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Skolekjøkken, kjøkkenverksted, 
sektorkjøkken eller? 

Hva kaller du det rommet der det foregår praktisk 
undervisning i mat og helse? Begrepet du bruker på 
dette rommet, kan si noe om bruken av kjøkkenet og 
filosofien bak.

– Skulekjøkkenet er mykje meir enn eit undervisnings-
rom. Det er eit tradisjonsrom, eit fornyingsrom, ein 
møtestad og eit sosialt rom der ein bokstavleg talt kan 
prate med kvarandre kring matbordet og i praktiske 
aktivitetar. Dette gjev ein annan nærleik til kvarandre 
enn i vanlege klasserom, sier faglærar Hjørdis Almelid 
Vikenes på Ørsta ungdomsskule. 

Hun samarbeider på tvers av trinn med barne hager, ulike 
institusjoner og videregående skole med restaurant- og 
matfag. Tilsvarende har to faglærere fra OsloMet besøkt 
Mailand videregående skole for å lære hvordan de 
bruker kjøkkenverkstedet til tverrfaglig undervisning 
for helse- og oppvekstfag.

Kolbjørn Enge på Granly skole i Horten hadde en 
bevisst filosofi da han skulle planlegge nytt kjøkken 
på sin skole. Han ønsket seg et sektorkjøkken, og du 
kan lese en spennende historie om tanken bak dette 
kjøkkenet og hvordan det brukes i mat og helse. 

Har du opplevd å få tilbake et rotete og skittent kjøkken 
etter at det har vært lånt ut til ulike lag og foreninger? 
Vi har spurt Mattilsynet om de har noen gode råd i 
slike saker. En stipendiat ved USN gir oss et historisk 
tilbakeblikk på utformingen av skolekjøkken, mens en 
annen stipendiat ved UiA forteller om innovativ under-
visning i mat og helse for fremtidens skole gjennom 
Lifelab Mat og helse. 

Ønsker du faglig påfyll og ny inspirasjon til din under-
visning i mat og helse? Noen faglærere beskriver nye 
møter på kjøkkenet, samtidig som du finner informasjon 
om hvordan du selv kan delta på lignende inspirasjons-
samlinger. I november kan lærere i mat og helse få etter-
utdanning gjennom en konferanse og et kurs tilpasset 
målgruppen. Her kan du dele erfaringer og bygge nye 
viktige nettverk. 

God lesning!

Redaktørenes spalte
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I 2019 har LMHS fått mange nye medlemmer, både 
grunnskoler og individuelle medlemmer. Det har 
vært hyggelig å ønske alle velkommen med hilsen, 
velkomstbrev og innbetalingsgiro. Jeg håper at de 
velger å bli aktive medlemmer, delta på kurs og 
konferanser, bli med i nettverket i sitt nærmeste 
lokallag og ta kontakt med oss for å danne lokallag.  

Medlemskontingenten for 2019
I skrivende stund er vi tillitsvalgte midt inne 
i purrerunden for å minne om innbetaling 
av kontingenten for 2019. Styret bestemte at 
medlemskontingent-giroene skulle sendes på e-post 
i 2019, og kasserer Norun Fagerheim sendte dem 
ut på nyåret. I mai viste det seg at en tredel av 
medlemmene ikke hadde betalt, noe som betyr en 
inntektssvikt på ca. 50 000 kroner. Derfor håper vi at 
henvendelsen fra tillitsvalgte i fylkene, blir tatt vel 
imot, og at alle betaler sitt medlemskap med glede! 
Vi oppfordrer alle til å sjekke sin e-post og ta kontakt 
med Norun Fagerheim om spørsmål ved faktura:  
norun.fagerheim@oppvekst.harstad.kommune.no 

I 2020 fyller organisasjonen vår 100 år og det skal vi 
markere med en jubileumskonferanse i Oslo torsdag 
29. oktober. Fram til den datoen må vi stå på for å 
verve flere medlemmer. Visste du at det bare er 94 
av landets 3000 grunnskoler som har medlemskap 
i LMHS, og dermed får fagtidsskriftet til skolens 
bibliotek? Våren 2020 skal tidsskriftet sendes til 
alle barneskoler i landet; den utsendingen inngår i 
prosjektet «Tidlig innsats i mat og helse» og betales 
av midler fra Gjensidigstiftelsen. Da håper vi å nå 
alle rektorene med budskapet om at fagtidsskriftet 
Mat og helse i skolen må inngå i et fullverdig lærer-
bibliotek. Ta med deg tidsskriftet, gå til rektor og 
be han/henne tegne bibliotekmedlemskap i tillegg 
til å verve egne kollegaer.  

Siste nytt om fagfornyelsen
Utdanningsdirektoratet publiserte mandag 23.09.19 
en oppsummering av høringsrunden til de nye lære-
planene. Til læreplanen i mat og helse kom det 215 
høringssvar, og de takker for alle som har bidratt 
med innspill. Oppsummeringen trekker blant 
annet frem «Vi har fått bred støtte til læreplanen, 
og hovedtendensen i innspillene er at faget har fått 
en reell fornyelse som det bør holdes fast ved. Det er 
stor enighet om at faget skal være mer praktisk, og 
at elevene skal lære å lage trygg, helsefremmende 
og bærekraftig mat». Det blir spennende å få de  
endelige læreplanen fra KD første uka i november.  

Om regjeringens strategiplan 2019
Tittelen er «Skaperglede, engasjement og utforsker- 
trang - Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole 
og lærerutdanning». 

Denne strategien har vi ventet på siden 2016. 
Den er på 48 sider og inneholder først en 13 siders 
beskrivelse av situasjonen for de fire praktiske og 
estetiske fagene, inkludert barnehagene, lærer- 
utdanningene og kulturskolene. 

De fire målene for strategien er: 
1. Å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen

2. Å styrke det praktiske og estetiske innholdet i 
barnehagen og skolen 

3. Å styrke den praktiske og estetiske kompetansen 
og profesjonsfellesskapet i barnehagen og skolen 

4. Å bedre rekrutteringen av lærere med praktisk 
og estetisk fagkompetanse

Når det gjelder mat og helse, er strategien skuffende 
lite konkret og planen kommer med få svar på den 
styrkingen av mat- og helsefaget som stortinget ba 
om. Dette til tross for notatet som LMHS sendte inn 
til KD i forkant.  

Begivenheter framover 
• Den 7. november 2019 arrangeres den årlige 

mat og helse-konferansen på universitet i 
Agder, i Kristiansand. Dagen etter er det kurs 
for lærere i mat og helse på 1.–4. trinn. Se 
mer informasjon og påmelding lengre bak i 
tidsskriftet. 

• 19. mars 2020 arrangerer LMHS sammen med 
Utdanningsforbundet en konferanse/kursdag i 
Lærernes Hus i Oslo. Konferansen har tittelen: 
Fagfordypning, tverrfaglighet og progresjon i 
mat og helse i det nye nasjonale læreplanverket, 
kl. 20. Følg med for påmelding.

• 29. oktober 2020 arrangerer LMHS jubileums-
konferansen, landsmøte og festmiddag på Oslo-
Met, avd. Kjeller. 

 
Jeg oppfordrer alle til å følge med på nettsiden vår 
for program og ulike arrangementer.

Foto: Gerrick Robinson

Foto: Vemund Ruud

Vigdis Guttormsen og Anne Merete Selvik Ask
Redaktører

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

Foto: Haakon Berg Jen
sen
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– Skulekjøkkenet er mykje meir 
enn eit undervisningsrom. Det er 
eit tradisjonsrom, eit fornyings-
rom, ein møtestad og eit sosialt 
rom der ein bokstavleg talt kan 
prate med kvarandre kring mat-
bordet og i praktiske aktivitetar, 
seier faglærar Hjørdis Almelid 
Vikenes på Ørsta ungdomsskule. 
Dette gjev ein annan nærleik til 
kvarandre enn i vanlege klasse-
rom. Det er også eit rom der ein 
kan samhandle på tvers av trinn 
i samspel med barnehagar, ulike 
institusjonar og vidaregåande 
skular med restaurant- og mat-
faglinjer. Slik kan ein få ei optimal 

og unik læring i eit spennande og 
tidsaktuelt fag.

Skal ein nytte sjansen til å la eit 
fag få utvikle seg i tråd med behov 
for kosthald og helse, spesialkost, 
kompetanse, trendar og samtidig 
byggje gode relasjonar til vidaregå-
ande opplæring, er dette med sam-
handling på tvers av skuleslag ei 
fantastisk god oppskrift. 

I tråd med læreplan for mat- og 
helsefaget skal faget gje elevane på 
ungdomskulen viktig kunnskap og 
innsyn i mat, kultur og identitet. 
Elevane skal bli inspirerte til 

å bruke kompetansen sin også 
utanfor skulen og seinare i livet. 

Som faglærar har Vikenes brukt 
kjøkkenet også i arbeidslivsfag og 
i språkfag. I arbeidslivsfaget har 
elevane baka julekaker som ein så 
har selt på eit kommunalt senter for 
eldre og funksjonshemma. Vidare 
har ein invitert barnehageborn til 
sambaking på skule-kjøkkenet. Ho 
har også brukt kjøkkenet i språk-
fag, der ein har invitert til ein 
språkprat medan ein lagar mat i 
frå «språklandet sitt», og gjerne 
også inviterer folk som snakkar det 
språket ein skal lære seg. 

