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Formål med materialet
At skoleelever oplever og gør erfaringer med stegningens betydning for kødets spisekvalitet og velsmag.

FAGRELATERING

Læremidlet Mørt og ikke tørt - stegning af kød er udarbejdet til folkeskolens obligatoriske undervisning i madkundskab. Alle dele af materialet kan downloades fra www.madkundskabsforum.dk

LÆREMIDLETS ANVENDELSE I MADKUNDSKAB

Materialet Mørt og ikke tørt - stegning af kød er et læremiddel til den obligatoriske madkund-skabsundervisning, der kan begrundes i forhold til de forenklede Fælles Mål for faget. Det er op til den enkelte underviser at
didaktisere materialet i forhold til den konkrete undervisningssituation. .

Underviseren bør overveje læremidlet i forhold til:
• Forenklede Fælles Mål – herunder udvalgte kompetence-, færdigheds- og vidensmål
• Undervisningens sammenhæng og progression – årsplanen
• Læringsmål i forløbene
• Den aktuelle elevgruppes forudsætninger
• De lokale rammer for undervisningen.

Overordnet er materialet udarbejdet ud fra følgende mål:
At eleverne
• tilegner sig viden om og færdigheder i at stege grise- og oksekød korrekt
• arbejder undersøgende med stegning af mindre hele kødstykker og hakket kød med henblik på kødets 		
smagsmæssige kvaliteter
• eksperimenterer med stegning af grise- og oksekød på pande og i ovn
• kan håndtere kød hygiejnisk korrekt i stegeprocessen
• tilegner sig viden om sikker stegning af grise- og oksekød
Disse mål kan begrundes i forhold til arbejdet med kompetenceområder og udvalgte færdigheds- og
vidensmål i Fælles Mål for den obligatoriske undervisning i madkundskab på 4.-7. klassetrin

LÆREMIDLET OG DE FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR MADKUNDSKAB
Arbejdet med læremidlet Mørt og ikke tørt - stegning af kød kan inddrages i undervisnin-gen i madkundskab, når
den tilrettes ud fra et eller flere af følgende kompetenceområ-der med tilhørende færdigheds- og vidensområder:

Kompetenceområder

Færdigheds- og vidensområder

Mad og sundhed

Sundhedsbevidsthed
Ernæring og energibehov
Hygiejne

Fødevarebevidsthed

Råvarekendskab
Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger
Kvalitetsforståelse og madforbrug

Madlavning

Madlavningens mål og struktur
Grundmetoder og madteknik
Smag og tilsmagning
Madens æstetik

Måltid og madkultur

Måltidskultur

Læremidlet kan indgå i arbejdet med flere målpar under de nævnte færdigheds- og vidensområder. Det er op til
underviseren at udvælge og argumentere for de kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål, arbejdet med
læremidlet skal dække og dermed hvor i årsplanen, læremidlet kan indgå, så det understøtter progressionen og
arbejdet med de valgte læringsmål i undervisningen.
Skema over hvilke kompetenceområder, færdigheds- og vidensområder med tilhørende målpar, læremidlet kan
dække, kan ses her: www.madkundskabsforum.dk
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Læremidlets opbygning
og anvendelse
LÆREMIDLETS OPBYGNING
“Mørt og ikke tørt - stegning af kød” er et netbaseret læremiddel, der består af:
• Elevark i A4
• Lærervejledning med didaktiske og metodiske overvejelser samt konkrete forslag til, hvorledes
læremidlet kan indgå i madkundskabsundervisningen.

ELEVARK ER OPDELT I:
Basisark, som omfatter opskrifter på korrekt stegning af:
• Hakkebøf
• Bøf
• Kotelet af gris
• Schnitzel af gris
• Mignon afgris
• Frikadeller
samt 8 stegeråd vedr. stegning: HUSK
Temaark, som omfatter information og oplæg til undersøgende og eksperimenterende læringssituationer
inden for emnerne:
• Steg kød rigtigt
• Kød og smag
• Kød og hygiejne
• Sund med kød

Til alle elevark er der udarbejdet forslag læringsmål og undervisningsaktiviteter samt henvisning til øvrige elevark og opskrifter, der kan inddrages.

LÆREMIDLETS ANVENDELSE
Læremidlet har fokus på pande- og ovnstegning af grise- og oksekød. I de undersøgende opgaver og i opskrifterne er portionsstørrelse og kødudskæring valgt med blik for, at læremidlet er målrettet folkeskolens undervisning i madkundskab. Det er op til underviseren at vurdere, hvor meget der skal tilberedes af hver ret, samt hvor
mange elever der skal samarbejde om at tilberede retterne. Madkundskab er ikke et bespisningsfag, men et fag
hvor eleverne skal tilegne sig kompetencer, færdigheder og viden om bl.a. råvarer og madlavningsteknikker, ligesom de skal lære at kommunikere om og analysere undersøgelser og eksperimenter.
Brug af læremidlet skal hele tiden vurderes i et didaktisk perspektiv ud fra de forenklede
Fælles Mål, elevernes forudsætninger og de fysiske rammer for madkundskab. Underviseren omsætter læringsmålene ud fra de valgte færdigheds- og vidensmål, vælger undervisningsaktiviteter, opstiller tegn på læring og
vælger evalueringsform. Dermed følges den didaktiske model for læringsmålsstyret undervisning, som er anvist i
de forenklede Fælles Mål for madkundskab.
Læringsmål

