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Husker du en episode fra din skoletid der du ikke 
skjønte hvorfor du fikk en bestemt karakter? Du opp-
levde den kanskje urettferdig, men turte ikke å spørre 
om begrunnelse fordi læreren var en autoritet man ikke 
diskuterte med. Dårlige begrunnelser eller uklare til-
bakemeldinger kan sette spor og gjøre skolehverdagen 
vanskeligere enn nødvendig for enkelte. Vårt håp er at 
dagens elever bærer med seg fortellinger om lærere som 
har involvert dem i eget læringsarbeid og motivert dem 
gjennom god vurdering til å lære enda mer. 

Høstens tidsskrift setter søkelys på Vurdering i mat og 
helse. Tidsskriftet inneholder flere interessante arti-
kler om vurdering. Blant annet kan vi lese om hvordan 
Fylkesmannen sikrer regelverket for vurdering gjennom 
å være klageorgan. De ser variasjon i hvordan vurde-
ringsarbeidet utføres, og noen trekk går igjen i mat og 
helse der Fylkesmannen gir klager medhold. Thorsen 
har i sin artikkel beskrevet hva som skjer når elever 
klager på en karakter og hva de forventer av begrun-
nelse fra faglærer. Woldstad skriver i sin artikkel Om å 
beskrive kompetanse at det kommer forholdsmessig flere 
klager i de praktiske fagene enn i teorifagene, da det 
kan se ut som om elevene i disse fagene i større grad for-
venter en god karakter. Inntrykket er at kompetanse-
målene er mindre kjent blant elever og foreldre, og at 
tilbakemeldinger og råd er lite presise.

Hva liker studenter best av moderne eller tradisjonell 
undervisning i praktisk matlaging? Og er eksamen i Vg2 
restaurant- og matfag til hinder for god yrkesopplæring? 
Undervisning og god vurdering henger tett sammen 
med læreplanen. I dette nummeret kan vi lese om arbei-
det med å utvikle nye læreplaner i mat og helse. Lære-
plangruppa som ledes av Cathrine Fulland. Hun beskri-
ver sammensetningen av læreplangruppa, deres arbeid 
og viktige datoer framover. Utdanningsdirektoratet 
legger opp til en åpen prosess der du også kan bli hørt. 

Vi håper tidsskriftet vil være til hjelp for bedre vur-
deringspraksis i mat og helse og at du ble inspirert av 
årets vinner FoodForce i NM i lunsj, ser nye muligheter 
og knytter nye samarbeid. En stor takk til alle som har 
bidratt i høstens nummer!

Redaktørenes spalte
VIGDIS GUTTORMSEN | ANNE MERETE SELVIK ASK
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En av de viktigste sakene for LMHS i høst var å gi 
innspill til ny folkehelsemelding for 2019–2022, og 
jeg vil derfor gi et kort utdrag fra vårt innspill. Alle 
høringsuttalelsene ligger på https://folkehelsemel-
ding.regjeringen.no/innkomne-innspill/ 

Målet med våre forslag er å bidra til å fremme 
større likhet i helse, i tråd med stortingets og regje-
ringens mål for et godt samfunn for alle. LMHS for-
ankret sine innspill i Nasjonal handlingsplan for 
bedre kosthold (2017–2021) der det er foreslått en 
rekke punkter for å styrke barn og unges kosthold.   

INNSPILL 1: LMHS ber om at enkelte tiltaksom-
råder i Handlingsplanen for bedre kosthold (2017- 
2021) videreføres og konkretiseres i folkehelsemel-
dingen: Måltidsglede og sunt kosthold, Fremme 
gode mat- og måltidsvaner i barnehagen, Fremme 
gode måltider og matordninger i skole og skole-
fritidsordning, Bidra til at helsemyndighetenes 
anbefaling om 20 minutters spisetid følges opp i 
skolen, Mobilisere barn for matglede og et sunt 
og bærekraftig kosthold, Tiltak for å styrke prak-
tiske ferdigheter, Kommunikasjon og kunnskap, 
Utvikle verktøy og ressurser til faget mat og helse 
i grunnskolen og bidra til bedre kompetanse hos 
dem som underviser i faget, Videreføre og videre-
utvikle Små grep, stor forskjell og Kommunikasjon 
som understøtter arbeid med å gjøre sunne valg 
enkle (s. 26–27).

INNSPILL 2: LMHS ber om at barnehagenes og sko-
lenes ansvar for å følge de nasjonale retningslin-
jene for mat og måltider skjerpes gjennom tidsfris-
ter for å praktisere dem.  

INNSPILL 3: LMHS foreslår at mat og helse-faget 
styrkes i det kommende læreplanverket og at sko-
leeiers ansvar for opplæringen blir formulert mer 
forpliktende. 

INNSPILL 4: LMHS foreslår at det innføres et fol-
kehelse- og livsmestringsfag i videregående opplæ-
ring fra 2020 der innsikt i de nasjonale kostrådene 
er sentralt.

INNSPILL 5: LMHS ber om økt antall studieplas-
ser både i mat og helse i grunnskolelærerutdan-
ningen og i videreutdanningstilbud for lærere. Vi 
foreslår også at det legges inn en obligatorisk for-
dypning om mat, måltider og helse i skolen som 
del av grunnskolelærerutdanningen for GLU1–7. 

LMHS avslutter følgebrevet til Helse- og omsorgs-
departementet med å be om at mat og helse-faget 
får høyere status som en del av fagfornyelsen. Mat 
og helse er i dobbelt betydning et livsviktig all-
menndannende skolefag, med mulighet for store, 
positive effekter på folkehelsa. Opplæringen må få 
den plassen den fortjener, med engasjerte og kom-
petente lærere, tilstrekkelige ressurser og gode 
undervisningslokaler til beste for barn og unges 
livsmestring og helse. Vi ser fram til at stortings-
meldingen om folkehelse våren 2019 løfter fram 
skolefaget mat og helse slik at opplæringen kan 
bidra til likhet i helse.

Læreplangruppa i mat og helse
Læreplangruppa i mat og helse bestod opprinne-
lig av fem kvinner, og vi gratulerer nå Jan Arne 
Pettersen med plass i gruppa. I første omgang var 
ikke begge kjønn representert i gruppa slik likestil-
lingsloven krever. Styret sendte derfor en henstil-
ling til Utdanningsdirektoratet om at gruppa ble 
utvidet med en mann. Halvparten av elevene er jo 
gutter. Styret i LMHS ba om begrunnelsen for at 
likestillingslovens bestemmelse om representasjon 
av begge kjønn var satt til side. 

Vi fikk dette svaret fra Hedda Birgitte Huse, avde-
lingsdirektør for rammeplaner i barnehage og 
skole: «Vi takker for henvendelsen og for at dere 
følger opp spørsmålet om kjønnsrepresentasjon i 
læreplangruppa i mat og helse. Vi deler deres syn 
på at begge kjønn bør være representert i lære-
plangruppene, og at det er forhold ved faget mat og 
helse som gjør det spesielt viktig å ha begge kjønn 
representert». Jeg er glad vi fikk gjennomslag for 
at læreplangruppa skal ha med en mann!

Vel møtt til mat og helse-konferansen 25.oktober 
2018 i Bergen der tema er vurdering. 

Beste hilsen

Inger Lise Fevang Jensen
Leder i Landslaget for  
mat og helse i skolen

Foto: Haakon Berg Jen
senFoto: Gerrick Robinson

Foto: Vemund Ruud

Vigdis Guttormsen og Anne Merete Selvik Ask
Redaktører
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plattformen Canvas. Midlene ble 
blant annet gitt til emnet ERN102 
Praktisk matlaging hvor studen-
tene ble introdusert for to ulike 
undervisningsformer; tradisjonell 
lærerstyrt undervisning med fore-
visning i starten av økta og såkalt 
omvendt undervisning hvor aktu-
elle matlagingsvideoer ble gjort 
tilgjengelige i Canvas i forkant 
av leksjonen som forberedelse. 
Filmene erstattet det faglærer 
ellers ville forevist på kjøkkenet.

Tradisjonell forevisning innebærer 
at faglærer demonstrerer utvalgte 
teknikker eller retter fra dagens 
tema i staten av kjøkkenøkta.  Den 
mer moderne undervisningsmeto-
den, omvendt undervisning, inne-
bærer at studentene forbereder seg 
hjemme ved å se aktuelle matla-
gingsvideoer som erstatter faglæ-
rers forevisning på kjøkkenet. Det 
er også vanlig å bruke kontroll-
spørsmål i tilknytning til videoene 
som studentene må besvare. 

Formålet med dette prosjek-
tet var å undersøke om bruk av 
filmer kunne frigjøre tid på kjøk-
kenet og dermed også gi et bedre 
læringsutbytte. Det er ofte knapt 
med tid i en kjøkkenleksjon, så å 
frigjøre den tiden faglærer ellers 
bruker til å forevise og dermed 
komme raskt i gang med matla-
gingen ville ha stor betydning. 
I tillegg tenkte vi at det ville være 
lettere for alle studentene å se hva 
som skal gjøres dersom de ser en 
film, og de har også mulighet 
til å se filmen flere ganger i sitt 
eget tempo. Det er ellers trangt 
om plassen på kjøkkenet, og det 
kan derfor være vanskelig for 
alle studentene å se hva faglærer 
foreviser. Problemstillingene ble 
derfor som følger: Hva foretrek-
ker studentene; tradisjonell eller 
omvendt undervisning? Hvilken 

undervisningsform gjorde dem 
mest forberedt til leksjonen, og 
hvilken ga størst læringsutbytte?

Metode
Undervisningen i ERN102 Prak-
tisk matlaging består av i alt 
20 praktiske leksjoner, samt to 
arbeidskrav. De første og siste av 
de 20 leksjonene inkluderte tradi-
sjonell forevisning helt i starten 
av kjøkkenøkta, men for de åtte 
midterste leksjonene skulle stu-
dentene forberede seg på egen 
hånd ved hjelp av matlagings-
videoer. Matlagingsvideoene ble 
hentet fra internett og inkluderte 
kilder som video.uia.no, matprat.
no, melk.no, tv2.no (matskolen), 
meny.no og mer tilfeldige youtube-
filmer som faglærerne vurderte 
som relevante og av høy nok kva-
litet. Videoene ble gjort tilgjenge-
lige i læringsplattformen Canvas, 
og for enkelte leksjoner var det 
også laget kontrollspørsmål som 
studentene måtte besvare for å få 
tilgang til aktuelle oppskrifter, 
arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Ettersom studentene må ta med 
oppskrifter til kjøkkenleksjonen 
selv, fungerte dette som en kon-
troll for at de faktisk hadde sett 
videoene.

Studentene (n=46) ble delt i tre 
grupper med 14–16 studenter i 
hver gruppe. To faglærere under-
viste gruppene i hvert sitt under-
visningskjøkken med nøyaktig 
samme undervisningsopplegg som 
ble gjort tilgjengelig i Canvas.

Etter siste kjøkkenleksjon ble en 
kort spørreundersøkelse sendt 
til samtlige studenter ved hjelp 
av spørreundersøkelsesverktøyet 
SurveyXact. Spørreundersøkel-
sen besto av fem flervalg-spørsmål 
hvor studentene evaluerte hvilken 
av de to undervisningsformene de 
foretrakk, samt rangerte (fra 1 til 
10; 1 lavest, 10 høyest) hvor for-
beredt de følte seg til leksjoneng 
læringsutbytte for de to vari-
antene. Til sist var det et åpent 
spørsmål hvor de kunne utdype 
og komme med konstruktive til-
bakemeldinger omkring de to 
undervisningsformene. Dataene 
ble analysert ved hjelp av Sur-
veyXact og Excel. Der studentene 
rangerte grad av forberedthet 
og læringsutbytte fra 1 til 10 ble 
svarkategoriene delt inn i lavt/lite 
(1–3), middels (4–7) og godt/høyt 
(8–10) for en enklere fremstilling 
av resultatene.

Resultater
Trettito studenter (70 %) svarte 
på spørreskjemaet, og resultatene 
viser at de fleste studentene (45 %) 
foretrakk tradisjonell forevisning 
fremfor omvendt undervisning 
med matlagingsvideoer som for-
beredelse. Bare 23 % svarte at de 
foretrakk video fremfor forevis-
ning, mens 32 % av studentene 
svarte at de likte begge varian-
tene, gjerne i kombinasjon.

Det var like mange studenter som 
følte seg middels godt forberedt 
til leksjonene for begge under-
visningsformer, men noen flere 

Dagrun Engeset
Førsteamanuensis,  
Universitetet i Agder

Ida Ulrikke Valand
Universitetslektor og stipendiat,  
Universitetet i Agder

Dette forsøkte vi å finne ut ved å 
sammenligne tradisjonell forevis-
ning med såkalt omvendt under-
visning i praktisk mat laging 
(ERN102) på Universitetet i 
Agder. 

Omvendt undervisning er en 
metodikk hvor man ofte bruker 
digitale hjelpemidler, for eksem-
pel korte videofilmer, som elevene/
studentene selv må gå gjennom 
og på den måten gjøre seg kjent 
med fagstoffet før de møter til 

undervisning. Forskning viser 
at omvendt undervisning kan gi 
både økt motivasjon og lærings-
utbytte (Statlig spesialpedagogisk 
tjeneste, 2017).

Ifølge Stortingsmelding 16 (2016–
2017) Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning er det lite forskning, 
både nasjonalt og internasjonalt, 
på hva som skal til for at stu-
dentene skal oppnå best mulig 
læringsresultater og personlig 
utvikling. Regjeringen forventer 

at fagmiljøene i fremtiden bruker 
undervisningsformer hvor studen-
tene har en aktiv rolle, og at de 
bruker digitale hjelpemidler og ny 
teknologi der det er hensiktsmes-
sig og mulig (Kunnskapsdeparte-
mentet, 2016).

Ved overgang til ny læringsplatt-
form ved Universitetet i Agder 
fikk Institutt for folkehelse, idrett 
og ernæring høsten 2017 midler 
for å forske på egen undervisning 
ved bruk av den nye lærings-

Hva er best;

tradisjonell eller  
moderne undervisning?
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studenter som følte seg godt for-
beredt til leksjonene ved tradisjo-
nell undervisning (figur 1). 

For læringsutbytte var det flere 
av studentene som svarte at de 
hadde middels utbytte av omvendt 
undervisning, mens det var flere 
som svarte at de hadde høyt 
utbytte av tradisjonell undervis-
ning (figur 2). 

Gjennomsnittlig grad av både for-
beredthet (7,2 av 10) og lærings-
utbytte (7,2 av 10) var noe høyere for 
tradisjonell forevisning sam men-
lignet med omvendt undervisning 
(henholdsvis 6,6 og 6,5 av 10).

