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Familjen Gräslund
Det här är den fantastiska familjen Gräslund. Det bästa de vet i hela världen är mat. 
Men det blir inte alltid som de tänkt sig, som vi får se i den här berättelsen.

Jag är 
farmor och 

heter Gunbritt 
Gräslund. 

Jag heter 
Pella Gräslund, 

jag är 9 år.

Jag heter Algot 
Gräslund och är 
13 år gammal. 

Jag har autism. 
Det gör att jag 
kan vara känslig 
för  starka ljud. 
Därför har jag 
ofta mina hör-
lurar på mig.
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Hej! Jag heter 
Sven Gräslund, 
och är pappa.



Det är fredagskväll hos familjen Gräslund. Mamma Eva Gräslund är 
på affärsresa. Men barnen Pella och Algot är hemma.

Jag hoppas ni ska 
tycka om lasagnen, 
jag har lagat den i 

mitt anletes svett!

Vad menar du 
pappa? Är det din 
svett i lasagnen?

Haha, Algot,
jag menar inte 

bokstavligt!
Man säger så när 

man har
 ansträngt
sig bara. 

Dessutom har farmor Gunbritt kommit förbi. Och pappa Sven Gräslund 
har gått tidigt från jobbet för att laga en riktigt god vegetarisk lasagne.



Snart glufsar hela familjen Gräslund i sig lasagne så 
det stänker. Men så är det också väldigt gott. 

farmor, visst är de knapriga 
kanterna på lasagnen godast?

verkligen, 
det var därför 
jag tog med mig 
mina starkaste 

löständer!

Pappa, 
snälla kan 
jag få en 
portion 
till?

men Pella!
det här är din 
fjärde portion. 

Inte ens du brukar 
äta så här mycket!

Jo … men jag 
är så hungrig 

bara, för jag åt 
inget i skolan 

idag …

Tyckte du inte om 
maten? Man måste äta 
en ordentlig lunch om 
man ska orka med hela 

skoldagen!

Jo, jag tyckte om 
den, men …



“... på lunchen idag gick Lea, Assad och jag 
som vanligt till matsalen ihop.”

Undrar vad det blir till 
lunch? jag är jättehungrig!

jag också!

Åh nej!
Tomat-
soppa!

Hurra!
Jag älskar 
tomatsoppa!

Jag ska ta en till 
portion så fort 
jag är klar med 

den här!

Lea, ska du 
bara äta en 

knäckemacka med 
rivna morötter?

Ja, för jag 
är faktiskt 
allergisk 
mot soppa.

“Men så fort jag skulle börja äta kom 
några barn som bråkade om en smörgås.”

Meh ge hit 
mackan då!

Ta den om 
du kan då!

Hallå jag 
försöker 
faktiskt 
äta här.

“Och när bråket var slut
så började Lea visa en bok om 
livet på savannen.”

Kolla, han jagar 
en gasell, visst 
ser den god ut?

Va?! Det kan man väl inte vara?



Är det ingen ordning och 
reda i skolan nu för tiden? 
Mat är ju det viktigaste 

som finns i livet!

Du då Gunbritt, 
har du ätit en 

gammal
hederlig lunch 
på ditt boende 

idag?

Ja … inte 
riktigt …

”Det var rotmos och korv till 
lunch som jag tycker så mycket om.”

“Men så ställde de fram efterrätten samtidigt som 
korven. Jag blev alldeles förvirrad och visste inte 
var jag skulle börja. så jag åt ingenting.” 

“när jag gick tillbaka 
till rummet var jag 
fortfarande hungrig ...”

Och hux flux var 
lunchrasten slut och 
jag hade knappt fått i 
mig någon soppa alls!



pappa, 
SKa du 

fråga vad 
Algot 
ätit?

Nej, Algot är ju 
känslig för kryddor, 
så han får nästan 
alltid pannkakor

 i skolan.

Va?

Efter middagen står Sven Gräslund 
och diskar. Han har fått sig en riktig 
tankeställare.

Det här är inte 
bra. Man måste 

få äta bra 
måltider. 

Den helgen är Algot Gräslund på 
korttidsboende eftersom han har 
särskilda behov. På söndag efter-
middag kommer han tillbaka.

Hallå Algot, 
välkommen 

hem!

Va?
Hur har du 
haft det på 
kortis? Var 
det bra?

Ja, det var bra 
men alltså jag 

blev så himla arg 
på en grej …

Det var tur 
att du bjöd hit 
mig sven, så jag 
fick lite mat i 

magen ...!



“Alltså på lördagen var vi på utflykt till
Gripsholms slott och kollade på de där gamla 
kanonerna Galten och Suggan. Det var kul.”

Men sen när vi kom 
tillbaka till kortis så 

var det tacos …!

Vad bra Algot, 
det är ju din 
favoritmat!

“Ja, fast det var en ny 
kille i personalen, och 
han hade gjort mina 
tacos i förväg!”

“Alltså, det tog mig 
säkert en timme att 
plocka isär alla mina 
tacos och sortera 
alla tillbehören så 
att jag kunde äta dem 
var och en för sig! ”

Jag blir så himla sur alltså. Det blir alltid massa 
missförstånd för att de inte vet hur jag vill ha det!

