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Hvor ofte opplever du at elevene dine 
spør deg hvorfor skal vi lære dette? 

En elev på 9. trinn skulle ha teoriprøve i mat og helse. 
Hun pugget ernæringslære, men forstod lite. Eleven 
kom til lærer og spurte; hvorfor skal vi egentlig lære 
om hjerteinfarkt i mat og helse? Lærer hadde to mulige 
løsninger: 1. Fordi det står i boka på side 28 om fett og 
ulike fettsyrers betydning for hjerte og karsykdommer. 
2. Konkretisere og vise ulike fettsyrer, oppfordre eleven 
til å forske på hvordan fettsyrer oppførere seg i vann og 
hvorfor det løses letteres opp i varmt vann tilsatt såpe. 
Oppmuntre eleven til å reflektere over eksperimentet 
og finne overføringsverdien til ernæringslære. 

Elever som stiller spørsmål og søker svar, er mer moti-
vert til læring. Opplevelsen av å forstå nye sammen-
henger og mestre nye oppgaver, gjør at du blomstrer. 
Dypere forståelse blir beskrevet i fagfornyelsen som 
dybdelæring. 

Vårens tidsskrift inneholder tekster som beskriver hva 
dybdelæring er, hvorfor det er viktig og viser til eksem-
pler til inspirasjon. Arendal kommune jobbet tverrfaglig 
med å fremme skolemåltidet. Elever og ansatte job-
bet sammen om utvikling av nytt og bedre mat tilbud. 
I Grimstad ser vi eksempel på hvordan de har jobbet 
med skolehage og inkludert flere fag. Som forfatter 
påpeker i artikkelen: En kreativ lærer kan bruke skole-
hagen i alle fag! Universitet i Agder har utviklet filmer 
i mat og kjemi, til hjelp for å forstå hvorfor maten blir 
som den blir, smaker som den gjør eller hvorfor resul-
tatet noen ganger blir mislykket.

Kokkesprell oppmuntrer til kreativ elevaktivitet og 
dybde læring. På siste side finner du annonse for kokke-
sprellkonkurransen. Å lære i dybden tar tid. Men hva 
er vel bedre tidsbruk enn å bygge opp under livslang 
læring?
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Regjeringsplattformen for den utvidede Solberg-
regjeringen er vedtatt og lagt fram. Hva er relevant 
i plattformen – sett med vårt blikk? Hva sier den om 
faglig fordypning og formell kompetanse for å under-
vise i mat og helse? I avsnittet «Lærersatsing» står 
kulepunktet: «Regjeringen vil ha som mål at alle 
lærere skal ha fordypning i fagene de under viser 
i.». Det står videre at regjeringen vil følge opp de 
eksisterende kompetansekravene og vurdere ekstra 
innsats for å sikre at alle lærere som mangler for-
dypning i undervisningsfag, får tilbud om dette. 
Dette er gode intensjoner som vi må følge med på 
om gjennomføres, også for mat- og helsefaget. Det er 
grunn til å minne nåværende kunnskaps- og inte-
greringsminister J.T. Sanner om dette utsagnet fra 
hans forgjenger Torbjørn Røe Isaksen: 

«Jeg mener gullstandarden i norsk skole burde 
være fordypning i alle undervisningsfag på alle 
nivåer. Det er mange praktiske vanskeligheter 
med å komme dit, men det bør være målet. I faget 
mat og helse bør det bekymre oss at over halvpar-
ten av lærerne ikke har noen fordypning i faget.» 
 (Utdanningsnytt 30.10.2015). 

I avsnittet om skole i kapitlet om «Kunnskap og inte-
grering» lyder ett av kulepunktene: «Bidra med vei-
ledning og kunnskap for bedre kosthold i SFO/AKS, 
og åpne for flere matkultursenter som kan løfte kom-
petansen på ernæring». Slik jeg leser kulepunktet, 
betyr det at regjeringen ser for seg at Geitmyra mat-
kultursenter i Oslo og de planlagte sentrene på Sør-
landet og Hamar skal evne å løfte kompetansen i 
ernæring. Geitmyra gir inspirasjon og oppmerksom-
het om betydningen av opplæring i mat- og helse-
faget. Likevel kan de ikke ha ansvaret alene for å 
heve kompetansen for mat- og helselærere. 

Master i faglærerutdanning
Tidlig i februar 2019 kommer forslaget om mas-
ter i praktiske og estetiske fag på høring. Utval-
get (Inger-Åshild By, Asle Holthe, Jostein Sandven, 
Ingeborg Lunde Vestad og Mats Hordvik (sekretær)) 
argumenterer i rapporten de leverte sommeren 2018 
for at en femårig faglærerutdanning med to under-
visningsfag trolig vil gjøre det lettere for skoleeier å 
ansette faglig godt kvalifiserte lærere i praktiske og 
estetiske fag. For å opprette tilbudet om denne mas-
teren i mat og helse fra 2020, må det være utdan-
ningsinstitusjoner som vil søke og påta seg ansvaret 
for den. LMHS oppfordrer utdanningsinstitusjonene 
å gjøre det. 

Lærerspesialister
Solberg-regjeringen satser videre på karriere-
stillingen lærerspesialist. Fram til 2021 er målet 
å få tilsatt 3000 lærerspesialister. Året 2019 utly-
ses det dessverre ikke lærerspesialist i faget mat 
og helse, men i helse- og oppvekstfag, 11.–13. trinn. 
Søknadsfristen er 1. mars. Se mer: www.udir.no/
larerspesialister

Mat og helsekonferansen 2019
Konferansen er under planlegging. Fagfornyelsen 
blir tema. De nye læreplanene i fag skal være ved-
tatt 1. november 2019. Konferansen må da legges i 
begynnelsen av november. Følg med på nettsida vår: 
www.matoghelse.org

Planlegging av 100årsjubileet
I år 2020 feirer Landslaget for mat og helse i sko-
len 100 år. Styret i LMHS har utnevnt komiteen for 
dette jubileet. Den består av Liv Gregersen Kong-
sten, Åshild Woldstad, Inger Lise Fevang Jensen, 
Oddhild Bergsli, Camilla Sandvik og Merete Hagen 
Helland. Grete Modell Grande er varamedlem.

I uke 12 dette året skal komiteen møtes for å se 
på muligheter og legge rammer for 100-årsjubileet. 
Jubileet blir markert på mat- og helsekonferansen 
i oktober 2020. Ta kontakt om du har forslag til 
innhold! 

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

Foto: Haakon Berg Jen
sen

Foto: Gerrick Robinson

Foto: Vemund Ruud

Vigdis Guttormsen og Anne Merete Selvik Ask
Redaktører
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Hva betyr dybdelæring, er det 
egentlig et nytt begrep og hvorfor 
er det så viktig? Har ikke lærere 
i skolen alltid gått i dybden i ulike 
fag og lært elever det som forven-
tes etter gjeldene læreplaner? 
Hvordan hver enkelt av oss opp-
fatter begrepet, hva vi legger i det 
og hvordan den enkelte skole har 
tenkt til å legge til rette for videre 
arbeid, mener skoleforskere vil bli 
avgjørende for elevenes framtidige 
resultat og kompetanse.

Hva er dybdelæring?
Begrepet dybdelæring blir brukt 
forskjellig i ulike deler av lærings-
forskning. Denne artikkelen tar 
for seg utdanningsdirektoratet 
sin definisjon slik den blir brukt i 
fagfornyelsen. 

Utdanningsdirektoratet beskri-
ver dybdelæring som det «å grad-
vis utvikle kunnskap og varig 
forståelse av begreper, metoder 
og sammenhenger i fag og mellom 
fag områder» (Udir.no). 

Gjennom dybdelæring skal elever 
utvikle 

• Holdninger
• Dømmekraft
• Refleksjon
• Tenke kritisk
• Etisk vurdering

Vigdis Guttormsen
Rådgiver,  
Kompetanse Aust-Agder

Hva er  
dybdelæring 
og hvorfor er det så viktig?

Film om dybdelæring (Utdanningsdirektoratet, 2019)

Dybdelæring skal gi rom til und-
ring, utforsking og nysgjerrighet. 
Det innebærer refleksjon over 
egen læring og at vi bruker det vi 
har lært på ulike måter i kjente 
og ukjente situasjoner, enten alene 
eller sammen med andre (Udir.no). 
Mercer & Littleton (2007) trek-
ker det enda lengre og skriver at 
dybdelæring er avhengig av elev-
enes orientering, faglige forkunn-
skaper, produktive og refleksive 
dialoger og forståelse av hvilke 
kunnskapsområder de jobber med.

Lære litt om mye 
eller mye om lite?
Gilje, Landfald og Ludvigsen 
(2018) skiver i sin artikkel om 

Marton og Säljø som allerede i 
1976 så på hvordan elever lærer. 
De undersøkte studenter og deres 
ulike måter å tilnærme seg aka-
demiske tekster på. 