Diskusjon
Selv om den tradisjonelle under-
visningsformen ble rangert 
høyest, var det ikke store for-
skjeller mellom de to variantene. 
Tilbakemeldinger fra studentene 
viste at de likte begge metoder, 
og trekker frem som positivt for 
omvendt undervisning at man 
kan se filmer hjemme i sitt eget 
tempo og så mange ganger man 
vil, men savner at man ikke har 
anledning til å stille spørsmål, 
slik man har ved tradisjonell 
forevisning. En kombinasjon av 
begge undervisningsmetodene ble 
av flere studenter foreslått som en 
god løsning.

Studentene var misfornøyd med 
kvaliteten på flere av videoene, 
og syntes ikke alltid de var like 
relevante med hensyn til tek-
nikkene og rettene som skulle 
brukes i kjøkkenundervisningen. 
De mente derfor at dersom matla-
gingsvideoer skal brukes som for-
beredelse burde disse være laget 
på undervisningskjøkkenet av 
faglærer for å sikre høy nok kva-
litet og relevans. Dette blir også 
fremhevet av Njål Foldnes (første-
amanuensis ved BI) i et intervju i 
forskning.no – videoene må være 
skreddersydd til undervisningen 
(Farbrot, 2016), noe som også blir 
nevnt i en oversiktsartikkel av 
Akçayıra og Akçayır (2018).

HVA ER BEST; TRADISJONELL ELLER MODERNE UNDERVISNING?

Forts. fra forrige side

(Nouri, 2016 og Foldnes, 2016), 
i motsetning til det vi finner, at 
elevene blir mer motiverte og 
har høyere læringsutbytte ved 
omvendt undervisning. En nylig 
publisert oversiktsartikkel, basert 
på en systematisk gjennomgang av 
71 forskningsartikler på omvendt 
undervisning frem til slutten av 
2016, er for øvrig ikke like positiv 
(Akçayıra og Akçayır, 2018). Selv 
om de fleste artiklene viser økt 
læringsutbytte, setter forfatterne 
bak artikkelen spørsmål ved om 
det er den omvendte undervisnin-
gen som gir økt læringsutbytte, 
eller om man ville se samme resul-
tat ved økt studentaktivitet i en 
mer tradisjonell setting.  

Foldnes (2016) brukte omvendt 
undervisning for sine studenter 
i henholdsvis statistikk og mate-
matikk ved Handelshøyskolen 
BI i Oslo. Han delte studentene i 
to grupper der den ene gruppen 
skulle forberede seg ved hjelp av 
videoer i forkant av undervisnin-
gen og den andre gruppen fikk 
tradisjonell forelesning. Statis-
tikkstudentene som fikk omvendt 
undervisning jobbet individuelt i 
etterkant, mens matematikkstu-
dentene jobbet sammen i grupper 
i undervisningsleksjonene på høy-
skolen. Det var liten forskjell på 
læringsutbyttet hos statistikkstu-
dentene, men et tydelig økt utbytte 
hos matematikkstudentene som 
hadde fått omvendt undervisning 
sammenlignet med tradisjonell 
undervisning. Matematikkstu-
dentene som fikk omvendt under-
visning fikk bedre tid til å jobbe 
med oppgaver og diskutere fagstof-
fet med sine medstudenter og med 
lærer enn studentene med tradi-
sjonell undervisning der forklaring 
av fagstoffet tok mye av undervis-
ningstiden (Foldnes, 2016). Nå 
er det stor forskjell på teoretisk 
undervisning hvor forelesning 
er den tradisjonelle metoden, og 
praktisk undervisning med fore-
visning, men hvor mesteparten av 
leksjonen går med til at studentene 
selv utfører en arbeidsoppgave. 
Studentene i praktisk matlaging 
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Figur 1. Hvor forberedt studentene føler seg før leksjoner med de to ulike 
undervisningsformene, tradisjonell og omvendt undervisning?

Figur 2. Hvordan studentene evaluerer læringsutbyttet for hver av de to 
ulike undervisningsformene, tradisjonell og omvendt undervisning.
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Omvendt undervisning er en rela-
tivt ny undervisningsmetode som 
har fått mye oppmerksomhet de 
senere år. Metoden er etter hvert 
tatt i bruk i mange fagområder 
både i grunnskoler (spesielt på 
ungdomstrinnet) og videregå-
ende skoler, og det er utarbeidet 
en egen læringsplattform spesielt 
tilpasset omvendt undervisning, 
Campus Inkrement (campus.
inkrement.no). Her ligger hele 
kurs og ferdige undervisningsvi-
deoer, samt at lærere deler sine 
erfaringer fra omvendt under-

visning. Plattformen retter seg i 
hovedsak mot grunn- og videre-
gående skole, og selv om det det 
hevdes at det også blir brukt ved 
høyere utdanning er det grunn til 
å tro at denne undervisningsme-
toden ennå ikke har fått like stort 
innpass ved høyere utdanningsin-
stitusjoner her i landet. Resulta-
ter fra Studiebarometeret 2017 
tyder på det samme (Bakken, 
Pedersen og Øygarden, 2018). 

I følge Statlig spesialpedagogisk 
tjeneste (2017) viser forskningen 

merket nok ikke så stor forskjell 
på den selvstendige innsatsen som 
matematikkstudentene gjorde, og 
dette kan være en av grunnene 
til at vi ikke så samme resultat. 
Metoden var også ulik, for alle våre 
studenter fikk begge former for 
undervisning, mens hos matema-
tikkstudentene var det to separate 
grupper med ulik undervisnings-
metode, noe som også kan påvirke 
resultatet. At Foldnes (2016) ikke 
så forskjell hos statistikkstuden-
tene tyder på at gruppearbeidet i 
etterkant er av større betydning 
for læringsutbyttet enn selve for-
beredelsen med video (omvendt 
undervisning). I praktisk matla-
ging foregår det meste av arbeidet 
i grupper.

Det nyeste læreverket for mat og 
helse i grunnskolen fra Cappelen 
Damm, inkluderer nettressur-
ser for omvendt undervisning i 
tillegg til den tradisjonelle lære-
boken (Cappelen). Dette viser at 
omvendt undervisning begynner 
å bli godt integrert i grunnskolen, 
også i praktiske fag, og med riktig 
planlegging og passende verktøy 
bør det også kunne implementeres 
som undervisningsmetode i prak-
tiske fag på høyere nivå. 

Oppsummering 
Vår erfaring er at det var tidkre-
vende å finne gode matlagings-
videoer som studentene kunne 
forberede seg med, men mye av 
denne tiden ble spart inn etter-
som vi trengte kortere tid på å 
forberede leksjonen på kjøkkenet. 
Videre fikk studentene mer tid til 
matlagingen når vi ikke foreviste 
noe på kjøkkenet. En annen fordel 
er at matlagingsvideoene kan 
gjenbrukes av flere, over tid – noe 
som bidrar til økt effektivisering.

Det er verdt å merke seg at dette 
er en liten undersøkelse med få 
studenter over en relativt kort 
periode (ett semester). Resultatet 
ville trolig blitt annerledes med 
flere studenter og over en lenger 
tidsperiode, og man må derfor 
være forsiktige med å trekke 
en endelig konklusjon. Vår fore-
løpige konklusjon er likevel at 
begge undervisningsmetodene 
fungerer, og at en kombinasjon 
av forevisning og videoer trolig 
vil gi høyest læringsutbytte. 
Slik kan studentene forberede 
seg hjemme i eget tempo, og får 
i tillegg en oppfriskning med fag-
lærers oppsummerende informa-
sjon i starten av kjøkkenleksjo-
nen. Videoene bør vise korrekte 
teknikker og bruk av redskaper 
på undervisningskjøkkenet. 
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Myndighetene er bekymret for 
vurderingen i mat og helse når 
det gjelder høyt karakternivå og 
at faget får mest klager. En stor 
del av lærerne er ikke utdannet 
og har ikke nødvendig kompe-
tanse. (Røe Isaksen, 2017). Faget 
har heller ingen eksamen med 
ekstern vurdering. 

Det ønskes å øke læringsutbyt-
tet i mat og helse for alle elevene 
gjennom å ha klare læringsmål og 
vurderingskriterier. Gjennom et 
mer systematisk vurderingssys-
tem ønsker en å utvikle en god 
vurderingskultur og inkludere 
alle elevene i gode læreprosesser 
(Jensen, 2009). Elevene blir mer 
motivert om de forstår hva de skal 
lære, og hva de må gjøre for å pre-
stere bedre.

Vurderingen skal bidra til bedre 
selvinnsikt, tro på egne evner og 
fremme en positiv selvfølelse. 
Elevene har rett til å bli vurdert 
på erfaringer de gjør seg og tørre 
å ta nye utfordringer (Jensen, 
2009).

Vurdering og 
opplæringsloven
Vurdering er et redskap for 
lærerne til å kontrollere om 
elevene har lært det de skal lære. 
Vurdering i Opplæringsloven fast-
setter at elever skal ha undervei-
svurdering og sluttvurdering jfr 
§3-3 ut fra grad av måloppnåelse 
innen alle kompetansemålene fra 

Læreplanverket for Kunnskaps-
løftet (Opplæringsloven, 2006). På 
ungdomstrinnet skal det gjøres 
vurderinger både med og uten 
karakter. 

Vurderingsarbeid skal bidra til 
å motivere, gi økt læring og invol-
vere både elever, lærere, skolele-
dere og foreldre/foresatte (Utdan-
nings direktoratet, Mat og helse, 
2006 a). I følge opplæringsloven 
skal elevene i mat og helse ha 
underveisvurdering, halvårsvur-
dering og sluttvurdering (Opp-
læringsloven, 2006). Forskrift til 
opplæringsloven uttrykker at all 
vurdering skal ha til hensikt å 
fremme elevens læring og utvik-
ling og dette gir utfordringer 
til prøveformer og ulik testing 
(Høihilder, 2010).

Fordelen med bruk av faste vur-
deringskriterier er at dette skaper 
forutsigbarhet for elevene. En 
rettferdig vurdering er forutsig-
bar, etterprøvbar og lik bedøm-
ming av like prestasjoner. Dette 
kan kreve et sterkt faglig felles-
skap blant faglærere (Høihilder, 
2010).

Vurderingskultur og lærernes 
vurderingspraksis har stor betyd-
ning for elevers læringsutbytte. 

Individuelle forutsetninger eller 
forhold som kan ses i sammenheng 
med elevens orden og oppførsel, 
skal ikke trekkes inn i vurderin-
gen av faget jfr Forskrift til opp-
læringsloven, § 3-7 (Opplærings-
loven, 2006). 

Måloppnåelse på 10. trinn i mat 
og helse som vurderes er høyt 
nivå, middels nivå og lavt nivå 
jfr skolenet.no. Kjennetegnene 
på måloppnåelsen beskriver nivå 
og/eller kvalitet på det eleven 
mestrer i forhold til kompetanse-
målene og/eller grad av målopp-
nåelse. (Høihilder, 2010). Dette 
står også sentralt i arbeidet for en 
bedre vurderingspraksis. Kjenn-
skap til vurderingskriteriene i 
mat og helse er en vesentlig del 
av elevenes kompetanse. Både 
elever og lærere bør ha en felles 
forståelse av hva det skal legges 
vekt på ved vurderingen. Det kan 
ligge utfordringer i å beskrive 
elevens kompetanse i forhold 
til målene. Kompetansemålene 
som er vide må konkretiseres og 
omformuleres (operasjonaliseres) 
som læringsmål og vurderings-
kriterier ved vurdering i mat og 
helse faget. Kompetansemålene 
kan brytes ned til læringsmål og 
kompetansemål kan kombineres. 
Læringsmålene er formulert slik 
at alle kan oppnå målene, men på 
ulike nivå. 

Faktorer som selvstendighet, 
behov for mye eller lite veiled-
ning under arbeidet, momen-
ter som ansvarlighet og hygiene 
under hele arbeidsprosessen, om 
eleven kan vurdere arbeidsproses-
sen og resultatet, om eleven kan 
argumentere for valg ut fra flere 
perspektiver og om eleven kan for-
klare sammenhenger mellom mat, 

Vurdering i mat og helse  

på ungdomstrinnet

helse, livstil, bærekraft og kultur 
er viktige. Temaene hygiene og 
arbeidsorganisering skal også 
være en del av vurderingen.

Underveisvurdering 
Forskrift for vurdering i Opplæ-
ringsloven skiller mellom to typer 
vurdering, underveisvurdering og 
sluttvurdering. Underveisvurde-
ring skal brukes som et redskap 
i læreprosessen, som grunnlag 
for tilpasset opplæring og bidra 
til at eleven øker sin kompetanse, 
jfr §3-2 opplæringsloven. Denne 
vurderingen skal gis løpende og 
systematisk og kan være både 
muntlig og skriftlig. Grunnleg-
gende ferdigheter inngår i kom-
petansemålene og er en del av 
underveisvurdering og egenvur-
dering (Opplæringsloven, 2006, 
Jensen, 2009).

I forskriften sies det ikke noe 
om bruk av karakterer i under-
veisvurdering. Dette kan tolkes 
som et uttrykk for et ønske om å 
tone ned bruken av karakterer og 
større vekt på framovermeldin-
ger og videre arbeid mot målet 
(Opplæringsloven 2006).

Underveisvurdering skal gis 
løpende under opplæringen, og 
gi motivasjon for videre arbeid, 
læring og utvikling (Opplærings-
loven, 2006). Den skal videre 
beskrive oppgaver og prosesser 
og hjelpe eleven til bedre målopp-
nåelse og mestring. Underveis-
vurdering skal være et redskap 
i læreprosessen og være et vir-
kemiddel for å hjelpe elever til å 
lære mer og øke sin kompetanse 
i faget. Det skal også brukes som 
grunnlag for tilpasset opplæring 
og til å gi informasjon om elevenes 
kompetanse. For at eleven skal bli 
motivert, få forståelse for og eier-
skap til egen læring er det viktig 
at de forstår hva de skal lære og 
hva som forventes av dem. Elevene 
trenger tilbakemeldinger på eget 
arbeid og/eller prestasjon og råd 
om hvordan de kan forbedre seg. 
Læreren kan gjennomføre syste-
matisk observasjon og elevsam-

tale. Elevsamtaler kan brukes til 
relasjonsbygging og tilretteleg-
ging, oppfølging, læring og utvik-
ling: Hvor står eleven nå? Hva 
skal være videre fokus?

Det er krav til hvordan undervei-
svurderingen skal skje, men slike 
vurderinger er ikke noe elevene 
kan klage formelt på. Derimot er 
det anledning til å snakke med 
læreren om hva vurderingen betyr 
eller innebærer, dersom dette er 
uklart. 

