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Matundervisning för 21:a århundradet
Det finns mycket att lära om de naturvetenskapliga skolämnena i vår mat. Med Young Peoples Food Lab har en dansk 
grupp med didaktik- och födoämnesforskare tillsammans med lärare och elever från flera grundskolor skapat en ny form av 
experimentellt baserad STEM-undervisning. En undervisning där maten och ätande är i fokus men där kemi, fysik, biologi 
och IT är hela grunden. 

Hur började det?
Allt började med att vi under utvecklingen av ett kandidatpro-
gram i matstudier på Århus universitet fick behov av ett experi-
mentellt laboratorium. Det blev det så kallade FoodscapeLab där 
vi med sensorer, biometri, Virtual och Augmented Reality kunde 
börja studera hur människor interagerar med mat i samband 
med tillagning, servering och ätande. Laboratoriet blev senare 
en use case i EU-programmet Richfields som undersökte hur 
man på ett bättre sätt kan använda big data och biometri inom 
livsmedelsområdet. Erfarenheten med laboratoriet var så bra att 
vi började ta med utrustningen till evenemang som Forskarfre-
dag och Kulturnatten i Köpenhamn. Istället för att bara använda 
utrustningen till att samla data för forskningsändamål började 
vi även utveckla lärandestationer för medborgarvetenskap och 
skolkontexter. En del av inspirationen kommer från experiment 
som Kemilärarnas resurscentrum har utvecklat om mat och 
kemi, även om vår strategi är bredare och inriktad mot alla de 
naturvetenskapliga skolämnena.

Lärandestationer för utforskande av aktuell matutveckling
Vi definierade lärandestationerna som fysiska installationer 
på temat mat, med perspektiv från fysik, kemi, biologi, natur/
teknik och ett digitalt tema. Utvecklingsarbetet gjordes i nära 
samarbete med lärare från ett antal grundskolor och i samarbete 
med Professionshøjskolen UCN i Aalborg och læringskonsu-
lenthuset Studio 17. En viktig del av arbetet gjordes i samband 
med projektet Gastronarium i Ålborg, där vi testade en speciell 
foodlab som skolelever kunde besöka och lära av (Storgaard et 
al 2019). 
Vid våra senaste ”road trips” fanns följande lärandestationer;
1. Kålchi lab – Skapa en prototyp för att fermentera koreansk 

kimchi – med en nordisk twist.
2. Jalapeño & Habanero chili hot spot – Lär dig använda smart 

biometri för att mäta konsumentrespons.
3. Aquaponics Lab – Designa din egen fiskeanläggning och 

grönsaksodling och lär dig att kontrollera dem.
4. Robofood – Programmera din legorobot till att hitta de fem 

grundsmakerna i skafferiet.
Lärandestationerna nr 1 och 2 har särskild relevans för kemi. I 
kålchi-labbet lär sig eleverna om pH och mjölksyrajäsning, medan 
de i Chilli Hot Spot lär sig principerna för smakgivaren capsicum 
och hur man med biometri kan mäta koncentrationen.

Fotomontage. Exempel på mätdata från en digital fiskeanläggning från 
en lärandestation.

Elevernas idéer och kreativitet är viktiga
Även om maten inte har samma betydelse i den danska grund-
skolan som i Sverige så finns det ändå ett tydligt och växande 
intresse för mat- och matfrågor i det danska samhället, och i 
grundskolan. Det handlar inte bara om att äta hälsosammare – 
utan även om att lära sig mer om maten. Det beror inte minst 
på klimatkrisen som har lett till ett ökande erkännande för att 
livsmedelssystemet och våra matvanor är av stor betydelse för 
klimatet – och att det måste omprövas. Samtidigt har klimat-
debatten öppnat många ögon för att ungdomarna – med Gre-
ta Thunberg i spetsen – har lyckats skapa en särskild plattform 
för kommunikation. Ungdomar har idéer och kreativitet som i 
större utsträckning kan hjälpa oss i omvandlingen av hela livs-
medelssystemet. Därför finns det goda möjligheter att skapa det 
vi kallar matundervisning – food literacy (Vidgen & Gallegos, 
2014).
Livsmedels- och hälsokontext för STEM-undervisning 
Vi har målmedvetet satsat på att anpassa oss efter den nuvarande 
kursplanen i den danska grundskolan. Det är en skola som i hög 
grad uppfinner sig själv. Inte bara med en nyligen genomförd 
skolreform, utan också med en omstrukturering som syftar till 
att implementera den digitala skolan och utveckla inlärningsfor-