Analysen viste to ulike lærings - 
strategier; 

1. studenter som pugget detaljert 
for å stå til eksamen

2. studenter som forsøkte å sette 
fagstoffet og det de leste i en 
større sammenheng. 

Den første læringsstrategien ble 
beskrevet som overflatelæring, 
fordi studentene var mest opptatt 
av å gjenkalle og huske, uten å se 

Dybde og læring satt sammen til ett ord. Smak på ordet. 
 Dybdelæring. Det viktige og nye begrepet som blir løftet 
opp og frem i fagfornyelsen.

dette i en dypere sammenheng. 
De  lærte (litt om mye) og pug-
get for å stå til eksamen. Motsatt 
ble den andre læringsstrategien 
beskrevet som dybdelæring fordi 
studentene bygde forståelse av det 
som ble lært. Studentene lærte 
mye om lite. De satte (mye om lite) 
innhold i allerede lært kunnskap 
inn i en større sammenheng. Mar-
ton og Säljø så mer indre motiva-
sjon for å lære og forstå fag stoffet i 
den siste gruppen enn i den første.

Fagfornyelsen
I arbeidet med fagfornyelsen har 
dybdelæring fått en helt sentralt 
plass. Spesielt blir begrepet drøf-
tet i Elevenes læring i fremtidens 
skole – et kunnskapsgrunnlag 
(NOU 2014:7) Det blir presisert 
at dybdelæring skal bygge på ver-
diene og prinsippene i overordnet 
del i Læreplanen. Begrepet er ikke 
nytt, men det blir nå trukket frem 
som et viktig begrep for kunne lære 
og forstå og se sammenhenger. Det 
er større fokus på å lære å lære.

Stoff som skal læres på skolen 
og som forventes å bli forstått, 
må settes inn i en relevant og 
 forståelig sammenheng (NRC, 
2000). I fagfornyelsen brukes refl-
eksjon og kritisk tenkning. For å 
kunne reflektere og tenke kritisk, 
må man kjenne til noe fakta først. 
Relevans blir derfor knyttet tett 
opp til fagenes kjerneelementer. 
Kjernen og sentrale elementer i 
faget blir byggesteiner for videre 
refleksjon og kritisk tenkning. 

Forslag til kjerneelementer i mat 
og helse i fagfornyelsen er;

• Helsefremmende kosthold
• Bærekraftige matvaner og 

forbruk
• Mat og måltider som identi-

tets- og kulturbærer 

«Kjerneelementene består av de 
sentrale tenkemåtene, metodene, 
prinsippene og begrepene faget er 
bygd opp av» (Gilje, Landfald og 
Ludvigsen, 2018). 

Gjennom ulike metoder skal 
elever i mat og helse for eksem-
pel utvikle ny kunnskap ved å 
tilberede ulike nye retter. Når 
de har lært å anvende en kjent 
matlagingsmetode/teknikk, kan 
de overføre denne kunnskapen 
til å lage nye retter etter samme 
prinsipper. Kunnskap de har fra 
før legger grunnlag og utgangs-
punkt for selvregulering. Elev-
ene ser selv hvilke retter de har 
kompetanse til å utvikle, på bak-
grunn av forkunnskaper. Tidli-
gere lært kunnskap ses i lys av 
ny kunnskap. Elevene erfarer, de 
reflekterer og jobber kritisk mot 
ny læring. De forstår ny informa-
sjon i lys av det de kan fra før. 

Livslang læring 
Å gå i dybden og søke nye svar tar 
tid. Utforsking, undring og prøve å 
forstå ukjente ting fullt ut tar tid. 

Når noe tar mye tid, går det ofte på 
bekostning av noe annet. I dagens 
samfunn hvor alt skal skje fort og 
gjerne i går, kan tidsutfordringen 
bli en stor konkurrent. Elever er 
eksperter på å finne frem til og 
søke svar raskt gjennom bruk av 
digitale verktøy. Tilgjengelighet 
til internett og søkbare raske svar 
utfordrer langtidshukommelsen. 
Hvor mange husker en venn sitt 
telefonnummer eller fødselsdag? 
Alt er lagret på mobilen.

Dybdelæring skal gi rom 
til undring,  utforsking 
og nysgjerrighet. Det 

innebærer refleksjon over 
egen læring og at vi bruker 

det vi har lært på ulike 
måter i kjente og ukjente 
situasjoner, enten alene 

eller sammen med andre

Stofftrengsel har vært og vil tro-
lig også i tiden fremover være en 
utfordring for lærere. Når elever 
skal gjennom mye lærestoff, blir 
det vanskelig å legge til rette 
for dybdelæring. Det er mye som 
skal læres, og da blir det mye som 
søkes opp. Lærere utfordres i fag-
fornyelsen til å prioritere tid. Tid 
til samarbeid med andre fag. Når 
en elev i mat og helse har lært 
hvor mange desiliter det er i en 
liter, og kan anvende denne kom-
petansen i nye oppskrifter, da 
starter livslang læring. Et annet 
eksempel er når elevene ser sam-
menhengen mellom kjemi og mat 
og helse, og forstår hvorfor smøret 
er hardt mens raffinert rapsolje er 
flytende selv om den har stått i 
kjøleskapet. 

Dersom lærere ønsker å legge 
til rette for at elever skal bygge 
forståelse av fagets begreper og 
se sammenhenger, må de ikke 
få for liten tid. Dette vil trolig 
være den største utfordringen 
i det videre arbeidet med fag-
fornyelsen. Lærere i mat og helse 
må eksempel vis sette av tid til å 
klargjøre fagets viktigste kunn-
skaper og metoder, for å begrense 
stoff. 

Kortfilm og 
refleksjonsspørsmål
Utdanningsdirektoratet har laget 
en kortfilm for å vise hva de legger 
i de ulike elementene i begrepet 
dybdelæring. Filmen varer kun 4 
minutter og er for alle som jobber 
med skole og opplæring. 

Det ligger også forslag til reflek-
sjonsspørsmål som den enkelt 
lærer og skole kan bruke i videre 
arbeid med fagfornyelsen. Det 
kan være både fint og lurt å bruke 
tid på å diskutere hva alle legger 
i begrepet. Hvordan forstår vi det 
på min skole og hvordan kan jeg 
legge til rette for dybdelæring i 
mat og helse for min klasse?

3 eksempler på refleksjons spørs-
mål, laget av utdannings direkto-
ratet:

Foto: Gerrick Robinson
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1. På hvilken måte jobber vi med 
fagene i dag, som bidrar til 
dybdelæring? 

2. Gjør vi noe i dag som hindrer 
dybdelæring?

3. Hvordan ønsker vi å arbeide 
med dybdelæring fremover? 

Oppsummert 
Fagfornyelsen legger til rette 
for mer dybdelæring enn over-
flatelæring. Læreplanene skal 
hjelpe elevene til å løfte blikket 
så de lettere ser sammenhenger 
og løser oppgaver i en sammen-
heng. Elevene skal selv jobbe 
med og bli flinkere til å lære. På 
denne måten utvikles gradvis 
større bevissthet. Gjennom dyb-
delæring skal elever stille spørs-

mål, søke svar og gradvis utvikle 
større kunnskap og forståelse for 
faget. Målet er at kjente situasjo-
ner skal brukes videre i nye sam-
menhenger gjennom utforsking, 
kreativitet og  nytenkning. En 
forutsetning for dybdelæring er 
at det blir satt av nok tid. Elev-
ene må få god tid til å øve på det 
de har lært og kan, så de kan 
bruke det kjente i nye ukjente 
situasjoner. 

HVA ER DYBDELÆRING? 

Forts. fra forrige side

Hvorfor smaker 
mat godt? 

Ved Universitetet i Agder (UiA) 
er vi opptatt av at lærerstuden-
tene i mat og helse skal lære mer 
enn å lage mat og at de tar denne 
kunnskapen med seg ut i skolen 
når de selv skal undervise i mat 
og helse. Mat er kjemi, og mange 
av de prosessene som skjer når 
vi lager mat, og som får en blan-
ding av  ingredienser til å endre 
form og bli til de lekreste mat-
varer, er  kjemiske eller mikro-
biologiske reaksjoner. Greier vi 
å få  studentene og elevene til å 
se sammenhengen mellom mat 
og kjemi, har vi oppnådd målet 
om en dypere forståelse, eller 
dybdelæring.

I et forsøk på å tilrettelegge for 
dybdelæring inngikk vi som 
underviser i skolefagene naturfag 
(kjemi) og mat og helse ved UiA, et 
tverrfaglig samarbeid. Vi valgte 
å utvikle korte filmer som forkla-
rer noen av de kjemiske proses-
sene som skjer med mat under 
matlaging. Så langt har vi utvi-
klet fem filmer. Prosjektet gjen-
nomføres som aksjonsforskning og 
har til hensikt å utvikle kvalite-
ten på utdanning, undervisning 
og læring, samt å dokumentere 
utviklingsprosessen. 