Det var droppen! På 
måndag ska jag gå och 
klaga hos kommunen.



Sagt och gjort, 
dagen därpå stegar 
Sven Gräslund iväg 
till kommunen för 
att klaga. 

på kommunhuset sitter Elsa Fågelsson. Hon 
är ansvarig för maten i kommunen: på skolor, 
förskolor, särskilda boenden för äldre och 
människor med funktionsvariationer. 

Kom in!

Goddag, mitt namn är Sven 
Gräslund, och jag är här 
för att klaga på maten i 

kommunen!

Elsa Fågelsson lutar sig framåt 
och synar Sven Gräslund. 

Där ser man. 
Vad gäller 

saken?

Allt! Skolan! Äldrevården! 
Kortis! Nu får det faktiskt 

vara nog!

Jag skulle precis gå en liten runda och 
hälsa på i våra verksamheter.  

Ta och följ med, herr 
Gräslund, så kan vi passa på 
att prata med de ansvariga.



Vi börjar 
med skolan.

Jag undrar 
vad de har 

att säga till 
sitt försvar!

På skolmatsalen jobbar Berit Björn.

godda’ godda’ 
Berit! Hur står 

det till idag då?

Jo men det 
är väl synd 
att klaga, 
hohoho!

det här är sven grÄslund. Hans 
dotter går här på skolan. 

hon säger att det 
är så himla mycket 
stök i matsalen!

han är 
orolig för 
att hon inte 
får i sig till-
räckligt med 

mat.

ja, jag ska prata med lärarna. 
egentligen ska de ju äta pedagogiska 

måltider med barnen.

Men lärarna 
har så mycket 
att stå i. Prov 

att rätta, 
lektioner att 
förbereda ...

Pella och Lea går förbi. 

 Titta! där står
min pappa och pratar 

med mat-Berit!

Jag har ju 
sagt på måltids-
rådet att jag 
aldrig vill ha 

soppa.

Lea har också ett och annat att säga om maten:

Haha!
Du sa att 

du ville ha 
hamburgare 
varje dag!

Ja själv skulle 
jag vilja äta 

blåbärspaj till 
frukost, lunch 
och middag!



Ella och Sven fortsätter sin vandring. 

Ja de har kanske 
mycket att göra 
och inte så lätt 

på skolan. Men nu 
kan vi väl hälsa 

på där min mamma 
gunbritt bor?

Vi går dit och 
hälsar på!

absolut! Var det på 
boendet näckrosen?

paula
papegoja!
 här doftar 

som självaste 
himmelriket! 
Vad bjuder ni 

på idag?

Hallå där 
Elsa! Ja, idag 

blir det
kåldolmar 

med gräddigt
potatismos.

Ja, det luktar 
så gott att man 
håller på att 
smälla av!

Jo det kan 
du tro, det är
extra mycket 

grädde och smör 
i maten. 

Men Sven berättade att hans
mamma fått både förrätt och

efterrätt samtidigt häromdagen. 
Och då blev hon lite förvirrad …

… Fick hon inte i sig någon mat 
alls då? Oftast äter hon själv, men 
då ska vi hålla ett extra öga på 
att hon får i sig mat framöver.

De gamla äter inte så mycket så det 
är viktigt att den maten innehåller 

väldigt mycket energi. 



Till sist går Sven Gräslund och Elsa Fågelsson till 
socialkontoret. Där träffar de Gregor Get.

Yo Gregor! 
Vad händer?

Tjaba Elsa! Det 
är lugna gatan!

Kompis, det här är 
Sven Gräslund, pappa 

till Algot.

Ja, Algot 
är ju en så 
jäkla skön 

kille!

I lördags på kortis var det ju 
färdiga tacos … och han är ju 

väldigt noga med att han vill äta 
alla ingredienser var för sig …

Preciiis, men vi hjälptes åt hela 
gänget. Det blev en kul grej!

Om ni bara kommer ihåg att 
fylla i papperna till nästa gång 

så ser vi till att det inte blir 
några missförstånd.

Just ja,
papperna! Dem 
hade jag glömt 

faktiskt.

Inga 
problem! 

Grymt jobbat 
Gregor, jag vet 
att ni styr upp 
det här bra.

Det var
toppen att vi 
fick snacka 

lite, Svennis!



Efteråt går Sven och Elsa till ett kafé. Sven har 
ringt Pella och lea, som också kommer dit.

Jag köpte tolv wienerbröd 
som vi kan dela på, det är så 

himla gott.

i morse var jag så 
ganska arg, men nu 
förstår jag hur det 
funkar med maten i 

kommunen!

vad roligt 
att höra!

Ja, för mat är inte bara viktigt. 
Det är är det allra ...

NEJ pappa! 
Stopp! Vi vet 
vad du tänker 

säga.

Mat är 
inte det 
viktigaste 
som finns!

Sven Gräslund blir alldeles förvirrad och 
börjar äta två wienerbröd samtidigt.

Jaha barn 
… säger 
ni det … 
Elsa, vad 
säger du?