Undervisnings
aktiviteter

Evaluering

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Tegn på læring

Læremidlet Mørt og ikke tørt – stegning af kød kan indgå i undervisningsaktiviteter på flere måder. Underviseren kan ud fra de opstillede læringsmål vælge, at alle elever arbejder med basisarkene eller temaerne et ad
gangen. Alle elever kan arbejde med samme basisark eller tema, eller underviseren kan beslutte, at det overordnede tema er Mørt og ikke tørt - stegning af kød og så vælge at fordele temaerne mellem elevgrupper. Underviseren kan også sammensætte et undervisningsforløb og inddrage netop de dele af materialet, der kan matche
de opstillede læringsmål og progressionen i klassens årsplan. Se eksempel på undervisningsforløb s. 24.
Ud fra et læringsperspektiv er det vigtigt, at eleverne arbejder praktisk og får egne erfaringer med kød og stegning. De konkrete erfaringer sættes i relation til teoretiske betragtninger, så eleverne forstår og kan sætte ord på
deres handlinger i forhold til stegning af kød. Dialogen i processerne er vigtig. Eleverne får udviklet deres madkundskabsfaglige sprog, og spørgsmål, refleksion, analyse og syntese medvirker til elevernes læring. Læringsmålene skal være tydelige før, under og efter det konkrete og undersøgende arbejde, så eleverne bliver bevidste
om egen læring i processerne og deres opnåede færdigheder og viden ved lektionens afslutning.
Elevernes tilegnede viden og erfaringer om stegning af kød kan overføres og anvendes i arbejdet med andre
temaer og i mere komplekse opskrifter og madlavningssammenhænge.
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Vejledning i brug af elevarkene
BASISARK
Basisarkene er opskrifter, der trin for trin leder eleven gennem stegeprocessen for pande- og ovnstegning for de
valgte udskæringer af okse- og grisekød.
Basisarkene kan anvendes uafhængigt af det øvrige materiale og kombineres med opskrifter på forskelligt tilbehør, så det stegte kød bliver en del af en ret.
Basisarket HUSK kan kopieres i stor størrelse til plakat og hænges op i madkundskabslokalet, så eleverne har de 8
stegeråd for pandestegning at støtte sig til under stegeprocesser i madkundskabsundervisningen.
Planlægning – Fælles Mål
Når basisarkene er en del af undervisningsaktiviteterne, arbejdes der i forhold til de forenkle de Fælles Mål med:.

Kompetenceområder

Madlavning

Færdigheds- og vidensområde
med mål

Madlavningens mål og struktur fase 1:
Eleven kan lave mad efter en opskrift
Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser
samt fagord og begreber i en opskrift
Grundmetoder og madteknik fase 1:
Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning

Læringsmål
• At eleverne kan stege hakket okse- og grisekød, mindre udskæringer og hele stykker okse- og grisekød
korrekt – så det bliver mørt og ikke tørt.
Undervisningsaktiviteter med basisarkene
Basisarkene kan indgå i undervisningen, når eleverne skal lære de basale færdigheder i stegning af kød. Basisarkene er opskrifter på stegning af hakkebøf, bøf af oksetyksteg, kotelet af gris, schnitzel af gris, mignon af gris og
frikadeller. Kødet er kun krydret med salt og peber, ligesom smør eller olie er valgt til stegning.
Til at understøtte arbejdet med basisarkene kan eleverne se de korte videoklip om stegning af kød på madkundskabsforum.dk eller underviseren kan anvende filmklippene til at orientere sig i stegemetoderne.
Målet med arbejdet med basisarkene er, at eleverne skal fokusere på stegeprocessen og finde frem til, at korrekt
stegning giver velsmagende kød. I arbejdet med basisarkene får eleverne viden og erfaringer med stegning af
hakket oksekød, frikadeller, bøf af tyksteg, grisekotelet, skinkeschnitzel og skinkemignon.
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Hele kødstykker kan være et forholdsvis dyrt indkøb til madkundskabsundervisningen. Materialet lægger op til
smageøvelser, hvor eleverne arbejder sammen to og to om stegeprocessen. Ved anretningen skæres kødet ud,
så begge elever smager og vurderer det kød, de har stegt. Flere undersøgende opgaver lægger op til, at eleverne
præsenterer de fremstillede retter på en fælles buffet, så eleverne smager på de forskellige retter, hele klassen
har fremstillet. Underviseren må for hvert tema vurdere, hvor meget eller hvor lidt der skal fremstilles af hver ret,
for at læringsmålene kan opfyldes. Alle elever skal indgå i fællesskabets læringsrum og have mulighed for at fremstille, præsentere, smage, vurdere og diskutere de forskellige retter og løsninger på de stillede opgaver og undersøgelser i temaerne. Netop gennem det praktiske arbejde og den tilhørende dialog får eleverne erfaringer med
stegeteknikker og sætter ord på deres præstationer og refleksioner, hvilket medvirker til opnåelse af erkendelse,
læring og nye spørgsmål.
Eleverne kan fx præsentere deres færdigheder i at stege grise- og oksekød som en slags TV-køkken og lade kammerater smage og vurdere deres stegeresultater. Ved inddragelse af it og medier kan eleverne fx optage stegeprocessen på kamera eller mobiltelefon og uploade filmklippet på Skoletube, så eleverne via digitale udtryksformer formidler deres viden om stegning.
Når emnet i madkundskabsundervisningen fx er krydring, kan basisarkene inddrages. Eleverne kan arbejde med
basisopskrifterne og opfordres til at eksperimentere med at krydre kødet i stegeprocessen med forskellige krydderier. Hvilken betydning har krydderierne for det stegte køds udseende og smag?
Tilbehør har en væsentlig betydning for hele smagsoplevelsen, og basisarkene kan derfor udbygges med forskellige forslag til tilbehør. Eleverne kan hurtigt kopiere basisopskriften over på egne opskriftsark og dermed producere nye opskrifter ud fra basisarkene med tilføjelse af egne ideer og eksperimenter – og dermed videndele via
egne og kammeraternes opskrifter.