Trond Urkegjerde
Kokk og faglærer,
Ørsta VGS

Hjørdis Almelid Vikenes
Faglærer,
Ørsta Ungdomsskole

Elevar i frå arbeidslivsfag på Ørsta ungdomsskule og RM-elevar på vidaregåande hadde ei lærerik stund i lag på 
skulekjøkkenet til Ørsta vidaregåande skule. Foto: Hjørdis Almelid Vikenes

Kokk/faglærar Trond Urkegjerde ved Ørsta vidaregåande skule og 
faglærar Hjørdis Almelid Vikenes frå Ørsta ungdomsskule har i fleire 
år samarbeidd om ulike matprosjekt i fleire fag. Foto: Privat

Skulekjøkkenet 
 meir enn eit  
undervisningsrom
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Slik kan ein gjennom matkul-
tur lære seg ord og uttrykk på 
framandspråk.

Samarbeid ungdomsskule 
– vidaregåande skule
I Ørsta har ungdomsskulen 
og den vidaregåande skulen i 
mange år samarbeidd som gode 
skule-naboar. Dette samarbeidet 
tok til i 2012 med glutenfri sam-
baking mellom arbeidslivsfaget på 
ungdomsskulen og restaurant og 
matfag på vidaregåande, men det 
har vidareutvikla seg og omfat-
tar no mange samhandlings-
aktivitetar og prosjekt i løpet av 
skuleåret.

– Vi har oppnådd kvalitet og 
eit unikt fagleg forum ved å 
sette opp aktivitetar, lage sam-
handlingsprosjekt og samkøyre 
under visninga til elevar frå både 

vidaregåande og ungdomsskulen, 
seier faglærar og kokk Trond 
Urkegjerde ved Ørsta vidare-
gåande skule. 

– Gjennom desse prosjekta er der 
til dømes gjennomført glutenfri 
sambaking, bakekurs, diettar, 
hybelmatkurs, arbeidslivsfagakti-
vitetar og entreprenørskapsløype 
med yrkesrettleiing. 

Tenk at kunnskap 
kan smake så godt!

Restaurant- og matfagelevane 
har også førebudd temaaktivitet 
og fungert som instruktørar 
i mat og helse på ungdoms-
skulen. Siste to åra har elevane 
og vore i mat- og helsetimar 
med rekrutterings prosjektet «Vi 
dekker til fest». Samarbeid og 
sam handling er beste oppskrift 

på kvalitet. Gjennom eit godt 
samarbeid og planlegging har ein 
kunne nytta kjøkkenet til både 
restaurant- og matfag og kjøkkenet 
på ungdomskulen. 

Faglærar Hjørdis Almelid Vikenes 
som også er bakeleiar i Norsk 
Cøliakiforening (NCF) har vore 
avgjerande for å få til samarbeidet 
med den glutenfrie sambakinga. 
Saman med andre bakeleiarar 
har ho vore med å gje eit fagleg 
løft til utdanninga på restaurant-  
og matfag med tanke på diett og 
alternativ bakst. Eit samarbeid vi 
set utruleg stor pris på. 

– Sidan det er så tidsaktuelt med 
diettar og ikkje minst glutenfri 
kost, er dette av stor verdi både for 
ungdomsskuleelevar og elevar frå 
vidaregåande skule, konstaterer 
Trond Urkegjerde. 

Frå ein temakveld om glutenfri mat på Ørsta Folkebiliotek i regi av 
Norsk cøliakiforening (NCF) og Ørsta vidaregåande skule. Foto: Laila Vikenes

Glutenfrie bakverk som elevar på 
ungdomsskulen og vidaregåande har 
laga i lag. Foto: Hjørdis Almelid Vikenes

Bakeleiar Gerd Tennøy (t.v.) frå Norsk cøliakiforening (NCF), faglærarane og kokkane Trond Urkegjerde og Laila 
Elin Mo begge ved Ørsta vidaregåande skule og bakeleiar i NCF og faglærar Hjørdis Almelid Vikenes frå Ørsta 
ungdomsskule samla før ei glutenfri bakeøkt. Foto: Privat

Både Ørsta ungdomsskule og 
Ørsta vidaregåande skule har 
gode erfaringar med eit slik 
handlingsrom for samhandling 
mellom ungdomskuleelevar og 
elevar frå vidaregåande skule. 
Ikkje berre skaper det aktivitet 
og engasjement, men ein får 
også nytte teori og fagstoff på 
ein praktisk måte. Det skaper 
relasjonar og gjer overgangen til 
vidaregåande skule lettare. 

– Med gode erfaringar 
tilrår vi gjerne andre 

skular og institusjonar 
om å samarbeide og slik 

utvide både læringsrommet 
og matrommet

Auka læring
Tilbakemeldingane frå elevane 
på restaurant- og matfag syner at 

mentor- og instruksjons oppgåvene 
dei har gjennomført har bidrege 
positivt for fagleg læring. Det har 
både styrka fagkunnskapane og 
auka motivasjonen og innsatsen i 
faget.

– Tenk at kunnskap kan smake 
så godt! Ungdomsskulen set stor 
pris på at Ørsta vidaregåande og 
faglærar Trond Urkegjerde tok 
utfordringa om sambaking for 
fleire år sidan.  Dei har evna å løfte 
samarbeidet vidare, slik at elevar 
også får lov til å komme bort til 
eit stort og velutstyrt kjøkken og 
møte flinke elevar som motiverer 
yngre elevar på nye matfelt. Det 
skjer noko med haldninga når ein 
får lov til å ta på seg kokkelue 
og kokkekle på naboskulen. Då 
rommar plutseleg mat- og helse-
faget meir enn berre maten. Ein 
får nemleg også smaken på å lære 

seg enno meir om matlaging og dei 
gode rutinane som trengst for å få 
eit hygienisk kjøkken. 

– Med gode erfaringar tilrår vi  
gjerne andre skular og institusjonar 
om å samarbeide og slik utvide både 
læringsrommet og matrommet, 
seier Hjørdis Almelid Vikenes. 
 
– Skulekjøkkenet er eit rom som 
rommar meir enn mat. Det er 
eit viktig undervisningsrom, og 
mat- og helsefaget bør vere eit 
levande fag. For elevar på ung-
domsskulen er dette faget ein av 
byggje steinane for kunnskap for 
framtida. Som læreplanen i faget 
seier er mat og måltid viktig for 
den fysiske og psykiske helsa 
til mennesket og for det sosiale 
velværet. 

SKULEKJØKKENET  MEIR ENN EIT UNDERVISNINGSROM 

Forts. fra forrige side
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Sentervendt og sektordelt
Tanken var å lage et mest mulig 
pedagogisk forevisningskjøkken  
for fire elevgrupper. Elevene og 
lærer står tilnærmet i en stor ring. 
På denne måten står elevene på sitt 
kjøkken og følger instruksjonene 
fra lærer, uten å stå med ryggen 
til eller forlate stasjonen sin.

Gruppene jobber i hver sin sektor 
av den store sirkelen, som i større 
grad forhindrer krysstrafikk 
mellom gruppene og derfor er 
tryggere ift. knivbruk og varme. 
I midten settes fram en tralle med 
dagens råvarer. Læreren har på 
denne måten større kontroll og er 
mer tilgjengelig overfor alle elever 
og situasjoner. 

All frakt av oppvask til steamer 
og henting av utstyr fore-
går på gruppenes ståltraller i 
trafikkgaten rundt utsiden av 
kjøkkenøyene.

På Granly har de ikke egne 
teoritimer i faget. Alt settes i 
praktisk sammenheng og relateres 
til maten som lages eller råvarene 
som brukes. Når det forevises, 
brukes en benketralle som rulles 
inn mot midten av sirkelen, som 
vist på bildet. Da ser og hører alle 
elevene. Men av og til er det greit 
å komme fram for å se ekstra godt. 

Når vi lærer å måle opp mel 
etter volummål pleier jeg å vise 

forskjellen på å jevne ut melet 
ved og skyve litermålet fra 
side til side, og å dunke liter- 
målet i bordet. Elevene har mange 
teorier om hva som er smartest, 
men det er ikke så lett å glemme 
synet av at 4,5 dl mel plutselig 
blir til 3 dl, men likevel veier 
det samme! Da lærer de at 
det er smart å ikke dunke, og 
hvorfor bakere heller veier mel 
istedenfor å bruke volummål.

Når elevene skal spise, må de 
først rydde og vaske. Deretter 
forflytter de seg slik at hver 
gruppe sitter rundt en kjøkkenøy. 
Maten settes på den lave skille-
veggen på øya. Dette gir nærmest 
en kaféstemning. Elevene samles 
om maten de har laget sammen. 
Det er også lett å kommunisere på 
tvers - om maten eller erfaringer 
fra jobben som er gjort. 

Kjøkkenet har to utsalgspunkter. 
Det ene er ut til skolens ute-
område ved å åpne to side- 
hengslede vinduer, og det andre 
er en elektrisk leddport over en 
salgsbenk ut mot skolens amfi. 
Salgsporten mot amfiet benyttes 
etter hver endt undervisningsøkt 
hvis de har matrester. Matrestene 
porsjoneres i aluminiumsbegre og 
selges til personalet. Hvis ikke alt 
blir solgt, settes det lokk på med 
merking og datostempling, så inn 
i frysen. Frysebegerne selges til 
en rimelig penge og er ypperlig 

Sektorkjøkken 
på Granly skole i Horten
Granly skole i Horten fikk nytt skolebygg som stod ferdig til skolestart i 
2017. Mat- og helselærer Kolbjørn Enge benyttet da muligheten til å designe 
skolekjøkkenet selv.