Som representant 
för kommunen har 
jag bara en sak 

att säga:

Smaklig måltid, 
herr Gräslund!

Haha
haha!

Haha
haha!

Slut.

Det är ganska 
viktigt, men det 
är faktiskt ännu 
viktigare att vi 

alla tar hand om 
varandra!



På helgerna brukar Pella göra en riktigt god smoothie till 
sig själv och Algot. Den är lätt att göra, full av vitaminer 
och är nästan som en hel frukost. Dessutom smakar den 
sött fast den inte innehåller något extra socker.

1. Synd på så rara _____!

2. Nu blir det andra ______ av!

3. Nä, nu blommar _____!

4. Ha rent ____ i påsen.

5. Allting har en ände, men ______ den har två. 

6. ______ faller inte långt från trädet.

7. Man ska inte gråta över spilld _____.

Pellas supergoda smoothie

Recept:
Bryt upp banan i småbitar, knäck ägget och häll ner 
mjölk och blåbär. Lägg dem i en blender eller använd 
en stavmixer för att göra en slät och god smoothie. 

Ingredienser:
1 banan
2 dl frysta blåbär
2 dl mjölk
1 ägg

Det går bra att byta ut blå-
bären mot annan fryst frukt 

som till exempel mango. Det går 
också bra att byta till växtbaserad 

mjölk och skippa ägget.

Tips!

Talesätt mat
Farmor Gunbritt har många bra talesätt för alla 
möjliga situationer. Många av dem handlar om 
mat och saker som går att äta. Kan du gissa vilka 
ord som saknas? Bilderna är ledtrådar till några 
talesätten.

1. Synd på så rara ärter! 
Betyder att man beklagar att något som kunde 
blivit bra inte blev det.

2. Nu blir det andra bullar av! 
Betyder att det blir strängare tider från och med nu.

3. Nä, nu blommar löken! 
När man blir förvånad över att något oväntat hänt.

4. Ha rent mjöl i påsen. 
Betyder att man inte har något att dölja.

5. Allting har en ände, men korven den har två. 
Skämtsamt uttryck som ibland slutar med 
”Pannkakan har ingen, men den är glad ändå”.

6. Äpplet faller inte långt från trädet. 
Betyder att ett barn liknar sina föräldrar.

7. Man ska inte gråta över spilld mjölk. 
Betyder att man inte ska bli ledsen över en olycka 
som inte går att göra någonting åt.



Pedagog – Fundera på hur du kan göra 
måltiden till en del av pedagogiken.

Måltidspersonal – Hur kan du involvera 
matgästerna i utformningen av måltids-
miljön? Hur bidrar du till att måltider 
tillagas och serveras med matglädje och 
hög kvalitet?
 
Omsorgspersonal – Hur jobbar ni för att 
måltiden ska vara en  självklar del av vården 
och  omsorgen? Hur kan ni  använda måltiden 
för att höja kvaliteten i hela  verksamheten?

Förälder – Prata med dina barn om vad 
som är en god måltid, trivsam måltids-
miljö och klimatsmart mat. 

Anhörig – Delta i samtal och efterfråga 
dialog. (Omsorgsboende och äldreomsorg) 

Matgäst – Delta i samtal och efterfråga 
dialog. På skolor och i andra verksamheter 
där mat serveras ska det finnas måltidsråd. 
Be att få vara med där. 

Alla kan bidra till bättre måltider och måltidsmiljöer i Strängnäs  kommun. 
Du som lagar och serverar maten, du som äter den,  föräldrar och  anhöriga. 
Det måltidspolitiska programmet finns för dig och det här kan du göra:

Måltidspolitiska programmet finns för dig!

På vår webbplats kan du läsa mer om hur vi arbetar med mat och måltider. 
Där hittar du också det måltidspolitiska programmet, både i sammanfattning 
och som serie tidning. www.strangnas.se/måltidsservice



MAT ÄR 

VIKTIGT!

WWW.STRANGNAS.SE/MALTIDSSERVICE

Mat och måltider är något som vi människor 
 behöver varje dag, inte bara för att bli mätta 
och få i oss näring utan också för att träffas 
och umgås. Vi på Strängnäs kommun vill  
arbeta lång  siktigt och hållbart med maten 
och mål tiderna vi serverar. 

För att vi ska kunna göra det tillsammans 
och på samma sätt inom kommunen finns 
det mål tids politiska  programmet. Det är 
ett så kallat ”politiskt styrdokument” och 
det används som ett stöd i arbetet för alla 
som jobbar med mat.

Vi på kommunen är ofta bra på att göra roliga 
saker tråkiga. Som våra politiska styrdokument 
som ofta är svåra att läsa och att förstå. 

Men mat är så viktigt. Och roligt. Det ska 
vara lustfyllt att prata mat. Därför ville vi göra 
vårt måltids politiska program mer tillgängligt. 
Vi ville skapa Sveriges roligaste och mest 
 begripliga styrdokument. Det blev den här 
 serie tidningen som vi bland annat delar ut 
till alla våra skolor. Med hjälp av familjen 
 Gräslund vill vi locka till fler samtal om mat! 