Temaark
STEG KØD RIGTIGT
Eleverne skal tilegne sig den basale viden om pande- og ovnstegning, så de lærer at stege kødet rigtigt – mørt og
ikke tørt. Gennem praktiske, konkrete og undersøgende opgaver skal eleverne have fokus på stegeprocessen og
det stegte køds udseende, mørhed og smag.
Planlægning – Fælles Mål
I forhold til Fælles Mål for madkundskab kan arbejdet med temaarkene Steg kød rigtigt begrundes i:

Kompetenceområder

Madlavning

Færdigheds- og vidensområde
med mål

Madlavningens mål og struktur fase 1:
Eleven kan lave mad efter en opskrift
Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt
fagord og begreber i en opskrift
Grundmetoder og madteknik fase 1:
Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning
Smag og tilsmagning fase 1:
Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens
og aroma
Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aroma

Underviseren vælger læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evalueringsmetode ud fra den
aktuelle elevgruppes forudsætninger og progression i undervisningen.
Læringsmål
• At eleverne kan forklare, hvorfor kød bliver tilberedt.
• At eleverne kan stege kød på pande og i ovn.
• At eleverne kan beskrive stegeprocessen.
• At eleverne kan vurdere og sætte ord på smag, saftighed og mørhed i det stegte kød.
Undervisningsaktiviteter med temaarkene
Arbejdet med emnet kan tilrettelægges over to gange. Den første gang er fokus på pandestegning, og den anden
gang er fokus på ovnstegning.
1. gang: Pandestegning
Læringsmålene for lektionen præsenteres for eleverne. Inden eleverne går i gang med det praktiske arbejde,
leder underviseren en samtale om, hvorfor man tilbereder kød og introducerer til de to stegeteknikker: Pandeog ovnstegning. Underviseren kan evt. tjekke Skoletube og vurdere, om fx filmklip kan inddrages som en teaser i
undervisningen. Fokus er på de 8 stegeråd for pandestegning, som underviseren har kopieret, evt. forstørret og
hængt op i madkundskabslokalet.
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Eleverne introduceres i to roller: Den ene elev steger kotelet af gris, og den anden elev tjekker og giver feedback
på stegeprocessen.
Undervejs i processen er underviseren særlig opmærksom på, at eleverne varmer fedtstoffet korrekt, før de lægger kødet på panden, stegning af kødet samt hvorledes flig-testen skal tages.
Underviseren er i dialog med eleverne om smagsvurderingen og vejleder i at finde ord, der kan beskrive smagsoplevelsen. Begge elever skal kunne beskrive, hvordan pandestegning udføres korrekt, hvilket er en del af den
efterfølgende evaluering.
2. gang: Ovnstegning
Undervisningen tager udgangspunkt i introduktionen til ovnstegning. Stegetermometer præsenteres for eleverne. Hvad er dette? Og hvad skal det bruges til? Ovnstegning - og dermed lektionens læringsmål præsenteres
for eleverne. Der henvises til læremidlets introduktion til ovnstegning.
Eleverne arbejder i grupper med tre-fire elever i hver og ovnsteger en skinkemignon og tilbereder tilbehøret
pastaskruer i tomat.
Eleverne skal vurdere resultatet af deres stegning med baggrund i erfaringen fra 1. lektion. Underviseren skal til
stadighed være opmærksom på at udvikle elevernes sprog om deres smagsoplevelse.
Underviseren sammenfatter og konkluderer sammen med eleverne i forhold til, hvad eleverne har lært om
pande- og ovnstegning.