Kolbjørn Enge
Mat- og helselærer,
Granli skole

F
orevisn

in
g m

ed
 faglæ

rer K
olbjørn Enge og bruk av benketralle.

Sektorkjøkken 
Elevene og lærer står 

tilnærmet i en stor ring. 
På denne måten står 

elevene på sitt kjøkken 
og følger instruksjonene 

fra lærer, uten å stå 
med ryggen til eller 
forlate stasjonen sin.

for lærerkolleger som av og til har 
dårlig tid til å lage middag etter 
en lang arbeidsdag. De har skaffet 
seg en egen kommuneregistrert 
Vippskonto og inntektene på denne 
går til faget.

Viktige fasiliteter
Det første jeg gjorde som ny mat-
og helselærer for omtrent ti år 
siden, var å avskaffe skuffene 
på elevkjøkkenene og samle alt 
utstyr i to store skap ved siden av 
oppvaskmaskinen. 
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Jeg var lei av å bruke dyrebar tid 
på å finne bortkomment utstyr, og 
så fordelen med kort vei fra vask til 
plassering. På det nye kjøkkenet er 
den treige oppvaskmaskinen byttet 
ut med en effektiv hettesteamer.  
Ved siden av steameren står en 
stor reol hvor alt det nyvaskede 
utstyret settes. 

Økonomiske og 
smarte valg
Kjøkkenspesialisten som jobbet 
med nybygget mente også at en 
steamer er et mer økonomisk 
og driftssikkert valg, fordi dyre 
oppvaskmaskiner som er laget 
for høye temperaturer oftere får 
driftsproblemer. Den nedfellende 
døra på oppvaskmaskiner er også 
en sikkerhetsrisiko, ved at man 
kan snuble over den. Alt dette 
gjorde det enklere å få ønsket om 
steamer godkjent hos byggherren.

En annen kampsak for det nye 
kjøkkenet var å få et kjølerom 
istedenfor kjøleskap. Det føles 
helt uunnværlig å ha mye plass, 
og kunne trille varer rett inn. 

Et kjøkken for 
elevrestaurantdrift
«Granly skole Elevrestaurant» 
er et årlig prosjekt over to dager 
hvor hele 6.trinn er i sving og 
lager restaurant for sine fore-
satte, familier og venner. De 
lager middags retter og desserter 
fra undervisningen i mat og helse, 
og selger det på kvelden den siste 
dagen. Med dette prosjektet 
får elevene erfaring med stor-
kjøkkendrift og salg. Her yrkes-
rettes faget, og elevene får et 
innblikk i hva det vil si å jobbe 
med mat profesjonelt. Kjøkkenet 
er moderne og effektivt og er laget 
med tanke på produksjon og salg.  

Inntektene fra salget går også her 
til faget mat og helse. De brukes 
til et utvidet råvareinnkjøp og inn-
kjøp av nytt utstyr på kjøkkenet. 

Storfornøyd med 
sektorkjøkkenet
Det var over ett års arbeid ved 
siden av full jobb og mange 
krevende møter med byggherre og 
arkitekter, men det var absolutt 
verdt det! Jeg hadde likevel ikke 
kommet noen vei uten solid støtte 
fra rektor, ledelsen på skolen og 
tilslutt skolesjefen i Horten. Etter 
to års bruk av kjøkkenet er jeg 
fremdeles storfornøyd! Flere har 
meldt sin interesse for kjøkkenet, 
og jeg deler gjerne skisser, bilder 
og erfaringer. Universitetet i Sør-
øst-Norge sender sine studenter 
fra Kompetanse for kvalitet på 
ekskursjon hit hvert år, og det er 
veldig hyggelig!

Elevene gjør alle oppgavene i restaurantdriften, unntatt organiseringen – den står lærerne Kolbjørn Enge og 
Kenneth Holtan for. Her betjenes om lag 300 mennesker på en og en halv time serveringstid!

Kaféstemning på arbeidsplassen.

Bruk av kjøkken til andre formål 
enn mat og helse
En bakterie blir til to i løpet av 20 minutter under rette forhold (temperatur 
37 grader). En celle er i stand til å formere seg til over 2 millioner i løpet 
av 7 timer. God hygiene er derfor viktig på alle kjøkken for å forhindre at 
bakterier vokser opp og forurenser maten.

Ikke nok å være god kokk
Ved å følge disse enkle rådene kan du gjøre 
mye for å unngå matforgiftning hjemme. 

Les mer om hygiene og mat på matportalen.no 
Meld fra om matforgiftning til Mattilsynet på 
tlf. 22 40 00 00

Vask hendene
Vask hendene før du lager mat, før du
spiser mat, mellom håndtering av ulike
råvarer og etter toalettbesøk. 

Du bør ikke lage mat til andre når du 
har magesyke, vondt i halsen eller har
betente sår på hendene. 

Bruk rene redskaper 
og kluter
Vask kniver og skjærebrett ofte, og hold
kjøkkenbenken ren. Kjøkkenkluten kan
være en bakteriebombe. Vask den i
maskin på minst 65ºC, eller legg den i
klor over natten. Bytt klut ofte. Bruk
aldri samme klut på benken og på gulvet.
Tørkerull er et godt alternativ til klut. 

Hold rå og ferdiglaget 
mat atskilt
Bytt redskap mellom forskjellige rå-
varer, og mellom råvarer og ferdiglaget
mat. Et alternativ er å vaske redskapene
godt mellom hver oppgave. Slik hindrer
du at matforgiftningsbakterier over-
føres fra en råvare til en ferdig rett. 

Varmt nok
Bakteriene stortrives og formerer seg
hurtig i temperaturer mellom 10ºC og
50ºC. De aller fleste bakteriene dør 
når du varmer maten godt nok – det vil 
si over 70ºC. 

Kjøttdeig, oppskåret kjøtt i strimler og
terninger, alt kylling- og svinekjøtt skal
alltid gjennomstekes. Ved steking av
hele kjøttstykker – for eksempel biff og
koteletter – holder det at overflatene
stekes godt, fordi det er der bakteriene
finnes. 

Når du varmer opp matrester, må du
passe på at de blir gjennomvarme. 
Skal maten holdes varm før servering,
må den holdes rykende varm.  

Rask nedkjøling
Er det lenge til maten du lager skal
spises, er det best å kjøle den raskt 
ned og heller varme den opp igjen 
siden. Sett for eksempel gryten i kaldt
vann og rør om, før den plasseres i 
kjøleskapet. Deler du maten i mindre
porsjoner, går nedkjølingen raskere.

Sjekk temperaturen 
i kjøleskapet
Matvarer som skal oppbevares kjølig,
bør settes i kjøleskapet. Temperaturen 
i kjøleskapet skal være 4ºC eller lavere.
Den lave temperaturen forhindrer
bakterievekst i matvarene. 

Lærere i mat og helse opplever stadig 
oftere å få tilbake skitne og rotete 
kjøkken etter utlån til ulike institusjoner 
og privatpersoner. Hvordan kan lærere 
i mat og helse argumentere for at skole-
kjøkken ikke bør lånes ut til andre? 

Vi tok kontakt med Kari Elisabet 
Dommarsnes i Mattilsynet for å 
høre hva hun tenkte om denne 
problemstillingen. Kort oppsummert 
er Mattilsynet opptatt av:

• Regler for bruk av kjøkkenet 
må være tydelige. Man bør ha 
en «kontrakt» med oversikt over 
rutiner som skal følges.  

• Konsekvensen når noen ikke 
leverer tilbake kjøkkenet i avtalt 
stand, kan være at det da ikke 
kan leies ut mer. Et tips vil være 
å dokumentere med bilder før og 
etter utlån. 

• Hvis kjøkkenet ikke kan brukes 
fordi det ikke er hygienisk 
forsvarlig vil det gå utover  
undervisningen. 

• De som låner kjøkken eller 
kantiner på skoler, må gjøre seg 
godt kjent med HACCEP reglene og 
være innforstått med Mattilsynet 
sine hygieneregler.

Ved salg
Dersom du skal selge mat i en kantine 
eller på et skolekjøkken, er det du som 
har ansvar for å sikre at maten er 
trygg. Du har plikt til å gjøre deg kjent 
med gjeldende regelverk. Kortvarige 
arrangementer som skoleavslutninger 
og salg av kaker, må ikke registreres 
hos Mattilssynet. Kantinesdrift med 
produksjon må derimot registreres 
uansett størrelse på virksomheten.

SEKTORKJØKKEN PÅ GRANLY SKOLE I HORTEN 

Forts. fra forrige side
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PROGRAM

09:30 – 10:00 Registrering, montering av postere 

Kaffe/te og enkel servering

Fagfornyelsen

10:00 – 10:10 Velkommen 

Kristian Andersen, Ledergruppa Avdeling for lærerutdanning, UiA

10:10 – 11:45 Mat og helse i fagfornyelsen 

Reidunn Aarre Matthiessen, Utdanningsdirektoratet 

Cathrine Fulland, leder for læreplangruppa i mat og helse

11:45 – 12:45 Lunsj

Aktuell forskning

12:45 – 13:15 Hva trenger mat- og helse lærere å vite om ny ernæringsforskning? 