Dybdelæring
Overordnet del – verdier og prin-
sipper for grunnopplæringen sier 
at skolen skal gi rom for dybdelæ-
ring slik at elevene utvikler for-
ståelse av sentrale elementer og 
sammenhenger innenfor et fag, 
og slik at de lærer å bruke faglige 
kunnskaper og ferdigheter i kjente 
og ukjente sammenhenger. Dybde-
læring i fag innebærer å anvende 
kunnskaper og ferdigheter på 
ulike måter, slik at elevene over 
tid kan mestre ulike typer fag-
lige utfordringer individuelt og i 
samspill med andre (Kunnskaps-
departementet, 2017, s. 11).

Gilje, Landfald og Ludvigsen 
(2018) skriver at begrepet dybde-
læring oppfattes på ulike måter, 
og de utdyper i sin artikkel hvor-
dan begrepet blir brukt i fagfor-
nyelsen. De beskriver seks viktige 
temaer i den utdanningspolitiske 
samtalen om dybdelæring, og vi 
vil trekke fram de to temaene som 
er mest sentrale for vårt tverrfag-
lige prosjekt; kjerneelementer og 
undervisning på tvers. Kjerne-
elementene skal formidle fagets 
struktur og kan være viktige 
for bevisstgjøring om hva faget 
handler om og hvordan de utvi-

kler forståelse av faginnholdet. 
Undervisning på tvers handler om 
elevenes forståelse av sammen-
hengen mellom kunnskap i ulike 
fag. Elevene får større muligheter 
til å overføre det de lærer i et fag 
til andre faglige sammenhenger 
dersom de forstår sammenhen-
gen mellom kunnskap i de ulike 
fagene. De fire andre temaene 
(mindre stoff gir mer dybde, pro-
gresjon, fagovergripende kompe-
tanser og læreres didaktiske og 
fagdidaktiske kompetanse) som 
beskrives av Gilje, Landfald og 
Ludvigsen (2018) er selvsagt også 
viktige i vårt prosjekt, men vil 
ikke bli utdypet videre her. 

Arbeid med dybdelæring kan 
utfordre lærernes faglige gren-
ser, men vil samtidig gi dem 
større handlingsrom i arbeidet 
med den nye læreplanen. Det er 
spesielt to grunner til at dybde-
læring er viktig for elevenes frem-
tidige kompetanse. For det første 
fordi teknologisk utvikling har 
ført til at ny informasjon bare er 
et taste trykk unna, og læring av 
faktakunnskap har derfor ikke 
samme betydning som tidligere. 
For det andre gjør den raske utvik-
lingen det vanskelig å vite hvilke 

Dagrun Engeset
Førsteamanuen-
sis, UiA

Gun Åbacka
Førsteamanu-
ensis, UiA

Geir Solgaard
Universitets-
lektor, UiA

En dypere forståelse av sammenhengen 
mellom mat og kjemi

Undring, utforsking og nysgjerrighet. Foto: istockphoto.com

Anne Ask
Dosent,  
UiA

Det er viktig å kunne lage mat, men det er også viktig å forstå hvorfor 
ting skjer i matlagingsprosessen.
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 kompetanser og kunnskaper som 
blir sentrale i fremtiden. Dybde-
læring i skolen kan imøtekomme 
denne utviklingen fordi det her 
handler om å utvikle en rikere 
forståelse av begreper og sammen-
henger. Dybde læring kan derfor gi 
elevene økt mulighet til å overføre 
det de lærer i dag til å mestre den 
delen av fremtiden vi vet mindre 
om (Gilje, Landfald og Ludvigsen, 
2018). 

Aksjonsforskning
Aksjonsforskning er en form for 
deltagende forskning hvor både 
forskeren selv og deltagerne del-
tar aktivt i prosessen. Målet 
er å skaffe kunnskap gjennom 
både egne og andres handlinger 
og erfaringer. Aksjonsforskning 
kan defineres som: «Forskning 
som innebærer systematisk sam-
arbeid om planlegging, gjen-
nomføring, vurdering og kritisk 
analyse av utdannings-, under-
visnings- og læringsprosesser. 
Forskningen har til hensikt å 
utvikle kvaliteten på utdanning, 
undervisning og læring, samt å 
dokumentere ny kunnskap om 
slike prosesser i skole og arbeids-
liv» (Hiim, 2010, s.48). Formålet 
med aksjonsforskning er å ha en 
direkte og umiddelbar påvirkning 
av forskningsområdet. 

Filmene
Vår tverrfaglige arbeidsgruppe, 
med representanter fra både mat- 
og helsefaget og kjemifaget, disku-
terte flere ulike problemstillinger 
før vi valgte å lage en pilotfilm om 
hvorfor noen frukter blir brune 
når de kuttes opp og blir liggende 
litt. Vi tenkte at dette var en rela-
tivt enkel problemstilling som 
kunne være grei å starte med for å 
se om vi fikk det til slik vi ønsket. 
Det ble utarbeidet en dreiebok for 
filmen, og det ble rekruttert en 
skuespiller i samme alder som 
målgruppen (ungdom på 9. trinn) 
som skulle være den spørrende og 
undrende i filmen, mens kjemike-
ren skulle svare og forklare. Fil-
men, som fikk tittelen Hvorfor blir 
frukt brun? (Ask, Engeset, Sol-

gaard & Åbacka, 2017a, 2:46) ble 
nesten tre minutter lang. Filmen 
ble vist til ansatte, studenter og 
øvingslærere ved UiA, ca. 100 per-
soner til sammen, og de ble bedt 
om å gi tilbakemelding på hva de 
syntes om filmen ved hjelp av et 
spørreskjema. Tilbakemeldingene 
ble brukt i planleggingen av nye 
filmer. 

I de to neste filmene valgte vi å 
forklare noen av prosessene som 
skjer når man lager gjærdeig. Det 
ble utviklet dreiebøker og samme 
unge skuespiller ble brukt i spør-

rende dialog med den samme kje-
mikeren som i første film. Vi laget 
en film som forklarer prosessen 
som skjer når deigen blir elastisk 
og hever seg, Hva gjør gjærdeig 
elastisk og stor? (Ask, Engeset, 
Solgaard & Åbacka, 2017b, 1:57). 
I neste film var vi kommet lenger 
i bakeprosessen, og bakverket 
hadde kommet i ovnen. Tittelen 
på den filmen er Steking av gjær-
deig (Ask, Engeset, Solgaard & 
Åbacka, 2018a, 1:35), og kjemi-
keren forklarer den spørrende 
eleven hvorfor skorpen på brødet 
blir brun. 

I de siste to filmene har vi sett 
nærmere på hva som skjer ved spe-
ing og steking av kjøttdeig (Ask, 
Engeset, Solgaard & Åbacka, 
2018b, 2:14; 2018c, 1:23). I disse 
filmene brukte vi en ny, ung skue-
spiller, med samme kjemiker som 
i de første filmene.  Prosjektet ble 
vist frem på en poster på mat- og 
helse konferansen i Bergen høs-
ten 2018. Samtidig med poster-
presentasjonen ble de tre første 
filmene vist fram på en iPad som 
var plassert ved siden av poste-
ren. Deltakerne på konferansen 
ble oppfordret til å kommentere 
og komme med forslag til nye fil-
mer ved å skrive på post-it-lapper 
og feste dem på posteren.

Faglig innhold i filmene 
Det kjemifaglige innholdet i 
filmene tar utgangspunkt i 
vitenskapelige artikler innen 
næringsmiddelkjemi/-teknologi 
(Jekle & Becker, 2013; Martins et 
al. 2001) og læreverk i matkjemi 
på universitetsnivå (Coultate, 
1996; Fennema, 1996). Utfordrin-
gen har vært å tilpasse det faglige 
innholdet til et nivå som passer 
undervisningen på 9. trinn, med 
begreper og figurer som elev-
ene forstår. Det er mulig å forstå 
mange kjemiske prosesser i mat-
laging uten å ha spesifikk kunn-
skap om kjemiske strukturer og 
fagspesifikke begreper som elev-
ene først møter i emnene Kjemi 1 
og 2 i videre gående skole.

I forbindelse med utarbeiding av 
dreiebøker til filmene, har vi hatt 
tilpasning av det faglige innhol-
det i fokus. I filmene forklarer 
kjemikeren kjemi på tavle, og det 
har vært viktig at denne forkla-
ringen skulle være på et forstå-
elig nivå for elever på 9. trinn. 
I forbindelse med utviklingen av 
dreiebøker har kjemikeren derfor 
først presentert teorien for resten 
av den tverrfaglige arbeidsgrup-
pen. Deretter ble presentasjonen 
av kjemiteorien forenklet slik at 
budskapet skulle komme godt 
frem i filmene, og være tilpasset 
målgruppen.

