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Underviser du om eller gjennom fag? I ny overordnet del 
står det at elever som lærer om og gjennom skapende 
virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike 
måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål (1.4). 
Dette nummeret handler om hvordan elever og studen-
ter kan lære gjennom selv å delta aktivt i undervisnin-
gen, ikke bare ved å lytte til en lærer som snakker om et 
tema.

Mange forbinder entreprenørskap i skolen med å drive 
elev- eller ungdomsbedrift, men det er mye mer enn det. 
Pedagogisk entreprenørskap er en læringsstrategi som 
består av flere undervisningsmetoder som fokuserer på 
elevaktivitet, kreativitet, tverrfaglighet, samarbeid med 
lokalt arbeidsliv og verdiskaping. Strategiplanen defi-
nerer entreprenørskap som «en dynamisk og sosial pro-
sess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer 
muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer 
til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, 
kulturell eller økonomisk sammenheng.»  
(Strategiplanen, 2006, s.4).

Ragnhild Tønnesøl ved Fjære ungdomsskole i Grimstad 
forteller hvordan hun bruker elevbedrift som metode 
i spesialundervisningen. Elevene lager mat, mens de 
lærer matematikk. De jobber med grunnleggende fer-
digheter, samtidig som de når kompetansemål i fag og 
får økt selvbilde og ser sammenheng mellom fagene. Ida 
Ulrikke Valand og Tormod Bjørkkjær fra Universitetet 
i Agder (UiA) skriver om hvordan UiA bruker entrepre-
nørielle metoder som dialogkafé, studentbedrift og inno-
vasjonscamp. De trekker spesielt fram verdien av å sette 
sammen gode team, noe som er like viktig i praktisk 
undervisning på et skolekjøkken som i en skolebedrift.

I juni var lærerutdannere i mat og helse i Norden samlet 
til seminar i Hellas med tema Fra antikkens kjøkken til 
mat og helse, og Ingebjørg Aarek og Anne S. Ask beskri-
ver innholdet i seminaret og betydningen av samarbeid 
i faget. Du finner et intervju med et nytt medlem i land-
slaget, Helle Pettersen og du kan lese om Fiskesprell 
med fokus på entreprenørskap, lederens spalte og mye 
mer. 

En stor takk til alle som har bidratt i høstens nummer! 
I 1/2018 er tema Bærekraft. Ta gjerne kontakt hvis du 
har tanker om relevant stoff.
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Nytt fra Landslaget  
LMHS HØSTEN 2017

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunn-
opplæringen ble vedtatt av regjeringen 1. septem-
ber i år og skal erstatte generell del i Kunnskaps-
løftet. Den består av opplæringens verdigrunnlag, 
prinsipper for læring, utvikling og danning og 
prinsipper for skolens praksis.

Ble LMHS hørt?
Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) 
deltok, sammen med veldig mange andre, i  
hør ings runden til overordnet del. Vi valgte å foku-
sere på sentrale punkter som betydningen av prak-
tisk og estetisk opplæring og skrev videre at vi 
savnet formuleringer om skolens ansvar for sam-
arbeid med foresatte, og formuleringer om hjem og 
familie. Formålsparagrafens innledende setning:  
[…] i samarbeid og forståing med heimen […] burde 
utdypes og forankres i teksten.

Styret og tillitsvalgte i lokallagene brukte mye tid 
på å lese forslaget, drøfte det og utforme hørings-
svar. Vi savnet at de praktiske og estetiske fagene 
ble løftet fram, ble sidestilt og likebehandlet med 
de øvrige grunnskolefagene når det gjelder betyd-
ning og prioritering. Så er spørsmålet: Ble vi hørt? 
I skrivende stund har jeg ikke svaret.

Overordnet del er førende for læreplanarbeidet 
som nå er i gang. Utdanningsdirektoratet har 
satt ned 15 kjerneelementgrupper i ulike fag, og 
Karen Lassen fra Høgskolen i Sørøst-Norge leder 
gruppa i mat og helse. Arbeidet de legger fram vil 
danne grunnlaget for ny læreplan i mat og helse. 
Utdannings direktoratet har lagt opp til en åpen 
prosess der de ulike faggruppene blogger og legger 
ut sine utkast til kjerneelementer kontinuerlig. 
Hvis du går inn på udir.no og søker på «kjerne-
elementer», kan du lese hvem som er med i de 
ulike faggruppene og følge med på deres arbeid. 
Du kan komme med innspill underveis og se hvor-
dan utkastene endrer seg i tråd med innspillene. 
Endelig forslag skal være klart 15. desember i år. 
Deretter setter Utdanningsdirektoratet ned lære-
plangrupper i alle fag.

Erfaringer med LK06
Gro Blomgren etterspør i Facebook-gruppa  
til LMHS stoff om mat og helse på 1.–4. trinn.  
Hun etterlyser læremidler, planer og opplegg 
for 1.–4. trinn. Det er et helt berettiget spørs-
mål! LMHS ønsker også å vite om skolene/kom-
munene har lokale årsplaner for mat og helse på 

1.–4. trinn? Jeg oppfordrer alle og spesielt barne-
trinnslærere; Dann nettverksgrupper i egen kom-
mune, meld dere inn i Landslaget og bli aktive i 
lokallaget!

Tidsskrift nr 2/2014 av «Mat og helse i skolen» 
hadde 1.–4. trinn som hovedtema. Mat og helse-
lærer (og matskribent) Eva Sørlie var forfatter  
av artikkelen «Mat- og helsefaget på 4. trinn».  
Jeg anbefaler også at dere ber rektor om å melde 
skolen inn i LMHS. Da får skolen tilsendt tids-
skriftene – som kan ligge i lærerbiblioteket til 
nytte og inspirasjon for alle som underviser i  
mat og helse.

Når det gjelder elevenes rett til opplæring i mat  
og helse fra 1.–4. trinn, har LMHS bedt nasjonale 
skolemyndigheter, forlag, Opplysningskontoret for 
egg og kjøtt med flere om å utvikle læremidler for 
de 12 kompetansemålene for 1.–4. trinn. Ingen 
har så langt tatt ansvar. Landslaget har også bedt 
nasjonale myndigheter om dokumentasjon på hvor-
dan skolene bruker de 40 timene som læreplanen 
forutsetter skal brukes på 1.–4. trinn. Dette er 
ikke gjort, og jeg er redd at de ikke ønsker å få kor-
rekte fakta her. Vår oppfatning er at mange skoler 
dessverre har neglisjert læreplanen for 1.–4. trinn. 
Stadig flere skoler samler nå timene og time-
planlegger dem på 4. trinn. Det bidrar til større 
læringsutbytte for elevene.

Landsmøte i 2018
LMHS skal ha landsmøte våren 2018. Det blir 
mest sannsynlig i mars, og Oslonært. Vi har  
forespurt om et samarbeid med IFHE-Norge,  
ved liason Oddhild Bergsli. Vi ønsker å ha en  
felles markering av Home Economics Day (egentlig 
21. mars hvert år). Tema for 2018 blir publisert på 
www.ifhe.org. LMHS ønsker et konstruktivt sam-
arbeid med IFHE-Norge og Høgskolen i Oslo og 
Akershus og håper at vi kan invitere til landsmøte 
2018 på campus Kjeller – i mars.

Beste hilsen 

Inger Lise Fevang Jensen
Leder i Landslaget for  
mat og helse i skolen

Foto: Haakon Berg Jen
sen
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ALDRI HAR BEGREPET «learning 
by doing» passet så godt som i 
arbeid med entreprenørskapsbe-
drifter. Tittelen er et sitat fra en 
tidligere mat og helse-student ved 
Universitetet i Agder (UiA) som 
oppsummerte et semester med 
studentbedrift (Aarek & Ask, 
2012). I  denne artikkelen vil vi 
kort presentere hvordan vi arbei-
der med entreprenørskap på UiA, 
hvordan man kan danne gode 
grupper samt studenters erfaring 
med å drive studentbedrift.

Hvorfor entreprenørskap?
Dagens samfunn er i rask end-
ring, og preges i tillegg av en 
stadig økende globalisering. Dette 
stiller store krav til oss mennes-
ker. Vi må kunne tilpasse oss nye 
forutsetninger, og vi må kunne 
samhandle med mennesker fra 
ulike kulturer. Skolens oppgave 
er å forberede elevene til mor-
gendagens utfordringer, og en 
god måte å gjøre dette på er å ta 
i bruk entreprenørskap i utdan-
ningen (Kunnskapsdepartemen-
tet, 2006; 2009). Entreprenørskap 
som skapende prosess, fra idé til 
ferdig produkt, hører med i hoved-
området mat og forbruk i lærepla-
nen for skolefaget mat og helse 

(Utdanningsdirektoratet, 
2006, s. 3). Entreprenør-

skap kan også styrke 
mat og helse-faget 

på andre områ-
der, for eksem-

pel gjennom 
tverrfaglig-
het.