Nina Cecilie Øverby, Toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition

13:15 – 13:45 LifeLab mat og helse 

Cecilie Beinert, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA

13:45 – 14:15 Smakens didaktikk i mat og helse 

Karen Wistoft, Høgskulen på Vestlandet / Aarhus universitet

14:15 – 15:00 Posterpresentasjoner – eget program kommer 

Kaffe/te

Mat og helse i skolen

15:00 – 15:25 Matmot og matneofobi 

Sissel Helland, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA

15:25 – 15:50 En ny læringsressurs for arbeid med fagfornyelsens tverrfaglige tema 

Therese H. Røst, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL

15:50 – 16:00 Avsluttende ord 

Vel hjem!

MAT OG HELSE-
KONFERANSEN 2019

Torsdag 7. november kl. 10–16
Auditorium 46 277, Sigrid Undsets hus

Universitetet i Agder, Campus Kristiansand

 

  

KURS FOR LÆRERE I MAT OG HELSE 
 

 

Velkommen til gratis etterutdanningskurs i mat og helse. Målgruppe er 
kontaktlærere og andre som underviser i mat og helse på 1.-4.trinn.  
 

Tid:   Fredag 8. november kl.0900-1500 

Sted:   Universitetet i Agder, Campus Kristiansand, Rom IU 001 
Påmelding:  anne.s.ask@uia.no innen 01.11.19 

ng: 

PROGRAM 
0845 – 0900 Registrering med kaffe, te, frukt og grønnsaker 

0900 – 0915 Velkommen: Dosent Anne Selvik Ask, UiA og styremedlem LMHS 

0915 – 0945 Internett som læringsressurser: Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland, Høgskulen på 
Vestlandet (HVL) og leder LMHS avd. Bergen 

1000 – 1045 Sensus communis – smaksutvikling og samspising: Professor i madkundskab Karen 
Wistoft, Århus Universitet 

1100 – 1145  Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner: Førsteamanuensis Merete 
Hagen Helland, Universitetet i Stavanger og leder LMHS avd. Rogaland 

1145 – 1300 Lunsj tilrettelagt for kreativitet og gode råvarer: Høgskolelektor Karoline Nordal, HVL 

1300 – 1345 Erfaringsdeling praktiske øvelser i klasserommet – fra arrangør og deltakere 

1400 – 1445 Syv smaksdimensjoner som grunnlag for undervisning i mat og helse: Professor 
Karen Wistoft 

1445 – 1500 Oppsummering og avslutning Leder i LMHS Inger Lise Fevang Jenssen 

PROGRAM

08:45 – 09:00 Registrering med kaffe, te, frukt og grønnsaker

09:00 – 09:15 Velkommen 

Dosent Anne Selvik Ask, UiA og styremedlem i LMHS

09:15 – 09:45 Internett som læringsressurser 

Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland, Høgskulen på Vestlandet (HVL)  

og leder LMHS avdeling Bergen

10:00 – 11:45 Sensus communis – smaksutvikling og samspising 

Professor i madkundskap Karen Wistoft, Århus Universitetet

11:00 – 11:45 Tilrettelegging for elever i ulike matrestriksjoner 

Førsteamanuensis Merete Hagen Helland, Universitetet i Stavanger og  

leder LMHS avd. Rogaland

11:45 – 13:00 Lunsj tilrettelagt for kreativitet og gode råvarer 

Høgskolelektor Karoline Nordal, NVL

13:00 – 13:45 Erfaringsdeling praktiske øvelser i klasserommet – fra arrangør og deltakere

14:00 – 14:45 Syv smaksdimensjoner som grunnlag for undervisning i mat og helse 
Professor Karen Wistoft

14:45 – 15:00 Oppsummering og avslutning 
Leder i LMHS Inger Lise Fevang Jenssen

KURS FOR LÆRERE I MAT OG HELSE

Fredag 8. november kl. 09–15
Universitetet i Agder, Campus Krisitansand, Rom IU 001

Påmelding: anne.s.ask@uia.no innen 01.11.19

Velkommen til gratis etterutdanningskurs i mat og helse.  
Målgruppen er kontaktlærere og andre som  

underviser i mat og helse på 1.–4. trinn.

 

  

KURS FOR LÆRERE I MAT OG HELSE 
 

 

Velkommen til gratis etterutdanningskurs i mat og helse. Målgruppe er 
kontaktlærere og andre som underviser i mat og helse på 1.-4.trinn.  
 

Tid:   Fredag 8. november kl.0900-1500 

Sted:   Universitetet i Agder, Campus Kristiansand, Rom IU 001 
Påmelding:  anne.s.ask@uia.no innen 01.11.19 

ng: 

PROGRAM 
0845 – 0900 Registrering med kaffe, te, frukt og grønnsaker 

0900 – 0915 Velkommen: Dosent Anne Selvik Ask, UiA og styremedlem LMHS 

0915 – 0945 Internett som læringsressurser: Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland, Høgskulen på 
Vestlandet (HVL) og leder LMHS avd. Bergen 

1000 – 1045 Sensus communis – smaksutvikling og samspising: Professor i madkundskab Karen 
Wistoft, Århus Universitet 

1100 – 1145  Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner: Førsteamanuensis Merete 
Hagen Helland, Universitetet i Stavanger og leder LMHS avd. Rogaland 

1145 – 1300 Lunsj tilrettelagt for kreativitet og gode råvarer: Høgskolelektor Karoline Nordal, HVL 

1300 – 1345 Erfaringsdeling praktiske øvelser i klasserommet – fra arrangør og deltakere 

1400 – 1445 Syv smaksdimensjoner som grunnlag for undervisning i mat og helse: Professor 
Karen Wistoft 

1445 – 1500 Oppsummering og avslutning Leder i LMHS Inger Lise Fevang Jenssen 

LANDSLAGET FOR

I SKOLEN

 

  

KURS FOR LÆRERE I MAT OG HELSE 
 

 

Velkommen til gratis etterutdanningskurs i mat og helse. Målgruppe er 
kontaktlærere og andre som underviser i mat og helse på 1.-4.trinn.  
 

Tid:   Fredag 8. november kl.0900-1500 

Sted:   Universitetet i Agder, Campus Kristiansand, Rom IU 001 
Påmelding:  anne.s.ask@uia.no innen 01.11.19 

ng: 

PROGRAM 
0845 – 0900 Registrering med kaffe, te, frukt og grønnsaker 

0900 – 0915 Velkommen: Dosent Anne Selvik Ask, UiA og styremedlem LMHS 

0915 – 0945 Internett som læringsressurser: Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland, Høgskulen på 
Vestlandet (HVL) og leder LMHS avd. Bergen 

1000 – 1045 Sensus communis – smaksutvikling og samspising: Professor i madkundskab Karen 
Wistoft, Århus Universitet 

1100 – 1145  Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner: Førsteamanuensis Merete 
Hagen Helland, Universitetet i Stavanger og leder LMHS avd. Rogaland 

1145 – 1300 Lunsj tilrettelagt for kreativitet og gode råvarer: Høgskolelektor Karoline Nordal, HVL 

1300 – 1345 Erfaringsdeling praktiske øvelser i klasserommet – fra arrangør og deltakere 

1400 – 1445 Syv smaksdimensjoner som grunnlag for undervisning i mat og helse: Professor 
Karen Wistoft 

1445 – 1500 Oppsummering og avslutning Leder i LMHS Inger Lise Fevang Jenssen 

LANDSLAGET FOR

I SKOLEN

 

  

KURS FOR LÆRERE I MAT OG HELSE 
 

 

Velkommen til gratis etterutdanningskurs i mat og helse. Målgruppe er 
kontaktlærere og andre som underviser i mat og helse på 1.-4.trinn.  
 

Tid:   Fredag 8. november kl.0900-1500 

Sted:   Universitetet i Agder, Campus Kristiansand, Rom IU 001 
Påmelding:  anne.s.ask@uia.no innen 01.11.19 

ng: 

PROGRAM 
0845 – 0900 Registrering med kaffe, te, frukt og grønnsaker 

0900 – 0915 Velkommen: Dosent Anne Selvik Ask, UiA og styremedlem LMHS 

0915 – 0945 Internett som læringsressurser: Førsteamanuensis Eli Kristin Aadland, Høgskulen på 
Vestlandet (HVL) og leder LMHS avd. Bergen 

1000 – 1045 Sensus communis – smaksutvikling og samspising: Professor i madkundskab Karen 
Wistoft, Århus Universitet 

1100 – 1145  Tilrettelegging for elever med ulike matrestriksjoner: Førsteamanuensis Merete 
Hagen Helland, Universitetet i Stavanger og leder LMHS avd. Rogaland 

1145 – 1300 Lunsj tilrettelagt for kreativitet og gode råvarer: Høgskolelektor Karoline Nordal, HVL 

1300 – 1345 Erfaringsdeling praktiske øvelser i klasserommet – fra arrangør og deltakere 

1400 – 1445 Syv smaksdimensjoner som grunnlag for undervisning i mat og helse: Professor 
Karen Wistoft 

1445 – 1500 Oppsummering og avslutning Leder i LMHS Inger Lise Fevang Jenssen 
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Variert 
sambaking 

i godt lag 

Baksten vart vellukka
– Vi har sidan vi starta opp 
arbeidslivsfaget ved Ørsta ung-
domsskule skuleåret 2012-2013 
hatt mange gode samhandlings-
prosjekt med ulike barnehagar. Vi 
har mellom anna hatt utedagar i 
nokre barnehagar, bygd ein 
Lynet-bil og dokkehus til andre 
barnehagar. I år ville vi prøve 
noko nytt. Difor tok vi oss ein øve-
bake-dag sjølv på skulen, og test-
baka ein del oppskrifter vi trudde 
kunne passa for yngre barn å bake 
saman med oss, og så tilpassa vi 
resultatet frå den bakedagen, 

før vi sette opp menyen for sam-
bakingsdagen vår, fortel faglærar 
Hjørdis Almelid Vikenes.