Elevenes ferdigheter kan doku-
menteres gjennom digitale mapper 
og legges i vurderingsmappen til 
elevene (Utdanningsdirektoratet, 
2006a). Loggskriving i mat og 
helse kan benyttes av elevene i 
ungdomskolen. Mappevurdering 
(logg, foto, fagtekster, utregnin-
ger) gir dokumentasjon og sikrer 
at kriteriene for vurdering er 
klart formulert og også drøftin-
ger med elevene er viktig (Jensen, 
2009).

Spørsmål elevene kan svare på 
etter endt økt er følgende (Utdan-
ningsdirektoratet, 2006a): Hva 
har jeg gjort? Hva har jeg lært? 
Har jeg nådd læringsmålene? 
Hvordan kan jeg arbeide videre 
for å nå dem? Har samarbeidet i 
gruppen ført til bedre læring? 

I følge Utdanningsdirektoratet 
skal elevenes evne og vilje til sam-
arbeid ikke være en del av vur-
deringen i faget (Utdan nings-
direktoratet,2006 a). 

Ved å vurdere eget arbeid og 
utvikling, blir eleven involvert i 
eget læringsarbeid, og det legges 
til rette for refleksjon. Egenvurde-
ring er en del av underveisvurde-
ringen jfr forskrift til opplærings-
loven §3-12. I mat og helsefaget er 
det gode muligheter til at eleven 
selv kan reflektere over og bli 
bevisst på egen læring ved å delta 
i vurderingen av eget arbeid og 
kompetanse og egen faglig utvik-
ling. (Utdanningsdirektoratet, 
2006 b). 

Halvårsvurdering
Halvårsvurdering er en del av 
underveisvurderingen og skal 
vise elevens kompetanse i forhold 
til målene. Tydelig informasjon og 
gode samtaler vil kunne gi eleven 
bedre innsikt over egen læring 
og vil i neste ledd kunne være 
med på å redusere antall klager 
i faget. For at lærer skal kunne 
ha et grunnlag for å vurdere 
elevens kompetanse i faget, må 
eleven møte fram og delta aktivt i 
undervisningen. Stort fravær kan 
medføre at lærer ikke har tilstrek-
kelig grunnlag for vurdering. 
Dersom det er tvil om tilstrekke-
lig grunnlag, skal eleven få skrift-
lig varsel fra skolen. 

Sluttvurdering
Sluttvurdering skal gi informa-
sjon om elevenes kompetanse når 
opplæringen i et fag i læreplan-
verket avsluttes (§ 3-17) og stand-
punktkarakter gis. Standpunkt 
skal vise kompetansen eleven har 
oppnådd når opplæringen i mat og 
helse avsluttes. Denne skal vise 
elevens samlede kompetanse i 
faget på et så bredt grunnlag som 
mulig, og ikke et utvalg av kom-
petansemål jfr Forskrift til opp-
læringsloven §3-18 sluttvurdering 
(Opplæringsloven, 2006). Stand-
punktkarakteren viser grad av 
kompetanse når opplæringen er 
gjennomført og danner sluttka-
rakteren. Standpunkt skal ikke 
være et gjennomsnitt av prøver 
eller påvirkes av orden eller 
arbeidsinnsats. Med Kunnskaps-
løftet ble en kriteriebasert vurde-
ring innført. Hensikten med den 
er at flest mulig av elevene skal 
nå kompetansemålene. Elevvur-
dering er ikke at man sorterer 
elevene i forhold til hverandre, 
men å finne ut hvor godt de har 
nådd kompetansemålene (Høihil-
der, 2010). 

Formativ og  
summativ vurdering
Formativ vurdering foregår hele 
tiden og er en nødvendig del av 
all undervisning og utvikling. 

Hanne Müller
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OsloMet – Storbyuniversitetet

Rannveig Førland
Universitetslektor,  
OsloMet – Storbyuniversitetet
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Den går ut på å vurdere den som 
er under utvikling/opplæring, for 
å hjelpe vedkommende i bestre-
belsene på å bli bedre. (Lauvås, 
2018). Spørreordene som er for-
mative (Hva/når/hvem/hvordan/
hvorfor?). Summativ vurdering 
referer ikke til vurderingene i seg 
selv, men til funksjonene de har 
dvs avsluttende, kontrollerende 
vurdering, med tanke på god-
kjenning eller rangering. Som et 
resultat kan en prøve være både 
formativ og summativ. Vurdering 
for læring kan f.eks. være at lærer 
tilpasser, eleven justere strategier 
og til slutt vurdering av læring 
sluttresultat/produkt/kontroll). Et 
eksempel kan være at lærer ber 
eleven smake på suppen før ser-
vering og justere. Lærer vurderer 
resultatet ut fra utseende/presen-
tasjon, smak, konsistens, riktig 
temperatur. Det krever kommu-
nikasjon og samspill. Læreren 
som coach: konstruktive tilbake-
meldinger, motiverende teknikker 
(tydelige mål) og spørsmål som 
fremmer refleksjon er sentrale 
momenter som fremmer læring. 

Summativ vurdering foregår 
alltid i etterkant og går ut på å 
sette verdi på en prestasjon, et 
produkt eller en egenskap. Resul-
tatet blir registrert og skal oppbe-
vares. Karakterer hører til i den 
summative vurderingen. 

Elevsamtaler
Elevsamtalen – skal bidra til at 
eleven får nødvendig veiledning 
og støtte for å oppnå ønsket kom-
petanse. Forskning om læring 
viser at elevene lærer best og 
mest når de forstår hva de skal 
lære og hva som er forventet av 
dem, når de får tilbakemeldinger 
som forteller elevene om kvalite-
ten på arbeidet sitt eller presta-
sjonen sin, og når de får råd om 
hvordan de kan forbedre seg. En 
internasjonal studie om faktorer 
som bidrar til gode læringsresul-
tater (Hattie, 2013) viser til at i 
tillegg til undervisningsmeto-
der der elevene hele tiden utfor-
dres faglig, er også lærerens evne 

til å fremme kommunikasjon og 
godt samarbeidsklima viktig. 
Læreren er en viktig faktor som 
noen ganger blir utelatt i disku-
sjonene om vurderingsmetoder i 
underveisvurdering.

Tilbakemeldinger og 
framovermeldinger
Tradisjonelt har lærer gitt tilba-
kemelding på ulike oppgaver der 
de har fokusert mest på det eleven 
har utført og ofte i betydningen 
hva de ikke har fått til og med 
mindre vekt på hvordan eleven 
kan gjøre ting bedre. Tilbake-
meldinger (kartlegging av nåvæ-
rende nivå) og framovermeldin-
ger (tiltak som settes i gang for 
å nå et fremtidig mål) sier noe 
om elevens ståsted og et plan-
lagt mål. Framovermeldinger er 
informasjonen eleven får om pro-
sesser og framtidig læring. For å 
kunne formulere en god framover-
melding, må læreren kjenne til 
elevens nåværende kompetanse og 
i tillegg kunne peke på hva eleven 
bør gjøre for å komme videre i 
arbeidet for å nå læringsmålet  
(Høihilder, 2010).

Konklusjon
Grunnlaget for vurdering i faget 
mat og helse er alle kompetanse-
målene i Kunnskapsløftet. Kom-
petansemålene som er vide må 
konkretiseres og omformuleres 
som læringsmål og vurderingskri-
terier ved vurdering i mat og helse 
faget. Et målrelatert vurderings-
prinsipp er viktig. Formativ og 
summativ vurdering, underveis-
vurdering og egenvurdering vekt-
legges. Grunnleggende ferdighe-
ter inngår i kompetansemålene og 
er en del av underveisvurdering 
og egenvurdering. Foruten tilba-
kemeldinger er også framovermel-
dinger viktig. Ved å vurdere eget 
arbeid og utvikling, blir eleven 
involvert i eget læringsarbeid, og 
det legges til rette for refleksjon. 
Det er ønskelig å styrke fagkom-
petanse hos mat- og helselærere 
i skolen som igjen vil ha innvirk-
ning på vurderingskompetansen. 

VURDERING I MAT OG HELSE PÅ UNGDOMSTRINNET
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Vurdering har stor innverknad 
på læringa til elevane. Ein god 
vurderingspraksis motiverer for 
læring og har læring som mål. 
Elevar lærer best når dei 

• forstår kva dei skal lære og 
kva som blir forventa av dei

• får tilbakemeldingar som 
fortel dei om kvaliteten på 
arbeidet eller prestasjonen

• får råd om korleis dei skal for-
betre seg

• er motivert i eige lærings-
arbeid ved mellom anna 
å vurdere eige arbeid og 
utvikling.

(Utdanningsdirektoratet, 2015)

Grunnlaget for vurdering i fag er 
kompetansemåla i læreplanane 
slik dei er fastsette i læreplan-
verket, jf. Forskrift om vurde-
ring § 1-1 eller § 1-3. Vurderings-
forskrifta legg vidare vekt på at 
måla for opplæringa og kva som 
blir vektlagt i vurderinga av 
hennar eller hans kompetanse, 
skal vere kjent for eleven.

Elevane forstår  
kva dei skal lære
Kompetansemåla i faga er eit 
resultat av ein politisk og fagleg 
prosess. I tillegg vil det alltid 
vere eit kompromiss mellom ulikt 
fagleg ståstad. Utfrå eigen utdan-
ning og erfaring må lærarane 

fortolke læreplanen. Opplæringa 
skal planleggast med utgangs-
punkt i heile læreplanen, og kom-
petansemåla er grunnlaget for 
vurderinga. Ein god vurderings-
praksis krev god læreplanforstå-
ing, og lokalt arbeid med lære-
planar er viktig. Det betyr at ein 
må lese kompetansemåla i saman-
heng med formål, hovudområde og 
grunnleggjande ferdigheiter.

Eg vil ved hjelp av eit par eksem-
pel om kutting av grønsaker og 
laging av gjærdeig (Johannessen, 
2013) vise korleis ein kan opera-
sjonalisere læreplanen, frå kom-
petansemål via læringsmål til 
kjenneteikn på måloppnåing.

Helen Johannessen
Høgskulelektor 
Høgskulen på Vestlandet

Vurdering for læring
Eleven lærer best når ho forstår kva  
som skal lærast og kva som blir forventa

Figur 1: Eksempel på struktur av ei praktisk undervisningsøkt på 4. eller 6. årssteg

Start

• Tydeleg start

• Elevmedvirking

• Fokus på fag

• Matvarer står klar

• Fokus på eleven, følgjer 
opp viss det er behov

Midtparti

• Lærar rettleiar elevane 
individuelt og i grupper.

• Elevar hentar matvarer 
samtidig, lærar rettleier 
og ser kven som treng 
hjelp. Vektlegg GRF som 
rekning og munnleg 
kompetanse

Avslutning

• Refleksjon på kva som 
er lært – dialog med 
elevane ut frå det som 
er gjennomgått

• Tema for neste gang

• Avslutning
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EKSEMPEL 1: Hygiene og oppdeling av frukt 

Tema: Orden og hygiene 

Kompetansemål: Undersøkje ulike matvarer med 
tanke på smaksopplevingar 

Delmål: Få kjennskap til og trening i stell 
og bruk av forskjellige frukter. 
Nøkkelhullmerking. 

Kjenneteikn på 
måloppnåing 

Kan lage fruktsalat med vanilje
kesam. Kan stelle og kutte opp ulike 
frukter til fruktsalat. Kan vurdere 
smak og konsistens.

Læraren er nøye med å vise frukt, bruke rett namn 
og forklare korleis ein unngår at eple blir brunt når 
det er oppdelt. Læraren er nøye med å forklare og 
samtidig vise korleis ein deler frukt i terningar:  

L Dere lager fruktsalaten i en stor glassbolle (viser 
den) som dere finner i det skapet (peker). Dere skal 
ha en stor skje (viser den) som dere finner  
i det samme skapet. 

L Hva tror dere dette er (viser kjernehusutstikker)? 
Vi legger det halve eplet med sårflaten ned slik at 
det ikke blir brunt. 
Dere har kraft i bollen (glasskål) først før dere deler 
opp eplet.

L Når dere renser appelsin, tar dere vekk skallet 
og alt det hvite. Bruk fingrene når dere deler opp 
appelsinen i båter. Ta en ren saks og klipp båtene i 
passe biter – ikke for store og ikke for små. 

L Husker dere hvordan dere deler opp et eple i 
terninger? 

Først i skiver, så i staver og så på tvers. Da blir det 
terninger. 

L (Viser hvordan en deler en pære i to og fjerner kjer
nehuset og stilk). Hvordan er det lurt å skjære opp 
en pære? 

E Først i skiver, så i staver og så på tvers. 

L Da blir det terninger. 

L (Viser banan) Den skjærer dere i ½ cm tykke skiver, 
så i staver og på tvers slik at det blir terninger 

EKSEMPEL 2: Gjærbakst og hygiene 

Tema: Gjærbakst og mikrobiologi. 

Kompetansemål: Bruke mål og vekt i samband med 
oppskrifter og matlaging. Praktisere 
regler for god hygiene. 

Delmål: Kjenne til generelle regler for baking 
med gjær. Få erfaring med ulike 
melsorter. 

Kjenneteikn på 
måloppnåing:

Kan bake grove rundstykker.  
Kan bruke ulike melsorter. 

 
Elevane skal lære å bake rundstykke. Læraren for-
klarer nøye med utgangspunkt i oppskrifta som er 
delt ut, og viser utstyr som elevane skal bruke seinare 
som arbeidsbolle, arbeidstallerken, deigskrape og 
målereiskap som spiseskje, teskje, desilitermål og 
litermål. 

Læraren gjer seg nytte av ei kroppsfenomenologisk 
tilnærming når ho skal få elevane til å forstå kva 
deigvæske på 37 °C er. Ved at elevane får ein dråpe 
på huda, må dei ta i bruk kjensler (varmt/kaldt eller 
nøytralt) i tillegg til det som blir sagt. Når væska 
har 37 °C (kroppstemperatur), kjenner ein ikkje noko 
spesielt (verken kulde eller varme) fordi væska har 
same temperatur som kroppstemperaturen.  
 

Når dette forarbeidet er gjort, er læraren klar til å 
vise elevane korleis ein lagar gjærdeig:  

L Vi skal ha 2 dl sammalt grov hvete. (Måler opp 2 dl 
– 2 ganger i 1 dl mål). 

L Så skal vi ha ca. 2 ½ dl siktet hvetemel. Hvorfor tror 
dere at det står ca.? (Ingen svarer). Dere kan prøve 
å gjette. 