På Institutt for folkehelse, idrett 
og ernæring ved UiA bruker vi 
entreprenørskap og studentbedrif-
ter som læringsstrategi for både 
bachelorstudenter i ernæring og 
for lærerstudenter som fordyper 
seg i mat og helse. Målet er at stu-
dentene skal lære om faget sitt på 
en praktisk og tverrfaglig måte, 
og samtidig få verdifull erfaring 
med gruppeprosesser og samar-
beid. Samhandling med andre 
er viktig på alle områder i livet, 
enten det er i skolesammenheng, 
med venner, på hjemmebane eller 
i fremtidig arbeidsliv. Studen-
tene skal også lære nye måter å 
arbeide på, de lærer om seg selv 
og de får kjennskap til arbeidsli-
vet. En av studentbedriftene fra 
våren 2017 har faktisk gått så bra 
at de har valgt å fortsette produk-
sjon og drift etter eksamen, når 
bedriftene normalt sett avvikles. 
Studentene traff et marked, og 
samarbeidet fungerer bra. Noe 
av årsaken til at samarbeidet er 
så godt, kan være at de fire stu-
dentene i denne bedriften utfyller 
hverandre.

Roller og teamarbeid
Såkalte «vennegrupper» er vanlig 
både i skolen og i høyere utdan-
ning, men ordtaket «like barn 
leker best» stemmer ikke nødven-
digvis alltid. Hvis du samarbeider 
i et team, for eksempel med en kol-
lega, kan du i mange tilfeller opp-
leve en synergieffekt, der summen 

Du gjør det,  
du lærer ikke bare om det

Hjemmehjelpen SB fikk solgt boka med 
matvarebaserte tips i bokhandelen på UiA!
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Phoenix Energy SB selger 
energikuler blant annet i 
kantina på UiA, og har valgt 
å fortsette bedriften etter 
eksamen!

Ida Ulrikke Valand
Universitetslektor,  
Universitetet i Agder, 
Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

Tormod Bjørkkjær
Førsteamanuensis,  
Høgskolen på Vestlandet, avd. 
Bergen (tidligere UiA), 
Seksjon for mat og helse

av begges bidrag blir større enn 
når dere jobber hver for dere. En 
definisjon på et team er «[...] et 
arbeidsfellesskap der medlem-
mer med ulik kompetanse arbei-
der mot felles mål og er innbyrdes 
avhengige av hverandres innsats 
for å nå målet» (Aase, 2014, s. 
102-103). I ulike team er det ulike  
oppgaver som må fylles, som 
eksempelvis kontakt lærer, øko no  -
mi    ansvarlig, personalansvarlig, 
markeds ansvarlig og så videre. 
Både i arbeidslivet og i skolen er 
det viktig med en god teamsam-
mensetning. Ulike personligheter 
eller typer kan utfylle ulike roller 
i et team, som kan være positivt 
for et godt sam arbeid.

Vi tar her utgangspunkt i Adizes’ 
(1976) fire «erketypiske» roller 
som brukes i entreprenørskaps-
undervisningen ved UiA. Dette 
er en forenklet modell for ulike 
roller i teamarbeid, og her følger 
noen generelle, men ikke uttøm-

mende beskrivelser av de fire rol-
lene i team:

1) Integratoren har fokus på at 
samarbeidet fungerer godt 
på et medmenneskelig plan 
i gruppen eller teamet. Han 
eller hun kommuniserer godt, 
er opptatt av å skape en hyg-
gelig stemning, vil høre den 
enkeltes mening, men kan 
være noe konfliktsky. Vi våger 
oss til å definere en typisk 
lærer som en integrator, selv 
om dette ikke alltid stemmer.

2) Administratoren er analy-
tisk, liker planlegging, orden 
og kontroll. Vedkommende er 
nøyaktig, gjerne økonomian-
svarlig, liker tall og rutiner, 
men kan glemme å involvere 
andre mennesker. 

3) Produsenten er resultatori-
entert, tydelig, besluttsom og 
opptatt av handling, men kan 
glemme god opplæring før 

handling. Dette kan være en 
typisk leder.

4) Entreprenøren er kreativ, 
entusiastisk, fleksibel, løs-
nings- og handlingsfokusert, 
men kan være noe urealistisk 
i sine ideer og løsninger.

Som beskrevet over har hver rolle 
noen positive sider, men også noen 
negative sider. Et menneske har 
vanligvis noen sterke og noen 
svake sider ved personligheten 
sin. Det er vanlig for et menneske å 
inneha eller innta én eller to domi-
nerende av de fire rollene nevnt 
over, og ikke alltid elementer av 
alle fire rollene. Dersom en rolle 
«mangler» i et team, kan det hende 
at noen inntar en rolle de normalt 
sett ikke identifiserer seg med.

Hvordan danne  
gode grupper?
Det er mange måter å danne grup-
per på. Man kan gjøre det helt til-

Foto: Phoenix Energy SB
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feldig som når man teller 1, 2, 3, 
4 og så videre – for å dele tilfeldig 
inn i fire grupper etter hvordan 
elevene står eller sitter. Det er 
også mulig å dele inn alfabetisk 
etter navn, etter når man er født, 
høyde, skostørrelse og lignende.

På entreprenørskapsemnene våre 
ved UiA lar vi studentene få velge 
tema, forretningsidé og «kolleger» 
selv, men vi oppfordrer dem til å 
ha Adizes’ (1976) fire roller i bak-
hodet når gruppene skal dannes. 
I oppstartsfasen får de også jobbe 
med ulike praktiske oppgaver i 
forskjellige grupper. Det er viktig 
at de blir litt kjent med hverandre, 
og med seg selv, slik at de kan se 
hvilke styrker og svakheter den 
enkelte har. En gruppe hvor del-
takerne utfyller hverandre vil ofte 
fungere best. Men hvordan får vi 
dette til i praksis?

For både ernærings- og lærer-
studentene starter entreprenør-
skapsemnet med en innovasjons-
camp som arrangeres i samarbeid 
med Ungt Entreprenør skap 
(www.ue.no). Her skal studen-
tene bli kjent med hverandre, 
men hovedfokus for innovasjons-
camp er at studentene skal møte 
aktører fra lokalt næringsliv og 
få arbeide med én eller flere av 
arbeids livets reelle utfordringer. 
Aktørene som inviteres kommer 
med et oppdrag som studentene i 
løpet av dagen skal finne en løs-
ning på, for eksempel hvordan 
man kan promotere et nytt mat-
konsept i Dyreparken, slik tilfel-
let var i januar 2017. Her jobber 
studentene i tilfeldige grupper, og 
noen dager senere skal de reflek-
tere over gruppeprosessen på en 
dialogkafé. 

Etter dialogkaféen har de prak-
tisk kjøkkenundervisning hvor 
de lærer om eksperimentell mat-
laging og systematisk produktut-
vikling, samt en dag med kreative 
øvelser for å få i gang idémyldrin-
gen omkring mulige forretningsi-
deer. Gjennom denne oppstartsfa-
sen tar vi sikte på at studentene 
skal lære seg selv og medstuden-
tene å kjenne, slik at de kan danne 
velfungerende studentbedrifter. 
Målet er også at alle får god tilhø-
righet til forretningsideen og kan 
jobbe med noe de synes er spen-
nende og motiverende. Etter disse 
første ukene av semesteret starter 
den viktigste jobben; nemlig selve 
arbeidet med studentbedriftene. 
Faglærer fungerer som en veileder 
for studentene, og en kontaktper-
son ved Ungt Entreprenørskaps 
lokale kontor er en viktig ressurs 
for både studenter og faglærer.

Dette er én av mange måter å 
drive entreprenørskap på, som 
også kan overføres til undervis-
ningssituasjonen i grunnskolen. 
Ungt Entreprenørskap er en ver-
difull samarbeidspartner som til-
rettelegger for ulike programmer 
som er tilpasset ulike alderstrinn, 
for eksempel elevbedrift, ung-
domsbedrift og studentbedrift.

Læringsprosess  
og erfaringer
I forbindelse med egen videreut-
danning i entreprenørskap inter-
vjuet vi våren 2017 studentbedrif-
ter drevet av ernærings- og mat og 
helse-studentene ved UiA. Foku-
set var på samarbeid og de fire rol-
lene (Adizes, 1976), samtidig som 
vi undersøkte hvilke erfaringer 
de hadde gjort seg i arbeidet med 
bedriften. Vi så en markant for-

skjell mellom lærerstudentenes og 
ernæringsstudentenes mål med å 
drive studentbedrift. Lærerstu-
dentene hadde fokus på hvordan 
de senere kan bruke entreprenør-
skap som arbeidsform og lærings-
strategi når de skal jobbe i skolen. 
Ernæringsstudentene fokuserte 
på sin side mer på en potensiell 
karriere ved å starte opp for seg 
selv. Disse studentene får ikke en 
profesjonstittel etter ferdig utdan-
ning, slik lærere gjør. En viktig 
kompetanse vil være nyskapning, 
og å se potensielle markeder for 
nye eller eksisterende produkter 
og tjenester. Gjennom arbeidet 
med studentbedriften får studen-

DU GJØR DET, DU LÆRER IKKE BARE OM DET

Forts. fra forrige side

Dialogkafeen finner sted i et klasserom med like mange bord som det er grupper. Hvert bord er 
utstyrt med papirduk, og på denne står det et utsagn eller spørsmål relatert til gruppeprosessen 
fra innovasjonscampen. Gruppene rullerer mellom de ulike bordene og skal diskutere de ulike 
spørsmålene eller utsagnene etter tur. Vi velger å la gruppelederen sitte igjen, mens resten av 
gruppa rullerer, og gruppelederen får ansvar for å notere noen stikkord fra alle gruppene på 
papirduken.