Resultater
Den første filmen forklarer den 
kjemiske prosessen som skjer 
når oksygen reagerer med kje-
miske stoffer i fruktkjøttet og gir 
brun farge (oksidasjon). Det blir 
også forklart hvordan og hvorfor 
oksidasjon hindres ved å tilsette 
sitronsaft, og hvorfor ikke alle 
typer frukt blir brune. Tilbake-
meldingene vi fikk på filmen var 
positive, og en kort oppsumme-
ring av evalueringen viste at alle 
syntes filmen var passe lang og at 
de så nytten av slike filmer, sær-
lig om den vises i forkant av en 
undervisningsøkt. De syntes også 
at det var smart å koble mat og 
helse sammen med andre fag. De 
fleste syntes nivået var bra i for-
hold til mat og helse på ungdoms-
trinnet og at det var fint med et 
barn som stilte spørsmålene. Det 
ble ytret ønske om at det ble laget 
oppgaver til filmen.

Diskusjon
Tilbakemeldingene vi fikk på 
pilotfilmen var positive, men de 
neste filmene er ikke blitt evalu-
ert. Filmene har heller ikke blitt 
prøvd ut i en riktig setting ved 
ulike skoler. Det er derfor vanske-
lig å si noe om filmene virkelig vil 
bidra til en dypere forståelse av 
sammenhengen mellom mat og 
kjemi. 

Ved mat- og helsekonferansen i 
Bergen, hvor mange av deltakerne 
var lærere i mat og helse ved ulike 
skoler rundt om i landet, ble det 
tydelig at det er behov for slike 
undervisnings filmer. Vi arbeider 
nå med å finne en løsning på hvor-
dan vi enkelt kan gjøre filmene 
tilgjengelige for bruk i norske 
ungdomsskoler. Først når de blir 
tatt i bruk på ulike skoler, vil vi få 
svar på om filmene virkelig funge-
rer etter sin hensikt. Ser elevene 
en sammenheng mellom mat og 
kjemi? Får elevene en forståelse 
for hvorfor man gjør bestemte ting 
når man lager mat – eller hvorfor 
det skjer det som skjer? Da har 
man oppnådd dybdelæring.

Mange mat- og helselærere bru-
ker i dag filmer i sin undervisning, 
enten i selve undervisningen, 
eller ved at de ber elevene se på 
filmer i forkant av undervisnin-
gen (omvendt undervisning), og 
det finnes gode ressurser for dette 
(Campus Inkrement). Filmene 
som brukes er som regel filmer 
som viser matlagingsteknikker, 
og ikke filmer som er utviklet for 
å få den tverrfaglige forståelsen 
og dybdelæringen. At lærerne har 
erfaring og kompetanse i bruk 
av filmer i undervisningen, gjør 
det mer sannsynlig at også våre 
tverrfaglige filmer vil bli brukt, 

HVORFOR SMAKER MAT GODT? 

Forts. fra forrige side

Hvorfor blir eplet brunt?

Hva skjer når vi steker brød?

Visste du at …

Du kan holde deg oppdatert om den nye regjerings
plattformen til den utvidede Solberg-regjeringen på denne 
regjeringens nettside
www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705
838248749b/plattform.pdf
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HVORFOR SMAKER MAT GODT? 

Forts. fra forrige side

både av mat- og helselærere og av 
naturfaglærere.

Mange matkjemiske  prinsipper 
kan forklares ved bruk av eksperi-
menter med mat i naturfagunder-
visningen. Undervisningsfilmer 
passer godt til dette. Det kan 
forsterke dybdelæringen fordi 
det styrker den tverrfaglige for-
ståelsen og tar utgangspunkt i 
råmaterialer som elever har mye 
kjennskap til fra før på kjøkkenet. 

Ulike kjøkkeningredienser (f.eks. 
natron, sitronsyre, eddik, stivelse, 
olje) brukes i naturfagundervis-
ningen i dag, både i skolen og i 
lærerutdanningen. Det er gode 
grunner til å mene at det kan bru-
kes mer. Mange kjemiske prinsip-

per og begreper (syrer og baser, 
emulgering, løselighet osv.) kan 
forklares med utgangspunkt i mat 
og matlaging, og i tillegg er kjøk-
keningredienser mindre farlige 
enn tradisjonelle stoffer i kjemiun-
dervising (sterke syrer og baser). 
På den måten reduseres risikoen 
for farlige uhell betraktelig.

Film og læring
Film er ett av mange pedagogiske 
hjelpemiddel som kan brukes i 
undervisningen for å forklare et 
fenomen, en hendelse osv. Det fin-
nes mange fordeler med å bruke 
film i undervisningen, men den 
største fordelen er først og fremst 
muligheten til å formidle under-
visning rundt fenomener som 
læreren ikke har tilstrekkelige 

kunnskaper om, eller har mulig-
het til å forklare på en god måte.

Å presentere informasjon i form 
av en stimulerende og interessant 
film, vil ikke automatisk føre til 
læring. Læringsutbyttet kommer 
i stor grad an på hvordan filmen 
integreres i undervisningen. Vår 
erfaring er at elever og studen-
ter lærer best dersom de selv er 
aktive i læringsprosessen, derfor 
bør vi inkludere annen aktivitet 
sammen med filmene som studen-
ter eller elever ser. I en effektiv 
læringsprosess brukes flere meto-
der og ulike læringsmateriell. 
I dag finnes det gode muligheter 
for å integrere filmer i undervis-
ningen og bruke dem på en inter-
aktiv måte. 

Ved Universitetet i Agder har vi 
tidligere prøvd ut bruk av mat-
lagingsfilmer i omvendt under-
visning på kjøkkenet (Valand og 
Engeset, 2018), og det finnes også 
gode nettressurser med mat-
lagingsfilmer for mat- og helse-
faget i grunnskolen. Vår erfaring 
fra bruk av slike filmer i omvendt 
undervisning var at filmene må 
være laget spesielt til formålet og 
være pedagogiske for at studen-
tene skulle ha et godt læringsut-
bytte. I tillegg til filmene bør det 
i den digitale læringsplattformen 
legges inn spørsmål knyttet til 
filmene som studentene/elevene 
må svare innen de kan gå videre 
i sin læringsprosess. Det sikrer 
både student-/elevaktivitet og at 
filmene blir sett.

I dette tverrfaglige prosjektet er 
det ikke selve matlagingen som 
står i fokus, men hvilke kjemiske 
reaksjoner som skjer i og under 
matlagingsprosessen og som gir 
oss det ønskede resultatet i den 
ferdige retten. Dette er viktig 
kunnskap innen kjemifaget, men 
også innen mat- og helse faget for å 
forstå hvorfor maten blir som den 
blir og smaker som den gjør, eller 
hvorfor resultatet noen ganger 
blir mislykket. Hvordan disse fil-
mene best kan integreres i under-
visningen, må utprøves videre. 
Her kan det være aktuelt både 
med omvendt undervisning med 
tilhørende spørsmål, tverrfaglige 
undervisningsøkter med utprø-
ving av både kjemiske reaksjoner 
og matlaging i skolens undervis-
ningskjøkken og andre kreative 
undervisningsmetoder.

Konklusjon
Digitale læringsformer er kom-
met for å bli, men vi mangler 
fortsatt noen gode verktøy for å 
bruke digitale læringsformer i 
alle fag. Vi ønsker å bidra videre 
med gode, tverrfaglige filmer som 
kan benyttes i skolefagene mat og 
helse og naturfag og i forbindelse 
med annen elevaktivitet. Målet 
med dette prosjektet er å bruke 
aksjonsforskning til å utvikle 

og videreutvikle digitale verk-
tøy der både filmer og elevakti-
vitet er integrert. Dersom noen 
ønsker å prøve ut filmene i sin 

under visning, er dere velkom-
men til å kontakte oss på e-post: 
anne.s.ask@uia.no 

Film brukt som pedagogisk hjelpemiddel. Foto: istockphoto.com

Visste du at …

Det har kommet en ny NOU (2018:15) om struktur og innhold i 
videregående opplæring.
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Tone Worren Kløcker
Rådgiver Folkehelse og Levekår, 
Rådmannens stab, Helse og Levekår

Eksempler på  
dybdelæring fra  
skolehverdagen

Det gode måltidet  
Sunne og  lokale 
 råvarer inn 
i  skolen

Over: Skolemåltidet – sunne og lokale råvarer, tilberedt av elevene selv.  Foto: Vigdis Guttormsen  
Under: Grønnkålplantene skal i jorda! Tidligpotetene i bakgrunnen er allerede i god vekst.  Foto: Else Leifsen

Bakgrunnen for tilskuddsordnin-
gen var å øke fokuset på måltidene 
i skolen som en grunnleggende 
faktor for å fremme konsentra-
sjon og læring. Et sunt skolemål-
tid kan hjelpe barn og unge til å 
holde konsentrasjonen og humø-
ret oppe. Felles matordning med 
fokus på et sunt skolemåltid kan 
ha en viktig miljø skapende verdi 
og er av betydning for blant annet 
trivsel, helse og læring. Det gode 
måltid, bør og kan organiseres og 
serveres i tråd med Helsedirekto-
ratets retningslinjer for skolemål-
tidet (Helsedirektoratet, 2013).