Temaark
KØD OG SMAG
Eleverne skal gennem arbejdet med temaark Kød og Smag få kendskab til, hvad der har betydning for kødets
spisekvalitet.
Hvad betyder valg af fedtstof til stegning? Hvad skal der til, for at man siger ”uhm” til sin kødret, og hvilke
grundsmage opleves, når kød er en del af måltidet? Disse spørgsmål kan eleverne undersøge gennem temaarkenes praktiske, konkrete og reflekterende opgaver.
Planlægning – Fælles Mål
I forhold til Fælles Mål for madkundskab kan arbejdet med temaark Kød og smag begrundes i:

Kompetenceområder

Fødevarebevidsthed
Madlavning

Færdigheds- og vidensområde
med mål

Råvarekendskab fase 1 og 2:
Eleven kan redegøre for almindelige råvarers smag og
anvendelse
Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse
Madlavningens mål og struktur fase 2:
Eleven kan udvikle opskrifter
Eleven har viden om mål og struktur i opskrifter
Grundmetoder og madteknik fase 1:
Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning
Smag og tilsmagning fase 1:
Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens
og aroma
Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aroma

Underviseren vælger læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evalueringsmetode ud fra den aktuelle elevgruppes forudsætninger og progression i undervisningen.
Læringsmål
• At eleverne kan beskrive, hvad kød er og kan forklare, hvad kød består af.
• At eleverne kan vurdere, hvilken betydning valg af fedtstof har for stegt køds smag.
• At eleverne kan give eksempler på, hvad spisekvalitet er.
• At eleverne kan kende de 5 grundsmage og forklare deres betydning for en rets smagsoplevelse.
• At eleverne kan udvikle opskrifter til en wrap med kødfyld.
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Undervisningsaktiviteter med temaark Kød og smag
Arbejdet med emnet kan tilrettelægges over tre gange: 1. Kød og spisekvalitet, 2. Kød og grundsmagene
og 3. Wrap med smag.
1. gang: Kød og spisekvalitet
Læreren præsenterer eleverne for ferske stykker kød – fx en kotelet af filet med fedtkant og en nakkekotelet af
gris. Fedtmarmorering, fedtkanter og kødstruktur forklares. Eleverne skal se og dufte til ferskt kød og sætte ord
på deres sanseoplevelse. Se den undersøgende opgave i temaark Kød og smag.
Begrebet spisekvalitet drøftes – og de faktorer, der har indflydelse på dette, sættes i spil i forhold til elevernes
opfattelse af deres beskrivelse af en smagsoplevelse med kød.
Eleverne skal arbejde praktisk med afsnittet Fedtstof, stegning og smag. Har valg af fedtstof betydning for det
stegte køds udseende, mørhed og smag?
Eleverne arbejder sammen i mindre grupper om stegningen. De vælger selv, hvilket fedtstof de vil stege i. Alle tre
typer fedtstoffer skal være repræsenteret.
Eleverne smager kødtern, der er stegt i henholdsvis smør, margarine og olie og noterer deres smagsoplevelse i
skemaet. Eleverne skal argumentere for deres vurdering og evt. fremtidige valg af fedtstof ved stegning.
Underviseren sørger for, at der bliver sammenfattet og konkluderet på dagens emne.
2. gang: Kød og grundsmagene
Hvad var det, vi arbejdede med i sidste madkundskabslektion? Underviseren sammenfatter i dialog med eleverne deres læring om stegning fra sidste lektion. Hvilket fedtstof var det du/I foretrak – og hvorfor? Fokus er på
spisekvalitet og smag.
Dagens læringsmål præsenteres. Ud fra det smagsmæssige element, formidler eller repeterer underviseren,
hvilke grundsmage mennesket opfatter i mund og mundhule. Grundsmagene: Sødt, surt, salt, bittert og umami
samt eksempler på grundsmage findes i dialog med eleverne.
Eleverne skal tilberede to retter med schnitzel af gris samt tilbehør, hvor de skal analysere sig frem til, hvilke
grundsmage retterne indeholder. Opmærksomheden er også hele tiden på korrekt stegning. Måske hænger plakaten med de 8 stegeråd i madkundskabslokalet?
Eleverne arbejder sammen to og to om stegning af en kotelet af gris samt tilbehør – og dermed udgør fire elever
en gruppe, hvor de to slags tilbehør bliver præsenteret og smagt.
Hvis underviseren skønner, at retterne skal være en del af et måltid, kan eleverne fx koge ris, eller flutes kan indgå
som tilbehør. Tilbehøret indgår i smagsvurderingen af retten. Det kan også diskuteres, hvilke andre frugter eller
grøntsager der kan vælges til schnitzlen ud fra et smagsperspektiv.
Eleverne skal efterfølgende forberede næste lektion: Wrap med smag på baggrund af dagens analyser og vurderinger.
To og to sammensætter eleverne deres egen wrap, og eleverne skriver råvarerne ind i skemaet sammen med
en vurdering/gæt af råvarens grundsmag. Underviseren vejleder eleverne i, hvor meget af hver råvare, der skal
bruges til wrappen.