Spot On SB produserte bananbrød 
og granola med kasserte bananer. 
Foto: Spot On SB
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tene mulighet til å prøve og feile, 
og forhåpentlig nå ut med et spen-
nende produkt. For å illustrere 
kreativiteten deres viser vi føl-
gende oversikt over de ulike for-
retningsideene:

Vi vil avslutte denne entreprenør-
skaps-artikkelen med følgende 
sitat, som vi synes oppsummerer 
læringsutbyttet på en god måte:

Arbeidet med studentbedriften har 
gitt meg troen på at det er mulig 
å starte opp sin egen bedrift. Det 
som kreves er en klar visjon, enga-
sjement og masse stå på vilje. Jeg 
har også erfart hvor viktig det er 
med god kommunikasjon, og for-
ståelse for at man i en gruppe har 
ulike personlighetstyper med ulike 
tenkemåter. God markeds føring og 
å møte kunden der de er har også 
vært helt avgjørende for å spre 
bedriften vår. 

(Entreprenørskapsstudent ved 
UiA, 2017).
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Smør På SB produserte vegetariske pålegg av kassert frukt og grønt. Foto: Smør På SB

• Hjemmelaget, 
sunnere granola.

• Proteinbarer med 
naturlige ingredienser og 
uten kunstig søtning eller 
andre tilsetningsstoff.

• Utvikle et produkt som 
gjør det enklere å skjære 
rette brødskiver.

• Kalender med lokal mat 
og lokale oppskrifter 
fra Sørlandet.

• Et sunnere 
sjokoladepålegg av 
naturlige ingredienser

• En grov melblanding 
der forbrukeren kun 
må tilsette væske for å 
lage et ferdig bakverk.

• Sunne energikuler.

• Velsmakende veganske 
og vegetariske pålegg 
som alternativ til rødt 
kjøtt (miljøhensyn).

• Bidra til en reduksjon 
i mat svinn ved å bruke 
dagligvarebutikkenes 
kasserte matvarer 
og for eksempel lage 
bananbrød og granola 
av overmodne bananer.

• Sunn takkebakst av grovt 
mel, uten tilsatt sukker 
og tilsetningsstoffer. 
Ferdige rører og bakst 
på takke og i panne.

• Gratis treningstilbud 
med variert trening, 
uten alder- og nivåkrav, 
med fokus på ernæring.

• Bok med matvarebaserte 
tips om skjønnhet, helse 
og husstell, som naturlige 
og rimelige alternativer 
til eksisterende produkter.

7Mat og helse i skolen 2/2017



Utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med 
fornyelse av læreplanene i grunnskolen for å 
gjøre dem mer relevante for framtidas skole.  
Den nye generelle delen av læreplanverket skal  
gi føringer og sikre at verdiene fra skolens 
formålsparagraf får betydning for fagene.

Forsterket fokus  
på entreprenørskap
Regjeringen vedtok i høst en 
ny generell del som beskriver 
hvilke verdier og grunnsyn som 
skal gjennomsyre alt som skjer i 
skolen. Regjeringen har tidligere 
hatt fokus på entreprenørskap, 
og det er positivt at dette foku-
set forsterkes. I kapittel 1.4 står 
det at skolen skal la elevene få 
utfolde skaperglede, engasjement 
og utforskertrang, og la dem få 
erfaring med å se muligheter og 
omsette ideer til handling. Videre 
sier planen:

Kreative og skapende evner bidrar 
til å berike samfunnet. Samarbeid 
inspirerer til nytenkning og entre-
prenørskap, slik at nye ideer kan 
omsettes til handling. Elever som 
lærer om og gjennom skapende 
virksomhet, utvikler evnen til å 
uttrykke seg på ulike måter, og til 
å løse problemer og stille nye spørs-
mål. (Kunnskapsdepartementet, 
2017 s.7).

I 2015 kom den offentlige utred-
ningen i forhold til fremtidens 
skole – fornyelsen av fag og kom-
petanser. Det var nok med på å 
danne grunnlaget for hørings-
utkastet fra Kunnskapsdepar-
tementet om overordnete del. 
Ludvigsenutvalget anbefalte fire 
kompetanseområder som grunn-

lag for fornyelse av skolens inn-
hold; Fagspesifikk kompetanse, 
kompetanse i å lære, kompetanse 
i å samhandle og å delta, samt 
kompetanse i å utforske og skape.

I følge Handlingsplanen 2009–
2014 handler entreprenørskap i 
utdanningen blant annet om å 
etablere ny virksomhet, se mulig-
heter og gjøre noe med dem innen-
for en rekke områder i samfunnet. 
Kompetanse innen entreprenør-
skap er relevant for alle områder 
i arbeids- og næringslivet innen-
for nye og etablerte virksomhe-
ter. Entreprenørskap i utdannin-
gen kan være både teoretisk og 
praktisk orientert. Opplæringen 
i entreprenørskap kan organise-
res som et eget fag eller integre-
res som arbeidsform i andre fag. 
Entreprenørskap kan være et 
verktøy og en arbeidsmåte for å 
stimulere til læring i ulike fag og i 
grunnleggende ferdigheter. Gjen-
nom entreprenørskap i utdannin-
gen kan en videreutvikle person-
lige egenskaper og holdninger.

Hva er Ungt 
Entreprenørskap?
Ungt entreprenørskap er en lands-
omfattende ideell organisasjon 
som arbeider med entreprenør-
skap i utdanningen. Det tilbyr 
ulike programmer fra grunn-
skole til høyere utdanning. Elev-

bedrift er ett av programmene der 
elever i ungdomsskolen erfarer 
hva det innebærer å starte, drive 
og av vikle sin egen bedrift. Det er 
viktig å huske på at programmet 
er fleksibelt, og det er læreren som 
setter rammene.

Elevbedrift som 
pedagogisk metode
Når vi velger å bruke elevbe-
drift som metode, blir det prak-
tisk bruk og læring av elevenes 
fagkunnskaper. Videre kan elev-
ene utnytte sine egne kunnska-
per, erfaringer og nettverk. De 

Elevbedrift 
– et «nytt» verktøy

Ragnhild Tønnesøl, lærer ved Fjære 
ungdomsskole i Grimstad, ble tildelt 
prisen «Årets Entreprenørskapslærer 
2017» på Fylkesmessa for ungdoms-
bedrifter i Kristiansand i mars.
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får jobbe i kreative prosesser og 
tenke nytt. Elevene gis hjelp til å 
se mulighetene og gjøre noe med 
dem, kunne se ressurser, behov 
og muligheter i eget nærmiljø. 
Eleven kan oppdage nye sider ved 
seg selv, samarbeide og fungere i 
team. De må stole på seg selv og 
ta reelle valg. Endring- og hand-
lingskompetanse er viktig.

Hele prosessen i elevbedriften 
er basert på aktivitet og reflek-
sjon ut i fra elevenes egne erfa-
ringsgrunnlag. Oppgaver som 
ligger til de ulike fasene, gjør at 
elevene styrker sin bevissthet og 
sine sterke og svake sider. Det vil 
hjelpe dem til å bli dyktigere til å 
samarbeide med andre. Videre er 
det viktig at elevene lærer å sette 
tydelige mål både for seg selv og 
for elevbedriften. Elevene skal 
reflektere over hvordan de skal 
nå målene sine, iverksette tiltak 
og vurdere hvordan de lykkes 
underveis. En viktig del av elev-

enes læring, er at valg som ikke 
fører fram vurderes og justeres.

I ulike medier kan vi lese om en 
rekke elevbedrifter og ungdoms-
bedrifter med stor suksess på 
nasjonalt nivå. Det er inspire-
rende å se hvordan andre får det 
til, men det er viktig å huske på 
at entreprenørskap i utdanningen 
ikke behøver å være omfattende 
for å lykkes.

Elevbedrift som metode  
i spesialundervisning
Fire elever, i en aldersblandet 
gruppe 12-15 år, skulle starte opp 
sin matematikkopplæring etter 
sommerferien i 2016. Det fantes 
lite undervisningsmateriell til-
passet elevenes ulike behov, og
elevene hadde arbeidet mye med 
blant annet innfyllingsoppgaver 
og tellepinner. Elevene ble spurt 
om de hadde lyst til å starte egen 
bedrift. Det var både skummelt og 
spennende samtidig, men de gikk 

på med friskt mot. Stoltheten og 
selvtilliten var stor da de fordelte 
sjefsrollene i bedriften.