Exempel på en lärandestation (Foto: B Egberg Mikkelsen)

Hvad er 
en læringsstation?

”en fysisk opstilling eller instalation med 
et fødevaretema, et tema hentet fra fysik, 

kemi, biologi, natur/teknik, et digitalt 
tema og potentialet til at skabe 21st 

century skills”
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Tabell: Inspirationskatalog. Bilden visar ett utdrag ur katalogen vi utvecklar. Tanken är att skapa en översikt av experimentella idéer från fysik, 
kemi och biologi världen som lärare kan använda för att utveckla undervisning relaterad till mat.

mer för att skapa så kallade kunskaper i 20:e århundradet – det 
vill säga färdigheter som skolan måste bidra med för att utrusta 
den växande generationen. Teknikförståelse, kritiskt tänkande, 
förmåga att arbeta i grupper, förmåga att ”tänka” design och 
förmågan att lära sig både ”om” och ”med” digitala verktyg är 
några av dessa färdigheter. Dessutom finns behov av att förstå 
”STEM”-området och de naturvetenskapliga disciplinerna. Med 
Young Minds Food Lab har vi hittills lyckats kvalificera några 
av idéerna om smart ämnesdidaktik i en livsmedels- och häl-
sokontext. Vi har utvecklat ett koncept som inte är en ”nyckel” 
men som gör det möjligt för eleverna att utveckla, och på egen 
hand skapa ett koncept som är mindre lärarkontrollerat och mer 
elevstyrt. 
Nästa steg
Erfarenheten från Young Minds Food Lab har är lovande och 
det fortsatta arbetetet syftar till att stärka de konceptuella, didak-
tiska och teoretiska grunderna, för att kunna mäta effekterna av 
arbetet. Därför utvecklar vi digitala metoder för att mäta inter-
aktionen mellan lärandestationera och eleverna. Här undersö-
ker vi särskilt hur vi kan använda artificiell intelligens (AI) och 
biometriska mätningar som en genväg för att anpassa undervis-
ningen individuellt till den enskilda eleven. Samtidigt inriktar 
vi konceptet mot att mer direkt lära eleverna om FN:s globala 
mål. Ett av klimatmålen handlar om att minska matavfallet. Här 
utvecklar vi en lärandestation som bör vara redo till den interna-
tionella matavfallsdagen 12 mars 2020, som kommer att presen-
tera unga människors idéer och visioner om minskat matavfall. 
Slutligen så utformar vi, tillsammans med Kokkedalskolan norr 
om Köpenhamn, ett mer permanent FoodLab, som kommer att 
ingå i undervisningen om mat, hälsa och hållbarhet. 

I arbetet med Young Mins Food lab har vi fått ovärderligt stöd och 
inspiration från samarbetet med Digital Foodscapes Labs, Klima 
Zirkus, Data Science House, skolorna i Dansborg, Herstelund och 
Kokkedal. Ett särskilt tack till Mukti Chapagain, Ragnhildur Guð-
mannsdóttir, Luca de Gobbi Søren Peter Dalby Andersen, Flem-
ming Adsersen, Peter Claudell, Elizabeth Gray, Lilja Gunnarsdot-
tir, Kirsten Birkvin, Jens Kruhøffer, Lis Zacho, Édith Svebølle och 
Coding Pirates.
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Engagerade barn och vuxna. (Foto: B Egberg Mikkelsen)


