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Evaluering af projektet LOMA 
Et projekt, der integrerer tilberedning af sund skolemad i 
undervisningen i folkeskolen 

 

Med støtte fra Nordea-fonden videreudvikler og udbreder University College Lillebælt (UCL) en ind-

sats kaldet LOMA. LOMA søger at integrere tilberedning af sund skolemad i undervisningen i folke-

skolen. I LOMA-undervisningen deltager eleverne i planlægning, madlavning og servering af mad til 

resten af skolen. Eleverne arbejder med mad, måltider, teknikker og råvarer som en del af undervis-

ningen i flere forskellige fag og i et tæt samarbejde med lokale fødevareproducenter, som eleverne 

besøger.  

 

Nordea-fonden har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemføre en evaluering af LOMA’s 

forløb og virkning på fem skoler, der i en toårig periode har været involveret i projektet. Evalueringen 

beskriver skolernes arbejde med LOMA og peger på, hvad der hhv. hæmmer og fremmer, at LOMA 

fører til de ønskede resultater. 

 

Relevans, faglig kontekst og målgruppe 
Evalueringen viser, hvordan lærere, elever og skoleledere oplever arbejdet med LOMA, og hvilket ud-

bytte de vurderer, eleverne får af LOMA-undervisningen. Evalueringen viser også, hvilke forhold der 

undervejs kan hæmme og fremme, at LOMA fører til de ønskede resultater. Denne viden er relevant i 

forhold til det fremtidige arbejde med at udvikle og udbrede LOMA og eventuelt tilpasse indsatsen. 

Undersøgelsen peger på helt konkrete opmærksomhedspunkter, der kan anvendes i det videre ar-

bejde.  

 

Der er flere målgrupper for rapporten, som på hver deres måde kan bruge rapportens indsigter i, 

hvordan indsatsen forløber i praksis, og hvilke resultater indsatsen medfører. LOMA’s styregruppe 

kan bruge rapportens indsigter og opmærksomhedspunkter i deres fortsatte arbejde med at udvikle, 

udbrede og formidle projektet. På de deltagende skoler kan man have glæde af at reflektere over 

rapportens pointer i forhold til skolens eget arbejde med LOMA. På potentielle nye LOMA-skoler kan 

rapporten anvendes som udgangspunkt for at drøfte opmærksomhedspunkter i forhold til implemen-

teringen af LOMA. Endelig kan Nordea-fonden anvende rapportens resultater i forbindelse med for-

midling af LOMA og eventuelt videre arbejde med indsatsen.  

 

Resultater 
Både lærere, elever og skoleledelser oplever overordnet, at LOMA er et velfungerende projekt, der 

kan tilpasses den enkelte skole, og som primært skaber begejstring blandt de involverede, trods de 

udfordringer, som evalueringen også peger på, at der er forbundet med arbejdet med LOMA. Deres 

begejstring hænger sammen med, at de forskellige aktørgrupper oplever, at LOMA bidrager med 

mange positive elementer, og at eleverne får et konkret udbytte af LOMA-undervisningen.  

 

Elevernes udbytte af LOMA-undervisningen knytter sig til tre målsætninger, der er formuleret for 

LOMA som indsats. Den første målsætning handler om, at eleverne oplever motivation for den læn-

gere skoledag, og at deres læringsmuligheder dermed på sigt forbedres. I forhold til dette mål peger 

evalueringen på, at LOMA-undervisningen med sit fokus på at skabe anderledes læringsrum lykkes 

med at øge elevernes motivation. Det er især variationen, autenticiteten og de praktiske læringsople-

velser, der er med til at motivere eleverne, og som har potentiale til at forbedre deres læringsmulig-

heder, fremgår det af evalueringen.  
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Den anden målsætning handler om, at eleverne får viden og færdigheder til at træffe sunde valg og 

dermed på sigt får handlekompetencer til at træffe sunde valg både ernæringsmæssigt og miljømæs-

sigt. Her peger evalueringen på, at LOMA kan bidrage til at øge elevernes nysgerrighed, madmod og 

viden om sundhed. Det er dog endnu for tidligt at vurdere, hvorvidt LOMA eksplicit har forbedret ele-

vernes sundhedsrelaterede handlekompetencer, så de i praksis træffer sundere ernæringsmæssige 

og miljømæssige valg.  

 

Den tredje målsætning handler om, at relationerne mellem lærer og elev og mellem eleverne indbyr-

des forbedres, og at elevernes trivsel i skolen dermed på sigt øges. I forhold til denne målsætning vi-

ser evalueringen, at arbejdet med LOMA ifølge både lærere, elever og ledelser har en udpræget posi-

tiv virkning på relationerne. Dette tilskrives i høj grad det fælles måltid, mulighederne for at samar-

bejde på nye måder og de mange fælles oplevelser, LOMA tilbyder. Eleverne får derigennem mulig-

hed for at opleve sig selv, hinanden og deres lærere i nye faglige og sociale roller. Det mest markante 

udbytte af LOMA handler således om, at LOMA kan være med til at fremme positive relationer og 

fællesskaber på skolen.  

 

Om datagrundlaget 
Evalueringen er tilrettelagt som en virkningsevaluering. Dermed har rapporten ikke kun fokus på de 

endelige resultater, men i lige så høj grad på processen mod at nå resultaterne, dvs. på at identificere 

de forhold, der undervejs enten hæmmer eller fremmer indsatsen og dermed har betydning for, om 

LOMA virker efter hensigten. 

 

Rapporten er baseret på en kvalitativ undersøgelse på de fem skoler, som er involveret i LOMA. Data-

materialet består af interview med hhv. lærere, elever og skoleledelse på de fem skoler samt telefon-

interview med repræsentanter fra forvaltningen i de kommuner, skolerne er placeret i.  

 

Med dette datagrundlag er det muligt at beskrive de forskellige aktørgruppers oplevelse af LOMA og 

deres professionelle vurdering af udbyttet af LOMA-undervisningen samt at identificere de forhold, 

de peger på, som undervejs i processen har betydning for, hvordan indsatsen forløber. Datagrundla-

get giver derimod ikke mulighed for at sige noget om, hvorvidt eleverne faktisk spiser sundere, eller 

om de i praksis ændrer adfærd sundhedsmæssigt og bæredygtighedsmæssigt som følge af indsatsen. 

Trods dette giver evalueringen et godt udgangspunkt for at videreudvikle og udbrede LOMA som 

indsats.  

 