Gjennom deler av Ungt Entrepre-
nørskap sin EB-løype arbeidet 
elevene med elevbedriften fra idè 
til avvikling. Noe av det første som 
ble gjort var å undersøke utfor-
dringer og muligheter på skolen. 
Skolen hadde ikke kantineutsalg, 
men både skolekjøkken og kantine 
lå vegg i vegg med gruppas under-
visningsrom. Lokalene var ledige 
da elevene skulle ha matematikk-
undervisning. Det ble fort klart at 
elevene ønsket å selge mat til sko-
lens elever og ansatte.

Forretningsplan, samarbeidsav-
tale og vedtekter ble utarbeidet. 
Det var fascinerende å se på hvor-
dan elevene tok ansvar og gikk 
inn i sine roller. Elevene disku-
terte, reflekterte og samarbeidet. 
De lærte seg hvor viktig det var å 
høre på hverandre og komme frem 

Matematikkundervisning på kjøkkenet – å lære ved å gjøre. Foto: Ragnhild Tønnesøl

Ragnhild Tønnesøl
Lærer ved Fjære ungdomsskole
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ELEVBEDRIFT – ET «NYTT» VERKTØY

Forts. fra forrige side

Under produktutviklingen var det viktig å sette opp tidsbudsjett og foreta priskalkulasjon  
for å vurderer om menyen kunne gjennomføres og gi fortjeneste. Foto: Ragnhild Tønnesøl

til enighet. Motivasjonen og tids-
begrensninger førte til at eleven 
ble produktive, og viste mer uthol-
denhet og arbeids innsats enn 
ellers.

Etter oppstart ble det satt opp 
mange forslag til meny, foretatt 
prøveproduksjon og testsalg. 
Elevene hadde fått beskjed om 
å følge Nasjonal retningslinje 
for mat og måltider i skolen av 
29.09.15, og til sist endte det opp 
med selvlagede, grove pizzasnur-
rer med kyllingkjøtt. Disse ble en 
stor suksess, og kundene stod i kø 
for å få billig og næringsrik lunsj.

Som en av elevene fortalte, hadde 
de matematikk mens de lagde mat 
på kjøkkenet i stedet for «vanlig» 
undervisning. Tirsdager produ-
serte og solgte de pizzasnurrer i 
kantina. Selv syntes hun at det 

var veldig gøy å lære mye om mat 
og forskjellige produkter, samti-
dig som hun hadde matematikk-
undervisning. I tillegg arrangerte 
de julebord for elevbedriftene og 
en tur for overskuddet.

På torsdagene jobbet elevene med 
pengebehandling og regnskap 
etter å ha repetert og gjennom-
gått fagstoff. Selv om uka hadde 
flere høydepunkt, var det nok spe-
sielt spennende å sortere sedler og 
mynter for å finne ut om det ble 
overskudd.

På spørsmål om hva slags mate-
matikk elevene hadde på kjøk-
kenet, svarte en av elevene at 
de holdt på med desiliter, liter, 
gram, kilo, addere, subtrahere, 
multiplisere og dividere. I tillegg 
lærte de om geometriske former 
som sirkler på grytelokk og kake-

former, firkanter som rektangel-
formet håndkle og kvadratiske 
vaskefiller. Klokka måtte de lære 
for å vite om steketid og tids-
budsjett for produksjon og salg. 
I  utsalget brukte de hodereg-
ning. Prisen var fastsatt til kr 10 
ut fra priskalkulasjon og for at det 
skulle bli enklere å regne i en hek-
tisk salgsperiode.

Metode for å nå 
kompetansemål 
Dette er et eksempel på hvor-
dan elevbedrift som metode kan 
brukes for å nå grunnleggende 
ferdigheter og kompetansemål i 
fag. Elevene fikk utfolde skaper-
gleden, engasjementet og utfor-
skertrangen samtidig med hver-
dagslivstrening. I eksemplet over 
var det tatt utgangspunkt i mate-
matikk, men en ser samtidig at 
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læringen gikk på tvers av fag. 
Elevene fikk hjelp til å utvikle for-
ståelse for matematikkfaget og se 
sammenhengen mellom fag.

Det er positivt at Utdanningsdi-
rektoratet startet arbeidet med 
fornyelse av læreplanene i grunn-
skolen, og at Regjeringens tidli-
gere fokus på entreprenørskap, 
skulle bli forsterket. De gode 
erfaringene med entreprenør-
skap i form av elevbedrifter har 
vært en positiv opplevelse både for 
lærere og elever. Elevene som fikk 
utfolde skaperglede, engasjement 
og utforskertrang, fikk økt selv-
bilde og hjelp til å se sammenheng 
mellom ulike fag. Det kan være 
skummelt å ta i bruk et «nytt» 
verktøy, men jeg anbefaler sterkt 
å forsøke elevbedrift som metode 
i arbeidet for å nå kompetanse-
målenes krav.

Ukas høydepunkt var nok oppgjøret av kassa, skrive bilag og føre regnskap.  
Å ta utgangspunkt i elevenes eget arbeid ga både glede og motivasjonen for å lære matematikk. Foto: Ragnhild Tønnesøl
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JEG ER UTDANNET institusjons-
kokk med kostøkonomutdan-
ning fra Stabekk Høgskole. Jeg 
jobbet som kokk fra 1988 og 
fram til 2009. Jeg hadde 6–8 års 
opphold da jeg var hjemme med 
barna mine. Etter mange års job-
bing på institusjonskjøkken slut-
tet jeg som kokk pga mye plager 
med nakke og skuldre. Etter et 
år som lærervikar fant jeg ut at 
som lærer kunne jeg smitte barna 
med min matglede og bruke min 
kunnskap i et yrke som ikke gav 
meg kroppslige plager. Jeg tok 
PPU og ble ferdig utdannet fag-
lærer i restaurant- og matfag i 
2012. Siden da har jeg jobbet på 
Krokstad barneskole og undervist 
i mat og helse. Nå underviser jeg 
6. klasse.

Organisering av timene 
og undervisningsmateriell
Alle elever har to skoletimer pr. 
uke i praktisk matlaging der klas-
sene er delt i to grupper. I tillegg 
har vi en time teori pr. uke der hele 
klassen er samlet. Dette gir hver 
elev 135 minutter i uka med faget. 
Med egen teoritime pr uke, gir det 
meg tid til å gjennomgå de ulike 
emnene vi skal gjennom i løpet av 
skoleåret. Jeg bruker «Kokeboka 
mi» i disse timene. Vi leser noe fra 
den og gjør en del av oppgavene. 
Elevene arbeider enten individu-
elt eller i samarbeid med hveran-
dre. Jeg bruker ulike PowerPoint-
presentasjoner jeg har laget, samt 
materiell fra «Matfag i praksis», 
«Matportalen», «Matprat» og fra 
de andre opplysningskontorene, 

for å belyse temaene fra forskjel-
lige synsvinkler.

De siste årene har jeg brukt 
«Kokeboka mi» og vært veldig 
fornøyd med den. Jeg bruker den 
som utgangspunkt. I tillegg holder 
jeg meg løpende oppdatert på det 
som legges ut på hjemmesiden 
til «Landslaget for mat og helse i 
skolen», det som deles i media gene-
relt om mat, og det de ulike opplys-
ningskontorene bidrar med. Opp-
skriftene i «Kokeboka mi» er enkle 
og presentert med innbydende 
bilder. Sidene med teori i «Koke-
boka mi» har vært populære hos 
alle elevene. Jeg ser nå at «Mato-
pedia» er lagt opp på en annen 
måte med mye mer teoristoff uten 
plass til å skrive i boka. Ved å 
være innom alle emnene i «Mato-
pedia» kan jeg være trygg på at 
de ulike kompetansemåla er gjen-
nomgått. Jeg bruker videosnutter i 
teori-undervisningen og viser også 
gjerne Jamie Oliver som lager en 
rett på 10 eller 15 minutter. Da får 
elevene trening i engelsk og mange 
gode tips til smart matlaging på en 
inspirerende måte.

Planlegging og 
gjennomføring av 
undervisningstimene
Jeg har ansvar for å lage årsplan 
for faget. Jeg passer på å dekke 
opp alle kompetansemålene i løpet 
av skoleåret. Med «Kokeboka mi» 
som utgangspunkt tilpasser jeg 
leksjonene mht. antall elever og 
tiden vi har til disposisjon. Med 
to skoletimer må opplegget være 
helt strukturert. Jeg gjennomgår 

dagens meny, evt. viser jeg i prak-
sis hva elevene skal gjøre. Det tar 
ca. 15 minutter. Så har elevene 
ca. 45 minutter til å lage dagens 
rett. Da blir det 20 minutter til 
å spise og så 15 minutter tilslutt 
til å rydde og sette inn i oppvask-
maskinen.

Vi skal jo ha tid til å nyte maten. 
Det må være tid til å vaske opp, 
henge opp kluter og håndklær 
som er vasket, samt brette dette 
når det er tørt. Med god planleg-
ging og forberedelser klarer vi å 
lage hjemmelagde supper, graten-
ger, kaker og desserter.