Skolene og SFO i 
Arendal kommune
Arendal kommunen hadde tidli-
gere erkjent at det var store for-
skjeller på hvordan skolene/SFO 
la til rette for gode og sunne mål-
tider, og det hadde blitt stilt oss 
spørsmål om hvordan det kunne 
arbeides frem et kunnskaps-

grunnlag som kunne ende i en 
felles strategi. Tilbudet var altfor 
tilfeldig slik det fremstod i dag, 
med tanke på hva som ble servert/
solgt av mat og drikke og hvor til-
gjengelig maten var for elevene 
(pris, kvalitet, åpningstid). Ram-
mene rundt måltidet slik som spi-
sested, avsatt tid, sosialt samvær 
var også veldig individuelt fra 
sted til sted. 

Som kommune har en mange res-
surser og mulige samarbeidspart-
nere, og vi stilte oss spørsmålet om 
hvordan disse ressursene kunne 
komme barn og unge i Arendal til 
gode? Kunne det skapes nye sam-
handlingsarenaer internt? Kunne 
vi sammen med lokale aktører 
gjøre ressursene tilgjengelige for 
flere på en ny måte? Med krite-
rier og formål for tilskuddsordnin-
gen ble det sendt ut forespørsel 
til mulige samarbeidspartnere, 
inkludert skoler og SFO. 

Prosjektet
En prosjektgruppe ble opprettet, 
og besto til slutt av fritidsmed-
arbeider Kristin Hamre på Stue-
nes skole, SFO-leder Eva Berg på 
Nedenes skole, daværende avde-
lingsleder på Birkenlund skole, 
Vigdis Guttormsen, avdelings leder 
Tove Nævisdal på produksjons-
kjøkkenet i Arendal kommune 
og Folkehelsekoordinator- og pro-
sjektleder Tone Worren Kløcker i 
Arendal kommune. Representan-
ter fra Gateentrepenørene/Kirkens 
bymisjon, ledet av Bente Bergseth, 
var også aktive i prosjektet.

Prosjektet fikk navnet Det gode 
måltidet – sunne og lokale råva-
rer inn i skolen. Formålet med pro-
sjektet ble definert til:

• Gode råvarer inn i skolen og 
skape samhandlingsarenaer 
mellom lokale aktører og skole

I 2016 utlyste Helsedirektoratet tilskuddsordningen «Lokalt samarbeid 
om organisering av matordninger på skolen». Arendal kommune søkte, 
fikk tildelt midler og satte igang med tverretatlig samarbeid om bedre 
skolemåltid. 

Vigdis Guttormsen
Rådgiver, Kompetanse  
Aust-Agder

Foto: Gerrick Robinson
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• Fremme integrering og kunn-
skap gjennom produksjon og 
undervisning knyttet til mat

• Skape forståelse og kultur for 
«Det gode måltid» – et felles 
måltid der sansene utfordres 
og de gode samtalene føres.

Samarbeidspartnere
Viktige samarbeidspartnere 
under hele prosjektet har vært 
kommunens Kjøkken (produk-
sjonskjøkkenet), Kirkens bymi-
sjon, Proflex (leverandør av frukt 
og grønsaker) og lokale produsen-
ter og leverandører av matvarer. 
Skolen som en viktig samfunnsak-
tør har vært grunnsteinstanken. 
Et viktig premiss var at skolen 
skulle kunne spille på lag med 
samarbeidspartnerne og andre 
organisasjoner – og det skulle ses. 

Prosjektskolene som var involvert 
var Birkenlund skole, Stuenes 
skole og Nedenes SFO. 

Gjennomføringen
Deltagerne i prosjektgruppa 
engasjerte sine kollegaer og 
elever i tett dialog og samarbeid 
med samarbeidspartnerne. Bir-
kenlund skole og Stuenes skole 
brukte kantina på ungdomstrin-
net som arena, mens SFO på 
Nedenes skole hadde fokuset på 
å dyrke grønnsaker i egen hage. 
De produserte også mat ut ifra 
det dyrket selv. Det ble kjøpt inn 
en juicepresse til alle de tre pro-
sjektskolene, slik at de kunne vise 
hvor enkelt man kunne lage gode 
drikker som var proppet fulle av 
gode næringsstoffer basert på 
lokale råvarer. Elever var også 
med på å lage mat som ble servert 
i kantina. I tillegg ble det servert 
frokost med sunn, god og variert 
mat til ungdomstrinnselevene 
(Helsedirektoratet, 2003). Hjem-
melagd knekkebrød, Nybakt grov-
brød, økologiske egg og økologisk 
melk fra produksjonskjøkkenet 
på Birkenlund. Ferskt hjemme-
laget brød fra Bondekvinnelaget 

på Stuenes. Gulrøtter fra nabo-
bonden og oppkuttet nedfalls-
frukt. Mest populært var det 
kanskje med havregryn, vanilje-
yoghurt og lokalprodusert hon-
ning eller pitabrød med ost og 
skinke laget av elevene selv. 

Viktig i prosjektet har deltagelsen 
fra Kjøkkenet i Arendal kommune 
vært med gode oppskrifter, til-
gjengelige og gode råvarer. De rei-
ste ut til prosjektskolene og delte 
av sin kunnskap. I tillegg var 
samarbeidet med frivillige aktø-
rer nyttig. Kirkens bymisjons sitt 
prosjekt «Gateentrepenørene» har 
en stor grønnsak- og juiceproduk-
sjon. Hos «Gateentrepenørene» 
hospiterte barn og ungdommer, og 
kunnskap ble delt på tvers mens 
nye smaker ble oppdaget. 

Som Folkehelsekoordinator og 
prosjektleder er det et mål at 
alle skolene i Arendal kommune 
skal ha et forhold til Det gode 
mål tidet. For å få dette til er vi 
avhengige av å ha tydelige ret-
ningslinjer på hva dette inne-
bærer og hva det er. I prosjektet 
ble det derfor utarbeidet et inspi-
rasjonshefte, laget av prosjekt-
gruppen, ment for å gi motivasjon 
til nettopp det. Alle skolene i 
Arendal kommune fikk utdelt 10 
eksemplarer hver. I tillegg fikk 
elevene på ungdoms trinnet og 
barna på SFO i prosjekt skolene 
ett eksemplar hver som de kunne 
ta med hjem og fortelle foreldre, 
naboer og venner om det skolen 
deres hadde vært med på. Heftet 
sier litt om aktivitetene i prosjek-
tet, gir gode tips og kommer med 
noen oppskrifter. Det viser til de 
nasjonale faglige retnings linjene 
for mat og mål tider i skolen. Helt 
til slutt i heftet kan man få tips 
og råd om lokale samarbeids-
partnere i Arendal og omegn. 
Kanskje finnes det noen lokale 
aktører i din hjem kommune som 
din skole ønsker å samarbeide 
med? 

Det slutter ikke her
Retningslinjene på hvordan dette 
skal bli fulgt opp videre og av 
hvem, gjenstår. Prosjektet har 
vært lærerikt og produktivt, men 
det er ikke ferdig og litt adminis-
trativt arbeid gjenstår. Gjennom 
utveksling av viktig kunnskap 
med samarbeidspartnerne, fikk 
barna og ungdommene lære om 
helse, lokalsamfunnet, naturfag, 
samfunnsfag, økonomi og inklu-
dering. Samtidig fikk skolen 
mulighet til å arbeide tverrfaglig 
med det gode måltidet i kantina 
og på SFO og knytte dette opp mot 
skolens læreplaner. Utveksling 
stimulerer til økt forståelse og er 
med på å bygge opp ønsket om å 
gi noe tilbake til aktører utenfor 
skolen. Et godt måltid er så mye 
mer enn å spise riktig sammen-
satte næringsstoffer til riktig 
tid på døgnet for å gjennomføre 
dagens aktiviteter på best mulig 
måte. Vel så viktig er det å sørge 
for at rammen rundt måltidet gir 
rom for sosialt samhold og sam-
taler, samtaler som kan knytte 
bånd, retter opp misforståelser, 
fremkaller smilebåndet og hin-
drer utenforskap. 