Underviseren sætter rammen for elevernes valg. Fx
1 slags kød
3 forskellige grøntsager og frugter
Eleverne udarbejder indkøbsliste og en kort opskrift ud fra opskriften på wrap i materialet, så de kan tilberede
deres helt egen wrap i næste madkundskabslektion.
3. gang: Wrap med smag
Eleverne tilbereder to og to deres wrap, mens den udarbejdede opskrift fra sidste madkundskabslektion justeres
i digital form – på skrift, i lyd, billede eller en kombination af metoderne. Eleverne kan udveksle opskrifter digitalt.
Eleverne præsenterer deres wrap for hinanden og fortæller, hvilke grundsmage wrappen smager mest af – og
hvorfor de har valgt netop de råvarer til deres wrap, som de har. Hvordan ser smagsoplevelsen ud i forhold til det
skema, eleverne udfyldte i sidste madkundskabslektion, hvor de valgte råvarer?
Underviseren evaluerer sammen med eleverne: I hvilken grad er læringsmålene for arbejdet med temaet: Kød
og smag nået?

Temaark
KØD OG HYGIEJNE
I arbejdet med emnet kød og hygiejne skal eleverne lære, hvad god køkkenhygiejne er, når de tilbereder kød. Eleverne skal kende de 3 hygiejneråd: Varm op, køl af og undgå at sprede bakterier og have erfaringer med, hvordan
de virker i praksis.
Ved stegning af en hakkebøf i hygiejnisk perspektiv skal eleverne undersøge, hvornår hakkebøffen er korrekt
stegt, det vil sige saftig og gennemstegt – gennemstegt, så der er sikkerhed for, at eventuelle bakterier fra kødets
overflade er dræbt.
Planlægning – Fælles Mål
I forhold til Fælles Mål for madkundskab kan arbejdet med temaark Kød og hygiejne begrundes i:

Kompetenceområder

Mad og Sundhed
Madlavning

Færdigheds- og vidensområde
med mål

Hygiejne fase 1 og 2:
Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i
madlavning
Eleven har viden om hygiejne-, opbevarings- og
konserveringsprincipper
Eleven kan vurdere mads holdbarhed
Eleven har viden om mikroorganismer
Madlavningens mål og struktur fase 2:
Eleven kan udvikle opskrifter
Eleven har viden om mål og struktur i opskrifter
Grundmetoder og madteknik fase 1:
Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning
Smag og tilsmagning fase 1:
Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens
og aroma
Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aroma

Underviseren vælger læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evalueringsmetode ud fra den aktuelle elevgruppes forudsætninger og progression i undervisningen.
Læringsmål
• At eleverne kan fortælle om køds holdbarhed og korrekte opbevaring.
• At eleverne kan vurdere, hvornår en hakkebøf er gennemstegt og ikke tør.
• At eleverne kan forklare de tre hygiejnebudskaber: Varm op, køl af og undgå at sprede
bakterier og kan anvende dem i praksis, når kød er en del af madlavningen.
• At eleverne kan eksperimentere med og udveksle opskrifter på hakkebøf med forskelligt
tilbehør.
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Undervisningsaktiviteter med temaark Kød og hygiejne
Emnet Kød og hygiejne er temaet over to gange i madkundskab.
1. gang: Køkkenhygiejne
Underviseren har sørget for at have en lille steg, en kotelet, kød i tern og hakket kød
med til demonstration af, hvor bakterier kan være i kød. Alternativt kan temaarkets illustrationer understøtte
formidlingen.
Eleverne skal have indsigt i:
• Køds opbevaring og holdbarhed
• At helt kød bliver udskåret i mindre stykker, i tern og hakket – og hvilken betydning det har i hygiejneperspektiv.
Dialogen fører over til formidling af de tre køkkenhygiejneregler:
1. Varm op
2. Køl af
3. Undgå at sprede bakterier
Eleverne kender måske dele af budskaberne, idet disse ofte er dele af mediebilledet. Eleverne kan forholdsvis
hurtigt læse den korte tekst på temaarket, og samtalen kan underbygges af arkets illustrationer samt med placering af grøntsager og ferskt kød på to forskellige skærebrætter.
Dagens praktiske arbejde er stegning af en hakkebøf – hakkedrengen. Inden det praktiske arbejde relateres til de
tre hygiejneregler.
Eleverne skal lære at vurdere, hvornår en hakkebøf er gennemstegt. Eleverne arbejder sammen to og to om
stegningen og vurderingen, som de skriver ind i skemaet.
Underviseren hjælper eleverne i vurderingen. Eleverne diskuterer deres resultater. Underviseren leder samtalen
og taler med eleverne om, hvorfor de stegte bøffer måske ikke skulle have lige lang tid. Flg. spørgsmål kan indgå
i samtalen:
• Hvornår er bøffen tilstrækkelig brun?
• Hvorfor må bøffen ikke være lyserød indeni?
• Hvordan skal en stegt hakkebøf opbevares?
Afslutningsvis drøfter eleverne parvis, i hvor høj grad de hver især har nået læringsmålene for lektionen.