Kokkekamp og  
smak på timeplan
De siste årene har jeg hatt «kok-
kekamp» på skolekjøkkenet. Jeg 
bruker 3 hele uker på prosjek-
tet, der vi første uka planlegger 
hva som skal lages og hvem som 
skal gjøre hva, samt setter opp en 
detaljert handleliste. Elevene får 
kriterier for hva gruppa kan lage, 
men de har stor frihet. Andre uka 
i prosjektet tar vi en tur til den 
lokale Kiwi butikken og sjekker ut 
hva det de har planlagt vil koste, 
og de må holde budsjettet. Dette 
er praktisk matte på sitt beste! 
Siste uka har vi selve kokkekam-
pen, der hvert bord konkurrerer 
mot hverandre. Kontaktlærer, 
voksne fra ledelsen og jeg selv er 
dommere. Kokkekamp har blitt 
veldig populært og er noe elevene 
gleder seg til allerede.

Undervisningsopplegget «Med 
smak på timeplanen» har jeg 

INTERVJU MED NYINNMELDT MEDLEM HELLE PETTERSEN

Tekst og foto: Inger Lise Fevang Jensen, leder

I dette nummeret presenterer vi et av våre nyinnmeldte medlemmer,  
Helle Pettersen. På mat og helsekonferansen 2017 i Bergen spurte jeg 
henne om hun ville stille opp. Det er vi glade for at hun sa ja til. Hun  
forteller om sin utdanning, yrkeserfaring – og sin undervisning i mat  
og helse på Krokstad barneskole i Nedre Eiker.

Vei til læreryrket
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også innført. Jeg tilpasser det så 
det ikke blir for innviklet å gjen-
nomføre. Da har vi også en uke 
uten matlaging der jeg gjør klar 
ulike smaksstasjoner på skole-
kjøkkenet. Elevene får oppleve de 
ulike smakene og kjenne hvordan 
smaken forandres med og uten 
salt, om det er varmt eller kaldt, 
og at mat som ser lik ut ikke tren-
ger å smake det samme. Jeg synes 
opplegget er helt supert, og elev-
enes reaksjon på det vi gjør, sier 
meg at det fungerer.

1.4. trinn på  
Krokstad skole
På 1.–4. trinn samler lærerne 
timene med mat og helse i bolker 
og lager f eks grønnsaker og dip, 
grønnsakssuppe, øver på borddek-
king og baker til jul.

Krokstads  
skolemuseum og kantine
Krokstad skole har et skolemu-
seum som inneholder ting som ble 
brukt på skolen før i tiden. Jeg har 
også en del gamle kjøkkenredska-
per liggende til pynt på skolekjøk-
kenet. Det hender vi bruker disse 
– til stor begeistring for elevene. 
Vi har også en bakerovn i skole-
gården som 6. trinn bruker en 
gang årlig. Dette står på årspla-
nen for trinnet.

Vi har også en kantine på Krok-
stad skole som elevene på 6. trinn 
driver selv med hjelp av en voksen. 
Hvem som lager og selger maten 
rulleres i klassene. De smører 
grove rundstykker med salat, ost 
og skinke som pyntes fint med 
agurk og paprika. De skreller 
gulrøtter og kålrot og lager poser 
med sesongens frukter som selges 
til elevene i storfriminuttet. Vi 
selger også ferdigsmurte knekke-
brød og juice. Tilbudet i kantina 
er veldig populært.

Nettverk i mat og helse
Jeg har dessverre foreløpig ikke 
vært på møter i lokallaget. Dersom 
møtene er i Porsgrunn, blir for 
langt å kjøre. Da passer det bedre 
med møtene på Høgskolen i Sørøst- 

Norge, på campus Vestfold, der 
kurs og samlinger ofte legges.

Jeg kom tilfeldigvis over gruppa 
Landslaget for mat og helse i 
skolen på Facebook. Dere må nok 
gjøre litt mer for at flere skal bli 
kjent med Landslaget, for det er 
veldig flott å stå sammen med 
andre. Vi som er faglærere i mat 
og helse i grunnskolen står jo 
gjerne alene på skolene. Jeg drar 
nytte av alt som deles på Facebook 
sida og leser fagbladet med stor 
interesse.

Når det gjelder mat- og helse-
konferansen jeg var på i Bergen 
i mars i år, så var det veldig gøy 
å hilse på alle de som jobber med 
å tilrettelegge for at jeg har stoff 

å bruke i undervisningen, samti-
dig som jeg fikk mye ut av fore-
dragsholderne. Det ble nesten litt 
mange foredrag på en dag, mye 
å fordøye. Om jeg skulle ønske 
meg noe annerledes, så kunne jeg 
tenkt meg litt tid til å utveksle 
erfaring og snakke sammen med 
andre lærere. En positiv ting jeg 
satt igjen med var at det jeg legger 
ned av arbeid for elevene er godt 
nok, og det gav med en god følelse. 
Det var veldig fint å møte andre 
som også underviser i faget og 
utveksle erfaringer.

Avslutningsvis ønsker Helle å 
sende en hilsen til alle kollegaer 
som står på for å smitte barna 
med matglede!

Lærer i mat og helse Helle Pettersen.
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MAT OG HELSEFAGET er et lite fag 
i alle land i Norden. For å styrke 
samarbeidet i dette faget, arran-
gerte Universitetet i Agder i sam-
arbeid med Landslaget for mat og 
helse i skolen (LMHS) og Nasjo-
nalt senter for mat, helse og fysisk 
aktivitet (MHFA) 17.–24. juni et 
Nordisk seminar på Lesvos. Inn-
holdet i seminaret spente fra fore-
lesninger og praktiske aktiviteter 
om antikkens kjøkken til mat og 
helse i framtidens skole i Norden. 
Det var 14 deltakere på seminaret 
fra syv universitet og høgskoler i 
Danmark, Finland og Norge og 
fra to grunnskoler i Norge.

Antikkens kjøkken
Seminaret ble holdt på Hotel 
Votsala i Thermi, 300 meter fra 
den forhistoriske bosettingen i 

Thermi. Denne bosettingen er et 
av de tidligste eksempler på urba-
nisering i middelhavsområdet 
fra 3000 år f.Kr. Gamle Thermi 
ble oppdaget og delvis utgravd 
av Winifred Lamb i 1930–33. 
Utgravningene ble så tildekket, og 
hun publiserte en rapport om sitt 
arbeid i Thermi i 1936. I 2004–
2008 ble utgravningene åpnet på 
nytt, og det er nå et interessant 
museum på stedet. Her kan en 
oppleve bosettinger fra forskjel-
lige tidsepoker. (Aegeus – Society 
for Aegean Prehistory, 2014).

Director emerita of the Lesvos 
archaeological service, Olga 
Philaniotou, ga oss en spen-
nende innføring i hva og hvordan 
de spiste i antikken, 2–3000 år 
før Kristus. Denne kunnskapen 

kommer fra bilder på keramikk, 
veggmalerier og mosaikker, fra 
arkeologiske utgravninger hvor 
en har funnet kjøkkenutstyr, vin- 
og olivenpresser, keramikk ovner 
og andre typer ildsteder. Det er 
også skrevne dokumenter fra 
1380 til 1200 f.Kr.

De vanligste råvarene var korn, 
oliven, olivenolje, vin, frukt, nøtter, 
honning, grønnsaker, belgvekster, 
urter, krydder, melk, egg, kjøtt og 
fisk. Det var få som spiste kjøtt 
regelmessig og vinen ble ofte for-
tynnet med vann. Eksempel på 
brukte urter og krydder er kori-
ander, persille og fennikel. De 
konserverte frukt ved tørking og 
koking i druesaft eller honning. 
Noen råvarer ble saltet, røkt eller 
tørket i sola. Maten ble laget over 
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åpen ild, i ovner og på grill. De 
spiste tre måltider om dagen. Det 
var brød dyppet i vin til frokost, 
gjerne med oliven og fiken som til-
behør, kokt mat til lunsj og grøt og 
grønnsaker, fugler, fisk og ost til 
kveldsmat.

Maten hadde en viktig betydning i 
antikken. Når det kom gjester, ble 
de ønsket velkommen med mat og 
drikke. Deretter kunne de fram-
føre sitt budskap. Det var stor for-
skjell på hva de rike og de fattige 
spiste. De rike arrangerte sym-
posium med spising, drikking, 
musikk og prat fra tidlig morgen 
til sen kveld. Staten arrangerte 
også offentlige symposium. Sym-
posiene var bare for menn, men 
kvinner kunne servere og bidra 
med underholdning.

Dagens kosthold på Lesvos bygger 
på mange av de samme råvarene 
som de brukte i antikken. I løpet 
av uka fikk deltakerne lage mat 
både fra antikken, bysantinsk tid, 
fra vedfyrt bakerovn på lands-
bygda til det som serveres i dag. 
Måltidet vi laget med råvarer fra 
antikkens kjøkken, var spesielt 
velsmakende. Etter måltidet ble 
det arrangert et symposium for 
kvinner. Vi iførte oss toga (laken), 

olivenkrans på hodet og la oss i en 
sirkel på solsenger. Menn serverte 
vin, og diskusjonen om kvinners 
muligheter og rettigheter i Hellas 
og Norge gikk livlig.

