
Del 3. Efterarbete – 

 fisk till bl.a. matlagning och hantverk 

 

Dagis 

Målsättning:  

Fiskens rutt ska avslutas med att barnen får smaka på lokalt fångad fisk som de själva sett bli 

förädlad och tillredd. 

Material: 

 Fiskfiléer 

 Kök och dess utrustning 

Arbetssätt och utförande:  

 Personalen tillreder den förädlade, t.ex. filéade, fisken. 

 Detta görs gärna så att barnen får se på lite.  

 Sedan äter man den tillsammans med passande tillbehör. 

 

Så här gjorde vi: De abborrfiléer som skars upp i filéringshallen under besöket i Fjärdskär fick 

barnen ta med till dagiset. Där tillredde dagispersonalen dem så att barnen kunde äta dem till lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lågstadium 

Målsättning:  

Eleverna övar på att filéa gädda och lär sig tillreda fiskpinnar av den. Samtidigt får eleverna 

uppleva att äta lokalt fångad fisk av en art som de kanske inte äter vanligtvis.  

Material:  

 Gäddor 

 Skolkök och dess köksutrustning (filékniv, filégaffel, skärbräden, stekyta m.m.) 

 Ingredienser (ägg, mjöl, skorpmjöl, kryddor samt tillbehör såsom potatis m.m.) 

 Förkläden. 

 

Arbetssätt och utförande:  

 Eleverna samlas i skolköket. 

 Man går igenom regler och säkerhetsföreskrifter. 

 Eleverna får lite i tur och ordning filéa gäddorna och skära 

filéerna i mindre bitar (om alla ryms vid arbetsbänkarna och 

skärbrädena kan alla filéa på samma gång).  

 En del av klassen börjar panera de färdiga gäddfilébitarna. 

 Några elever förbereder och häller upp mjöl, ägg och skorpmjöl blandat med 

kryddor i tre olika bunkar. 

 Först vänder en eller ett par elever fiskarna i mjöl, sedan vänds fiskarna i ägg 

och till sist i skorpmjölsblandningen. 

 Ett par elever får sedan börja steka gäddpinnarna. 

 Smör sätts i stekpannan eller på stekbordet och gäddpinnarna steks några 

minuter på var sida. 

 

Såhär gjorde vi: Eleverna och kocken Björn ska tillreda lunch åt 

hela skolan och dagis, med gäddpinnar (fiskpinnar) som 

huvudproteinkälla. Björn anländer till köket och börjar 

förbereda kl 7. Han plockar fram förkläden åt alla, skärbräden, 

filéknivar, kärl och ingredienser som behövs till lunchen. 

Klockan 8.15 kommer åk 4, ca sex elever, in i köket och vill 

påbörja mattillredningen. Till en början filéar de alla, men när 

det börjar finns tillräckligt med filéer övergår hälften till att 

panera. Till sist tar en elev i stekspaden och börjar steka gäddpinnarna i smör på den stora 

stekplattan. Eleverna turas om med de olika uppgifterna. 

Efter åk 3 gjort hälften av arbetet fortsätter åk 4 och gör likadant. 

Under tiden tillreder Björn och köksbiträdet den övriga maten (potatis, dipp, sallad m.m.) och dukar 

borden. Maten står färdig 10.45 då hela skolan och dagis kommer till matsalen och äter. 

Gäddpinnarna har bra åtgång, kockarna är nöjda med resultatet och skolans elever och personal 

verkar också tycka om maten som serveras. 



Högstadium 

Del 3a Fisk till matlagning 

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig hur man tillreder fisk på olika sätt. 

Material:  

 Undervisningskök och dess köksutrustning  

 filéknivar, filégafflar, skärbräden m.m. 

 Fisk från del 2 (station 2 och 3) 

Arbetssätt:  

 Eleverna får under en huslig ekonomi- lektion:  

 filéa fiskarna från station 3  

 panera och steka filéerna samt strömmingarna och siklöjorna från station 2. 

 Läraren instruerar hur man gör och sedan får eleverna försöka sig på filéandet, 

panerandet och stekandet.  