DET GODE MÅLTIDET 

Forts. fra forrige side

Kilder
Skole og SFO – mat, måltider, 

Mat og helse-faget (2003). 
https://helsedirektoratet.no/
folkehelse/kosthold-og-
ernering/skole-og-sfo-mat-
maltider-mat-og-helse-
faget#nasjonal-faglig-
retningslinje-for-mat-og-
m%C3%A5ltider-i-skolen

Mat og måltider i grunnskolen – 
En kvantitativ 
landsdekkende undersøkelse 
blant kontaktlærere, 
skoleledere og ansvarlige for 
kantine/matbod, 
Helsedirektoratet (2013). 
https://helsedirektoratet.no/
publikasjoner/mat-og-
maltider-i-grunnskolen-en-
kvantitativ-landsdekkende-
undersokelse-blant-
kontaktlerere-skoleledere-og-
ansvarlige-for-kantinematbod

Et prosjekt med mål 
om å dyrke og servere 
gode råvarer til felles 
måltid i skolen. Vi lar 

sansene utfordres og de 
gode samtalene føres.

En god start på dagen med skolefrokost.  Foto: Vigdis Guttormsen

Det enkle kan også være det beste.  Foto: Vigdis Guttormsen

Visste du at …

Det er mulig å ta master i 
mat og helse dersom du har 
60 studiepoeng i faget.

Inspirasjonshefte laget av prosjekt-
gruppen
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Skolehage: 
 Kortreist mat til 
 skolekjøkkenet

Else Leifsen
Lærer, Frivoll skole

Her høstes det gulrøtter! Tungt for ryggen, men elevene står på likevel!  Foto: Åshild Heggeskog

Etablering
Skolehagen vår ble etablert våren 
2016 av to lærere ved skolen, Tor 
Heldal og undertegnede / Else 
Leifsen. Vi er så heldige å få dis-
ponere et areal hos et gartneri/
hagesenter like i nærheten av 
skolen. Planleggingen startet høs-
ten 2015, da vi blant annet del-
tok i, og fikk prosjektmidler fra, 
Den Naturlige Skolesekken.Etter 
mange kvelder og lørdager med 
jordhakke, oppmåling, snekring 
og flytting av jord, kunne endelig 
elevene så de første frøene. 

Kortreist og økologisk 
– bærekraftig utvikling
Skolehagen er en læringsarena 
der elevene lærer ved å delta i 
praktisk arbeid. Elevene synes det 
er gøy å gå til skolehagen i stedet 
for å sitte i klasserommet. Å få 
høste sin egen gulrot, vaske den 
med hageslangen, og så knaske 
den i seg, ja, det er en glede så stor 
som nesten ikke kan sammenlig-
nes med noe annet! I skolehagen 
får elevene gode opplevelser, de 
kjenner mestring ved å dyrke sin 
egen kortreiste mat, og det er jo 
ekstra gøy å tilberede egenprodu-
serte grønnsaker til måltidene på 
skolekjøkkenet. Ikke minst er det 
viktig å lære om hvor matvekster 

kommer fra, hvordan de ser ut og 
hvordan de utvikler seg.

En viktig målsetting med skole-
hagen er å bidra til å øke elevenes 
kunnskaper, ferdigheter og hold-
ninger for bærekraftig utvikling. 
Videre er et av målene å vise at vi 
kan dyrke grønnsaker økologisk, 
uten bruk av kunstgjødsel og kje-
miske plantevernmidler. 

Skolekjøkken
Fra jord til bord! Et viktig mål 
med skolehagen er å dyrke råva-
rer som kan benyttes og fored-
les på skolekjøkkenet. Sesongen 
starter med at vi høster inn frisk 
rabarbra i mai/juni, og fortset-
ter med krydderurter, poteter og 
andre tidlige grønnsaker. Rett 
før sommerferien har vi en dag 
hvor det serveres nypoteter med 
urtesmør ute i skolegården til alle 
elever og ansatte. Dette er kjem-
pepopulært, og potetene går unna 
som den beste snacks. 

Etter skolestart, og utover høs-
ten, benyttes vekstene fra skole-
hagen av alle klassene ved skolen, 
både til ulike retter i faget mat 
og helse, men også i andre fag og 
sammenhenger. Som for eksem-
pel at vi lager suppe på ute-
skole, eller grønnsaker med dip i 
klasserommet. 

Høstfest
Et av sesongens  høydepunkter 
er skolens høstfest. Da er det et 
yrende liv i skolegården, hvor 
det selges poteter,  grønnsaker, 
tørkede krydderblandinger, sol-
sikker, sylt ede rødbeter og gress-

kar fra mange små boder. Flere 
dager i forveien har elever og 
ansatte høstet, vasket, renset, 
tørket, veid og pakket, buntet og 
syltet, samt laget plakater og eti-
ketter. Gleden er stor når elevene 
kan selge egne produkter til kun-
dene som består av foreldre, beste-
foreldre, naboer og andre som 
kommer innom høstfesten vår. 

Skolehage – alle fag
En kreativ lærer kan bruke skole-
hagen i alle fag! Det er mulig å 
finne mange kompetansemål i 
læreplanen som passer til skole-
hagearbeid. Mat og helse, natur-
fag, samfunnsfag, matematikk og 

I skolehagen på Frivoll skole i Grimstad dyrkes det sunne, økologiske 
grønnsaker av mange slag. Her storkoser elevene seg når de får være 
med på hele prosessen fra såing av frø til ferdig kortreist mat, som både 
kan nyttes og nytes på skolekjøkken og i klasserom. Skolehagen er en 
læringsarena der alle elever og ansatte på skolen deltar med stor iver 
gjennom hele vekstsesongen. 

– Noe av det gøyeste 
jeg gjør på skolen, 

er å jobbe i skolehagen 
med spade og greip!
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SKOLEHAGE

Forts. fra forrige side

6. klasse har mat og helse, og råvarene har de hentet i skolehagen. Foto: Åshild Heggeskog

kunst og håndverk er fag hvor vi 
på Frivoll skole stadig benytter 
skolehagen. 

Starte skolehage?
For å lykkes med en skolehage, er 
det flere faktorer som bør være på 
plass. Blant annet må noen være 
villig til å ta et hovedansvar, og 
her trengs det nok litt idealisme 
i tillegg. Skolens ledelse må ha 
skole hagen integrert i skolens 
planer, og det er viktig å ha skole-
hage som tema på noe av felles-
tiden til personalet. 

Har man tilgjengelig jord, 
lærere med litt gartnererfaring 
og noen som liker å stå litt ekstra 
på inni mellom, kan kanskje 
enda flere elever oppleve å dyrke 
kortreist mat som kan brukes på 
skolekjøkkenet.

Avslutning
Mange av Frivoll skoles elever 
viser stor glede over å få delta i 
skolehagens ulike oppgaver. Her 
lærer de å dyrke sunn og nærings-
rik mat, som så enten kan nytes 
rett fra hagen, eller tilberedes på 
skolekjøkken eller i klasserom. 
Det er bare å gå fire-fem minutter 
til skolehagen for å hente friske 
råvarer, og mer kortreist mat enn 
dette er det ikke lett å oppdrive. 
Flere elever tar inspirasjon med 
hjem, og noen forteller at forel-
drene har begynt med litt dyrking 
hjemme i hagen. 

Nå har vi snart lagt bak oss 
tredje sesong med skolehage, og vi 
er godt fornøyd med resultatene. 
Derfor vil vi selvfølgelig fortsette, 
og planene er mange! Det er vir-
kelig verdt alt arbeidet med skole-

hagen når en skolegutt med smil 
om munnen utbryter: «Jeg visste 
ikke at kokte poteter smakte så 
godt!» Eller når en annen roper av 
fryd: «Dette er de beste gul røttene 
jeg noen gang har smakt!» Og en 
tredje elev sier: «Noe av det gøy-
este jeg gjør på skolen, er å jobbe 
i skolehagen med spade og greip!»

Det myldret av kjøpelystne kunder rundt salgsbodene på skoleplassen. 1.klasse syltet gresskar til høstfesten, og dette 
var så populært at de har lovet å sylte mye mer til neste år!  Foto: Åshild Heggeskog

Visste du at …

Regjeringen foreslår å inn
føre en ekstra skoletime 
med realfag.
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INGREDIENSER

For 4 porsjoner (familie)
• 600 g laksefilet, uten skinn og bein
• 2 ss margarin, flytende
• 1 ts salt
• ½ ts pepper

Mangosalat
• 1 stk mango
• ½ stk chili, rød
• ½ stk isbergsalat
• 1 kvist koriander, frisk
• ½ stk lime

Tilbehør
• 2 ss lettrømme
• 2 ts wasabi
• 4 stk tortillawrap
• 2 ss sesamfrø

WRAP  
med laks og 
mangosalat
Framgangsmåte
• Skjær laksefileten 

i serveringsstykker.
• Stek laksestykkene 

i flytende margarin i 3 
 minutter på hver side.

• Krydre med salt og 
pepper.

Mangosalat
• Skrell mango og skjær i 

strimler.
• Rens chili og del den i 

tynne skiver.
• Vask og rens salaten, 

og skjær den i tynne 
strimler.

