Exempel från: Håll Sverige Rent. Inspirerat av Ann Christine (lärare i Hem- och konsumentkunskap, Linköping)

Vilka ingredienser väljer du?
Vilket mjöl och socker väljer eleverna och varför? Här får eleverna göra medvetna val
utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Beskrivning
I Hem- och konsumentkunskapen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument utifrån perspektivet hållbar
utveckling. Ett fiffigt sätt att göra detta är att låta eleverna göra val även under
lektionerna. Gör en affär när ni ska baka!
Läraren förbereder en ”affär” med olika sorters mjöl, socker, bakplåtspapper m.m. Försök
att få en stor variation med både närproducerat, ekologiskt, fairtrade, och varken eller.
Märk också upp varorna med pris (utgå från priserna i en vanlig mataffär). Den här
”affären” kan ni sedan ta fram varje gång ni ska baka.
Börja med att prata med eleverna om vad närproducerat, ekologiskt och fairtrade
innebär (om ni inte redan gjort det). Prata också om ekonomiska aspekter. Att det kanske
inte alltid är möjligt att välja det bästa ur social- eller miljösynpunkt. Låt också eleverna
fundera på när bakplåtspapper behövs. Ibland kanske det går lika bra utan.

Tre vanliga märkningar inom miljö och hållbarhet
EU:s ekomärke är den europeiska märkningen för ekologiska produktion. Ekologisk
produktion innebär bland annat förbud mot konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och
GMO. Djur i ekologisk produktion får ekologiskt foder.
KRAVs kriterier bygger på EUs regler för ekologisk produktion men har också
tilläggskriterier för bland annat grisskötsel, större tillgång till bete samt kriterier som tar
hänsyn till sociala aspekter och klimatet.
Kriterierna för Fairtrade omfattar arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i
utvecklingsländer genom exempelvis krav för högre löner och ett minimipris som
överstiger produktionskostnaden.

Beskrivningen av upplägget fortsätter på nästa sida.

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!

Länktips
• På konsumentverkets vägledningssida www.hallakonsument.se finns samlad
information om miljömärkningar. Länk: https://www.hallakonsument.se/miljo-ochhallbarhet/handla-hallbart/markningsguiden/
• Livsmedelsverket berättar om ekologisk mat och miljösmarta matval här:
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1
• Information om KRAV hittar ni här: http://www.krav.se/krav-markningen
• Information om EU:s ekomärke hittar ni här:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sv
• Filmer från Fairtrade hittar ni här: http://fairtrade.se/resursbank/resurs/filmer

Dags att baka!
Nu är det dags att baka och eleverna får
välja varor i ”affären”. Ge eleverna en
budget som gör att de inte alltid kan välja
de dyraste varorna. Låt eleverna motivera
sina val i anslutning till köpet eller när det
är dags för att provsmaka bakverket.

Tips på diskussionsfrågor:
• Vilka varor valde ni och varför?
• Vilka för- och nackdelar finns det med
de olika varorna?
• Vilka varor skulle ni ha valt om ni haft
obegränsat med pengar?

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!