Seks 5-åringar frå Barnas Vel 
kom til Ørsta ungdomsskule til 
4. timen ein måndag, ivrige etter å 
sambake med «storeungdomane». 

Avdelingsleiar Tone 
Moe frå Barnas Vel 
kom saman med 
femåringane til skulen
– Det var veldig kjekt å bli invitert 
til eit slikt samarbeid. Borna 
gledde seg til dette, men samtidig 

litt spent på korleis dette ville 
vere. Då var det spesielt godt å 
sjå for ein god måte elevane tok 
seg av borna, og viste evne til godt 
samspel til dei som er mindre. 
Borna var einige i at dette var ei 
kjekk oppleving, og gjekk glade 
og mette tilbake til barnehagen, 
oppsummerer avdelingsleiar Tone 
Moe.

Ei slik sambaking er det godt  
mogleg å ha for andre skular og 
andre barnehagar også. Delt bake-
glede er dobbelt glede!

Nyleg inviterte arbeidslivsfag 9. trinn ved Ørsta ungdomsskule til sambaking 
for nokre av 5-åringane ved Barnas Vel barnehage. Dette er første gongen det 
skjer ei slik sambaking mellom dei to gode naboane. 

9. klasse mat og helse med tradisjonsbakst og der Ørsta ungdomsskule har tradisjon for å invitere besteforeldre 
med på økta på skulekjøkkenet. Foto: Hjørdis Almelid Vikenes

Artikkel hentet fra Møre, avis for Søre Sunnmøre. Tysdag 19. februar 2019.

Under sambakinga mellom arbeidslivs-
faget 9. trinn ved Ørsta ungdomsskule og 
nokre av 5-åringane hjå Barnas Vel barne-
hage vart det baka og steikt fleire sortar 
av gode bakverk. Saman med borna var 
avdelingsleiar Tone Moe, faglærar Hjørdis 
Almelid Vikenes, assistent Heidi Blomvik 
og student Torjus Birk Holmsen. 
Foto: Hjørdis Almelid Vikenes
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Kjøkkenverksted 
Vi vil starte med å forklare hvorfor 
vi på OsloMet Storbyuniversitetet, 
institutt for yrkesfaglærerutdan-
ning, bruker betegnelsen kjøkken-
verksted. I tradisjonell forstand 
blir betegnelsen verksted oppfat-
tet som et sted hvor det foregår 
reparasjoner og produksjon (Store 
norske leksikon). I en utvidet for-
ståelse av ordet, brukes verksted 
om et sted hvor det utføres prak-
tisk arbeid. Det kan eksempelvis 
være et juleverksted. På Oslo-
Met, yrkesfaglærerutdanningen, 
har vi derfor valgt å bruke både 
betegnelsen pedagogiske verk-
steder og kjøkkenverksted på 
våre undervisningsrom. I våre 
kjøkkenverksteder foregår opp-
læring i tradisjonell matlaging, 
eksperimentell matlaging, smaks-
testing, demonstrasjoner, men vi 
benytter også kjøkkenverk stedene 
til fagene humanbiologi og ikke 
minst til kommunikasjons  øvelser 

i helse- og oppvekstfag. Siden 
vi utdanner studenter innen-
for flere studier, både mat og 
helse, restaurant- og matfag og 
helse- og oppvekstfag benytter 
vi begrepet kjøkkenverksted i 
stedet for skolekjøkken. Vi kom-
mer heretter i denne artikkelen 
til å omtale skolekjøkkenet som 
kjøkkenverkstedet.

Helse og oppvekstfag og 
tverrfaglig undervisning
I de siste årene har det foregått en 
diskusjon blant lærere på helse- og 
oppvekstfag (HO) om hvorvidt det 
er nødvendig med kjøkkenverk-
steder knyttet til opplæringen. 
Det gledelige med de nye HO-lære-
planene i Fagfornyelsen, som nå 
er på høring, er at det er mer fokus 
på den praktiske undervisningen. 
Praktisk-teoretisk kompetanse 
innen feltet kost og ernæring er 
grunnleggende og viktig for alle 
HO-yrker. Her tenker vi spesielt 

på barne- og ungdomsarbeider-
faget og helsefagarbeideren. 

Siden mange av leserne til mat- og 
helsebladet jobber i grunn skolen, 
vil vi gi en kort informasjon om 
HO i videregående skole, se tabell 1. 
Videregående trinn 1 (Vg1) er felles 
for alle HO-elever. Læreplanen er 
inndelt i tre programfag; helse-
fremmende arbeid, kom munikasjon 
og samhandling og yrkesutøving. 
Elevene har også yrkesfaglig for-
dypning, hvor de har praksis i 
bedrifter. I tillegg har de felles-
fag, som består av norsk, engelsk, 
kroppsøving, naturfag og matema-
tikk på Vg1.

Videregående trinn 2 (Vg2) gir 
opplæring mot ønsket slutt-
kompetanse, og Vg3 gir inngang 
til 11 ulike yrker; ambulanse-
fagarbeider, fotterapeut, ortopedi-
teknikk, helsefagarbeider, portør, 
aktivitør, apotek tekniker, helse-

Oddhild Bergsli
Universitetslektor, 
OsloMet

Solveig Dalehaug
Universitetslektor, 
OsloMet

sekretær, tannhelsesekretær, hud-
pleier og barne- og ungdomsarbeider. 

Ut fra læringsteoretisk forståelse 
er det flere momenter som støtter 
mer praktisk undervisning. Et 
eksempel er Lave & Wenger som 
hevder at læring skjer best gjen-
nom å delta i praksisfellesskap 
(Lave & Wenger, 1991). De viser til 
at læring er et grunnleggende sosi-
alt fenomen. Kjøkkenverk stedet 
kan være et sted for sosialt fel-
lesskap og oppøvelse av praktiske 
ferdigheter. I følge Dyste, (1995) 
bruker Vygotsky begrepet sam-
arbeidende deltaking, hvor sam-
arbeid både mellom lærer og elev 
og samarbeid elevene imellom 
fører til at de lærer av hverandre 
og utvikler sine kunnskaper og 
ferdigheter. Deweys begrep «learn 

to know by doing, and to do by 
knowing»  bygger på elevaktiv 
og erfaringsbasert undervisning, 
som er viktig for yrkesfagelever. 
Kjøkkenverkstedet er en viktig 
arena for elevaktivitet, der hånd-
lag, ferdigheter og tempo kan opp-
øves (Imsen, 2005). 

Kjøkkenverksted 
som læringsarena
Vi kontaktet Mailand videre-
gående skole i Lørenskog, for å 
lære mer om hvordan de brukte 
kjøkkenverkstedet i sin under-
visning. Her fikk vi innblikk i 
hvordan de arbeidet tverrfaglig 
på kjøkkenverkstedet i program-
fagene og fellesfagene. Vi gjen-
nomførte et fokusgruppeintervju 
med noen av yrkesfaglærere og 
fellesfaglærere. 

Flere av yrkesfaglærerne brukte 
kjøkkenverkstedet til ulike «bli 
kjent» øvelser ved skolestart. Dette 
begrunnet de med at elevene ble 
raskere kjent med hverandre og 
det skapte trygghet i klassen. 
De hadde også fokus på sosial 
kompetanse, som er en nødvendig 
ferdighet i alle HO yrker.  Yrkes-
faglærerne mente at dette er med 
på å løse opp grupperinger og byg-
ger klassemiljø. En annen yrkes-
faglærer fortalte at hun også 
brukte kjøkkenverkstedet ved opp-
start. De lagde vaffelrøre, og hun 
begrunnet dette med at elevene 
skal lære forkortelser som g, ts og 
ss. Årsaken var at mange elever 
ikke innehar denne kunnskapen 
når de begynner på Vg1. I mange 
av yrkene som HO- studiet utdan-
ner til, må de kunne måleenheter, 

Hvordan kjøkkenverksted kan  
benyttes i tverrfaglig opplæring 
for helse- og oppvekstfag 
i videregående skole
 
Er kjøkkenverkstedene kun forbeholdt de med matfaglig kompetanse?  
Blir verkstedene brukt til tverrfaglig samarbeid mellom yrkesfaglærere og  
fellesfaglærere? Med disse spørsmålene dro vi til Mailand videregående skole 
for å lære mer om hvordan de benytter kjøkkenverksted i opplæringen på 
helse- og oppvekstfag. 