L Det betyr at vi kan bruke noe mindre mel eller 
kanskje noe mer. 

L I punkt 1 i oppskriften står det ½ pk gjær som vi 
smuldrer i bollen. 

L Hva står det i punkt 2? 

E Heller vannet sammen med gjæren. 

E Må det være 2 dl vann? 

L Det står her (peker på ingredienslisten på 
oppgavearket). 

L Så står det olje, salt, havregryn og det grove melet. 
Det blir ganske klissete når jeg rører. 

Læraren er nøye med å forklare og vise, og engasje-
rer elevane ved at dei må følgje med i den utdelte 
oppskrifta og lese framgangsmåte høgt og punkt-
vis. Her blir grunnleggande ferdigheiter med vekt på 
munnleg lagt vekt på i ein dialog mellom læraren og 
elevane. Alle elevane er konsentrerte og følgjer med. 
Vidare forklarar læraren korleis elevane i praksis 
skal gjere det for å få passe mengde mjøl i deigen, 
ikkje for lite og ikkje for mykje: 

L Vi har en regel her på skolen. Vi tar opp i ca. halv
parten av hvetemelet (og rører det inn med tre
sleiv). Når deigen begynner å løsne fra kantene, 
begynner deigen å bli passe.

L Vi tar opp i halvparten av det melet som er igjen. 
Nå danser deigen lett rundt sleiva. Da tar jeg 
deigskrapa og bruker den for å skrape ned rundt 
kantene i bollen og elter dette inn i deigen.  

E Hva betyr å elte? 

L  Det betyr å kna deigen. 

L Når du er ferdig å elte deigen i bollen, er det fint 
å kna deigen videre på benken. Ikke stikk fingrene 
inn i deigen, da blir dere klissete på fingrene. Litt 
kjedelig når halvparten av deigen sitter igjen på fin
grene. (Viser hvordan en gjør det) 

L (Elevene får kjenne på deigen). Er den god og myk? 

 
Ved at elevane får kjenne på deigen korleis den skal 
vere når den er passe fast og losnar frå benken, får 
dei eit forhold til korleis ein deig skal vere når den er 

ferdig. Her blir fleire sansar tatt i bruk. Dei kjenner 
at deigen er glatt og mjuk, ikkje klissete eller hard. 
Dette kallar Bengt Molander (Benn, 2006, s. 110) 
kunnskap i handling. Kunnskap om korleis ein deig 
er, når han er passe fast, er bunde til kroppen, kul-
turen og handlinga. Dette er taus kompetanse, som 
er vanskeleg å forklare berre med ord, men må øvast 
opp gjennom praktisk handling. 

Elevane får tilbakemeldingar og råd
Ved grundig gjennomgang får elevane sett korleis 
ting blir gjort og skal prøve sjølv. To og to elevar 
arbeider saman. Denne delen startar med at ein elev 
frå kvar gruppe hentar matvarene. Då får læraren 
oversikt over om eleven forstår rett mengde, og 
hentar dei matvarene som dei skal bruke. I midt-
partiet får elevane utføre oppgåva, for eksempel lage 
fruktsalat eller gjærdeig, jf. figur 1. Læraren går 
rundt og rettleier elevane individuelt og i grupper 
etter behov ut frå læringsmåla. På den måten får 
elevane praktiske ferdigheiter eller sagt på ein 
annan måte utøve kunnskap i handling. Eit eksem-
pel kan vere bilete med fastelavnsbollar som viser 
ulik kvalitet på utforming av hamburgar. I dette 
faget får ein raskt resultat og ein får høve til å dis-
kutere forbetringar.

Elevane er motivert i eige læringsarbeid
Undervisningsøkta blir avslutta med ein reflek-
sjon på kva som er lært i dialog med elevane ut frå 
det som er gjennomgått, jf. læringsmål for timen/
økta. Her får elevane vere med å vurdere sjølve i 
kva grad dei har fått til å utføre oppgåvene (lav-mid-
dels-høg måloppnåing). Tilbakemeldinga til elevane 
gjennom oppsummering, blir å få elevane aktive 
gjennom spørsmål om prosessen, og sjå samanhen-
gar i læringsprosessen. Læraren er tydeleg på kva 
elevane skal lære og avsluttar med å fortelje kva som 
er tema neste gang.
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«Vis meg vurderingsordningen og 
jeg skal si deg hvordan undervis-
ningen organiseres», er et velkjent 
munnhell og en svært aktuell 
problemstilling i utdanningspro-
grammet restaurant- og matfag. 
To spørsmål er særlig aktuelle: 
(1) Beskriver den formelle eksa-
menskarakteren i Vg2 restau-
rant- og matfag elevenes yrkes-
kompetanse på en pålitelig måte, 
og (2) påvirker eksamensformen 
undervisningen på en slik måte 
at elevene oppnår lavere rele-
vant fagkompetanse enn de ellers 
kunne gjort? Dette er spørsmål 
som forsøksvis vil bli besvart i 
denne artikkelen som baserer seg 
på empiri fra rapporten «Likt og 
ulikt – Om eksamensgjennomfø-
ring i utdanningsprogrammet 
restaurant- og matfag» (Spetalen, 
2016).

Organisering av praktisk 
tverrfaglig eksamen i Vg2 
restaurant og matfag
Det gjennomføres to formelle 
eksamener i det fireårige yrkes-
faglige utdanningsløpet i restau-
rant- og matfag. Én tverrfag-
lig praktisk eksamen på slutten 
av det andre skoleåret (Vg2) og 
en fag-/svenneprøve i slutten av 
læretiden. 

I Vg2-eksamen skal elevene vur-
deres praktisk og tverrfaglig i tre 
programfag. Til forskjell fra fag 
i ungdomsskolen er betegnelsen 
«programfag» samlinger av kom-

petansemål som hører mer eller 
mindre naturlig sammen. Pro-
gramfaget «Kosthold, ernæring og 
helse» er for eksempel ett av tre 
programfag i Vg2 Kokk- og servi-
tørfag sammen med programfa-
gene «Råvarer og produksjon» og 
«Servering, bransje og miljø». 

Utfordringen i restaurant- og mat-
fagopplæringen er at flere yrker 
og fagområder med ulik yrkesutø-
velse er samlet i samme Vg2-kurs. 
I utdanningsprogrammet restau-
rant- og matfag er det for eksem-
pel samlet 12 yrker. Selv om 
yrkene har mange felles elemen-
ter er det likevel stor forskjell på 
arbeidsoppgavene til en slakter, 
sjømathandler og baker i «Vg2-
Matfag» og mellom en kokk og ser-
vitør i «Vg2-Kokk- og servitørfag». 
Dette kompliserer eksamen fordi 
kompetansemålene i læreplanen 
kan løses på ulike måte av ulike 
yrker. Ta for eksempel kompe-
tansemålet: «Elevene skal kunne 
bruke egnede maskiner og egnet 
utstyr i produksjonsprosessen». 
Det skal ikke mye fantasi til for å 
se at dette målet bør løses ulikt av 
en elev som ønsker å bli slakter, 
sjømathandler, baker, kokk eller 
servitør. En eksamensform som 
tar hensyn til at elever har ulike 
yrkesinteresser blir betegnet som 
en yrkesdifferensiert eksamen.

Til forskjell fra sentralgitte eksa-
mensoppgaver i for eksempel ung-
domsskolen utarbeides og sensu-

reres den tverrfaglige praktiske 
Vg2-eksamenen i de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene lokalt 
på den enkelte skole. Derfor blir 
eksamen gjennomført på ulike 
måter ved ulike skoler, i ulike 
utdanningsprogram og i ulike 
deler av Norge. Det kan være 
flere fordeler med en slik lokalt 
gitt eksamen. Det gis blant annet 
mulighet til å tilpasse eksamens-
innholdet til den enkelte skole, 
også til lokalt næringsliv. Da kan 
elever få anledning til å arbeide 
med oppgaver som er relevante 
i forhold til yrket de ønsker i 
læretiden.  

Datamateriale 
og resultater
Datamaterialet ble samlet inn 
gjennom en spørreskjema som 
ble sendt til alle skoler i Norge 
som tilbyr utdanningsprogram-
met restaurant- og matfag. Det 
kom inn 51 av 85 utsendte spør-
reskjema. Dette gir en svarpro-
sent på 60.

Resultatene viser relativt store 
forskjeller med hensyn til hvordan 
skoler som tilbyr restaurant- og 
matfag gjennomfører den tverr-
faglige praktiske eksamenen i 
Vg2 Kokk- og servitørfag/Matfag. 
Dette gjelder særlig i hvilken 
grad elevene får anledning til å 
gjennomføre en yrkesdifferensi-
ert eksamen. En yrkesdifferensi-
ert tverrfaglig praktisk eksamen 
vil innebære at elevene testes i 

de samme læreplanmålene, men 
på ulikt vis. Alt etter den natur-
lige yrkesutøvelsen i det valgte 
fag(brev)området. 

Nedenfor vises andelen elever som 
kan velge å vise kompetanse i ett 
av fag(brev)områdene i Vg2 Kokk- 
og servitørfag og i Vg2 Matfag. 
Figur 1 og 2 viser to forhold. For 
det første at det er stor variasjon 
i hvilken grad elevene får anled-
ning til å vise kompetanse i et 
selvvalgt fag(brev)område og at 

det samtidig er relativt stor vari-
asjon mellom hvordan elever som 
går Vg2 Kokk- og servitørfag og 
i Vg2 Matfag gjennomfører den 
tverrfaglige praktiske eksamen 
etter endt opplæring i skole.

To utfordringer
Dette resultatet peker på to utfor-
dringer. For det første; Hvilke 
informasjon gir eksamenskarak-
teren til potensielle arbeidsgivere 
om elevenes kompetanse dersom 

elevene må vise kompetanse i flere 
fag(brev)områder til eksamen? 
For det andre: Basert på tesen 
om at «vis meg vurderingsord-
ningen og jeg skal si deg hvordan 
undervisningen organiseres», vil 
en eksamensform der elevene må 
vise kompetanse i flere fag(brev)
områder bidra til mindre spesia-
lisering og dermed lavere faglig 
nivå på elevene? 

Dette er etter min mening svært 
interessante problemstillinger. 
Hvis eksamenskarakteren ikke 
viser elevenes kompetanse i 
elevenes valgte lærefag, hva er 
informasjonsverdien for potensi-
elle arbeidsgivere? Det kanskje 
viktigste problemet er likevel 
at eksamensformen kan bidra 
til en undervisning der elevene 
bare blir tilbudt «smakebiter» fra 
ulike yrker og fagområder for at 
de skal kunne bestå eksamen.  
Når næringslivet klager over lær-
lingenes manglende kompetanse 
kan altså eksamensformen, som 
påvirker undervisningen, være en 
av årsakene. 

Et annet resultat av undersøkel-
sen er at svært mange av skolele-
derne oppgir at de ikke er fornøyd 
med en eksamensform der elevene 
må kunne vise kompetanse i flere 
fag(brev)områder. Det er interes-
sant, og også foruroligende, at 
disse skolelederne hindres i å 
gjennomføre en yrkesdifferensiert 
eksamensform av fylkeskommu-
nale retningslinjer. Jeg har selv 

Halvor Spetale
Dosent, Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag  
Kompetansesenter for yrkesfag, OsloMet – storbyuniversitetet

Tverrfaglig praktisk eksamen  
i Vg2 restaurant- og matfag 

–  Et hinder for god  
yrkesopplæring?

Figur 2. Oversikt over andelen elever som kan velge å vise kompetanse i ett 
av fag(brev)områdene i Vg2 Matfag til tverrfaglig praktisk eksamen
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Figur 1. Oversikt over andelen elever som kan velge å vise kompetanse i 
ett av fag(brev)områdene i Vg2 Kokk- og servitørfag til tverrfaglig praktisk 
eksamen

Er en eksamensform 
der alle elevene må 
løse samme oppgave på 
samme måte ønskelig? 
(Foto: Ukjent opphav)
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snakket med flere skoleledere som 
hevder at de gjerne ville gjennom-
ført en yrkesdifferensiert eksa-
mensform, men blir nektet dette 
av utdanningsetaten i fylket uten 
noen annen begrunnelse enn «at 
slik skal det være». 

Oppsummering
Samlet sett kan lokal utforming 
av eksamen være et gode, men 
spørsmålet er samtidig hva som 
regnes for «lokalt». Undersøkel-
sen viser at mange skoleledere 
opplever at fylkets eksamens-
kontor lager retningslinjer for 
gjennomføring av tverrfaglig 
praktisk eksamen som de mener 
ikke gagner verken elevene eller 
næringslivets kompe tanse behov

Et potensielt tiltak for å øke 
gjennomføringsgraden i utdan-
ningsprogrammet restaurant- og 
matfag kan være å begynne med 
en eksamensformen der elevene 
får vise kompetanse i et selv-
valgt fag(brev)område. Dette kan 

påvirke innholdet og organise-
ringen av undervisningen slik at 
elevene både blir mer motiverte, 
oppnår en større faglig fordypning 
og avslutter Vg2 med en eksa-
mensform som gir mer informa-
sjon til potensielle arbeidsgivere 
om elevenes kompetanse i det 
yrket der de søker læreplass.

Sammenfattet kan det derfor 
stilles to spørsmål til skoleledere 
og utdanningsmyndigheter: 

Dersom elevene ikke gis mulighet 
til å vise kompetanse i ett valgt 
fag(brev)område i den tverrfaglige 
praktiske eksamenen i Vg2 – Hva 
er begrunnelsen for dette?

Dersom skoler ønsker å gjennom-
føre en yrkesdifferensiert tverr-
faglig praktisk eksamen i Vg2, 
men hindres i dette av fylkeskom-
munale skolemyndigheter – Hva 
er begrunnelsen for dette?

Jeg tror at åpenhet omkring 
gjennomføring av den tverrfag-
lige praktiske eksamenen på Vg2 
og muligheten til å gjennomføre 
yrkesdifferensierte eksamener 
kan bidra til en undervisnings-
form som gir elever mulighet til å 
spesialiserer seg i valgt lærefag. 
Da vil også eksamenskarakteren 
gi bedre informasjon om elevens 
faktiske kompetanse i valgt 
lærefag. 

Litteratur
Spetalen, H. (2016). Likt og ulikt – 

Om eksamensgjennomføring i 
utdanningsprogrammet restau-
rant- og matfag (HiOA Rapport 6). 
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Akershus

Skal alle elever i Vg2 kunne bake en kake – også de som vil bli slaktere? 