Mat og helse i  
framtidens skole
Mye av tiden på seminaret ble 
brukt til å diskutere mat og helse 
i framtidens skole. NOU 2015:8 
Fremtidens skole – Fornyelse av 
fag og kompetanser anbefaler et 
bredt kompetansebegrep og trek-
ker fram fire viktige kompetan-
seområder; Fagspesifikk kom-
petanse, å kunne lære, å kunne 
kommunisere, samhandle og delta 
og å kunne utforske og skape.

Stortingsmelding 28 (2015–2016) 
Fag – Fordypning – Forståelse 
beskriver hvordan Kunnskaps-
løftet skal fornyes. 

Det jobbes nå med fagfornyelse, 
og det er satt ned grupper i hvert 
fag som ser på kjerneelementer i 
fagene. Disse skal levere fra seg 
sitt arbeid 15. desember 2017. 
Arbeidet danner grunnlag for 
nye læreplaner i alle fag. Disse 
skal implementeres i skolen i 
2020. I framtidens skole vektleg-
ges sammenheng mellom fagene, 

dybdelæring og helhetlig forstå-
else. Det skal vurderes om prak-
tisk estetiske fag skal bli trekkfag 
til lokalt gitt muntlig eksamen, 
og om det for nye lærere skal inn-
føres kompetansekrav i flere fag 
enn i dag. Det er bestemt at tre 
tverrfaglige temaer skal tydelig 
inn i alle fag: Demokrati og med-
borgerskap, bærekraftig utvik-
ling og folkehelse og livsmestring.

I Stortingsmelding 16 (2017–
2017). Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning forventer Regjeringen 
at fagmiljøene i mye større grad 
enn i dag bruker undervisnings-
former hvor studentene har en 
aktiv rolle. Det oppfordres til at 
ansatte i høyere utdanning har en 
forskertilnærming til egen under-
visning for å finne ut hva som 
virker og at studentene tidlig får 
innsikt og trening i forsknings-
lignende aktiviteter på alle nivåer 
i utdanningen.

Deltakerne diskuterte hvilke 
visjoner de hadde for mat og helse i 
framtidens skole, i hvilke situasjo-
ner i faget de ser behov for samar-
beid med personer med en annen 
kompetanse og hvilke metoder 
som egner seg for for dybdelæring 
i mat og helse. I framtidens skole 

Anne Selvik Ask
Dosent i mat og helse,  
Universitetet i Agder

Emerita Ingebjørg Aarek
Universitetslektor,  
Universitetet i Agder
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ønsket deltakerne at mat og helse ble videre ført i vide-
regående opplæring, at faget blir bevart som et praktisk 
fag der teorien implementeres i det praktiske, at elev-
ene lærer grunnleggende teknikker og begreper og får 
kunnskapet om sentrale råvarer og bruk av disse. Livs-
mestring og kritisk vurdering er en viktig del av faget. 

Det er viktig å samarbeide med de som har en spiss-
kompetanse, andre faglærere, ressurspersoner på skolen, 
personer fra lokalsamfunnet og fra andre kulturer eller 
religioner. Metoder som fremmer dybdelæring kan være 
flerfaglig undervisning, flipped classroom, entreprenør-
skap, mystery basket, Marte Meo og andre former for 
aktiv læring. Elevene i framtidens skole må få et eier-
forhold til innholdet i undervisningen og tid til å utvikle 
egen kompetanse. Elevene må få lov å feile og lære gjen-
nom det med lærerne som veiledere som gir god feedback 
og feedforward.

Oppsummering og veien videre
Deltakere fra ulike land i Norden presenterte skolefag i 
sitt land. Therese Halvorsen Røst ved Nasjonalt senter 
for mat, helse og fysisk aktivitet fortalte om senteret sitt 
arbeid, spesielt inn mot mat og helse. I tillegg ble LMHS, 
IFHE (International Federation for Home economics) og 
Nordplussnettverket Til bords i Norden presentert.

Deltakerne deltok i en av tre workshops; undervisning i 
grunnskolen, undervisning i høyere utdanning og forsk-
nings- og utviklingsarbeid (FoU) i høyere utdanning. 
Her delte de erfaringer og undervisningsopplegg og så på 
mulige samarbeidsprosjekter i framtiden. I den ene grup-
pen presenterte deltakerne sine FoU-prosjekter for hver-
andre og diskuterte aktuelle publiseringskanaler, hvor-
dan en kunne samle artikler om skolefaget mat og helse, 
og om vi kan utvikle felles nordiske kurs for lærere. Den 
andre gruppen snakket om ulike undervisningsopplegg 
i høyere utdanning, mens den tredje gruppen diskuterte 
tema som vurdering, ny overordnet del til læreplanen og 
eksempler på kjerneelementer i mat og helse.

På oppsummeringen siste dag fortalte deltakerne at de 
hadde lært mye om gresk mat og livsstil, fra antikken til 
dagens Hellas. De er blitt minnet om at elever/studenter i 
større grad må bruke sansene sine når de lager mat og at 
ting ikke alltid trenger å gå så fort. Deltakerne har sett 
verdien av samarbeid, både nordisk og nasjonalt. Her kan 
MHFA ha en viktig rolle, og de tar gjerne mot undervis-
ningsopplegg som kan deles på deres webside.

Det er bygget gode relasjoner mellom deltakerne på semi-
naret. Det blir spennende å se hvordan vi kan bygge 
videre på dette framover og være en ressurs i fagmil-
jøet og samarbeide for å styrke mat og helse i framtidens 
skole.

FRA ANTIKKENS KJØKKEN TIL MAT OG HELSE

Forts. fra forrige side

Foto: Anne Selvik Ask og Therese Halvorsen Røst
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Hvert år er 20 lærere samlet 
på Lesvos til intensive studier 
om entreprenørskap i skolen. 
ANNIKEN HAGSTADIUS (44) jobber 
til daglig som lærer på Ramstad 
skole i Bærum. Hun er veldig  
fornøyd med utbyttet av kurset.

– Jeg underviser i faget produk-
sjon av varer og tjenester på ung-
domsskolen, og ønsket meg mer 
kompetanse for å kunne videre-
utvikle meg i faget, sier hun.

Vil profesjonalisere  
egen undervisning
Målet med kurset er å gi økt kom-
petanse i entreprenørskap som 
læringsstrategi i undervisning, 
og Hagstadius tror at hun vil få 
god bruk for sin nye kompetanse.

– Det er mye lærdom å ta med seg 
fra studiet. Både fra forelesninger 
og fra erfaringsutveksling med 
andre deltakere. Jeg vil kunne 
profesjonalisere undervisningen 
min enda bedre. Vi har gjennom-
gått flere kreative øvelser som jeg 
vil bruke på elevene, og som jeg 
håper vil stimulere til økt kreati-
vitet, sier hun.

En intensiv og lærerik uke
Det er en uke på Lesvos med tett-
pakket program, og undervis-
ningsopplegg fra morgen til kveld. 
Alle studentene bor på samme 
sted og kommer tett på hverandre.

– Jeg synes det er flott at det er på 
Lesvos. Det er også fint at alle del-
takere bor på det samme området, 
noe som gjør at vi lettere kommer 
i kontakt med hverandre. Ved å 
ha det langt borte fra privatliv og 

arbeidsplass får vi konsentrert 
oss om det vi skal arbeide med 
uten mange andre forstyrrelser. 
Det er lettere å fordype seg.

Hun er heller ikke redd for å anbe-
fale studiet til kolleger på skolene 
rundt om i Norge som vil lære mer 
om entreprenørskapsbedrifter 
som undervisningsform.

– Dette kan jeg trygt anbefale 
fordi det er en god blanding av 
læring gjennom forelesning, opp-
gaveløsning og erfaringsutveks-
ling med kolleger på andre skoler 
i et sosialt fellesskap, avslutter 
hun.

Entreprenørskaps
studier på  
Lesvos
Tekst: UIA

– Det er mye lærdom å ta 
med seg fra studiet. Både 
fra forelesninger og fra 

erfaringsutveksling med 
andre deltakere. Jeg vil 
kunne profesjonalisere 

undervisningen 
min enda bedre. 
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Smakstrang
Barn og unge liker å spise det de liker. Med friheten til å komponere sine 
egne favoritter har over hundre nye spennende middagsretter trillet ut fra 
norske skolekjøkken – av og for unge.

Tekst og foto: Fiskesprell/Simen G. Fangel

SIDEN INNTOGET på norske skole-
kjøkken for tre år siden, har sjø-
matkonkurransen Kokkesprell 
banet vei for utradisjonelle fisk- 
og skalldyrsretter på middags-
bordet. Borte er dampkoking, 
hvitsausen og beintallerkenen vi 
ofte assosierer med den tradisjo-
nelle fiskemiddagen. De unge lar 
fisken dele plass på tallerken med 
alt de liker; tacokrydder, tortilla, 
mango, ris, nudler, pizzabunn  
– nær sagt hva som helst. Så 
lenge det smaker godt sammen. 
De unge ser tradisjonelle råvarer 
med nye og friske øyne og resul-
tatet har vært grensesprengende.