1. år 2. år

VIDEREGÅENDE TRINN 1 VIDEREGÅENDE TRINN 2

Helse- og 
oppvekstfag

PROGRAMFAG

• helsefremmende arbeid
• kommunikasjon og 

samhandling
• yrkesøving

FELLESFAG

• norsk
• engelsk
• kroppsøving
• naturfag
• matematikk

YRKESFAGLIG  
FORDYPNING

Ambulansefag PROGRAMFAG

• helsefremmende arbeid
• kommunikasjon og 

samhandling
• yrkesøving

FELLESFAG

• norsk
• engelsk
• kroppsøving
• samfunnsfag

YRKESFAGLIG 
FORDYPNING

Barne- og  
ungdoms-
arbeiderfag

Fotterapi og 
ortopediteknikk

Helsearbeiderfag

Helseservicefag

Hudpleie

*Aktivitør

*IKT-service

KRYSSLØP, MED ANDRE 
PROGRAMFAG PÅ VG2

Tabell 1: Helse- og oppvekstfag i videregående skole, Vg1 og Vg2
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HVORDAN KJØKKENVERKSTED KAN BENYTTES I TVERRFAGLIG  

OPPLÆRINGEN FOR HELSE OG OPPVEKSTFAG I VIDEREGÅENDE SKOLE

Forts. fra forrige side

for eksempel helsefag arbeideren 
og tannhelsesekretæren. 

– Observasjon av elevene i arbeid 
kan fortelle hvor elevene står fag-
lig, noe som kan gjøre tilrette-
legging av undervisningen lettere, 
fortalte lærerne.

En av yrkesfaglærerne fortalte 
at hun i programfaget helse-
fremmende arbeid brukte kjøkken - 
 verkstedet når tema var sirku-
lasjonssystemet. Elevene utførte 
disseksjon av hjerte- og lungeslag. 
Videre lagde de hjertevennlig kost 
ut fra de nasjonale retningslinjer.

I programfaget kommunikasjon 
og samhandling ble kjøkken-
verkstedet brukt for eksempel 
til å fremme ulike kulturelle 
problem stillinger. Denne skolen 
har et kultur prosjekt, som går 
over en uke og der de fleste 
fagene er representert. Elevene 
jobbet i grupper om en kultur, 
som de presenterte med en stand 
i slutten av uka for hele skolen. En 
av yrkesfag lærerne sa: 

– Her på skolen har vi mange 
nasjonaliteter. I fjor hadde jeg 8 
nasjonaliteter i klassen. Det er 
så gøy å se hvordan stoltheten 
over sin egen kultur vokser, når 
de presenterer dette for de andre. 
Det er med på at de lærer mye om 
hverandres kulturer, og kan også 
være med på å hindre «fremmed-
frykt» i klassen.

Kjøkkenverkstedet ble også 
brukt i yrkesfaglig fordypning 
til simulering av ulike yrkes-
spesifikke situasjoner. Elevene 
som ønsket å utdanne seg til 
barne- og ungdomsarbeidere 
øvde seg på å lage frokost som de 
serverte i en barne hage. De som 
ønsket å bli helsefag arbeidere 
lagde frokost for eldre. Det ble 
lagt vekt på kommunikasjons-
ferdigheter, slik at elevene var 
forberedt før yrkesfaglig praksis. 
Yrkesretting av programfagene 
er sentralt i yrkesopplæringen i 
helse- og oppvekstfagene.

Tverrfaglige oppgaver
Vi ønsket å se på hvordan Mailand 
vgs knyttet fellesfag i en relevant 

sammenheng mot yrkesfagene 
ved bruk av kjøkkenverksstedet. 
Kunnskapsdepartementet satte i 
gang et tiltak kalt FYR-prosjektet 
i 2011 (Udir.no). 

– Observasjon av elevene 
i arbeid kan fortelle hvor 

elevene står faglig, noe som 
kan gjøre tilrettelegging 

av undervisningen 
lettere, fortalte lærerne

FYR står for fellesfag, yrkes-
retting og relevans. Formålet 
med prosjektet var å gjøre under-
visningen i fellesfagene (naturfag, 
engelsk, norsk og matematikk) 
mest mulig relevant for elever på 
yrkesfag. 

Matematikklæreren forklarte 
begeistret at hun tok med elevene 
på kjøkkenet for å forklare mål og 
vekt. Hun sa: 

–Desiliter, liter og mengdeforhold 
kan være utfordrende for elevene, 
selv om de burde kunne dette etter 
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at de har avsluttet ungdomsskole, 
men vi ser at en del elever sliter 
med dette. For eksempel bruker 
jeg blanding av saft for å lære 
forholds tall/mengder. Her det blir 
en del saftblanding og saftdrik-
king da, ler hun. 

Et annet eksempel: 

– I matematikktimen tegner 
og konstruerer elevene pepper-
kakehus. Når dette er gjort så 
går vi på kjøkkenet og baker 
pepperkakehuset med mal fra 
mate matikktimen. Dette er et sam-
arbeid mellom program faglærer 
og matematikklærer. Pepper- 
kakehusene blir så stilt ut og 
bedømt, hvor det flotteste pepper-
kakehuset vinner. Dette vurderes 
av elevene. 

Engelsklæreren likte også å bruke 
kjøkkenverkstedet; 

– I engelsktimene prøver jeg i alle 
fall å være på kjøkkenverkstedet 
minst to ganger i året. Jeg gir 
elevene oppskrifter på engelsk, 
elevene må lage retten og snakke 
engelsk seg imellom og til meg 
også. 

Engelsklæreren understreket at 
elevene var svært motiverte for 
disse timene når hun kombinerte 
praktisk arbeid og språklig trening. 
Elevene ble kjent på en annen måte, 

noe som gjorde engelskunder-
visningen og læringen mye let-
tere. Elevene så også nytten av 
å kunne engelske uttrykk om 
mat og kultur.

Bærekraftig 
utvikling
Bærekraftig utvikling 
var et tema Mailand vgs 
jobbet mye med gjennom 
tverrfaglig samarbeid. 
Alle lærerne samarbeidet 
om dette, tema ble belyst 
fra flere fagområder samtidig 
og kjøkkenverksted ble brukt 
som sentralt samlings punkt.  
I naturfag lærte elevene om 
CO2-fot avtrykk gjennom eksem-
plifisering av kjøtt produksjon/
forbruk. I matematikktimene reg-
net elevene ut sitt CO2-utslipp, og 
de lærte å lese grafer og tabeller. 
I  engelsk leste elevene engelske 
artikler om tema. I helsefrem-
mende arbeid lagde de vegetar mat, 
og de hadde fokus på matsvinn 
og kilde sortering av søppel. I 
kommunikasjons faget drøftet de 
ulike etiske dilemmaer og skrev 
fortellinger om bærekraft som ble 
vurdert av norsklærer. 

For å få til et godt tverrfaglig 
samarbeid med bruk av kjøkken-
verksted, kreves felles planleg-
gingstid, fleksibilitet og et godt 
samarbeid mellom lærerne. I 
tillegg bør det utarbeides felles 

retningslinjer for hygiene og 
avfallshåndtering for å unngå 
konflikter omkring hygiene og rot 
på kjøkkenet.

Oppsummering
Når yrkesfaglærere og felles-
faglærere samarbeider om ulike 
tverrfaglige tema, var bruk av 
kjøkkenverkstedet en viktig 
læringsarena. Lærerne mente at 
læringsutbyttet ble større når de 
tilrettela for en teoretisk- praktisk 
undervisning. Felles faglærerne 
poengterte at bruk av kjøkken-
verkstedet førte til mer motiverte 
og interesserte elever. Kjøkken-
verkstedet på Mailand videre-
gående skole var i flittig bruk av 
alle lærerne, ikke bare de med 
matfaglig kompetanse.

Eksempel fra en matematikktim
e.
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De store helseutfordringene i 
dagens samfunn som overvekt, 
livsstilssykdommer og psykisk 
uhelse kan alle forebygges. 
Et ubalansert kosthold er en 
ledende årsak til flere av disse 
utfordringene (GBD Risk Factors 
Collaborators, 2016), og derfor er 
det både et økende ønske og en 
vilje til å bl.a. styrke utdanningen 
i mat og helse både i Norge og 
andre land (Helse- og omsorgs-
departementet, 2013; Lichtenstein 
& Ludwig, 2010; Slater, 2013). Uni-
versitetet i Agder (UiA), startet 
høsten 2017 opp en mastergrad 
i mat og helse i ny 5-årig grunn- 
skolelærerutdanning og har dermed 
allerede tatt et nasjonalt ansvar for 
faget. 

Generelt er det lite forskning, både 
didaktisk og fagspesifikk innen 
mat- og helsefaget, derfor er det 
viktig å gjennomføre forsknings-
prosjekter for å bidra til å fremme 
forskningsbasert utdanning. Barn 
trenger forståelig og reflektert 
undervisning i mat og helse for 
å kunne gjøre bevisste matvalg 
med utgangspunkt i helse, øko-
nomi og miljø. Til dette trenger de 
lærere som har forskningsbasert 
kunnskap om kosthold. Fremtids-
rettet og innovativ utdanning av 
lærere i mat og helse er en viktig 
faktor.

På bakgrunn av dette startet vi 
prosjektet LifeLab Mat og Helse 
(MH) ved UiA Høsten 2017. Dette 
prosjektet har som mål å utvikle og 
evaluere noen læringsaktiviteter 
for mat- og helsefaget for å 
øke barn og unges kunnskap, 
ferdigheter og forståelse av 
sammenhengen mellom kosthold 
og helseutfall. Gjennomgående 
tema for aktivitetene ble matvalg, 
altså hvordan elever kan ta gode 
valg.