Sandra Thorsen 

Faktorer for økt tilgjengelighet av fisk og sjømat i ungdomsskolen

Sjømatprosjektet var interven-
sjonsstudie med et sammenlig-
nende casedesign gjennomført 
høsten 2012. Datamaterialet til 
masteroppgaven faktorer for økt 
tilgjengelighet av fisk og sjømat i 
ungdomsskolen tok utgangspunkt 
i materiale fra overordnet studie. 
For å avgrense masteroppgavens 
omfang, tok oppgaven utgangs-
punkt i datamateriale fra ung-
domsskolene der skolenes lunsj-
måltid var i fokus.

METODE: Utvalget og datamate-
rialet ble hentet fra tre ungdoms-
skoler i Sjømatprosjektet. Skole A 
og C hadde enkle kantinefasilite-
ter med et begrenset mattilbud og 
skole B hadde veletablerte kanti-
nefasiliteter bestående av et stort 
mattilbud av varmmat. Datama-
terialet bestod av 20 observasjo-
ner ulikt fordelt på skolene som 
observerte kantineområdet og 
elevene under gratisutdeling/salg 
av sjømatproduktene. Materialet 
bestod også av tre individuelle 

intervju av tre prosjektledere og 
en mat og helse-lærer, samt seks 
fokusgruppeintervju av 25 ung-
domsskoleelever som hadde smakt 
på sjømatproduktene.

RESULTAT: Funnene viste at sjø-
matproduktene i Sjømatprosjek-
tet ble ulikt mottatt av elevene, 
prosjektlederne og mat og helse-
læreren. Sushi, Cold Cat, wrap 
og bagett var produkter som ble 
best mottatt med bakgrunn i flest 
positive omtaler, pris, kvalitet og 
produksjonsmetode eller elevenes 
engasjement under utdelingene. 
Panering av fisk ble også godt 
mottatt av elevene. Skole A og C 
hadde de største utfordringene 
knyttet til fasiliteter og struktu-
rer i kantinen, med bakgrunn i at 
kantinefasilitetene ikke var til-
rettelagt for produksjon og serve-
ring av mat og at kantinedriftene 
hadde liten prioritet på skolene. 
Skole B hadde ingen utfordringer 
med fasiliteter og strukturer, men 
de måtte ta økonomi i betraktning 

som hadde høy prioritet på skolen. 
Alle skolene opplevde utfordringer 
med matvareleverandørene. Skole 
A og C hadde størst utfordringer 
med ledelsens og lærernes tilhø-
righet til prosjektet, mens ledel-
sen på skole B uttrykte støtte til 
kantinearbeidet under prosjektet. 

KONKLUSJON: Sjømatprosjektet  
som kostholdintervensjon bidro 
til å øke tilgjengeligheten av 
fisk og sjømat i skolen, ettersom 
alle skolene tilbød en faktor som  
sjømatprodukter i kantinen, som  
kunne bli en del av elevenes mat-
valg. Funnene viste samtidig at 
tre fysiske faktorer knyttet til 
mat og en faktor som ansatte i 
skolen sin tilhørighet til prosjek-
tet, kunne ha ytterligere betyd-
ning for økt tilgjengelighet av 
matvaregruppen i skolen. 

VEILEDERE: Eli Kristin Aadland 
og Urd Bente Andersen

Masteroppgaver i mat og helse

Carlla, Sandra, Lovise og Maaike. Foto: Eli Kristin Aadland

1716 Mat og helse i skolen 2/20182/2018 Mat og helse i skolen



Lovise Nilsen 

Barns inntak og oppfatninger om fisk og annen 
sjømat i skolemåltidet i Norge og Sverige 

Inntaket av fisk og sjømat er 
lavere enn ønskelig blant barn 
og unge. Det finnes lite forskning 
vedrørende barns matpreferan-
ser, og hvorfor spesielt de yngste 
i befolkningen spiser minst fisk 
av alle. For å nå helsemyndighe-
tenes anbefalte inntak av fisk og 
sjømat, kan skolemåltidet ha en 
svært viktig funksjon. Norge og 
Sverige har tradisjon for å arran-
gere skolemåltidet forskjellig- med 
gratis varmmatordning i Sverige 
og medbrakt matpakke i Norge. 
Det en ikke vet er hvilken betyd-
ning skolematordningen kan ha 
for elevenes inntak av sjømat på 
skolen. Hensikten med denne 
forskningsstudien er å under-
søke skolematordningens betyd-
ning for inntak av fisk og annen 
sjømat i skolemåltidet, og hvilke 
erfaringer og oppfatninger barna 
selv har til sjømatprodukter i de 
to landene. 

METODE OG UTVALG: Empirien i 
oppgaven er hentet fra ProMeal – 
et svært nordisk prosjekt fra sko-
leåret 2013/2014. En fotografisk 
metode ble benyttet til å regis-
trere elevenes skolematinntak 
over én skoleuke, og fokusgrup-
peintervjuer ble benyttet til å 
undersøke elevenes erfaringer og 
oppfatninger om fisk og sjømat.  
Fotografiene ble bearbeidet og sta-
tistisk analysert, og intervjuene 
ble transkribert og kodet. 

RESULTAT: Det var signifikant 
(p<0.001) flere elever som spiste 
sjømat med varmmatordning 
enn med matpakkeordning. I 
Norge var det 7 % av elevene som 
spiste sjømat, og 62 % av elevene 
i Sverige som spiste sjømat. De 
aller fleste barna hadde den opp-
fatning om at fisk var sunt. Barna 
i Sverige etterlengtet større vari-
asjon i fiskeprodukter som ble 
servert, mens barna i Norge 
valgte bort sjømat i matpakken 

til fordel for andre produkter. De 
norske barna opplevde i tillegg at 
fiskepålegg luktet i matpakken. 

KONKLUSJON: Skolematordnin-
gen ser ut til å ha stor betydning, 
da funnene indikerer at varm-
måltid med sjømat én dag i uken 
kan være en god løsning for kon-
sumering av fisk og sjømat, mens 
matpakkeordningen inneholder 
for lite sjømat per dags dato. Til 
tross for ulike skolematordninger, 
hadde barna i Norge og Sverige 
mange like oppfatninger om fisk 
og sjømat. Barna var klar over at 
fisk var sunt – men dette alene 
var ikke nok til at de alltid ønsket 
sjømat i skolemåltidet. Påvir-
kende faktorer som lukt, konsis-
tens og tilberedning kunne være 
avgjørende om barna ville spise 
sjømatprodukter i skolemåltidet.
 
VEILEDERE: Eldbjørg Fossgard og 
Tormod Bjørkkjær

CarllaMichelle Louise Marchong Eidesund

Lærernes erfaring med atferdsutfordring i mat og helseundervisningen

Mat og helse-faget skal som en del 
av skolens generelle mål være et 
allmenndannende fag som bidrar 
til at elevene møter livet prak-
tisk, variert og personlig. Faget 
kan bidra til mestringsarenaer 
for elever som sliter i teorifag ved 
hjelp av praktisk og variert under-
visning som fremmer bevegelses-
aktivitet. Hensikten med denne 
studien er å bidra med kunnskap 
om hvilke erfaringer lærere har 
til elever med atferdsutfordring 
i mat og helse-undervisningen. 
Problemstillingen for oppga-
ven var følgende: Hvilke erfarin-
ger har lærere knyttet til elever 
med atferdsutfordring i mat og 
helse-faget? 

METODE: For å undersøke pro-
blemstillingen ble det benyttet 
kvalitativ metode med en fenome-
nologisk og hermeneutisk tilnær-
ming. Analysen av datamaterialet 
ble gjennomført etter en deduktiv 
tilnærming. Det ble gjennomført 
fem individuelle semistrukturerte 
intervju med lærere som under-
viste i mat og helse-faget, hvorav 

tre jobbet på ungdomsskole og to 
på barneskole. Alle lærerne opp-
fylte inklusjonskriteriene.

RESULTAT: Lærerne hadde erfart 
atferdsutfordring både likt og 
ulikt. Resultatene viser at det 
er viktig at læreren er bevisst på 
hva de mener er normalatferd hos 
eleven. Lærerne fremhev betyd-
ningen av at mat og helse-faget 
kan bidra til aktivt samarbeid 
og bevegelsesaktivitet ved hjelp 
av kombinasjonen av teoretisk 
og praktisk arbeid. De fleste av 
lærerne hadde erfart at særpre-
get med mat og helse-faget bidro 
til mestringsfølelse for elever med 
atferdsutfordring. Mat og helse-
faget skiller seg ut ved å være 
både praktisk, variert, utfor-
drende og relevant.  Resultatene 
indikerer at læreren blant annet 
må ha erfaring, fagfordypning, 
gode relasjonsferdigheter og god 
klasseledelse ved håndtering av 
elever med atferdsutfordring i 
mat og helse. 

KONKLUSJON: Funnene viser at 
lærernes undervisningserfaring 
og utdanning i mat og helse-faget 
er avgjørende for hvordan lærerne 
håndterer elever med atferds-
utfordring. Det kan tyde på at 
atferdsutfordring, erfaring og fag-
fordypning i mat og helse-faget, 
er viktige emner som burde blitt 
fokusert mer på i lærerutdannin-
gen. Bevisstgjøring av atferdsut-
fordring og hvordan lærere i mat 
og helse skal bidra til varierte 
og praktiske undervisningsøkter 
trenger både tid og tilretteleg-
ging, og i lærerrollen må de også 
reflektere både individuelt og i fel-
lesskap. Funnene i denne studien 
kan ikke gi et generelt bilde av 
lærernes erfaringer med atferds-
utfordring, som underviser mat og 
helse-faget, men den bidrar med 
ny kunnskap på et felt som er lite 
utforsket, hvor både atferdsutfor-
dring og mat og helse-faget blir 
omtalt.

VEILEDERE: Eli Kristin Aadland 
og Ingfrid Veka

Maaike Balm

Elevers læringsatferd i mat og helse og matematikk

METODE: I masterprosjektet 
«Elevers læringsatferd i mat og 
helse og matematikk» ble det 
benyttet et kvantitativt datama-
teriale. Dette datamaterialet ble 
samlet inn i skoleåret 2007–2008 
i forbindelse med Kvalitet i opp-
læringa (KIO) prosjektet, initiert 
av Høgskulen i Volda. Det ble i 
KIO-prosjektet benyttet «momen-
tary time sampling» som metode 
for observasjon. Utvalget som ble 

benyttet i denne masteroppgaven 
bestod av observasjoner gjennom-
ført i 21 klasser i mat og helse og 
25 i matematikk. Det ble obser-
vert omtrent like mange gutter 
som jenter og like mange elever 
på 6. trinn som på 9. trinn. 

RESULTAT: Masterprosjektet viste 
at elevene som strevde hadde 
mindre selvdisiplinert atferd 
enn elevene som fungerte godt. 

De behøvde mer lærerstøtte, for-
styrret og var mer uvirksomme, 
mens elevene som fungerte godt 
lyttet, samhandlet og arbeidet 
mer enn elevene som strevde. 
I mat og helse samhandlet både 
elevene som strevde og elevene 
som fungerte godt i større grad, 
mens begge elevgruppene i mate-
matikk lyttet mer til læreren. 
Blant elevene som strevde ble det 
arbeidet mer med arbeidsoppga-

ver i mat og helse enn i matema-
tikk. Timesignaturene viste også 
en tidligere økning i den mindre 
selvdisiplinerte atferden i mate-
matikk. Undervisningen i mat 
og helse bar mye preg av gruppe-
arbeid, felles arbeidsoppgaver og 
bevegelse, mens det i matematikk 
var mye helklasseundervisning, 
individuelt arbeid, arbeidet med 
felles arbeidsoppgaver, arbeids-
planer, samt at klassen lyttet 

mer og lengre til lærer enn i mat 
og helse. Funn i prosjektet viste 
også tendenser til at det var flere 
gutter enn jenter som ble katego-
risert som elever som strevde. 

KONKLUSJON: Det var med andre 
ord tydelige forskjeller i atferden 
til elevene som strevde og elevene 
som fungerte godt i både mat og 
helse og matematikk. Funnene 
viste også noen mindre tendenser 

til ulik atferd mellom de to elev-
kategoriene, sammenlignet i mat 
og helse og matematikk. Det var 
også kontraster i undervisnings-
form, arbeidsform og klassens 
atferd i de to fagene.

VEILEDERE: Hege Wergedahl og 
Eli Kristin Aadland 

MASTEROPPGAVER I MAT OG HELSE 

Forts. fra forrige side
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Mat og helse  

Klagegangen hos Fylkesmannen
Opplæring er skolens kjerneoppgave. Verktøyene underveisvurdering, 
egenvurdering, og halvårsvurdering sikrer kvaliteten på opplæringen. 
Elevens opplæring er avhengig av lærere og skoler med et avklart individu-
elt og kollektivt forhold til hvordan man bruker disse verktøyene.

Standpunkt
Standpunktvurderingsverktøyet 
skiller seg ut ved at det er et 
enkeltvedtak der eleven blir «veiet 
og målt». Standpunktbegrunnel-
sen til den enkelte lærer og skole 
er avgjørende for vedtakets tro-
verdighet. Kvaliteten på begrun-
nelsen avhenger av en felles god 
og kontinuerlig vurderingskultur. 

Fylkesmannens sikrer at regelver-
ket for vurdering følges gjennom å 
være klageorgan. Fylkesmannen 
ser variasjon i hvordan vurde-
ringsarbeidet utføres, og at noen 
trekk går igjen i mat og helse 
sakene der Fylkesmannen gir 
klager medhold.

Temaer som går igjen er man-
glende informasjon om læreplan 
og måloppnåelse, manglende 
kobling mellom læreplan og 
begrunnelse, uklare fremover-
meldinger knyttet til standpunkt-
karakter, vektlegging av innsats 
og personlig kjemi mellom elev og 
lærer. 

Tre elementer styrer fastsetting 
av standpunkt: 
• Regelverk
• Vurderingspraksis
• Faglig skjønn 

Regelverket definerer handlings-
rommet. Vurderingspraksis må 
være innenfor handlingsrommet. 
Faglig skjønn er avgjørende når 
karakteren skal fastsettes.

Handlingsrom, praksis og skjønn 
styres av «§ 3-3 grunnlag for vur-
dering i fag»  

Grunnlaget for vurdering i fag er 
kompetansemåla i læreplanane 
for fag slik dei er fastsette i lære-
planverket, jf. § 1-1 eller § 1-3.
Føresetnadene til den enkelte, 
fråvær, eller forhold knytte til 
ordenen og åtferda til eleven, lær-
lingen eller lærekandidaten skal 
ikkje trekkjast inn i vurderinga i 
fag. I faget kroppsøving skal inn-
satsen til eleven vere ein del av 
grunnlaget for vurdering…

§ 3-3 er grunnsteinen for begrun-
nelsen som standpunkt hviler på. 
Hvis grunnsteinen ikke er rett 
lagt vil faglærers uttalelse fort 
fremstå mangelfull.

