
Skolworkshop:
Mat och hållbar utveckling
Mat och hållbar utveckling är en
workshop där eleverna guidas ge-
nom en två timmar lång resa där
de lär sig om hur våra matvanor
påverkar klimatet, miljön, rätten till
mat och vatten, djuren och vår hälsa.

Workshoppen omfattar 2 lektionstimmar
och passar för åk 9, gymnasiet och
folkhögskolor. Workshoppen inkluderar
flera övningar, där eleverna får disku-
tera klimatförändringarna och andra
hållbarhetsproblem och vad vi kan göra

åt dem, med fokus på matens påverkan.

Workshopen kan ges under en dubbel-
timme eller vara del av en temadag. Vi
är flexibla och kan anpassa längd och
innehåll efter önskemål.

Verksamheten stöttas av Konsument-
verket och vi kan därför erbjuda works-
hopen till ett mycket förmånligt pris. Kon-
takta oss för mer information och bok-
ning via mejl skolinfo@smmi.se eller
telefon 073-959 00 87.
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Mer om workshoppen
Workshoppen leds av personer som är
aktiva i miljörörelsen och syftar till att skapa
engagemang hos eleverna. Våra ledare är
utbildade i ett professionellt och faktaba-
serat sätt att tala om hållbarhetsfrågor och
använder en pedagogik vars syfte är att
använda den kunskap eleverna redan har.

Eleverna engageras genom bland annat
värderingsövningar, där de själva får formu-
lera sina tankar kring frågorna.

För att materialet ska vara lätt att ta till sig
använder vi under workshoppen en kombi-
nation av bildspel, filmklipp, berättande och
övningar.

Workshoppen är uppdelad på fyra teman:
mat och miljö, hälsa, global rättvisa och
djurrätt. Som en röd tråd löper diskussionen
om rättvisa och hållbarhet och hur dessa
begrepp kan tolkas och användas.

• • • • • • • • • •

Är du lärare?

Hör av dig till skolinfo@smmi.se eller
073-959 00 87 för mer information och
bokning!

Du kan också läsa mer på vår webb-
plats: smmi.se/skolworkshop.

Är du elev?

Prata med din lärare och tipsa om oss!

Svensk mat- och miljöinformation är en
ideell förening som informerar om ma-
tens miljöpåverkan och arbetar för en
hållbar livsmedelssektor.
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