Hvordan ble LifeLab til?
LifeLab MH består av ulike faser. 
Første del av prosjektet gikk ut på 
å kartlegge dagens undervisning 
ved et spørreskjema som ble 
distribuert til alle mat- og helse-
lærere i Norge. 1170 fullførte 
denne og gav oss et innblikk i 
status når det gjelder utdanning, 
kjønn og bruken av ulike under-
visningsmetoder, for å nevne 
noe. Andre del av prosjektet gikk 
ut på å intervjue både elever, 
lærere og rektorer for å få et 
dypere innblikk i hvordan faget 
utøves og erfares i dag og hvilke 
tanker de har om hva god under- 
visning er. Etter disse intervjuene 
jobbet stipendiaten sammen med 
blant annet lærerstudenter i mat 
og helse ved UiA om å utvikle 
noen læringsaktiviteter for mat 
og helse på både 6. og 9. trinn.  

Cecilie Beinert
Stipendiat, 
UiA

Nina Øverby
Professor, 
UiA

Gun Åbacka
Førsteamanuensis, 
UiA

Frøydis Nordgård Vik
Førsteamanuensis, 
UiA
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Hvilke to lapper som benyttes,  
avhenger av type spørsmål.  

Illustrasjonsfoto: Privat

LifeLab 
mat og helse
Innovativ undervisning 
for fremtidens skole

Eksempel på kamera plassert  
mellom elevene. Illustrasjonsfoto: Privat

Foto: iStock

Disse aktivitetene skulle ta 
utgangspunkt i innspillene fra 
intervjuene, men også i læreplan 
og fagfornyelsen. Etter at Life-
Lab aktivitetene var utviklet, ble 
de prøvd ut på begge trinn og alt 
ble filmet med opptak av lyd og 
bilde. Disse aktivitetene gjenstår 
det enda å analysere. 

De vil kunne gi oss et innblikk i 
hvordan aktivitene fungerte, og et 
grunnlag for videre utvikling. 

Siden fagfornyelsen retter fokus 
mot dybdelæring og praktisk til-
nærming i MH, ble aktivitetene 
utviklet med elevaktivitet og 
refleksjon som to sentrale begreper. 
En av aktivitetene som ble utviklet 
gikk ut på at elevene ble presentert 
for ulike påstander knyttet til 
kosthold, for eksempel «det er 
sunnere å spise ferske grønnsaker 
enn frosne grønn-saker». Læreren 
hadde så to ark der det sto «Enig» 
på det ene og «Uenig» på det andre. 
Disse arkene ble så plassert i 
hvert hjørne av klasserommet og 
elevene skulle plassere seg på en 
av sidene eller et sted i midten 
og så begrunne hvorfor de hadde 
plassert seg der de hadde. Læreren 

kunne så komme med utfyllende 
informasjon, og de som ville flytte 
plassering, kunne det og igjen si 
hvorfor de endret mening. En slik 
aktivitet kan gjøres med ulike 
skalaer fra «Enig» til «Uenig», 
«Viktig» til «Uviktig» eller «Ja» til 
«Nei» avhengig av spørsmål eller 
påstand. En slik aktivitet kan 
skape god dialog mellom elever 
og lærer og åpner opp for dybde-
læring blant ulike temaer som kan 
diskuteres i fellesskap. 

En innovativ satsning på lærer-
utdanning i mat og helse, kan styrke 
fagets omdømme. Det kan samtidig 
styrke fremtidens skole ved å gi 
elever generell kompetanse som  
Ludvigsen-utvalget vektlegger: 
fagspesifikk kompetanse, å kunne 
lære, å kunne kommunisere og å 
kunne utforske og skape (Kunn-

Fem om 
dagen er et 
godt valg

skapsdepartementet, 2015). I 
LifeLab MH vil studentene og 
elevene kunne videreutvikle alle 
disse kompetansene, og særlig 
kompetansen i å utforske og skape. 
Aktivitetene som ble utviklet 
benyttes i dag i utdanning av 
mat- og helsestudenter ved UiA. 
De kan ta disse erfaringene med 
seg i sine fremtidige jobber over 
hele Norge.  Vi presiserer at det 
ennå ikke er publisert noe fra 
dette prosjektet.
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Matkjemi 
Erik Fooladi har gitt ut boka 
«Kjemi på kjøkkenet» som balan-
serer kjemi, handverk og smaks-
opplevingar, og det på en måte som 
kan gjere matlaginga meir spen-
nande, hovudet litt klokare og 

maten litt betre. Kanskje det også 
kan fremme kritisk tenking?

Fooladi er ikkje kokk, men kje-
mikar. Det handlar likevel om 
mat. Er det mulig å lage eplepai 
heilt utan eple? Må biffen rom-
tempererast før steiking? Kan det 
tenkast at musikken du lyttar til 
har noko å seie for korleis maten 
smakar? Fooladi har doktorgrad 
i kjemi frå Universitetet i Oslo og 
jobbar til dagleg ved Høgskulen i 
Volda som førsteamanuensis med 
utdanningsforsking, naturfag og 
matkultur. 

Fagfornying på kjøkkenet
Skulen står framfor ei fagfor nying 
der djupnelæring, tverr fagleg 
undervisning og utforskande 
metodar vil stå sentralt. På 
inspirasjons kvelden var det fokus 
på smak, utforskande arbeids-
metodar i mat og helse - og korleis 
jobbe på tvers av fag. Dette er 

svært relevant opp mot den nye 
læreplanen. 

Erik Fooladi kom med døme 
på korleis ein kan forske i mat. 
Lærarane som var med denne 
kvelden fekk vere med på senso-
risk blindsmaking av te. To ulike 
framgangsmåtane var anbefalt 
av ulike teprodusentar, og ein 
var teken frå eit vekeblad.  Skal te 
trekkast på 95 eller 100 grader i 2 
eller 3 minutt?  Kor viktig er dette 
for smaken? Resultata av delta-
karane vart sette inn i ein tabell, 
og med så mange smakarar, kom 
vi fram til ein tendens. Samtalen i 
etterkant vil kunne fremje kritisk 
tenking.

Kan musikk påverke korleis mat 
smakar? Kan ein kople saman 
smak og musikk? Deltakarane 
fekk smake to drikkar og lytte til 
to musikkstykke.  

Torsdag 4. april inviterte lokallaget for landslaget i mat og helse i skulen 
til inspirasjonssamling om mat, smak og kjemi på Høgskulen i Volda.  
Her fekk lærare mattips som ein neppe får på andre stader! På Lesvos fikk 
40 lærere inspirasjon og tips til det nye tverrfaglige tema folkehelse og 
livsmestring.

Inspirasjon 
og nye møter 
på kjøkkenet

Solveig Trovåg
Leiar i lokallag
i LMHS

Kari Ryslett
Nestleiar i lokallag
i LMHS

«Kjemi på kjøkkenet»  
av Erik Fooladi.

Anne Ask
Dosent,  
UiA

Vigdis Guttormsen
Rådgiver,
Kompetanse Aust-Agder

Utradisjonelt  
norsk skolekjøkken,  
tradisjonelt gresk 

kjøkken?

Når dei vart bedne om å kom-
binere dei to, var resultatet 
temmeleg einsarta. 

Inspirasjon  
til vidare arbeid
På kurset fekk lærarane mange 
tips og idéar til vidare arbeid. 
Det skal bli spennande å sjå 
korleis lærarane tek med seg dei 
mye metodane og tankane ut i 
skulen. Kanskje nye påstandar 
om mat og matlagingsmetodar 
skal utforskast med vitskaplege 
metodar?

Mat og helse i skulen
Landslaget for mat og helse 
i skolen (LMHS) er ein ideell 
organisasjon og fagleg medlems-
organisasjon for alle som under-
viser i mat- og helsefaget eller 
har stor interesse for fagfeltet. 
Formålet til LMHS er å styrke 
opplæringa i mat og helsefaget i 
grunnskulen, i høgre utdanning 

og forsking. Landslaget arbeider 
for å ivareta mat- og helsefaget 
i utdanningsløpet, bidra i det 
helse fremmande arbeidet i sam-
funnet og fremme nasjonalt og 
inter nasjonal samarbeid innan 
fag feltet. Lokallaget arrangerer 
kurs og samlingar ein eller to 
gonger i året.

Videreutdanningskurs 
i entreprenørskap og 
tverrfaglig undervisning
Høsten 2019 var 40 lærere fra 
ulike deler av landet samlet på 
Lesvos til videreutdanningskurs 
i regi av Universitet i Agder. 
Kurset, entreprenørskap og 
tverrfaglig undervisning, hadde 
fokus på de tre tverrfaglige tema-
ene i fagfornyelsen og elevaktiv 
undervisning. En av dagene fikk 
studentene velge å fordype seg 
i ett av disse temaene. Fjorten 
av lærerne valgte folkehelse og 

livsmestring, og undervisningen 
foregikk på det greske kjøkkenet.

Å legge til rette for læring
I folkehelse og livsmestring lagde 
lærerne sunn og velsmakende 
mat som ble servert til resten av 
gruppen samme kveld.  Fokus i 
denne økten var relasjonsbygging 
og hvilke muligheter som ligger i 
å bruke kjøkkenet i pedagogisk 
aktivitet.  Den greske måten å 
tilberede mat og måltider på, 
inviterer til fellesskap og sam-
hold. Lærerne fikk oppleve hvor 
enkelt man kan lage velsmakende 
mat sammen, med få red skaper. 
De fikk utdelt en skjære fjøl og 
en liten grønnsakskniv hver, og 
lagde ut i fra basisråvarer 5 ulike 
retter sammen.  Tids aspektet ble 
trukket frem, samtalene fløt og 
sansene ble utfordret gjennom 
denne unorske måten å organisere 
kjøkken økten på.