Hva ser  
fylkesmannen etter?
Fylkesmannen ser etter en så 
konkret som mulig vurdering av 
elevens kompetanse i faget opp 
mot de samlede kompetansemå-
lene i læreplanen og kjennetegn 
på måloppnåelse. Lærerens utta-
lelse må dekke alle hovedområ-
dene i faget slik at det blir tydelig 
at standpunktkarakteren hviler 
på et bredt grunnlag. 

Begrunnelse fra faglærer
Faglærer beskriver hvordan 
eleven er gjort kjent med kom-
petansemålene i faget og kjenne-
tegn på måloppnåelse. Faglærer 
omtaler hvordan det i undervei-

svurderingen legges til rette for 
ulike arbeidsmåter og vurderings-
former i faget.

Det er ofte hensiktsmessig å 
benytte en tredeling i «høy», 
«lav» og «middels» kompetanse i 
tilbake- og framovermeldinger i 
underveisvurderinger, men som 
begrunnelse i et svar på en klage 
vil Fylkesmannen kreve ytterli-
gere presiseringer som forklaring 
for en standpunktkarakter. 

En klage kan fremstå grunn-
løs, usaklig eller usann og inne-
holde påstander som ikke er rele-
vante. Selv om klagen er grunnløs 
eller usaklig skal svar på klagen 
adressere alle punkter som klager 
fremsetter. 

Resultat
Fylkesmannen gir skolen medhold 
når skolen viser gjennom sitt 
vurderingsarbeid samsvar med 
«§ 3-3 grunnlag for vurdering i 
fag». Dette kommer til syne når 
svaret på klage svarer på hva 
klager peker på i sin klage, viser 
hvordan det er lagt til rette for 
ulike arbeids- og vurderings-
former, gjør rede for hvordan 
klager er gjort kjent med kom-
petansemålene og måloppnåelse 
i faget, dokumenterer at det er 
gjort en konkret vurdering av 
klagers kompetanse i hele faget 
med en vurderingsskala som er 
presis nok til å kunne sette en 
standpunktkarakter. 

Bjarne Thorsen
Seniorrådgiver,  
Utdanning- og barnevernsavdelingen
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Åshild Woldstad
Fylkesmannen i Buskerud

Å beskrive  
kompetanse
Jeg har skrevet om vurdering i 
dette tidsskriftet før, senest i 2016 
om vurdering i hygiene. Jeg har 
arbeidet med individvurdering 
hos Fylkesmannen i Buskerud 
siden 2006. En av oppgavene er 
behandling av klager på stand-
punktkarakterer. Vi er ganske 
sikre på at skolenes arbeid med 
de fire prinsippene for god under-
veisvurdering har redusert antall 
klager. Vi tror at dialogen mellom 
lærer og elev i læringsprosessen 
har gitt elevene større innsikt i 
egen kompetanse, og dermed er 
det ingen overraskelse når stand-
punktkarakteren settes. I år kom 
det bare 24 klager på standpunkt-
karakter fra grunnskoleelever i 
Buskerud, og vi stadfestet nesten 
50 %. Disse lærerne hadde beskre-
vet elevenes sluttkompetanse 
på en god måte, helt i tråd med 
Utdanningsdirektoratets krav. 

Fylkesmannen ser fortsatt at 
det kommer forholdsmessig flere 
klager i de praktiske fagene enn i 
teorifagene. Det kan se ut som om 
elevene i disse fagene i større grad 
forventer en god karakter. Fylkes-
mannen har også et inntrykk av 
at kompetansemålene er mindre 
kjent blant elever og foreldre, og 
at tilbakemeldinger og råd er lite 
presise. Elevene mener at de har 
arbeidet godt og de sammenligner 
seg ofte med andre. 

Underveisvurdering
Det er kapittel 3 i forskrift til 
opplæringsloven som define-
rer elevens rett til vurdering av 
kompetanse. Underveisvurderin-
gen skal inneholde informasjon 
om kompetansen til eleven og gi 

veiledning om hvordan hun eller 
han kan utvikle kompetansen 
sin i faget. Det skal være kjent 
for eleven hva som er målene for 
opplæringen, og hva som blir vekt-
lagt i vurderingen av hennes eller 
hans kompetanse. Det skal også 
være kjent for eleven hva som 
er grunnlaget for vurderingen. 
Eleven skal delta aktivt i vurde-
ringen av eget arbeid, egen kom-
petanse og egen faglig utvikling.

Utdanningsdirektoratets store 
satsning Vurdering for læring 
summerte elevens rett til under-
veisvurdering på denne måten. 
Elevene har rett til 

• å vite hva de skal lære 
(kompetansemål)

• å få informasjon om kompe-
tansen sin (tilbakemeldinger)

• å få veiledning i hvordan 
utvikle mer kompetanse i 
faget (gode råd)

• å bli involvert i eget 
læringsarbeid

Hvordan skolene organiserer 
dialogen med elevene varierer. I 
tillegg til det som skjer av kon-
tinuerlig kommunikasjon i klas-
serommet gjennomføres det fast-
satte samtaler mellom elev og 
lærer vår og høst der også forel-
drene er med. Noen skoler legger 
disse samtalene såpass sent hvert 
halvår at det samtidig kan kom-
bineres med halvårsvurderin-
gen. Halvårsvurdering i fag er 
en del av underveisvurderingen. 
De fleste skoler gjennomfører 
muntlig halvårsvurdering, mens 
noen skoler mener det er mest 
hensiktsmessig å gi den skriftlig.

Reglene for underveisvurde-
ring er like på barnetrinnet og 
ungdomstrinnet, bortsett fra at 
elevene på ungdomstrinnet også 
skal ha halvårsvurdering med 
karakter.  Det er viktig å være 
klar over at det ikke er noe krav 
å bruke karakterer i underveis-
vurderingen bortsett fra halv-
årsvurdering med karakter. En 
del skoler mener at karakterer i 
underveisvurderingen tar fokus 
fra de faglige tilbakemeldingene 
som lærer gir, og har derfor gode 
erfaringer med å kutte karakte-
rene ut. 

I tilsyn Fylkesmannen har hatt 
på barneskoler kan det se ut som 
om elevene i faget mat og helse i 
mindre grad enn i andre fag får 
vite om hvilke kompetansemål 
opplæringen relaterer seg til. Det 
kan også se ut som om det ikke 
er konkrete nok tilbakemeldin-
ger om hvilken kompetanse de 
viser og hva de må trene på for å 
bli bedre. Mat og helse er et obli-
gatorisk fag på lik linje med alle 
de andre fagene, og elevene må få 
sine rettigheter oppfylt. 

Et språk for  
å beskrive kompetanse
Fylkesmannen har sett at det 
har tatt tid å bygge opp et språk 
for å beskrive kompetanse, først 
i underveisvurderingen og ved 
avslutningen av 10.trinn som 
sluttvurdering. Det er en viktig 
forskjell på de to. Underveisvur-
deringen har som nevnt som fokus 
å hjelpe elevene til å bygge mer 
kompetanse og for å få det til må 
lærerens tilbakemeldinger og råd 
være konkrete. Det aller viktigste 
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er at læreren går rundt mens det 
praktiske arbeidet pågår, både for 
å se om elevene har forstått opp-
gaven og å veilede dem slik at de 
opplever mestring.

Vi har funnet noen eksempler på 
tilbakemeldinger som lærer har 
gitt:

Høst 4.trinn: Er nøye med hygiene. 
Kan bruke enkelte kjøkkenredska-
per. Virker litt usikker i å bruke 
oppskrifter. Samarbeider veldig bra 
med de andre på gruppa.

Vår 4.trinn: Kan dekke bordet 
og bidrar til et hyggelig måltid. 
Trenger litt hjelp til å følge en opp-
skrift. Kan til en viss grad bruk mål 
og vekt.

I disse eksemplene er det både ros 
og råd. Er det tilstrekkelig til å 
danne seg et bilde av elevens kom-
petanse i faget? Burde det heller 

stått: Vasker alltid hendene før 
vi begynner å arbeide med mat? 
Kjenner navnet på de kjøkkenred-
skapene vi har brukt til nå? 

Hva innebærer det å bruke mål og 
vekt på 4.trinn? Burde det heller 
stått: Vet forskjell på ts og ss, og 
kan bruke gram-markering på 
margarinpakke?

Etter 4.trinn møter de fleste 
elever faget mat og helse på nytt 
på 6. eller 7.trinn. På tiden som 
har gått har elevene utviklet seg 
mye. Den halvårsvurderingen 
som ble gitt på slutten av 4.trinn 
kan oppleves som uaktuell, men 
de vil gi viktig informasjon til den 
faglæreren som elevene skal ha. 

Et eksempel på ungdomstrinnet:

Høst 9.trinn: Du har full kontroll 
på mål og vekt. Du leser alltid opp-
skrifter nøye før du begynner å 

arbeide og er derfor en stor ressurs 
på gruppa di. Du er sosial og hyg-
gelig og samarbeider også bra med 
andre. Du er aktiv når vi gjennom-
går nytt stoff, og har fått bra resul-
tat på teorioppgaver. Det du må 
jobbe mer med til våren er orden på 
arbeidsplassen din.

Dekker denne tilbakemeldingen 
fagets bredde? Og gir den kon-
krete nok råd til eleven?

Sluttvurdering
For de aller fleste elever avslut-
tes faget mat og helse på 9.trinn 
og elevene får standpunktkarak-
ter. En standpunktkarakter er 
et enkeltvedtak og elevene må få 
en begrunnelse. Den får gjerne 
elevene i en kort samtale med 
faglærer enten når karakteren 
deles ut eller kort tid før. Eleven 
har rett til å be om ytterligere 
begrunnelse. Den kan gis skrift-
lig, men noen skoler har god erfa-

ring med å invitere elev og for-
eldre til skolen for å snakke om 
karakteren og faget. Om eleven 
likevel klager på standpunktka-
rakteren må faglærer redegjøre 
skriftlig, blant annet beskrive 
elevens kompetanse. 

Utdanningsdirektoratet skriver 
i sin veiledning «Behandling 
av klager på standpunktkarak-
terer»: «Å vurdere kompetanse 
ved standpunktvurderingen er 
noe annet enn å vurdere elevens 
kunnskaper og ferdigheter opp 
mot det enkelte kompetansemål. 
De samlete kompetansemålene i 
læreplanene for fag, forstått i lys 
av formålet og hovedområdene 
i faget, beskriver hva som kan 
sies å være kompetansen i faget. 
Kompetanse i fag handler om å se 
fagets ulike deler i sammenheng 
og bruke kunnskaper og ferdighe-
ter i kombinasjon til å løse oppga-
ver og utfordringer. 

Sluttvurderingen skal være en 
beskrivelse av hva eleven kan 
når opplæringen avsluttes. Det 
er ikke tillatt å sette en stand-
punktkarakter på grunnlag 
av bare utvalgte kompetanse-
mål eller hovedområder. Som et 
minimum må faglæreres begrun-
nelse for elevens kompetanse vise 
til eksempler på elevens kompe-
tanse innenfor alle hovedområder 
i faget».

Utdanningsdirektoratet skriver 
også at eleven må ha fått vise 
kompetanse i faget på ulike måter 
og i ulike sammenhenger. Det 
understrekes i forskriften at fag-
lærer skaffer seg informasjon om 
elevens utvikling av kompetanse 
gjennom underveisvurderingen. 

Fylkesmannen ser under behand-
lingen av klager på standpunkt-
karakterer at skolene har en del 
å lære på å beskrive sluttkompe-
tansen. Til tross for at faglærer 
har sendt inn eksempler på veldig 
gode tilbakemeldinger i under-
veisvurderingen, så mangler det 
fortsatt litt på at beskrivelsen av 

sluttkompetansen dekker Utdan-
ningsdirektoratets krav. Mest 
vanlig er en omskriving av kom-
petansemålene. Men sier «eleven 
tar bærekraftige og etiske avgjø-
relser i stor grad» noe om elevens 
kompetanse?

Vi har laget to beskrivelser av 
sluttkompetanse for å antyde en 
måte å skrive den på. Vi har kom-
binert beskrivelsen av den helhet-
lige kompetansen med eksempler 
fra hovedområdene. Beskrivel-
sene dekker ikke hele faget.

EKSEMPEL 1

Eleven kan og bruker sentrale fag-
begrep i et praktiske arbeidet i faget. 
Som for eksempel navn på kjøkken-
redskap, viktige teknikker og mat-
varer. Eleven gjengir det viktigste 
innholdet i de fleste teoretiske tema. 
Den selvvalgte oppgaven dreide seg 
om endra matvaner. Besvarelsen 
konkluderte ganske riktig med at 
regionene i Norge spiser mer likt enn 
for 50 år siden, men manglet for-
klaringen på hvorfor det var så stor 
forskjell før. 

EKSEMPEL 2

Eleven presenterer egne resonne-
menter i fagets mange teoretiske 
tema. Som for eksempel var vur-
dering av kostholdsinformasjon i 
to ukeblad tema for en selvvalgt 
oppgave.  Eleven har besvart både 
faktaprøver og analyseoppgaver 
med svært godt resultat. Eleven er 
sosial, samarbeidet godt med alle 
og har derfor bidratt svært positivt 
til arbeidsmiljøet i gruppa. Eleven 
har ambisjoner om å bli kokk og har 
derfor ferdigheter i det praktiske 
arbeidet som langt overstiger kravet 
til høy kompetanse på ungdoms-
trinnet. Eleven har også svært god 
forståelse for hygieneregler og har 
ingen problemer med å følge disse. 

Tolkingsfellesskap
Utdanningsdirektoratet anbefaler 
at lærere arbeider sammen om å 
utvikle en felles vurderingsprak-
sis på skolen. På mange skoler er 
det bare en lærer i mat og helse. 
Da er det hensiktsmessig å samar-

beide med lærere på andre skoler 
for å reflektere og diskutere både 
undervisningsopplegg og vurde-
ring. Er vi sikre på at aktivitetene 
vi har valgt er egnet til å gi elevene 
kompetanse i hele faget? Hvordan 
bidra til elevene får selvinnsikt 
på egen kompetanse? Og hvordan 
beskrive kompetanse både under-
veis og helt til slutt?

