

3. Förpackningar
Maten läggs i olika sorters förpackningar för att den 
ska bevaras och inte förstöras. För stora och tunga 
förpackningar gör att klimatpåverkan blir onödigt 
stor vid exempelvis transporter. För tunna och dåliga 
förpackningar gör att maten snabbt blir dålig och 
måste slängas i onödan. Det är bra om 
förpackningsmaterialet är lätt att återvinna. 

Från jord till bord – matens resa
Den mat vi äter kommer både från Sverige och andra delar av världen. Flera matvaror kan inte 
odlas i Sverige som exempelvis ris och bananer. Andra varor importeras under en viss tid eftersom 
säsongerna växlar på jordklotet. Maten påverkar miljön och klimatet under sin resa från jord till 
bord. Det går att välja mat som är bra för dig och miljön - ofta är det samma matvaror!

fortsättning på nästa sida

4. Lagring
Maten kan lagras både hos tillverkaren och hos 
distributören. Ofta lagras maten flera gånger om 
den ska transporteras från andra sidan jorden. När 
maten förvaras på lager påverkas klimatet främst av 
hur mycket el som går åt till att värma upp eller kyla 
ned lokalerna. 
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7. Hemma
Till slut hamnar maten på våra köksbord. Ofta åker 
vi bil till matbutiken för att handla, vilket också 
bidrar till matens klimatpåverkan. Genom att ta 
hand om maten på rätt sätt och att äta upp den kan 
vi minska klimatpåverkan av den mat vi köper hem. 
Den mat som slängs har rest i onödan!

8. Bra för mig - bra för miljön
Både du och miljön mår bra av mer frukt och grönt 
på tallriken! Genom att äta mer frukt och grönsaker 
samt minska avfallet kan vi på ett enkelt sätt minska 
miljöpåverkan från maten och samtidigt må bättre! 

Hur kommer jag till Sverige?
Rita in frukt och grönsakerna vid rätt land 
och hur de kommer till Sverige.

Från jord till bord – matens resa
fortsättning – 

Länder: 
Dominikanska Rep
Spanien
Nya zeeland
Ecuador 
Italien
Kina 

Frukt/Grönsaker
Kiwi
Banan 
Broccoli 
Ingefära 
Apelsin
Druvor 

Transportsätt
Båt
Lastbil
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Tåliga frukter och grönsaker:

Vad innebär närproducerat?

Närproducerat, ekologiskt och säsong - vad är det?
Ekologisk mat
Ekologisk mat odlas och föds upp med stor hänsyn till miljön och djurens 
välfärd. Det används inget konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel  
och tanken är att all näring och allt avfall ska cirkulera, ett så kallat kretslopp. 

Vilka märkningar finns för att visa ett en vara är ekologisk?

Säsong
När det är säsong för en frukt eller grönsak smakar de som bäst! I Sverige är det 
säsong för jordgubbar mitt i sommaren. Då odlas de på friland med solen som 
energikälla. På vintern är det smart att äta tåliga frukter och grönsaker eller frysta 
eftersom de innehåller samma nyttigheter som de färska. Frysta 
frukter, bär och grönsaker skördas och fryses ner när det är  
säsong för dem. När är det säsong för citrusfrukter från Spanien?

För inte så länge sedan var flertalet människor i Sverige lantbrukare. Man odlade 
och åt det som fanns i närheten. Numera bor de flesta i städer och köper sin 
mat i affärer. En del efterfrågar mat som är odlad i närheten av där man bor.  
Det är också roligt att kunna besöka platsen där frukten och grönsakerna odlas!

Vad kan odlas i närheten där du bor?

Med tåliga grönsaker menas tåliga för främst transport och lagring så att vi kan 
äta t ex svenska äpplen en stor del av vintern. 

Utmaning hemmavid!
Prata om vilka grönsaker ni ätit under dagen!  
Utmana alla att prova något nytt nästa dag – följ upp!
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Fundera på frågorna nedan och skriv dina svar till höger.

1. Varför ska du undvika att slänga mat?
2. Hur kan du minska ditt matsvinn?
3. Hur kan du förlänga matens livslängd? 
4.  Ge exempel på vad du kan göra med frukter och  

grönsaker som inte ser så fina ut?

Diskutera i klassen
När alla är klara, diskutera era svar i klassen!

Maten du slänger
1.

2.

3.

4.

Frys in frukt och grönt. Hur?
Frukt och bär kan frysas in, men frukt måste först 
delas i mindre bitar. I frysen håller bär, frukter och 
grönsaker ett år eller mer. Eftersom bakterier inte 
kan växa i frysen blir gammal mat inte farlig, 
däremot kan den torka ut och så småningom 
tappa i smak och konsistens.

Skala och skiva 
bananen innan du 
lägger den i frysen