 Exempel på recept: 

 

 Stekt strömming med kaviar och purjolöksgrädde (ica.se) 

 (4 portioner) 

 600 g strömmingsfilé 

 salt och peppar 

 1 dl grovt rågmjöl 

 4 msk smör eller margarin 

 1 purjolök 

 2 dl matlagningsgrädde (15 %) 

 3 msk kaviar 

 

1. Klipp av fenorna på strömmingen. Krydda köttsidan 

med salt och peppar. Lägg ihop dem två och två med 

skinnsidorna utåt. Panera strömmingen i rågmjöl. Stek 

dem på hög värme i matfettet. Krydda med salt och 

peppar. 

2. Ansa, skölj och strimla purjolöken. Koka upp 

matlagningsgrädden, lägg i purjolöken, koka sakta i 3-4 

minuter. Rör ner kaviar, smaksätt med salt och peppar. 

3. Servera strömmingen med kaviar och purjolöksgrädde, 

potatismos eller kokt mjölig potatis. 

 

Såhär gjorde vi: Under huslig ekonomi, som ingår i elevernas schema, får de lära sig att filéa och 

tillreda den fisk som de tog tillvara under fiskdagen 10.10. De filéar fisken som togs tillvara från 

station 3 (inälvor) och tillreder sedan både filéerna och de gälade strömmingarna och siklöjorna. 

 

3b Fisk till hantverk och åldersbestämning 

Målsättning:  

Eleverna ska lära sig att använda mikroskop och åldersbestämma fisk, samt utveckla sin kreativitet 

och skapandeförmåga. 

Material:  

 Mikroskop 

 Fjäll-/gällocksprov 

 Fiskben, fisktänder och fiskskinn som lämnat efter matlagningen 



 Armbandsdekorationer och –tillbehör (t.ex. pärlor, ståltråd)/ nyckelringstillbehör 

 Skärbräda 

 Skrapa (tre kapsyler som skruvas fast med vassa delen utåt i en träkloss) 

 Bunke/stort kärl  

 Olivolja 

 Såpa 

 Äggula 

Arbetssätt:  

 Eleverna blir instruerade i hur de ska använda mikroskop. 

 De räknar årsringarna på fjällen eller gällocken och kan 

därmed åldersbestämma de fiskar som de behandlade under stationsundervisningen.  

 En bred och en smal zon utgör tillsammans en årsring (se figur ovan). 

 Se http://www.ahven.net/v2_tiedostot/43.pdf för mera information. 

 Fiskbenen och -tänderna som tvättats och tagits tillvara kan användas till att tillverka: 

 armband 

- man träder ben och andra dekorationer (t.ex. 

pärlor) på en ståltråd, eller limmar fast delarna på 

ett band.  

 väskor, västar, mössor, handskar, nyckelringar m.m.  

- eleverna garvar fiskskinnet under textilslöjden.  

- Recept för garvning av fiskskinn: 

 

 

”Fiskskinnet får inte ha varit, gravat, tillagat eller rökt, men det får ha legat i frysen.” 

Först ska skinnet skrapas rent från kött och fjäll med skrapan. Detta ska göras med försiktighet så 

att skinnet inte går sönder.  

”Lägg sedan ned ett par fiskskinn i en bunke med ½ dl olivolja, en klick såpa och en äggula. Gojsa 

runt och låt sedan skinnen ligga där en halvtimme. 

Ta upp skinnen, stryk av överflödig olja och häng dem att torka inomhus eller i solen (dock ej 

högsommarhetta) över en pinne med köttsidan inåt. Låt dem hänga där ett par dagar, sträck och 

dra i dem några gånger om dagen När de börjar stelna, ta ned dem och tvätta dem i diskmedel eller 

såpa så att överflödigt fett försvinner och de blir rena.  

Häng dem sedan på tork igen, dra i dem varje dag, sträck, gnugga dem hårt, dra dem fram och 

tillbaka över en stolsrygg. Detta är mjukgörningen som ska få bort prassligheten i skinnen. Detta 

sker under tiden de torkar. När de är helt torra fortsätter mjukgörningen tills de känns mjuka och 

fina. Sedan är det klart!  

Om man inte har tid, något annat kommer emellan, så kan man frysa in skinnen under vilken del 

som helst av processen, för att sedan tina upp dem och fortsätta där man slutade.” 

Källa: 

http://www.skaneshembygdsforbund.se/pdf/Praktiska%20inslag%20i%20sten%E5ldersundervisnin

gen.pdf 

 

 

http://www.ahven.net/v2_tiedostot/43.pdf