2. gang: Eksperimenter med hakkedrengen
Underviseren har lagt tre skærebrætter frem: et til grøntsager, et til råt kød og et til stegt kød. Dagens lektion indledes med spørgsmål til eleverne om, hvad de tre skærebrætter har med stegning af kød at gøre?
De tre køkkenhygiejneregler repeteres, og erfaringerne med stegning af hakket kød fra sidste lektion inddrages.
Hvordan kan I se, at en hakkebøf er gennemstegt?
Læringsmålene for lektionens præsenteres, hvorefter dagens opgave: Eksperimenter med hakkedrengen gennemgås.
Eleverne anvender basisarket: Hakkebøf til stegning af hakkebøffen.
Underviseren anviser rammen for valg af tilbehør for eleverne.
Fokus er på:
• 3. køkkenhygiejneregel: Undgå at sprede bakterier og dermed på, at eleverne bruger rene skærebrætter i
processen.
• Korrekt stegning af hakkebøf.
• Eksperimenter og anretning.
Eleverne præsenterer deres hakkebøffer for hinanden og forklarer, hvad de har lagt vægt på i stegning af bøffen
og valg af tilbehør samt navn til deres hakkebøf. Ved præsentationen kon-kluderer underviseren i samtale med
eleverne, hvor langt de hver især er nået i forhold til de opstillede læringsmål.
Eleverne opfordres til at tage digitale billeder af deres retter med hakkebøf – deres hakke-dreng/hakketøs/hakkefætter. Billederne kan vises digitalt eller printes ud og udstilles på sko-lebiblioteket, så eleverne får mulighed for
at formidle deres viden om stegning og hygiejne.

Temaark
SUND MED KØD
Gennem arbejdet med temaet Sund med kød skal eleverne lære, at kød er en vigtig del af vores mad, da kød
indeholder mange af de næringsstoffer, som kroppen har brug for. Nationale budskaber og mærkninger i forhold
til at vælge magert kød indgår i temaet, da de kan støtte eleverne i deres konkrete handlinger ved valg af kød.
Eleverne opfordres til at eksperimentere med at udvikle retter med kød og grøntsager, så de erfarer, at det er
enkelt at tilberede sunde og velsmagende retter med magert kød.
Planlægning - Fælles Mål
I forhold til Fælles Mål for madkundskab kan arbejdet med temaark Sund med kød begrundes i:

Kompetenceområder

Mad og sundhed
Fødevarebevidsthed
Madlavning

Færdigheds- og vidensområde
med mål

Sundhedsbevidsthed fase 1:
Eleven kan omsætte viden om sund mad i madlavning
Eleven har viden om sund mad og madlavning
Ernæring og energibehov fase 1:
Eleven kan redegøre for energibehov og ernæring i forhold til
egen sundhed, herunder med digital kostberegning
Eleven har viden om ernæringsfaktorer og energibehov
Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger fase 1:
Eleven kan aflæse madvaredeklarationer og fødevaremærkninger
Eleven har viden om fagord og begreber og maddeklarationers og mærkningsordningers formål og struktur
Madlavningens mål og struktur fase 2:
Eleven kan udvikle opskrifter
Eleven har viden om mål og struktur i opskrifter

Underviseren vælger læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evalueringsmetode ud fra den aktuelle elevgruppes forudsætninger og progression i undervisningen.
Læringsmål
• At eleverne kan redegøre for køds betydning i en sund og varieret kost.
• At eleverne kan forklare den officielle anbefaling om at vælge magre kødprodukter.
• At eleverne kan gøre rede for nøglehulsmærket i forhold til kød.
• At eleverne kan forklare, hvordan en ret med kød kan blive ”super sund”.
• At eleverne kan eksperimentere med grøntsager i retter med magert kød.
• At eleverne kan vurdere sundhedsværdien i retter med kød ved at anvende kostanbefalinger og digitale
beregninger.
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Undervisningsaktiviteter med temaark Sund med kød
Sund med kød er temaet i madkundskab over tre gange.
1. gang: Sund med kød
Læringsmålene for forløbet og dagens lektion præsenteres for eleverne. Med udgangspunkt i det officielle kostråd: Vælg magert kød og kødpålæg samtaler underviseren med eleverne om køds betydning i en varieret og sund
kost. Der er mange eksempler på magert kød, som eleverne kender fra deres hverdag – både pålægsvarer og retter med såvel oksekød som kød fra gris. Nøglehulsmærket på kød angiver, at kødet eller kødproduktet indeholder
mindre end 10 g fedt pr. 100 g kød.
Samtal med eleverne, og få forslag frem på retter med kød. Hvilke retter indeholder magert kød? Hvilke typer kød
er magert kød? Kender eleverne nøglehulsmærket fra kødprodukter i supermarkedet?
Hvad betyder fedtet for sundheden og kødets smag? Gør opmærksom på, at evt. fedtkanter kan skæres væk inden tilberedningen. Det er en myte, at fedtkanten giver mere smag eller øger kødets saftighed. Fedtmarmorering
har derimod betydning for kødets spisekvalitet.
Samtal med eleverne om punkterne i Spis sundt med kød, og relater punkterne til det kød, der skal bruges i dagens lektion: Schnitzel af gris.
Se på kødpakken sammen med eleverne. Er der et nøglehulsmærke? Hvordan ser kødet ud? Hvad fortæller, at
schnitzel af gris er magert kød?
Kød og masser af grønt er ingredienserne i en wok. Eleverne arbejder i grupper og tilbereder en wokret med
strimler af schnitzel af gris og grøntsager, eleverne selv vælger. Underviseren har defineret den ramme, som eleverne vælger grøntsagerne ud fra.
Eleverne præsenterer efterfølgende deres wokretter for hinanden og vurderer deres wokret ud fra punkterne i:
Spis sundt med kød. Underviseren leder dialogen og hjælper eleverne med at konkludere på spørgsmålet: Hvad
er det, der gør wokretterne sunde? Valg af tilbehør drøftes i et sundhedsperspektiv. I dialogen sørger underviseren for, at det bliver tydeligt for eleverne, hvad de har lært i dagens lektion.

