
Potetprosjektet
- dyrk dine egne poteter (3.-4.trinn)



Oppbygning

Del 1: Vår

• Ta en potet– oppstart
• Da poteten kom til Norge

Del 2: Høst

• Fra potetferie til høstferie
• Mine erfaringer som potetbonde
• Presentasjon om poteten



Ta en potet – oppstart

• Legg potetene i vinduskarmen i 3-4 
uker for at de skal lysgro.

• Etter noen uker vil potetene ha fått
«groer». Dette er små røtter som
vokser ut av poteten.



Ta en potet – oppstart

Les «Mine poteter– steg for steg» og svar på spørsmålene.
• Hvorfor skal man lysgro potetene?
• Hva bør man tenke på når man skal sette potetene? 
• Noter ned noen punkter du mener at er viktig å tenke på når man 

skal dyrke poteter.

Diskuter i par.
• Hva menes med «bærekraftig matproduksjon»?
• Hva kan man gjøre for å at dyrkingen av poteter blir så bærekraftig 

som mulig?



Da poteten kom til Norge

Les «Da poteten kom til Norge» og svar på spørsmålene. 
• Hvorfor var mange skeptiske til poteten i starten?
• Hvorfor ville prester at nordmenn skulle spise potet?
• Hva gjorde prester for å få folk til å spise potet?
• Hvordan var det vanlig å bruke poteten før?

Diskuter i par.
• Hva hadde du tenkt om poteten om du aldri

hadde sett den før? Ville du vært skeptisk? 
• Hvor viktig er poteten for ditt kosthold?



Da poteten kom til Norge

Gå inn på https://www.kulturminnesok.no/ og skriv inn ordet 
«potet» i søkefeltet. Zoom inn på din kommune.
• Finnes det noen kulturminner i deres nærområde som har noe 

med potet å gjøre?
• Hvorfor tror dere at det er/ikke er mange kulturminner om potet i 

deres nærområde?
• Se på oversikten over hele landet. Hva forteller det oss at det 

finnes så mange kulturminner om potet i Norge?

https://www.kulturminnesok.no/


Fra potetferie til høstferie

Les «Fra potetferie til høstferie» og svar på 
spørsmålene.
• Hva var arbeidsoppgavene til barna?
• Hvorfor hjalp barn til med å plukke poteter?
• Hvorfor sluttet barn å hjelpe til med potetplukkingen?

Diskuter spørsmålene.
• Hvordan har teknologien endret hvordan vi høster poteter?
• Kunne du tenkt deg å bruke høstferien til å plukke poteter?



Mine erfaringer som potetbonde

Skriv et refleksjonsnotat hvor du tar utgangspunkt i 
spørsmålene under.
• Hvordan har du opplevd Potetprosjektet? Var det noe som var 

vanskelig, spennende eller gøy?
• Gikk alt etter planen, eller burde dere ha gjort noe annerledes?
• Hva har dere gjort for å gjøre potetdyrkingen så bærekraftig 

som mulig?



Presentasjon av poteten

Lag en plakat om poteten. Plakaten skal 
inneholde:
• Bilder av settepotetene, potetplanten, høsting 

og de ferdige potetene.
• Informasjon om hvordan man kan dyrke 

poteter på en bærekraftig måte.
• Informasjon om potetens historie.
• Informasjon om næringsinnholdet til poteten.
• Forslag til minst én oppskrift med potet.


