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Mat og helsefagets status

• Lav status i skolen. Kan blant annet knyttes til

– kvinnefag, hjemmets sfære, antagelser om at lærerne ikke følgerlæreplaner, 
lærerne oppfattes som moraliserende. Formidlere av «de riktige løsningene». 
Inviteres ikke inn i tverrfaglige prosjekt. Liten forskning (Dewhurst & 
Pendergast, 2008; Hjälmeskog, 2013; Holthe & Wergedahl, 2013, Lassen 
upublisert).
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Særdeles overraskende og hyggelig at 

Regionalt fagnettverk Midtre Buskerud 

har satt mat og helse på dagsorden i sitt 
kompetanseutviklingsprogram
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Mat og helse praktisk og estetisk fag i grunnskolen

• Gjennom 197 timer fordelt på 10 år skal elever skal få kompetanse til å velge helsefremmende og bærekraftige 
kosthold

• Kunnskap om mat og kosthold bygger på et bredt faglig spekter innenfor humanistiske-, samfunnsvitenskapelige-, 
naturvitenskapelige fagretninger

• 46 % av lærerne som underviser i faget har fagfordypning i mat og helse /heimkunnskap

• Mat og helse er det skolefaget som elever liker best. Survey (N=3226) gjennomført på 5., 7., 8. og 10. trinn (Moen, 
Westlie, Bjørke & Brattli, 2018)

• Utfordring sett med mine øyne: 
– Hvordan øke mat- og helselærers faglige kompetanse slik at lærer får større bevissthet om læringspotensialet i 

alle matlagingshandlinger på skolekjøkkenet?
– Hvordan synliggjøre det faglige samarbeidspotensialet i mat og helse for kollegaer og ledelse
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Planleggingen av kompetanseheving i mat og helse

Planlegging via en nettportal med rådgiver i Ringerike kommune og to lærere i mat og helse.

+ Åpent sinn, faglig søkende, enighet, rådgiver formulerte og formidlet. Kjerneelementer 

sentrale

÷ Tekniske kvaliteter bør utvikles

Ettertanker: 
Burde vi rettet større oppmerksomhet mot dybdelæring og progresjon?

Hva med skoleeiers rolle i kompetansehevingen? eier av spesialrommet for undervisning i 
mat og helse, og sentral for romlige premisser for didaktisk og faglig utvikling? 
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Kompetanseutvikling i nettverk? Erfaringer 

• Hva skal deltagelse i nettverket innebære for lærerne før, under og etter samling

• Hvor godt forberedt er lærerne på å møte faglige utfordringer?

• Hvor godt er USN forberedt på svært forskjellige faglige utfordringer?

• Hvor godt forberedt var deltagerne på å arbeide i nettverk?

• Burde USN hatt en konkret plan for nettverksarbeid?

• Hvor godt forbered er lærerne på at kursdagen varer til kl. 1530
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– Samling 1, september 2018

Basert på forelesning – dialog – korte gruppediskusjoner

Faglig relevant innhold, men for unyansert faglig nivå?
For liten ivaretagelse av undervisningstrinn 

– Samling 2, mars 2019 

Basert på forelesning- dialog- markerte gruppediskusjoner
Lærerne plassert etter trinn. Større grad av 
erfaringsutveksling på formiddagen. 
Faglig påfyll etter lunch.
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Hvem skal kompetanseheves? 
Utfordringer ved kompetanseutvikling i et «lite fag»:   

• Noen skoler prioriteter kontaktlærer som faglærer i mat og helse – lærere har faget hvert 
tredje år…………

• Noen skoler prioriterer «disiplinene» i faget. Splitter, fragmenterer faget og fordeler det på 
flere lærere………… 

• Andre skoler prioriterer kompetanse i  faget – lærerne har faget hvert år
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Utfordring fra mat- og helsefaget til kompetansehevingsnettverk

De tre tverrfaglige temaene

• Folkehelse og livsmestring

• Demokrati og medborgerskap

• Bærekraftig utvikling 
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