Entreprenørskap i fokus
– I Fiskesprell jobber vi for å spre 
sjømatglede blant barn og unge. 
Ofte er det kombinasjonen eller 
måten fisken serveres på som gjør 
enkelte barn skeptiske. Derfor 
har vi satt skaperglede, smak og 
entreprenørskap i fokus, og utfor-

drer dem gjennom Kokkesprell 
til å lage fiskemåltid ut fra 
egne smakspreferanser i Mat og 
helse-faget, forteller Kari-Anne 
Johansen, leder av Fiskesprell 
– et kostholdsprogram i regi av 
blant annet Helse- og omsorgsde-
partementet og Norges sjømatråd.

Resultatene av sjømatkonkur-
ransen har vært langt mer kre-
ativt og innovativt enn de hadde 
forventet.

– Enkelte av rettene vi har fått 
inn under Kokkesprell er smaks-
kombinasjoner som både overras-
ker og fasinerer rutinerte kokker. 
Dette er entreprenørskap på 
mange plan og en ubetinget suk-
sess, sier Johansen.

Over 1000 elever
Så langt har flere tusen elever 
i over hundre klasser rundt om 
i Norge bidratt med metodikk, 

planlegging og kreativitet til 
Kokkesprell. Seks premiefester 
med egen kokk, pengepremier til 
slunkne klassekasser og to egne 
landsomfattende egenproduserte 
oppskriftshefter er noen av resul-
tatene så langt. Og stadig flere får 
smaken på å lage god sjømat.

Vinnerne av Kokkesprell 2017 
for barnetrinnet ble Berg skole i 
Halden med retten «Berg skoles 
fisk i ris», og for ungdomstrinnet 
Sverresborg skole i Trondheim 
med retten «Sverresborg skoles 
Sashimi ala Mathias».

Skolene som deltar mottar ekstra 
støtte til innkjøp av råvarer på 
150 kroner per gruppe utover 
ordinær råvarestøtte. Dermed 
har elevene mulighet til å kjøpe 
akkurat de råvarene de ønsker for 
å komponere sine favorittkombi-
nasjoner.

Innleveringsfristen for Kokkesprell 
2018 er 23. mars 2018. Les mer og 
meld klassen på kokkesprell.no.

STOLTE VINNERE Ida Marie Vang 
Sigvardsen (11), Johanne Marie 
Fjellstad (12), Ingrid Marie 
Lundestad (12) og Jørgen Mjølnerød 
(12) i 6. trinn på Berg skole i 
Halden ble Norgesmestere med sin 
egenkomponerte rett Fisk i ris. 
Foto: Simen G. Fangel
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BOKANMELDELSE

Et rotete 
skattkammer  
mer aktuelt  
enn noen gang

Med fokus på erfarings-
utveksling og praktisk og 
meningsfull læring har 
dette blitt en autentisk bok 
om en retning i norsk skole 
som gjennom ny generell del 
og deretter nye læreplaner i 
alle fag vil være mer aktuell 
enn noen gang.

Denne boka utfordrer deg 
som er lærer, student, eller 
deg som er opptatt av gode 
læringsprosesser. Den går i 
dybden av det å lære gjennom selv å erfare, 
uten å bli for teoretisk. Boka er full av historier, 
eksempler og konkrete undervisningsmetoder 
som alle bygger på pedagogisk entreprenør-
skap. Boka kan nok for noen virke litt rotete 
med sine mange forfattere og til tider noe over-
lapping av tema, men leter man etter skatter, 
så fokuserer man ikke på grus og småstein, 
men gleder seg over gullet som man finner. Og 
det er mye gull i denne boka.

Boka fikk øynene mine opp for en læringsstra-
tegi som jeg hadde hørt om på lærerskolen, 
uten å erfare. Det gikk også opp for meg at 
mennesket i millioner av år har lært gjennom 
pedagogisk entreprenørskap. Læring gjennom 
å erfare, prøve og feile. Det er et eksperiment i 
verdenshistorien å la barn sitte å lære om for 
eksempel forskning i stedet for å la de lære 
gjennom å forske selv. Det gikk opp for meg 
at skal skolen gi barna den kompetansen de 
trenger for framtiden, så må det et helt annet 
fokus på Skaperglede, engasjement og utfor-
skertrang, jmfr ny generell del av læreplanen, 
1.4. Du som har stor glede av å stå å forelese 
i timevis må ikke lese denne boka! Den kan 
forandre ditt fokus fra undervisning til fak-
tisk læring.

Juniorsett  399,–
5 deler sett  699,–
 

SPESIALTILBUD 
til mat og helse- lærere

50�%

Knivsettene bestilles i nettbutikk, 
bruk kode: matoghelse2017

www.oeyo.no
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 Påfyll  
–  kantinekurs for mer  

matglede og sunnere kantiner

Påfyll er et kursopplegg for de som jobber i og med ungdomsskolekantine. 
Dette gir kompetanseheving og praktiske grep for å kunne tilby en sunn  
og fristende kantine som fremmer trivsel og godt skolemiljø.

ET SUNT KOSTHOLD for alle barn 
og unge. Barn og unge bør få sjan-
sen til å etablere et godt, helse-
fremmende kosthold. I  den nye 
nasjonale handlingsplanen for 
bedre kosthold legges det stor 
vekt på å fremme gode mat- og 
måltidsvaner i barnehager, på 
skoler og skolefritidsordninger. 
I dette ligger det et særskilt fokus 
på ordninger som fremmer mat-
glede blant de unge.

Måltidet som sosial arena, samt 
måltidets betydning for å skape 
et godt lærings- og oppvekstmiljø 
har fått større fokus. Et hygge-
lig spisemiljø kan bidra til posi-
tive måltidsopplevelser som igjen 
kan gi grunnlag for etablering av 
gode kostvaner. Dette er ikke bare 
viktig for elevenes helse på sikt, 
men gode måltider, med nok tid til 
å spise og ro til å snakke sammen, 
kan bidra til et godt skolemiljø.

Dessuten, når du er mett på mat 
som gjør kroppen godt, er det også 
lettere å konsentrere seg – og 
dette er viktig for læringsmiljøet.

Undersøkelsene Ungkost 2015 og 
HEVAS viser at overgangen fra 
barneskole til ungdomsskole med-
fører ofte negative endringer i elev-
enes kostholds- og måltidsvaner. 

Betydelig flere hopper over for-
middagsmaten i 8. og 10. klasse, 
enn i 6. klasse. Andel elever som 
rapporterer at de spiser frokost 
hver dag synker også etter hvert 
som elevene blir eldre. Frukt og 
grøntinntaket reduseres betyde-
lig blant gutter i overgangen til 
ungdomsskole, og guttene drik-
ker også mer brus og spiser mer 

godteri enn jentene, uavhengig 
av alder. På ungdomskolen er det 
færre som har med seg matpakke 
og færre drikker melk. Svært få 
spiser fisk regelmessig på skolen. 
Det spises også for lite grove korn-
produkter. I stedet velger mange 
elever å fylle energibehovet i løpet 
av skole dagen med sukker- og 
fettrike produkter som brus, god-
teri og snacks. Mange 10. klassin-

ger drikker brus og spiser godteri 
flere ganger i uken.

På offentlige arenaer som skolen 
treffer man alle barn, og befolk-
ningsrettede anbefalinger for mat 
og kosthold bør ligge til grunn for 
mattilbud og måltidsordninger. 
Det er dessverre slik at kostholdet 
blant barn og unge ikke fordeler 
seg likt i befolkningen. Hjem hvor 
foreldrene har høyrere utdanning, 
er også hjem hvor det er vanligere 
at barna får tilgang på et sunt og 
variert kosthold. Derfor er det 
viktig at skolen er et sted hvor alle 
barn – uavhengig av bakgrunn – 
kan få mulighet til å spise sunn 
mat og lære seg gode kostvaner.

Om Påfyll
I 2016 utviklet Helsedirektora-
tet, sammen med opplysnings-
kontorene i land- og sjøbruket, 
et kursopplegg for ungdomssko-
lekantiner. Kursopplegget hadde 
som mål å gjøre anbefalingene i 
Nasjonal faglig retningslinje for 
mat og måltider i skolen mer til-
gjengelig for alle som jobber med 
kantine i det daglige. Opplegget 
er en kombinasjon av matlaging 
og teori som skal inspirere alle de 
som har ansvar for kantine/mat-
tilbudet i ungdomsskolen til å lage 
mer fristende og sunn mat.

Undersøkelsene  
Ungkost 2015 og HEVAS 

viser at overgangen 
fra barneskole til 

ungdomsskole medfører 
ofte negative endringer 

i elevenes kostholds- 
og måltidsvaner. 

20 2/2017 Mat og helse i skolen



Hedda Refsum
Rådgiver og prosjektleder,
Helsedirektoratet

Flertallet av de ansvarlige for 
kantiner/matboder sier at elev-
enes ønsker er blant de viktig-
ste faktorene for hvilke mat- og 
drikke varer som tilbys. Undersø-
kelser Helsedirektoratet har gjort 
viser at ungdom vil spise sunt. De 
viktigste barrierene for at de unge 
velger de sunne alternativene er 
pris og tilgjengelighet.