Temaark
SUND MED KØD
2. gang: Gør en ret med kød super sund
Lektionen indledes med en repetition af sidste lektions fokusering på Spis sundt med kød. Hvad var det, der
gjorde, at wokretterne er sunde? Dagens læringsmål præsenteres.
I denne lektion skal eleverne tilegne sig viden og færdigheder med ”at ernæringsforbedre” frikadeller – gør en ret
med kød super sund. Hvad betyder det for frikadellers sundhedsværdi at tilsætte grøntsager i frikadellefarsen?
Og hvad betyder det for smagen og konsistensen? Læringsmålet skal være tydeligt for eleverne.
Underviseren inddeler klassen i grupper, som arbejder med frikadeller tilsat forskellige grøntsager. Et hold elever
steger frikadeller uden fyld efter basisarket: Frikadeller. Eleverne præsenterer efterfølgende deres frikadeller på
en frikadellebuffet, smager de forskellige frikadeller og vurderer frikadellernes udseende og smag. Det drøftes
også, hvilket tilbehør der kan gøre frikadellerne endnu sundere. I dialogen indgår spørgsmålet om elevernes læring i forhold til læringsmålet om, hvordan en ret med kød kan gøres super sund.
3. gang: Salat med eller uden kød
I denne lektion skal eleverne arbejde med digital kostberegning og erfare, at energifordelingen kan give dem et
eksakt resultat på deres madindtag, som de kan bruge til at vurdere madens sundhedsværdi. Husk at energifordelingen i princippet bruges på vurderingen af alle måltider på en dag eller alle måltider på en uge. Læringsmålet
retter sig mod, at eleverne forstår, at kød bidrager til en sund kost, hvilket skal være tydeligt for eleverne.
Hvorledes er energifordelingen i de to salater i forhold til den anbefalede energifordeling?
Kan det konkluderes, at salaterne er sunde?
Hvad kan evt. gøre retterne endnu sundere?
Hvilken betydning har det at spise brød til salaten?
I arbejdet med Spicy salat vil det også være oplagt at inddrage hygiejnereglen: Undgå at sprede bakterier og
fokusere på brugen af forskellige skærebrætter til råt kød, rå grøntsager og stegt kød.

Eksempel på
undervisningsforløb
Basis- og temaark kan anvendes i forskellige undervisningsforløb, som tilgodeser de læringsmål og den progression, underviseren har skitseret i den enkelte klasses årsplan for madkundskabsundervisningen. Se forslag til anvendelse af basis- og temaark her i lærervejledningen, og sammensæt undervisningsforløbene på tværs af de
skitserede temaer.
Kød på panden er hurtig og sund mad er et eksempel på et undervisningsforløb i den obligatoriske undervisning.
Kød på panden er hurtig og sund mad
Undervisningsforløbet kan medvirke til, at eleverne får kendskab til, at pandestegning af mindre kødstykker er en
tilberedningsmetode, der giver velsmagende og mørt kød, som kan indgå i sunde retter, det kun tager kort tid at
tilberede.
Planlægning - Fælles Mål
I forhold til Fælles Mål for madkundskab kan undervisningsforløbet begrundes i:

Kompetenceområder

Mad og sundhed
Fødevarebevidsthed
Madlavning

Færdigheds- og vidensområde
med mål

Sundhedsbevidsthed fase 1:
Eleven kan omsætte viden om sund mad i madlavning
Eleven har viden om sund mad og madlavning
Ernæring og energibehov fase 1:
Eleven kan redegøre for energibehov og ernæring i forhold til
egen sundhed, herunder med digital kostberegning
Eleven har viden om ernæringsfaktorer og energibehov
Hygiejne fase 1:
Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i
madlavning
Eleven har viden om hygiejne-, opbevarings- og konserveringsprincipper
Madlavningens mål og struktur fase 2:
Eleven kan udvikle opskrifter
Eleven har viden om mål og struktur i opskrifter.
Grundmetoder og madteknik fase 1:
Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning
Smag og tilsmagning fase 1:

Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og
aroma
Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aroma
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Underviseren vælger færdigheds- og vidensmål, der omsættes til læringsmål til den aktuelle elevgruppe. Ud fra
læringsmålene planlægges undervisningsaktiviteter, tegn på læring og eva-lueringsmetode.
Læringsmål
• Eleverne kan pandestege grise- og oksekød korrekt.
• Eleverne kan håndtere grise- og oksekød hygiejnisk korrekt.
• Eleverne kan redegøre for kødets betydning i sund mad.
• Eleverne kan eksperimentere med retters sammensætning – i smags- og sundhedsperspektiv.
• Eleverne kan redegøre for, hvor lang tid/kort tid det kan tage at lave en ret – og hvad
begrebet hurtig og sund mad betyder i hverdagen.
Undervisningsforløbet strækker sig over tre gange á to lektioner. I hver lektion skal underviseren gøre læringsmålene tydelige for eleverne, og efter hver lektion skal der konkluderes i forhold til elevernes læringsudbytte.
1. gang: Kød på panden er let og hurtigt
Eleverne arbejder med:
Basisark 2, 3 og 4: Stegning af bøf, kotelet og schnitzel af gris
Temaark: Sund med kød: Spicy salat
Fokus er på korrekt stegning og den tid, det tager at fremstille en ret, hvor pandestegning af et mindre kødstykke
indgår.
Eleverne noterer starttidspunktet for madlavningsprocessen.
Eleverne arbejder i grupper med forskelligt slags kød, så alle tre slags kød/udskæringer bliver repræsenteret:
Bøf af oksetyksteg, kotelet og schnitzel af gris.
Når kødet er stegt, skæres det i tynde skiver og blandes i salaten.
Så snart retten er serveret, noteres tidspunktet, og tilberedningstiden udregnes.
Eleverne præsenterer salaterne for hinanden og drøfter:
• Hvor lang tid tog det at fremstille retten?
• Til hvilke måltider kan salaten serveres?
• Forslag til tilbehør til retten.
Eleverne smagsvurderer salaterne og diskuterer: Hvad betyder kødtypen for salatens udseende og smag?
Underviseren sørger for, at konklusionerne bliver tydelige og relaterer elevernes erfaringer til lektionens læringsmål.

2. gang: Sund med hurtig mad fra panden
Eleverne arbejder med opgaverne i
Temaark: Sund med kød: Kød og masser af grønt
Med udgangspunkt i elevernes erfaringer fra sidste lektion vælger eleverne, om de vil anvende oksekød eller kød
fra gris til den wokret, der er dagens praktiske arbejde. Hvis eleverne vælger oksekød, erstatter dette schnitzel fra
gris i opskriften på wok. Eleverne vælger tilbehør til retten og skal begrunde valget ud fra et sundhedsperspektiv.
Diskuter:
• Hvor lang tid tog det at fremstille retten?
• Vurder jeres rets sundhedsværdi ud fra de officielle kostråd.
• Lav en kostberegning på retten. Brug det digitale kostberegningsprogram, I plejer at
bruge.
• Sammenlign jeres retters energifordeling.
• Hvordan kan jeres wokret blive endnu sundere?
Underviseren sørger for, at elevernes resultater og vurderinger bliver synlige og sat til diskussion i klassen. Erfaringer og konklusioner tydeliggøres i forhold til lektionens læringsmål.
3. gang: Hakkedrengen
Eleverne arbejder med:
Basisark 1: Stegning af hakkebøf
Temaark: Kød og hygiejne: Eksperimenter med hakkedrengen
Fokus er på hakkebøffen som fastfood. Burger og sandwich er kendte fastfoodretter, som eleverne kender fra
burgerrestauranterne og cafebesøg. De er hurtige retter, som tilberedes og serveres på meget kort tid.
I det praktiske arbejde fokuseres på køkkenhygiejne, korrekt stegning og anretning. Sammenlign elevernes retter
med hakkebøf med de kendte fastfoodretter, fx burgeren.
Hvad betyder anretning og servering for oplevelse af smag og af måltidet?
Diskuter begrebet hurtig mad og begrebets betydning for livskvalitet.
Konkluder og evaluer i forhold til de opstillede læringsmål for hele undervisningsforløbet.

Links og litteratur
www.madkundskabsforum.dk
Her kan du finde du inspiration og materialer til din madkundskabsundervisning samt faglig opdatering i forhold
til faget.
www.voresmad.dk
Her kan du bl.a. finde informationsvideoer om stegning, ”børnevenlige” opskrifter, information og nyheder.
http://madkundskabsforum.dk/planlaegning/laeremidler/nye-kostraad
Her kan du finde informationer og pjecen om de officielle kostråd.
www.smagensdag.dk
Her kan du finde materiale til din undervisning i madkundskab, der fokuserer på elevernes smagsmæssige oplevelser i forhold til fødevarer i sæson
www.youtube.com
Her kan du finde filmklip om mad og madlavningsprocesser.
www.skoletube.com
Her kan du finde filmklip, som skoleelever og lærere har oploadet. Du og dine elever kan op-loade filmklip på
skoletube.
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