• Finhakk koriander.
• Bland sammen mango, 

chili, salat og koriander.
• Press saften av lime og 

ha over salaten.

Tilbehør
• Rør sammen lettrømme 

og wasabi.
• Smør blandingen på 

tortilla wraps og legg på 
litt mangosalat.

• Legg laksestykket over 
og strø på litt sesamfrø.

Brett sammen og server.

Foto: istockphoto.com

Dagens barn spiser 
nesten ikke fisk

At unge foreldre skal ha dårlig 
samvittighet for at barna spiser 
for lite fisk, er helt unødvendig, 
synes Kari-Anne Johansen, som er 
leder for det nasjonale kostholds-
programmet Fiskesprell. Dess-
verre viser undersøkelser at vi 
spiser mindre og mindre sjømat. 
Særlig gjelder dette aldersgrup-
pen under 40 år.

– Dagens barn går glipp av vik-
tige helsefordeler fordi de spiser 
lite fisk. De får ikke etablert gode 

vaner, og de blir ikke eksponert 
for alle mulighetene i et kost-
hold som inneholder sjømat, sier 
Johansen.

Målet er at barn og unge skal ha 
fisk på hverdagsmenyen tre gan-
ger i uken. For å oppnå det må 
man nå frem både i barne hager, 
på skoler og på hjemmebane.

– Med ett fiskemåltid i barne-
hagen, én fiskemiddag hjemme 
og litt fiskepålegg på brød skiven 

når vi målet i fellesskap, sier 
Johansen.

Inspirasjon og 
praktiske eksempler
– Vi arrangerer gratis kurs for 
rundt 3000 ansatte i barnehager, 
i skolefritidsordninger og på sko-
ler hvert år. Etter kurset invite-
res foreldrene på sjømat tilberedt 
av barna selv, slik at inspirasjo-
nen tas med hjem. Med bedre 
kunnskap og ferdigheter hos de 
voksne får barna gode erfaringer 

Inger Ellen E. Orvin 
Norges sjømatråd. Prosjektmedarbeider Fiskesprell

Heldigvis er det både superlett og
morsomt å gjøre noe med det.

Sjømat tilberedes av barna selv.
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Foto: Shutterstock

med   sjømat. Det  er  noe barna 
tar med seg videre i livet. På den 
måten kan vi bidra til bedre folke-
helse på sikt og utjevning av sosi-
ale forskjeller i kosthold.

Vi ser at det å lage mat i praksis 
er virkningsfullt, og responsen er 
ofte at dette er enkelt og kjempe-
godt – og at det gikk mye raskere 
enn antatt. Når de voksne tar 
disse erfaringene med seg tilbake 
til barna, opplever de at barn som 
slipper til i prosessen, er positive 
til det de spiser. Ja, de blir rett 
og slett stolte av det de har laget.

Kursene gjennomføres i samar-
beid med norske fylkeskommuner, 
som via en offentlig tilskudds-
ordning kan motta midler fra 
Fiske sprell for å gjennomføre 
tiltak som bidrar til økt sjømat-
konsum blant barn og unge. 
Bak Fiskesprell-satsingen står 
Helse- og omsorgsdepartemen-
tet, Nærings- og fiskeridepar-
tementet og Norges sjømatråd, 
som sammen med fiskesalgs-
lagene finansierer programmet. 
Alle tiltakene er utformet i sam-
arbeid med Helsedirektoratet og 
Havforskningsinstituttet.

– Det er en myte at fisk er vanske-
lig, tidkrevende – og på toppen av 
alt kjedelig – sier Johansen.

Dette er ikke en påstand, det er 
noe hun og kollegene hennes vet:

– Vi møter barn og unge over hele 
landet, og det som går igjen, er at 
unger synes fisk er godt – og ikke 
minst spennende. Problemet sitter 
ofte i hodet til de voksne, og da må 
vi tenke litt nytt, og ikke minst la 
de minste være med på matlagin-
gen. Å spise noe du selv har laget, 
er alltid morsomt, sier hun.

Barnas egne 
sjømatfavoritter
Fiskesprell retter seg også direkte 
mot skolebarn og ungdom, både 
gjennom å tilby råvarestøtte og 
gjennom oppskriftskonkurran-
sen «Kokkesprell», som arrange-
res årlig.

– Når barna får presentere sine 
egne sjømatfavoritter, får vi 
voksne ofte aha-opplevelser i form 
av nye og uventede smakskombi-
nasjoner. I fjorårets konkurranse 
var hele 5000 elever involvert. Når 
vi så kan fortelle at det bak hvert 
bidrag ligger interne avstemnin-
ger, og at vinnerrettene tilberedes 
for store foreldregrupper, skjøn-
ner man at det spises mye fisk 
i kjølvannet av en slik konkur-
ranse. Kari-Anne Johansen avli-
ver med dette en veletablert myte:

– Det er ikke sant at barn ikke 
liker fisk.

Målet er at barn og 
unge skal ha fisk på 
hverdagsmenyen tre 
ganger i uken. 

Framdriftsplan 
for læreplan i mat og helse i 2019
Læreplangruppa er ferdig med sitt oppdrag etter innlevering av fag planer. 
Leder av gruppa og eventuelt noen andre medlemmer vil likevel være 
med i prosessen fra 15. februar til 1. november. Da skal planene vedtas av 
 Kunnskapsdepartementet. Under ser du videre framdriftsplan i arbeidet 
med mat og helse. 

Dato Milepæl

25.01. Læreplangruppa i mat og helse leverer 

1. Endelig forslag til læreplan
2. (Eksempler på) koblinger til kjerneelementer, tverrfaglige tema, 

 grunnleggende ferdigheter, progresjon
3. Vurdering og anbefaling om sluttvurdering i faget – eksamen

Alle læreplangruppene leverer i forhold til den tredelte bestillingen innen kl. 15.00

25.01. – 15.02. Utdanningsdirektoratet klargjør for høring 

 – Språkvask
 – Lesing på tvers
 – Koblinger
 – Konsultasjoner
 – Høringsbrev

15.02. Utdanningsdirektoratet oversender læreplaner og høringsbrev til 
Kunnskapsdepartementet

15.02. – 18.03. Udanningsdirektoratet justerer eventuelt etter innspill

18.03. – 15.06. Læreplanen ligger ute til høring

01.03. – 20.06. Utdanningsdirektoratet utvikler støtteressurser 

 – Videopresentasjon av høringsutkastet
 – Koblinger og forklaringer i lp-visningen

15.06. – 15.08. Utdanningsdirektoratet oppsummerer høring

15.08. – 01.11. Utdanningsdirektoratet utvikler ressurser 

 – Kjennetegn på måloppnåelse
 – Nettartikkel som hjelp til å forstå læreplanen
 – Veiledende kompetansepakker

September Utdanningsdirektoratet sender forslag til eksamensordning på høring

01.11. Kunnskapsdepartementet fastsetter læreplaner

Cathrine Fulland
Leder for læreplangruppa  
i mat og helse

DAGENS BARN SPISER NESTEN IKKE FISK

Forts. fra forrige side
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Oppskriften  
– den skjulte læreplanen i 
mat og helse

Home economics day 
21. mars 2019

Ingfrid Veka
Stipendiat, Høgskulen på 
Vestlandet

Sammendrag
Denne artikkelen setter søke-
lyset på hvordan lærere operasjo-
naliserer faget mat og helse 
på barnetrinnet. Studien er en 
 sammenlignende kasusstudie på 
tre full-delte barneskoler. Data-
innsamlingen ble gjennomført på 
6. trinn på hver skole og fulgte 
samme struktur: først observa-
sjon av to opplæringsøkter i faget, 
deretter innhenting av dokumen-
ter og til slutt individuelt intervju 
med mat- og helselærer.

Resultatene viser at lærerne 

vektla det å lage mat som den 
viktigste komponenten i mat- og 
helsefaget, og at oppskriftene 
var dominerende for planlegging 
og gjennomføring av opplærin-
gen. Matvarene som ble brukt i 
opplæringen, så ut til å være et 
uttrykk for mattradisjoner mer 
enn et fokus på fagets formål. 
Videre var lengden på undervis-
ningsøkten styrende for hvordan 
lærerne gjennomførte opplærin-
gen, og påvirket grad av veiled-
ning og i hvilken grad måltidet 
framsto som en læringsarena. 

Når oppskriften framstår som 
så dominerende i planlegging 
og gjennom føring av opplærin-
gen, kan den sees på som et nytt 
læreplannivå, «den skjulte lære-
plan». Artikkelen diskuterer også 
hvordan kategoriene i den didak-
tiske relasjonsmodellen kommer 
til utrykk i gjennomføringen av 
opplæringen i faget mat og helse.