 

Kilder:
Læreplan i mat og helse https://www.

udir.no/kl06/MHE1-01
Veiledning i behandling av klager på 

standpunktkarakterer https://
www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/
finn-regelverk/etter-tema/
Vurdering/behandling-av-klager-
pa-standpunktkarakterer-i-fag/

Veiledende kjennetegn på 
måloppnåelse (i noen fag) https://
www.udir.no/laring-og-trivsel/
vurdering/sluttvurdering/
kjennetegn-pa-maloppnaelse/

Informasjon til elev og foresatte. 
Informasjon til faglærer om 
sluttvurdering mm. Informasjon 
til skolen om behandling av klager 
på karakterer. https://www.
fylkesmannen.no/Buskerud/
Barnehage-og-opplaring/
Grunnskole-og-videregaende-
opplaring/Elevvurdering/Klage-
pa-standpunktkarakter/

Informasjon om klager på 
standpunktkarakterer 2006 – 
2018 (publisert på vår nettside 
hvert år)

Å BESKRIVE KOMPETANSE 

Forts. fra forrige side

 Bygge opp et språk for å beskrive kompetanse.  Foto: Tove Nævisdal
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«Vi skal fornye lærepla-
nene ved å gjøre dem 
mer relevante for framti-
den. Fagene skal få mer 
relevant innhold, tyde-
ligere prioriteringer og 
sammenhengen mellom 
fagene skal bli bedre.»

Slik innleder Utdanningsdirekto-
ratet sin tekst om hva fagforny-
elsen dreier seg om. Det er ingen 
enkel oppgave vi har foran oss, det 
er likevel godt å være i gang med 
arbeidet.

Læreplangruppens 
sammensetning
Læreplangruppen i mat og helse 
startet opp arbeidet i juni 2018 
og overtok dermed stafettpinnen 
fra læreplangruppen som utar-
beidet kjerneelementene i faget. 
Gruppen er satt sammen av seks 

medlemmer med ulik bakgrunn 
og kompetanse. Vi er bosatt for-
skjellige steder i landet og har 
vårt daglige virke i ulike deler 
av utdanningssystemet. Tre av 
medlemmene jobber i UH-sekto-
ren og tre i grunnskolen. Det er to 
samiske representanter i gruppen 
der den ene er oppnevnt av Same-
tinget. Mandatet vårt er å utar-
beide to likestilte læreplaner i mat 
og helse – en nasjonal plan, LK20 
og en samisk plan, LK20S.

Arbeid i 
læreplangruppene
Arbeidet i læreplangruppene 
utføres hovedsakelig høsten 
2018. I denne perioden arrangerer 
Utdanningsdirektoratet to felles-
samlinger for alle fag. Her infor-
merer de om prosesser knyttet til 
læreplanarbeidet, avklarer ulike 
problemstillinger og gir oppdrag 
til læreplangruppene. Samlingene 
er dessuten gode møtearenaer for 
samarbeid på tvers av fag. Lære-

plangruppen i mat og helse har 
i tillegg fire fagsamlinger, samt 
en del arbeid som utføres mellom 
samlingene. 

Primo september leverte vi en 
grovskisse til den nye læreplanen. 
Grovskissen tok utgangspunkt i 
kjerneelementene som ble vedtatt 
av Kunnskapsdepartementet (KD) 
26. juni 2018, forarbeidene til lære-
planen, føringene fra KD om end-
ringer i faget og strukturen i de 
nye læreplanene, og selv om mye 
arbeid gjenstår, viser grovskis-
sen de første konturene av en ny 
retning i mat og helsefaget. 

Grovskissen er et internt doku-
ment, men allerede 11. oktober 
skal vi levere inn et læreplanut-
kast som skal sendes ut til spør-
ring (innspillrunde). Da blir det 
anledning for skoleeiere, lærere, 
interesseorganisasjoner og andre 
til å komme med innspill. 

Fagfornyelsen  
–  veien mot et nytt innhold  

i mat og helsefaget

Tverrfaglig gruppe
Utdanningsdirektoratet har opp-
nevnt en tverrfaglig gruppe i 
arbeidet med fagfornyelsen. Den 
tverrfaglige gruppen har som 
mandat å sikre gode sammen-
henger i og mellom fag. De skal 
bidra til at læreplanverket frem-
står som enhetlig og helthetlig. 
Utdanningsdirektoratet beskri-
ver kompetansen i den tverrfag-
lige gruppen slik: 

«Til sammen har gruppa kompe-
tanse på de tverrfaglige temaene, 
progresjon, arbeidsliv og innova-
sjon, praktiske og estetiske og det 
samiske perspektiv.»

Når vi og de andre faggruppene 
sender inn skisser og utkast, går 
den tverrfaglige gruppen igjennom 
tekstene. Viktige funn kommuni-
seres tilbake til faggruppene slik 
at vi hele tiden blir gjort oppmerk-
somme på gode eksempler og svak-
heter ved eget og andres arbeid. 

Digitale læreplaner
De nye læreplanene vil være inter-
aktive. Det blir dermed enkelt for 
brukeren å navigere i planver-
ket, lete opp fellesnevnere i og 
mellom fag og finne forklaringer 
på ord og uttrykk. Veiledningen 
til fagene blir en integrert del av 
planløsningen. Arbeidet er fore-
løpig i startfasen, og vi er spente 
på hvordan tekstene kommer til 
uttrykk i den endelige versjonen.  

Åpen prosess
Vi i læreplangruppen setter stor 
pris på at Utdanningsdirektora-
tet legger opp til en åpen prosess 
rundt fagfornyelsen. Det er svært 
nyttig for oss å få med brukerne 
av planen i læreplanarbeidet, og 
vi håper mange griper anlednin-
gen til å delta i spørringen nå i 
oktober/november og i høringen 
til våren. Alle innspill blir tatt på 
alvor og brukt i det videre arbeidet 
med utviklingen av læreplanene. Figur 1 Medlemmene av læreplangruppen i mat og helse. 

Kilde: www.udir.no.

Figur 2 Kunnskaps departementets føringer  
for endringer i faget mat og helse. Kilde: www.udir.no

Hvordan lærer 
elever i faget 
madkundskab?
Landskurs i Århus, arrangert  
av foreningen for Madkundskap  
27. og 28. september 2018.

Kurset hadde varierte temaer som

• Hva er læring? 

• Hvordan kan elevene lære i faget madkundskab? 

• Hva skal læres i faget madkundskab og hvorfor?

• Hvilken betydning har elevdeltakelse for elevenes læring?

• Elevers virksomhet i en estetisk fundert didaktikk 

Den første dagen ble avsluttet med workshop om elevers virk-
somhet og læring. Neste dag fikk vi omvisning i den gamle by 
i Århus. Her fikk deltakerne arbeide i og oppleve tre kjøkken 
i forhold til fagets praktiske og teoretiske innhold fra tids-
epokene 1864, 1927 og 1974. Vi ble også kjent med undervis-
ningsmateriellet Dansk mad gjennem tiden og Måltidskultur 
i køkkener fra tre tidsaldre.

Det var to interessante dager med dyktige forelesere og ulike 
perspektiver på læring i forhold til fagets innhold, elevdel-
takelse og kjønn. Gjennom praktiske øvelser fikk kursdelta-
kerne muligheter til å erkjenne fagets forskjellige mulighe-
ter til læring, se mer informasjon om kurset på foreningens 
webside www.madkundskab.nu

Helen Johannessen
Høgskulelektor 
Høgskulen på Vestlandet

Cathrine Fulland
Leder av læreplangruppen  
i mat og helse
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NM i skolelunsj
Finalistene i årets NM i lunsj mottok alle en sjekk på kr 10 000 under et 
besøk av fagjuryen. Helt til topps kom Foodforce, som i tillegg til finale-
premien mottok hovedpremien på kr 20 000, og kr 5000 for å ha fått flest 
stemmer på Facebook. 

Kåringen av NM i skolelunsj ble 
første gang gjennomført i 2016/17. 
Da gikk DugguL fra Raufoss ung-
domsskole seirende ut av konkur-
ransen, med sin potetsuppe kokt 
på høne. I årets konkurranse 
(2017/18) deltok 68 lag, der tre 
lag gikk videre til finalen. Vur-
deringskriterier for konkurran-
sen var:

1. MATEN – Er lunsjen i 
tråd med to eller flere av 
Helsedirektoratets kostholds-
råd og er lunsjideen gjennom-
førbar over tid?

2. TILTAK ELLER  

SAMARBEID  – Klarer laget å 
komme med forslag til gjen-
nomførbare tiltak for samar-
beid eller har de knyttet til 
seg samarbeidspartnere?

3. VARIGE ENDRINGER  

– Kreative løsninger som kan 
føre til sunnere lunsj for alle 
er viktig, men er foreslåtte 
løsninger gjennomførbare?

4. GJENNOMFØRING – Innhold 
på lagets facebookside. 
Dokumentasjon på gjennomfø-
ring, filmer, intervjuer, under-
søkelser og andre visuelle 
elementer viser hvordan laget 
jobbet og hva som ligger bak 
resultatet.

Alle finalistene fikk besøk av 
fagjuryen, bestående av Britt 
Marlene Kåsin (matprat.no), 
Merete Hagen Helland (Univer-
sitetet i Stavanger), Mona Bjel-
land (melk.no) og Toril Gulbrand-
sen (frukt.no), samt prosjektleder 
Silje Thoresen Tandberg. Besøk 
ble gjennomført i løpet av uke 15, 
med finalefest i uke 17.

Lunsjglede
Første finalist var «LUNSJ-
GLEDE» fra Levanger ungdoms-
skole, bestående av fem jenter fra 
9. trinn. Lunsjglede laget et mat-
pakkebasert konsept med ønske 
om å inspirere til sunn, farge-
rik og næringsrik lunsj. Eneste 
mulighet for å kjøpe lunsj er 2 
km unna og deres engasjement 
viste at en kan ta utgangspunkt 
i matpakken, for å gjøre skolema-
ten sunnere og dermed være uav-
hengig av kantine. Lunsjen skulle 
være sunn, god og morsom å lage. 
Laget engasjerte medelever på 
en god måte og var aktive ved å 
arrangere flere lunsjer der elever 
kunne ta med seg bl.a. egenkompo-
nert smoothie til den store Smoot-
hie dagen (= ville vise at en også 
kan drikke sunt) og matpakke 
med banan i alle mulige former 
til skolens banandag. Fargerik 
lunsj-dag, der alle ble utfordret til 
å «grønne opp» matpakkene sine, 
samt grovbakstdag ble også gjen-
nomført. Fagjuryen ble servert 
en fargerik salat med tzatsiki, 

Merete Helland Hagen
Førsteamanuensis,
Universitetet i Stavanger

Lunsjbord tilberedt av Lunsjglede.  
Foto: Merete Helland

Kreativ, fargerik salat (Lunsjglede).  
Foto: Merete Helland

påsmurte rundstykker laget med 
cottage cheese, hjemmelaget syl-
tetøy uten konserveringsmid-
del og med mindre sukker, samt 
bananlapper med banan og hav-
regryn. Engasjementet på skolen 
gikk langt utover ungdomsskolen 
og også barneskolen hadde testet 
ut temabaserte matpakke-dager. 
Gjennom spørreundersøkelser ble 
det dokumentert at medelevene 
spiste mer frukt/grønnsaker i 
løpet av skoledagen i prosjektperi-
oden. Spesielt imponerende er det 
at laget har skapt engasjement 
for en sunnere matpakke blant 
sine medelever og deres foreldre. 
«Lunsjglede» ga en solid innsats 
og de er gode ambassadører for en 
sunnere skolelunsj.

FoodForce
Andre finalist var «FOOD-
FORCE» fra Tingvoll Barne- og 
ungdomsskole, bestående av 13 
elever fra 8. og 9. trinn med valg-
faget «Produksjon av varer og tje-
nester». Skolen har ikke kantine, 
men valgfagsgruppen er ansvar-
lig for lunsjservering av og til. I et 
samarbeid med kommunen serve-
res også havregrøt gratis en gang 
i uken. Havregrøt er noe elevene 
kunne tenke seg å bli servert hver 
dag, men som politikerne fram til 
i dag ikke vil bruke penger på. 
Det jobbes aktivt for å få skole-
måltidet inn i kommuneplanen. 
Elevene spiser gjerne gratis grøt, 
men vil heller bruke egne penger 
på retter som fiskeburger eller 
kikertertaco. Prinsipper for sko-
lelunsjen på Tingvoll er et bære-
kraftig matforbruk, sesongmat, 
restfrukt/mat, rimelig (20–30 kr/
dag), bruk av lokale ressurser, 
maten skal være laget fra bunnen 
av og måltidet må gi lite søppel. 
Laget klarte å gjøre et poeng av at 
skolemåltidet skal inn i kommu-
neplanen og hadde knyttet til seg 
flere samarbeidspartnere i lokal-
området. Flere representanter 
fra kommunen, inklusiv ordfører, 

møtte opp for å heie frem laget. 
Laget hadde også filmet et inter-
vju med rektor, som viser forank-
ring i skoleledelsen. Fagjuryen 
ble servert suppe laget på trane-
bær (plukket av elevene i løpet av 
høsten), eple, pære og byggryn. 
En pensjonert lærer/hobbyfisker 
leverte fersk fisk og både fiskeøye, 
hai og slimål ble studert. Elevene 
fileterte fisk med stor bevissthet 
og kunnskap og fileten ble benyt-
tet i selvkomponerte fiskekaker 
med karri, servert i pitabrød med 
rotgrønnsakdressing/coleslaw og 
salat. Kikertertaco, kikerter med 
eple, pære og tacokrydder, ble 
servert i både pitabrød og i tor-
tillalefser med byggryn. Begge 
deler servert med chilidressing 
og salat. Her hadde laget tenkt 
bærekraftig og frukt benyttet 
var restfrukt fra skolefruktord-
ningen. Til dessert kunne Food-
force friste med «Kraftbombe» 
med bygg og sjokolade, der navnet 
var inspirert av den anerkjente 
Tingvoll-osten, «Kraftkar». Mørk 
sjokolade var her benyttet i kom-
binasjon med byggryn, nøtter og 
aprikos, noe som gir både energi 
og næring. Det norske urkornet 
bygg ble benyttet i både tortilla 
lefser, suppe og kraftbomben. 

