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Vilka känslor kan ett glas mjölk väcka?

Trots att vi har druckit mjölk i Norden i mer än 5000 år 
har människor olika sätt att se på mjölk. Många åsikter om 
mjölk baseras på myter istället för på fakta.
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Stämmer det att korna pruttar så 
 mycket att miljön förstörs?

Det stämmer att kor rapar metangas, vilket påverkar klimatet 
negativt. Många tror att mjölk har större klimatpåverkan än 
andra drycker. Men det beror på hur man mäter. Produktionen av 
läsk påverkar miljön negativt utan att bidra med någon näring. 
Mjölk däremot är full med näring. Därför kan man säga att 
mjölk ger mycket näring i förhållande till sin klimatpåverkan.
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Varför är källkritik viktigt? 

Liksom i andra frågor där människor tycker olika, så är det 
viktigt att ta reda på vem och varför någon säger en viss sak. 
Ibland är det lätt att veta vem man kan lita på och ibland är det 
svårt att avgöra. Ett bra råd är att vända sig till en myndighet. 
Myndigheter har i sitt uppdrag att vara objektiva och sakliga.
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Vad vet myndigheter om mjölk?

MYNDIGHET

Myndigheten Livsmedelsverket är Sveriges expertmyndighet på 
mat. De arbetar för att vi ska äta mat som är bra för oss 
på olika sätt. Om du har frågor om mat, så kan du vända 
dig till Livsmedelsverket.

Jordbruksverket är Sveriges expertmyndighet på hur mjölk 
produceras. Om du har frågor om jordbruk och mjölk produktion 
kan du vända dig till dem.



6Sant & osant om mjölk

Diskutera källkritik
En fråga kan skildras på olika sätt beroende på vilka intressen eller utgångspunkter 
avsändaren har. Vissa är för, vissa är emot. Båda parter tycker att de har rätt. 

Diskutera:

• Hur vet man vem som har rätt?

• Finns det en objektiv sanning?

• Hur bra är media som källa?

• Vilka risker finns det med internet som källa?

Att tänka på när du googlar

• Värdera vilka sidor som kommer upp.

• Värdera vem som är avsändare.

• Hur många sidor är betalda sökträffar?

• Hur många sidor är rena annonser?

• Vad är en nyhet?

• Vad är en köpt nyhet?

 
En sökmotor, till exempel Google, visar sökresultat som bland annat beror på var 
du är och vilka länkar du har klickat på tidigare. Under sökmotorns inställningar kan 
du till viss del påverka sökmotorns sökalgoritm (en metod som styr en sökmotors 
sökresultat) och därmed vilka sökresultat du får fram.

Undersök
I Sverige serverar man mjölk till skolmaten i 99 procent av Sveriges kommuner. I 
skolorna serverar man även vatten som ett alternativ till mjölken. Men så är det inte i 
alla länder. Det finns länder där man även serverar juice, eller till och med läsk, till maten. 

Nu ska ni få arbeta med att ta reda på näringsinnehållet i mjölk, läsk och juice.
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Energi (Kcal/Kj) Protein Vitamin D Kalcium Vitamin B12 Vitamin C

1 dl mellanmjölk

1 dl läsk

1 dl apelsinjuice

1 dl vatten

Diskutera

• Vilka är nackdelarna med att dricka läsk istället för mjölk?

• Varför behöver kroppen vitamin D och kalcium?

• Varför behöver kroppen vitamin C?

• Du behöver energi (kalorier) och näring för att orka med skoldagen. Från vilka 
livsmedel bör energin och näringen komma?
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Fakta om mjölk
Ett bra sätt att tänka kring matens miljöpåverkan är att utgå från näringsinnehållet. 

Ett exempel:

En påse skumgodis innehåller ingen näring medan en fläskkotlett innehåller 
mycket näring. Båda har lika stor klimatpåverkan. Med tanke på näringsinnehåll har 
skumgodis en helt onödig miljöpåverkan.

Matproduktion kan påverka miljön både positivt och negativt

De flesta har hört att kor rapar och pruttar så mycket att miljön påverkas. Men 
samtidigt håller kor hagar och andra marker öppna genom att de äter gräs och 
andra växter. Det är bra för den biologiska mångfalden. Om inte korna betade skulle 
markerna växa igen.  Tack vare att korna betar kan alltså många arter av växter, fåglar 
och insekter leva där.

Näringsinnehållet är viktigt

Mjölk är mycket näringsrikt och innehåller mer näring än juice, läsk och vatten. Ser 
man bara till klimatpåverkan från produktionen har mjölk högre utsläpp än läsk. Men 
att ersätta mjölk med läsk är en dålig idé, både med tanke på näring och miljö.

Därför är det bra att välja mat som påverkar miljön negativt i så liten utsträckning 
som möjligt och samtidigt ger så mycket näring som möjligt.

Miljöklokt

Mjölk är den dryck som ger mest näring i relation till sin klimatpåverkan1. Dessutom 
kommer mjölken från kor som äter gräs och får gå ute och beta. Kor omvandlar 
gräs som vi människor inte kan äta till näringsrik mat2. Detta bidrar till öppna 
landskap och biologisk mångfald, alltså ett rikt växt- och djurliv. Svensk mjölk är också 
närproducerad, eftersom det finns mjölkproduktion över hela landet. 

Svensk mjölk är med andra ord miljöklokt.

Livsmedelsverket
Läs mer på Livsmedelsverket om mjölk.

1. A. Smedman m.fl. Food Nutr Res. 2010 Aug 23;54   |   2. C. Swensson m.fl. J Sci Food Agric. 2017;97:4890-4897

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/mjolk-och-mejeriprodukter
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Koppling till kursplaner årskurs 1-3

HKK

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de 
påverkar miljö och hälsa.

• Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Samhällskunskap

• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och 
mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Svenska

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 
textens form och innehåll.

• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Koppling till kursplaner årskurs 4-6

Biologi

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en 
hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och 
rening av vatten och luft.

• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i 
faktatexter och tidningsartiklar.
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HKK

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de 
påverkar miljö och hälsa.

• Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Samhällskunskap

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt 
förhållningssätt.

Svenska

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 
texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 
förhållningssätt.
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PSST!Hjärta mjölk vänder sig till dig 

som arbetar med barn och mat, på 

förskola och skola eller inom om-

rådena mat, hälsa och miljö.Vi ses på hjärtamjölk.se!
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https://www.mjolk.se/