Nøkkelord: mat- og helseopplæring, 
oppskriften, matlaging, skjult 
læreplan, artefakter

Oddhild Bergsli 
Universitetslektor,  
OsloMet, Storbyuniversitet

Tone Torgrimsby 
Universitetslektor,  
OsloMet, Storbyuniversitet

I 1982 innførte Inter national 
Federation for Home Economics 
(IFHE) en egen dag for å sette 
fokus på faget Home Economics. 
Hvert år 21. mars blir denne 
dagen feiret over hele verden gjen-
nom ulike aktiviteter. Flere tema 
blir løftet frem hvert år og i år er 
det Creativity and Innovation in 
Home Economics for Sustainable 
Development. 

Benytt denne dagen til å pro-
motere et viktig tema og fagom-
rådet mat og helse ekstra mye. 
I den sammenheng vil vi oppfor-
dre dere til å benytte Landslaget 
for mat og helse sin Facebookside 
eller hjemmeside; www.matog-
helse.org. På Facebook kan dere 
fortelle hvordan dagen ble feiret. 
Å få fram mange lokale fortellin-
ger vil være til inspirasjon for oss 
alle. Dette er en brilliant anled-
ning til å «vise frem» fagets sam-
funnsviktige rolle. 

Vi har selv overvært feiringen på 
en IFHE konferanse på Malta. 
Der presenterte elever og studen-
ter innen vårt fagområde smaks-
prøver i gatene og viste fram 
bannere med årets tema. 

Ønsker du å lese mer om IFHE, 
kan du gå inn på IFHE.org. Her 
kan du blant annet finne eksem-
pel på feiring av Home Economics 
Day fra i fjor. Det ligger også en 
lenke til artikkel fra World Home 
Economics Day 2018, med tittelen: 
Skills for healthy and sustainable 
cooking

Med dette ønsker vi alle en super 
og inspirerende Home Economics 
Day 21. mars 2019.

Publisert i Acta Didactica Norge, 
Vol. 12, nr. 3 (2018).

I løpet av et år er det mange merkedager som feires, men visste 
du at vi har en egen internasjonal Home Economics Day? 

Dersom du vil lese hele artikkelen, finner du den i Acta Didactica Norge, Vol. 12, nr. 3 (2018).

Meldig fra kasserer

Kasserer har sendt ut faktura på epost til dem som har opp-
gitt e-postadressen. De vi ikke har e-postadresse på, har fått 
faktura i posten.

Noen e-poster er tydeligvis foreldet – oppfordrer alle som 
får faktura i posten om å melde inn aktuell e-postadresse til 
norun.fagerheim@oppvekst.harstad.kommune.no.

Det er meget viktig at fakturanummeret blir med både ved 
bank- og Vipps-betaling.

Melding fra redaktørene

Høstens tidsskrift har tema Kjøkkenet som 
undervisnings rom.

Hva ønsker du å lese om?

Har du en suksesshistorie du vil dele med andre? 

Send en mail til en av redaktørene (se s. 2)  dersom 
du vil bidra med en artikkel eller komme med for-
slag til neste nummer.
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AKADEMISK SKRIVEVERKSTED  
I HELLAS 2019

Hva: Etter- og videreutdanningskurs.  
Kurset gir ingen studiepoeng.
Sted: Metochi, Lesvos
Dato: 30.06.19 – 07.07.19
Pris: 4900,– + reise (dekker overnatting  
og mat på Lesvos) 
Målgruppe: Mennesker som skriver og vil 
utvikle egne tekster

Det er satt av god tid til egen skriving samti-
dig som du får inspirasjon og fellesskap med 
andre skribenter.

For mer informasjon, se www.uia.no eller 
 kontakt: anne.s.ask@uia.no

KURS I HELLAS: MIDDELHAVSMAT 
– LIVSSTIL, MAT OG KULTUR

Hva: Etter- og videreutdanningskurs.  
Kurset kan gi 10 studiepoeng.
Sted: Hotel Votsala, Lesvos
Dato: 15.09.19 – 22.09.19
Pris: 13.000,– + reise (dekker frokost og  
felles aktiviteter ifølge programmet) 
Målgruppe: Studenter, helsearbeidere, ansatte 
i skole og barnehage og andre interesserte. 

Hovedtema for kurset er middelhavsmatens 
betydning for helsa. Det blir forelesninger, 
 ekskursjoner og mange praktiske aktiviteter. 
Deltakerne blir kjent med lokale tradisjoner 
og produkter knyttet til middelhavsmat.

For mer informasjon, se www.uia.no eller 
 kontakt: anne.s.ask@uia.no

MAT OG HELSE 1 – KOMPETANSE FOR KVALITET 2019

Hva: Etter- og videreutdanningskurs.  
Kurset gir 30 studiepoeng på 1 år.
Sted:  • Universitet i Agder, se www.uia.no 
 • Høgskulen på Vestlandet, se www.hvl.no 
 • Universitetet i Sørøst-Norge, se www.usn.no
Målgruppe: Lærere som underviser eller ønsker å undervise  
i mat og helse, men som mangler formell utdanning i faget.
Hvert lærested har litt ulik tilnærming på etter- og videre-
utdanningskurset. Se den enkeltes nettside for mer informasjon.

Søknadsfrist: 1. februar – 1. mars

Ønsker du mer kompetanse  
i mat og helse?

Dybdelæring i skolen

Av: Siv Måseidvåg Gamlem og Wenke Mork Rogne
ISBN: 978-82-7841-901-4
Utgivelsesår: 2015
Hefte, 64 sider

Utdrag fra Pedlex sin omtale
Dette heftet definerer hva dybdelæring er, og 
hvordan vi kan arbeide med dybdestrategier 
for å øke elevenes kompetanse.

Heftet er metodisk rettet og inneholder tips 
og råd til hvordan man kan forstå og arbeide 
med dybdelæring, grunnleggende ferdigheter 
og fagovergripende kompetanser.

Dybdelæring er  viktig 
for  samarbeidslæring, 
arbeid med selvregu-
lering og læringsstra-
tegier. I framtidens skole vil kritisk tenkning, 
metakognisjon og fag overgripende kompe-
tanser være essensielle for å kunne fungere 
i samfunnet.

Dybdelæring 

Av: Michael Fullan, Joanne Quinn og Joanne McEachen
ISBN: 9788202595746
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Trykkeår: 2018
Utgitt: 2018
Utgave: 1
Sider: 236

Utdrag fra forlagets omtale
Dybdelæring er en bok som tar for seg et 
fornyet læringsbegrep og en filosofi om en 
omfattende systemendring i skole- og utdan-
ningssystem. Det 21. århundre bringer med 
seg nye utfordringer som stiller skole- og 
utdanningssystemet overfor nye krav og for-
ventninger fra storsamfunnet. I dagens og 
fremtidens samfunn er lokale, nasjonale og 
globale problemer vevd inn i hverandre. Det 
bidrar til et behov for et fornyet lærings- og 
kunnskapssyn som er tilpasset vår tid, og som 

er egnet til å skape den fremtiden vi ønsker 
oss. Forfatterne Michael Fullan, Joanne 
Quinn og Joanne McEachen løfter frem ter-
men dybdelæring som en forutsetning for at 
elever på alle nivåer skal kunne tilegne seg 
nødvendig kunnskap. De understreker betyd-
ningen av at alle lærere og ledere i skolen 
imøte kommer alle elevers behov og interes-
ser i skolehverdagen i et helt annet omfang 
enn det hittil har vært tradisjon for. 

NYE BØKER OM DYBDELÆRING

2726 Mat og helse i skolen 1/20191/2019 Mat og helse i skolen



Returadresse:
Landslaget for mat  
og helse i skolen
v/ Norunn Fagerheim
Storvann,
9419 Sørvik 

 

BLI MED PÅ EN LEKEN  
SJØMATKONKURRANSE!

_______ 
Kokkesprell er en nasjonal oppskriftskonkurranse for alle  

elever i 6. og 9. klasse, der elevene bruker råvarer fra havet  
i komponeringen av sin sjømatfavoritt.

I skoleåret 2017/18 deltok over 5000 
elever fra hele landet i konkurransen 
om å lage Norges beste sjømatrett 
for barn og unge. Oppskriftene som 
kommer til finalen blir utgitt i et eget 
oppskriftshefte for barn og unge.

Premien er 5000 kroner i klassekassa 
og en skoledag med egen profesjonell 
kokk, som avsluttes med en sjømatfest 
for hele familien. 
 

Alle skoleklasser som deltar i  
konkurransen mottar støtte til innkjøp 
av råvarer. Vi har et høyt fokus på 
læringsprosessen, der kreativitet og 
dokumentasjon er viktig i utvelgelsen 
av de beste oppskriftene. 

Konkurransen er tilpasset de nasjonale 
læringsmålene og egner seg godt for 
samarbeid på tvers av fagene.

SØKNADSFRIST 29. MARS 

Les mer om Kokkesprell på  
Kokkesprell.no
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