2322 Mat og helse i skolen 2/20192/2019 Mat og helse i skolen



Historisk 
tilbakeblikk 
på skolekjøkkenet

Karen Lassen
Universitetslektor/stipendiat, 
UiSN

Et historisk tilbakeblikk
Da matlaging ble introdusert som 
skolefag på slutten av 1800- tallet, 
var to former for gruppe-
organisering vanlig. Den ene var 
store grupper på 30–40 elever.   
I slike tilfeller var elevene til skuere 
til lærerne som demonstrerte 
matlaging. Skole kjøkkenet besto 
av en demonstrasjonskjøkken-
benk og et amfi hvor fra elevene 
kunne betraktet lærernes under-
visning. En demonstrasjon med 
teori og praksis kunne vare både 
en og to timer. Helgesen (1928) gir 
mange didaktiske råd for hvordan 
gjennomføre demonstrasjoner og 
hvordan klare å holde elevenes opp-
merksomhet mot demonstrasjonen.

Den andre formen for gruppe-
organisering var små elev-
grupper, hvor elevene selv laget 
mat gjennom samarbeid på små 
basekjøkken (familiekjøkken). 
På 1950- og 1960-tallet ble sam-
arbeid om praktisk arbeid ansett 
som viktig egenskap i gjen reising 
av landet etter 2. verdenskrig. I 
forbindelse med innføring av 
heimkunnskapsfaget i 1960, ble 
det anbefalt å bygge forskjel-
lig typer basekjøkken (Hornnes, 
1958, 1960; St.meld. nr. 61, 1957). 
I et base-skolekjøkken finnes 
vanlig vis minst fire baser formet 
som I, L, eller U, hvert med rele-
vant utstyr for fire elevers sam-
arbeid om matlaging, servering og 
spising. Et I-formet basekjøkken 

med oppvaskenhet og kokeenhet i 
hver sin ende av en kjøkkenbenk 
ble anbefalt som godt for både 
lærere og elever (Skolekjøkken-
lærerinnenes landsforening & 
Landslaget for husstell-lærerin-
ner, 1937). Men på 1960-tallet 
kom det frem at I-kjøkken var 
arealkrevende. Det ble anbefalt 
å bygge de mer arealeffektive 
L-kjøkken, med baser plassert 
i hvert sitt hjørne og spisebord i 
midten i et kvadratisk rom. Det 
ble også oppfordret til å tenke 
nytt rundt organisering av mat-
lagingsundervisningen. Et spørs-
mål var for eksempel om det var 
behov for vann og komfyrer ved 
alle kjøkkenbaser (Hadland, 
1968). 

Et skolekjøkken er laget for å gjennomføre undervisning i matlaging. 
Utforming av skolekjøkken er godt forankret i tre forskjellige hovedret-
ninger for organisering av elever. Hensikten med denne artikkelen er 
å gi et innblikk i de tre retningene, og samtidig presentere kilder som 
viser didaktisk idegrunnlag for utforming av skolekjøkken. Selv om 
kildene er gamle, kan de gi ideer til hvordan utvikle, bygge og utstyre 
dagens skolekjøkken. Hvorfor er skolekjøkkenene slik de er?

I 1937 ble husstell et obligatorisk skolefag for jenter i byene. Bildet er fra Smestad skole i Oslo i 1946. Husstell av NTB Scanpix. 
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lareplanverket/ansvar-for-arbeid-med-
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• Du kan finne 
oppsummeringen av 
innspillene og læreplan- 
forslaget som Utdannings-
direktoratet har sendt over til 
Kunnskapsdepartementet på 
Utdanningsdirektoratet sine 
hjemmesider

• Regjeringen vil styrke de 
praktiske og estetiske fagene 
i skolen, barnehagen og lærer-
utdanningen gjennom ny 
strategiplan «Skaperglede, 
engasjement og utforsker-
trang – Praktisk og estetisk 
innhold i barnehage, skole og 
lærerutdanning»

• Vitenskapskomiteen for mat 
og miljø (VKM) har laget en 
ny oversikt over potensielt  
helseskadelige kjemiske stoffer 
i mat, drikke og kosttilskudd. 
Arbeidet er gjort på oppdrag 
fra Mattilsynet  

• Det skal arrangeres en ny 
fagdag for restaurant- og mat-
fag på Institutt for yrkesfag-
lærerutdanning, restaurant- og 
matfag i OsloMets lokaler på 
Kjeller torsdag 9. januar 2020. 
Tema er nye læreplaner og 
bærekraft, og du kan kontakte 
Halvor Spetalen for mer  
informasjon;   
halvor.spetalen@oslomet.no 

Fra undervisningskjøkkenet ved Universitetet i Sørøst-Norge. Komfyrer er samlet i midten av kjøkkenet for å øke 
kommunikasjon mellom grupper.

Det politiske ønsket om gruppe-
organisering av elever, førte til 
at den tredje formen for elev-
organisering, individuell mat laging 
i laboratoriekjøkken, ble faset ut 
på 1950-tallet. Et laboratorie- 
 kjøkken besto av mange små fullt 
utstyrte kjøkkenav lukker hvor 
elever parallelt skulle lage like 
matretter til seg selv. Lærerne ledet 
arbeidet med å kommandere trinn 
og rekkefølge i matlagingen (Helge-
sen, 1928). Hvis kommanderingen 
kunne tones ned, anså Blom (1933) 
at elever lærte mer ved å lage alle 
matretter selv enn ved å samar-
beide i grupper, fordi den enkelte 
elev måtte gjennomføre alle pro-
sessene selv.  

Matlaging krever matvarer og 
forsvarlig plass for transport av 
matvarer til og avfall fra skole-
kjøkkenet, samt forsvarlig plass 

for lagring. Matlaging krever 
også redskap og forsvarlig plass 
for oppbevaring av redska-
pen. Frem til 1987 ble krav til 
logistikk gitt plass i veilednings-
tekster som fulgte læreplaner 
Det ble for eksempel anbefalt å 
plassere skole kjøkkenet slik at 
transport av varer til og fra ble 
enklest mulig, samtidig som der 
måtte være sikret god oversikt 
i hyller, skuffer og skap både på 
kjøkken og på lagerrom. Det ble 
også gitt råd for hvordan utstyre 
skole kjøkkenet (Grunnskolerådet, 
1973, 1988; Hadland, 1968; Horn-
nes, 1958, 1960; Utdannings-
direktoratet, 2015).

Krav til dagens 
skolekjøkken
Overføring av ansvar fra nasjonalt 
til lokalt nivå, gjør at det i dag 
finnes få senetralgitte råd for 

elevorganisering, utforming av 
og innhold på skolekjøkken i 
veiledningen til LK06 (Utdan-
ningsdirektoratet, 2015). Det er 
skoleeier, rektor og lærere som 
i fellesskap må kreere hvordan 
elever skal organiseres, hvordan 
skolekjøkken formes og hvilket 
utstyr som er nødvendig for at 
lærernes didaktiske valg kan 
sikre læring i tråd med læreplaner 
(Utdanningsdirektoratet, 2016). 

Mitt råd til lærere som skal 
utvikle skolekjøkken er derfor: 
start med å orienter deg i de gamle 
kildene. Selv om der kan mangle 
både innlagt strøm og vann i de 
historiske skolekjøkkenene, så 
bygger utforming og innhold på 
tydelige didaktiske ideer som 
kan være god inspirasjon for alle 
som skal utforme morgendagens 
skolekjøkken.

Visste du at…

Miljøagentene ønsker å øke bevisst heten 
rundt klimasmart mat og hvor enkelt det er 
å gjøre hverdagen grønnere ved å ta små grep 
når man lager mat. I januar 2020 vil de derfor 
arrangere en nasjonal kampanje, der klasser 
som har mat og helse (5.–7. trinn) skal konkur-
rere om å lage det mest klimasmarte måltidet.  
 
Følg med på www.miljoagentene.no
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Returadresse:
Landslaget for mat  
og helse i skolen
v/ Norunn Fagerheim
Storvann,
9419 Sørvik 

Fetefakta.no er et digitalt verktøy for deg som underviser på ungdomstrinnet og erstatter det 
som tidligere het Fettskolen. Det tar for seg grunnleggende kunnskap om næringsstoffet fett, 

berører kostsirkelen, mattrender, aktiviteter og hvilken plass fettet har i livsstilen vår.
  

Undervisningsopplegget er enkelt å sette seg inn i, og skal gjøre det enkelt for deg som lærer å forberede dine 
timer. Det består av tilrettelagt og inspirerende teori, quiz og spennende oppskrifter, som både er lettleste 

og lærerike, og som fungerer selvstendig uten den praktiske delen. 

FETEFAKTA.NO ER UTVIKLET AV MILLS AS

ET UNDERVISNINGSOPPLEGG 
FOR MAT & HELSE

NYTT 
FETT

NETTSTED


	Nytt fra Landslaget LMHS Vinteren 2019
	Hva er dybdelæring 
	Hvorfor smaker mat godt? 
	Skolehage: Kortreist mat til skolekjøkkenet