Sunnhet fra Dala
Tredje finale lag var «SUNNHET 
fra DALA» fra Brumunddal ung-
domsskole. Laget bestod av seks 
jenter fra fire ulike klasser, der 
NM i lunsj var et prosjektarbeid. 
Maten var i tråd med Helsedirek-
toratets kostholdsråd og dekket 
ni av Helsedirektoratets 13 råd. 
Menyen ble komponert på grunn-
lag av avstemming fra medele-
ver, som hadde svart på hvordan 
de ønsket å bruke lunsjpengene. 
Laget hadde fokus på hvordan få 
til varige endringer i tillegg til å 
gi en fyldig dokumentasjon av pro-
sessen på facebook. Til burgerne 
ble fiskepudding valgt, da dette 
var et enkelt og billigere alter-

FoodForce deler opp rester etter skole-
fruktordningen. Foto: Merete Helland

Siste tilberedning av kikertertaco  
(FoodForce). Foto: Merete Helland

Sunnhet fra Dala tilbereder fargerik 
lunsj. Foto: Merete Helland
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nativ enn fiskekaker, til tross for 
et høyere innhold av fisk. Det ble 
også arrangert en informasjons-
dag for foreldre, for å synliggjøre 
hva som var gjort. Fagjuryen ble 
servert nystekte rundstykker med 
valgfritt pålegg, fiskeburger med 
rømmedressing, salat, agurk, 
tomat, gressløk og nystekte bur-
gerbrød, jordbær-smoothie, samt 
stekte båtpoteter. Spesielt impo-
nerende var det at de hadde inklu-
dert mat fra mange matvaregrup-
per i sitt konsept, og at kjøkkenet 
og matlagingen ble en arena for 
å bygge vennskap. Laget ga en 
solid innsats og har inspirert 
medelever. 

Vinner og finalefest
Laget FoodForce fra Tingvoll 
Barne- og ungdomskole gikk av 
med seieren i NM i skolelunsj 
2018. Juryens begrunnelse var 
et solid konsept, høy matkompe-
tanse og kreativitet. FoodForce 
har bidratt til å sette skolemålti-
det på agendaen ved å engasjere 
både skoleledelse, kommune og 
lokalsamfunnet. Spesielt impo-
nerende er deres samarbeid med 
flere lokale aktører og laget har 
kreert et måltid i tråd med kostrå-
dene, med gjennomgående bruk 
av norsk bygg i ulike deler av mål-
tidet, fra forrett til dessert. Det 
var også imponerende at de har 
hatt et fokus på bærekraft i sitt 
konsept, ved å bruke rester fra 
skolefrukten inn i nye retter på en 
god måte. Finalefest ble arrangert 

på Tingvoll for elevene på 8. og 9. 
trinn, sammen med You Tuberne 
Hanna Martine og Noobwork. 

Tverrfaglig samarbeid
Deltakelse i NM i lunsj er en flott 
måte for å få elevene engasjert i 
mat og matlaging, som samtidig 
vil gi kunnskaper om myndighe-
tenes kostholdsråd. Det blir prak-
tisk, med en nytteverdi! Tidsbruk 
i faget mat og helse kan rettfer-
diggjøres ved at flere kompetan-
semål etter både 4., 7. og 10. trinn 
dekkes. Allerede etter 4. klasse 
skal elevene kunne «setje saman 
og lage frukost, skulemåltid og 
mellommåltid i tråd med tilrådin-
gar for eit sunt kosthald frå helse-
styresmaktene», «velje ut mat og 
drikke som er med i eit sunt kost-
hald» og «undersøkje ulike mat-
varer med tanke på smaksopple-
vingar» Etter 7. trinn skal elevene 
kunne «lage trygg og ernærings-
messig god mat, og forklare kva 
plass dei ulike matvaregruppene 
har i kosthaldet», «finne opp-
skrifter i ulike kjelder», «bruke 
rekning for å auke eller redusere 
mengda i oppskrifter, prøve dei ut 
og vurdere resultatet», «utvikle, 
lage og presentere eit produkt», 
«diskutere produktinformasjon 
og reklame for ulike matvarer». 
Etter 10. trinn skal elevene kunne 
«planleggje og lage trygg og ernæ-
ringsmessig god mat, og forklare 
kva for næringsstoff matvarene 
inneheld», «utvikle, produsere, 
gje produktinformasjon og rekla-

mere for eit produkt», «vurdere og 
velje matvarer på ein mangfaldig 
varemarknad når ein planlegg 
innkjøp». Konkurransen er også 
en utmerket mulighet til å iverk-
sette tverrfaglige prosjekt. Aktu-
elle kompetansemål i ulike fag 
kan da være; 

Naturfag 
• Kompetansemål etter 10. 

trinn: «gi varierte eksempler 
på hvordan samer utnytter 
naturen», «forklare hvordan 
egen livsstil kan påvirke 
helsen» 

Kunst og håndverk 
• Kompetansemål etter 7. 

trinn: «sette sammen og 
vurdere hvordan skrift 
og bilde kommuniserer og 
påvirker hverandre i ulike 
sammenhenger», Kompe-
tansemål etter 10. trinn: 
«dokumentere eget arbeid i 
multimediepresentasjoner»

Norsk
• Kompetansemål etter 7. trinn: 

«uttrykke seg med et variert 
ordforråd tilpasset kommu-
nikasjonssituasjonen», «pre-
sentere et fagstoff tilpas-
set formål og mottaker, med 
eller uten digitale verktøy», 
gi eksempler på og reflek-
tere over hvordan språk kan 
uttrykke og skape holdninger 
til enkeltindivider og grupper 
av mennesker», Kompetan-

Finalefest: Kokkekamp med Hanna Martine og Noobwork på Tingvoll.  
Foto: Merete Helland

Servering av kraftbombe til dessert (FoodForce). 
Foto: Merete Helland

OPPSKRIFTER  
fra vinnerlaget
Kikertertaco
2 pk hermetiske kikerter
1 eple
1 pære
1 pk tacokrydder

Kikertene stekes lett i panne med litt 
olje.
Del frukten i terninger og ha i pannen.
Dryss over tacokrydder og tilsett ½–1 
dl vann. Holdes varmt på svak varme.

Pitabrød
4 ½ dl vann
½ pk gjær
1 ss rampsolje
½ ts salt
350 g sammalt hvete, fin
350 g siktet hvetemel

Elt deigen i en kjøkkenmaskin og la 
den heve i ca 30 min. Rull 16 glatte, 
fine boller, trykk dem flate og kjevle til 
ca 15 cm i diameter. Etterheves ca 1 t. 
Stekes midt i ovnen, 250 grader i 8–10 
min. Avkjøles på rist

Tilbehør: Tomat i skiver, isberg salat, 
finsnittet purre, agurk i skiver, ost, 
chilidressing

Kraftbombe med bygg og sjokolade
200 g mørk sjokolade
2 ts kokosolje
1 dl hele, kokte byggryn
5 dl usaltede nøtter
5 aprikos i biter

Smelt sjokoladen i vannbad sammen 
med kokosoljen. Hakk nøtter og 
aprikos. Alt blandes og smøres ut på 
bakepapir. Avkjøles og brytes i biter 
klar til servering. Oppbevares kaldt. 

semål etter 10. trinn; «pre-
sentere norskfaglige og tverr-
faglige emner med relevant 
terminologi og formålstjen-
lig bruk av digitale verktøy 
og medier», «skrive kreative, 
informative, reflekterende og 
argumenterende tekster»

Matematikk 
• Kompetansemål etter 7. trinn: 

«planleggje og samle inn data 
i samband med observasjonar, 
spørjeundersøkingar og ekspe-
riment, representere data i 
tabellar og diagram som er 
framstilte med og utan digitale 
verktøy, lese og tolke framstil-
lingane og vurdere kor nyttige 
dei er. Kompetansemål etter 
10. trinn: «gjere berekningar 
om forbruk, bruk av kreditt-
kort, inntekt, lån og sparing, 
setje opp budsjett og rekne-
skap ved å bruke rekneark og 
gjere greie for berekningar og 
presentere resultata»

Fysisk aktivitet og helse 
• «utveksle synspunkter om 

aktuelle råd og anbefalin-

ger om kosthold», «lage enkle 
og ernæringsmessige gode 
måltider» 

Natur, miljø og friluftsliv 
• «dyrke, jakte eller høste fra 

naturen og benytte, tilberede 
eller oppbevare ressursene» 

Produksjon av  
varer og tjenester 
• «utvikle ein forretningsidé og 

etablere ei verksemd, planleg-
gje, produsere, marknadsføre 
og tilby ei vare eller teneste til 
ei definert målgruppe», «setje 
opp eit enkelt budsjett og ein 
enkel rekneskap for arbeidet», 
«utnytte ressursar i lokalsam-
funnet på ein føremålstenleg 
måte»

Deltakelse i NM i lunsj gir en 
praktisktilnærming til kompetan-
semålene. Konkurransen åpner 
igjen for påmelding 1. desember 
2018 og bidrag må være levert 
innen 8. mars 2019. Vinner kåres 
før påske 2019. Grip muligheten 
til å bli engasjert, sammen med 
elevene!

VIKTIG Å MERKE SEG_ 

• Alle påmeldte lag må ha en fadder og en ansvarlig voksenperson

• Det er bevilget penger for å avholde konkurransen i ytterligere to år

• Se annonse på siste side

Finalefest: Feiring av vinnerlaget på Tingvoll. Foto: Silje Tandberg
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Minneord om  
Ingrid Espelid Hovig

Det er vemodig at Ingrid Espelid Hovig er død. Med hennes 
bortgang stilner en innflytelsesrik stemme som talte varmt om 
opplæring i mat og helse. 

Ingrid var æresmedlem i Landslaget for mat og helse i skolen; 
en organisasjon hun ble medlem i etter endt utdannelse. Hun 
var stolt av faglærerutdanningen fra Stabekk og tittelen 
husstellærer. 

I «Fjernsynskjøkkenet» la Ingrid kostrådene fra helsemyn-
dighetene til grunn for programmene. Hun integrerte teore-
tisk kostholdsinformasjon i det praktiske arbeidet. Hun viste 
grunnleggende metoder i matlaging slik at alle skulle kunne 
lage rettene etterpå. Innsatsen hennes som seriøs folkehelse-
formidler i NRK, betydde mye for mange generasjoner. Hun 
kombinerte dyp respekt for mat med sann glede over sunne og 
velsmakende retter. Hun evnet å gjøre kostrådene til en del av 
matkulturen vår. 

Ingrid løftet fram mat- og helsefaget i ulike sammenhenger. 
Hun minnet politikere, helse- og skolemyndigheter, journalister 
og folk flest om hvor viktig god opplæring i dette faget er for barn 
og unge. På pressekonferansen om biografien «Ingrid», ba hun 
journalistene klappe for at faget skulle få større plass i skolen. 
Det gjorde de! Med sin smittende entusiasme vant hun gehør. 
Ingrid bar alltid fagfeltet med seg, i hodet og hjertet. 

Da Ingrid ble hedret for innsatsen i NRK, fortalte hun davæ-
rende statsråd, Gudmund Hernes, at han måtte satse på mat-
fagene. Ingrid var med i gruppa som på 1990-tallet utformet 
den nasjonale læreplanen i heimkunnskap som barn og unge ble 
undervist etter fra 1997 til 2006. Hun imponerte oss med faglig 
kyndighet og formuleringsevne. Ingrid deltok i mange kost-
holdsprosjekter og beholdt interessen for fagområdet livet ut. 

Vi takker Ingrid for verdiene hun sto for, inspirasjonen og for 
interessen for mat og helse-faget. Vi vil alltid minnes hennes 
varme og omtanke. Vi er stolte over å ha hatt Ingrid Espelid 
Hovig som æresmedlem. 

Landslaget for mat og helse i skolen  
Inger Lise Fevang Jensen – leder
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BOKANMELDELSE

Av: Helen Johannessen 

Wistoft, K. & Qvortrup, L. (2018). Smagens didaktik.  
Akademisk forlag, København. 159 sider.  
ISBN: 978-87-500-5207-4

De siste årene har vi sett en endring i fagene 
matkunnskap, heimkunnskap, sunnhedspedagogikk og 
fødevarepedagogikk. Der det tidligere var større fokus på 
ferdigheter, sunnhet og ernæring, er det i dag et tydeligere 
skifte mot mer fokus på smak som kvalitet på mat og 
måltider. Formålet med boken er å kvalifisere lærere og 
studenter til å lære barn og unge å velge ut i fra smak 
og kunne reflektere rundt smak og egne sanser. Til dette trenger vi en 
systematisk smaksdidaktikk, noe Smakens didaktikk er. Boken er delt inn i tre 
hoveddeler: 

Del 1: Smakshistorikk
Forfatterne har lest samtlige kokebøker for barn fra 1971 til 2016 i Danmark, i alt 
435. På bakgrunn av dette har forfatterne utarbeidet en historisk oversikt over synet 
på barn, smak og matlaging i ulike tidsperioder.

Del 2: Smakssystemsmatikk med didadaktisk refleksjon
I denne hoveddelen er smaken i sentrum (jfr. figur1), og vi får en reflektert og 
begrunnet didaktisk smakssystematikk. 

Figur 1. Smakssystematikk

Del 3: Smaksdidaktikk med teoretisk grunnlag
Her bidrar boken med et teoretisk grunnlag om hvordan man underviser i smak, 
om smak og med smak. Didaktikken er hele tiden i sentrum sammen med en 
refleksjonsteori.

Målgruppe
Boka er for lærere og studenter på høgskoler og universitet, men også fagfolk innen 
matformidling, foreldre og andre som er interesserte i mat og matkultur.
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Returadresse:
Landslaget for mat  
og helse i skolen
v/ Norunn Fagerheim
Storvann,
9419 Sørvik 

Start innarbeidingen av den  
kommende fagfornyelsen allerede nå: 

NM i lunsj er en kreativ og morsom konkurranse for ungdomsskoleelever 
over hele landet, der skolemåltidet og alle fordelene med et sunt og godt 
kosthold i skolehverdagen er i fokus.

NM i lunsj – et nyttig verktøy i 
undervisningen for skoleåret 2018/19 
Konkurransen NM i lunsj dekker kompetanse
mål for flere fag og valgfag, i tillegg til at 
den dekker de tre tverrfaglige temaene som 
inngår i læreplanene fra 2020.  

NM i lunsj gir en unik mulighet til å 
starte innarbeidingen av den kommende 
fagfornyelsen allerede nå. 

Les mer og sørg for at skolen er med  
på NM i lunsj: www.nmilunsj.no

Prosjektet er finansiert av 
Gjensidigestiftelsen

Konkurransearrangør for NM i lunsj er : 

NM i lunsj støttes av Helsedirektoratet, Elevorganisasjonen, Landslaget for mat og helse i skolen, Nasjonalt senter for mat, helse 
og fysisk aktivitet, Utdanningsforbundet, Kost og ernæringsforbundet (Delta), FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen, 
Landsgruppen av helsesøstre NSF, Skolelederforbundet og NHO mat og drikke.

– BLI MED 
PÅ NM I 
LUNSJ FOR 
SKOLEÅRET 
2018/19

Start innarbeidingen av den  
kommende fagfornyelsen allerede nå: 
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