Mange skoler opplever det som 
utfordrende å legge om til sun-
nere tilbud, både på grunn av øko-
nomi, tid og manglende fasiliteter. 
Mange sier også at de ønsker seg 
mer kompetanse om kosthold, og 
hvordan man enkelt kan lage bil-
lige, gode og sunne matretter som 
elevene liker.

Kurset er derfor laget for å inspi-
rere alle til å gjøre noe, til tross for 
ulike begrensninger. Tanken er at 
små grep gjør stor forskjell, og å 
vise at små endringer kan bidra 
til et bedre kantinetilbud for elev-
ene. Det er lagt vekt på at det skal 
være enkelt. Man får også lære 
litt grunnleggende om ernæring 
og hva et sunt skolemåltid bør 

bestå av. I tillegg får man kjenn-
skap til smarte tips for å selge mer 
av det sunne, markedsføring og 
samarbeid for gode matordninger.

Det finnes ingen fasit på hvordan 
en trivelig og sunn skolekantine 
skal drives, så kurset forsøker å 
dele gode løsninger som andre 
kantiner har prøvd ut.

Endringer må forankres. Selve 
kursopplegget har blitt testet i 
kommuner over hele landet, og 
deltagerne på kurset har bestått 
av både personer med ansvar for 
kantina, kantinemedarbeidere, 
elever og skoleledelse. Innspill 
fra kursdeltagerne ble brukt til 
å gjøre kurset mest mulig rele-
vant. Tilbakemeldingene var at 

Det finnes ingen fasit 
på hvordan en trivelig 
og sunn skolekantine 
skal drives, så kurset 
forsøker å dele gode 
løsninger som andre 

kantiner har prøvd ut.

©Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet
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dette var et kurs som inspirerer 
til å prøve noe nytt, og at det var 
mulig for alle å gjøre noe av det 
de lærte. Det at elever også fikk 
delta ble godt mottatt, og dette 
kan bidra til at endringene gjen-
nomføres i etterkant av kurset. 
Det var likevel stor enighet om at 
en støttende skoleledelse er avgjø-
rende for å prøve ut endringer i 
kantinetilbudet.

Kommuner, skoler og andre aktø-
rer som ønsker å tilby kompetan-
seutvikling av sunnere matserve-
ring i ungdomsskoler kan bruke 
Påfyll kursopplegg. Helsedirekto-
ratet holder ikke kurs selv, men 
kan bistå aktører som vil holde 
kurs med rådgivning og hvordan 
de bruker kurspakken.

Kurspakken består av støttema-
teriell som er skreddersydd for 
ungdomsskolekantiner og -mat-
boder. Det følger også med infor-
masjon om hvem som kan holde 
kurset samt råd og tips for å sikre 
en vellykket gjennomføring. Kurs-
pakken til det fysiske kurset 
er tilgjengelig for alle på Helse-
direktoratets nettsider.

Det er også laget et kurshefte 
med både teori og oppskrifter. 
Oppskriftene er utviklet av opp-
lysningskontorene, og matrettene 
er testet av en skolekantine for å 
gjøres mest mulig attraktive for 
elevene. De er også laget for større 
grupper, slik at det er enklere å 
lage mange porsjoner. Oppskrif-
tene er ernæringsmessig godkjent 
av Helsedirektoratet.

Elæring
Kantinekurset er tilgjengelig som 
e-læringsverktøy på nettsidene til 
Nasjonalt senter for mat, helse og 
fysisk aktivitet. E-læringskurset 
kan brukes av kursdeltagere fra 
de fysiske kursene eller tas som et 
selvstendig kurs. E-læringskur-
set er gratis og åpent for alle. Her 
finnes den samme teorien, mer 
inspirasjon fra andre skoler og en 
kompetansetest. De som gjennom-
fører testen får et diplom.

Et skolemåltid er ikke bare påfyll 
av mat. Med Påfyll kantinekurs 
kan skolene lære og la seg inspirere 
til å tilby elevene påfyll av både 
fysisk og sosial energi. Å bidra til 
god helse for alle elever, både fra 
dag til dag og på sikt, er viktig for 
folkehelsen og for skole miljøet.

PÅFYLL –  KANTINEKURS FOR MER MATGLEDE OG SUNNERE KANTINER

Forts. fra forrige side

©Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet
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I DAG SER VI spisevegringer og 
overvekt i samme klasserom. 
Dagens skoleungdom er både de 
som ikke bryr seg om kosthold, 
og de som er overopptatt sunn-
het. Noen får i seg for lite mat og 
energi. Andre spiser næringsfat-
tig mat og får i seg for mye mettet 
fett, sukker og for lite kostfiber.

Med dette prosjektet ønsker vi å 
øke bevisstheten blant 9. klassin-
ger av hvor viktig det er å spise 
nok og riktig for å ha energi til å 
orke skole og fritid. Grove korn-
produkter er en god grunnstein i 
et sunt kosthold. Det metter og gir 
langvarig energi, og dermed kon-
sentrerte elever som kan lære og 
vokse. I tillegg tilfører det krop-
pen fiber, mineraler, vitaminer og 
antioksidanter som fremmer god 
helse senere i livet. Grovbrød er 
også tilgjengelig for alle ettersom 
det er enkelt og rimelig, og smaker 
godt og har utallige variasjons-
muligheter.

Vi vil utfordre elever til å kompo-
nere egne blingser som gir energi 
til å holde konsentrasjon og pre-
stasjon på topp hele skoledagen. 
Slik vil opplegget foregå:

1) Velg brød fra et utvalg av 
grove brød fra Baker – kombi-
neres med et bakeribesøk eller 
baker besøker skolen.

2) Hjemmelekse: hver person 
lager et forslag på blings med 
pålegg og presenterer for sin 
gruppe.

3) Gruppen velger sammen ut 
pålegg som både smaker og 
gjør godt.

4) Regne ut næringsinnhold 
og bedømme blodsukker-
påvirkning.

5) Skrive en begrunnelse og 
slagord om hvorfor egen-
komponert blings gir energi 
til å prestere. Slagord puttes 
på matpapir som blingsen  
serveres i.

6) Gruppen serverer og presen-
terer blings til medelever på 
skolen som stemmer frem den 
beste blingsen.

7) Oppskrift og begrunnelse for 
blings som vinner sendes inn 
til fagjury og konkurrerer 
med andre skoler. Vinneren 
får selge sin blings hos lokal 
baker.

Kriterier: I tråd med kostrådene, 
god smak, skal være mulig for 
alle skoleungdom å lage, fengende 
slagord.

Det vil utvikles en pakke med teo-
retisk stoff og en fremgangsplan. 
Opplegget dekker flere læreplan-
mål i Mat og livsstil, Mat og for-
bruk og noen i Mat og kultur. Vi 
vil pilotteste prosjektet ved flere 
skoler i januar/februar 2018. 

Har du som lærer i mat- og  
helsefaget innspill? Send til  
eilin@brodogkorn.no

Energi-blings på skolen
Pilotprosjekt: 

Tekst og foto: Opplysningskontroret for brød og korn
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Fettskolen
Lær om fett og bruk av fett i mat, så blir 

det enklere og morsommere å lage mat Undervisningshe� et om fett for 9. 
klasse i faget Mat og helse

FettskolenFettskolen Undervisningshe� et om fett for 
9. klasse i faget Mat og helse

Lær elevene 
om fett!

Gi elevene matglede og kunnskap om fett, kosthold og helse på en 
ny og morsom måte! Fettskolen lærer elevene om fettets betydning 

for helsen, de ulike typene fett og riktig bruk av fett i matlaging.

Bestill gratis klassesett med undervisningshe� er og plakater på fettskolen.no!
Fagsto� et er knyttet opp til lærerplanen for Mat og helse, og hjelper dermed elevene til å nå 

� ere av kompetansemålen som er de� nert i planen. Undervisningspakken er utviklet av 
Mills, i dialog med elever og et utvalg faglærere i Mat og helse.

Test elevenes 
kunnskap!

 
Prøv Fettquizen på 

fettskolen.noLær elevene 
om fett!

Gi elevene matglede og kunnskap om fett, kosthold og helse på en 
ny og morsom måte! Fettskolen lærer elevene om fettets betydning 

for helsen, de ulike typene fett og riktig bruk av fett i matlaging.

Bestill gratis klassesett med undervisningshe� er og plakater på fettskolen.no!
Fagsto� et er knyttet opp til lærerplanen for Mat og helse, og hjelper dermed elevene til å 
nå � ere av kompetansemålen som er de� nert i planen. Undervisningspakken er utviklet av 

Mills, i dialog med elever og et utvalg faglærere i Mat og helse.

Test elevenes 
kunnskap!

 
Prøv Fettquizen på 

fettskolen.no

fett i mat
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REGJERINGEN VEDTOK I HØST Overordnet del 
– verdier og prinsipper for grunnopplærin-
gen. Denne legger føringer for nytt læreplan-
verk som skal tas i bruk i skolen høsten 2020. 
Del 1 av overordnet del er bygd opp rundt seks 
temaer:

•  menneskeverdet

•  kultur, identitet og mangfold

•  kritisk tenkning og etisk bevissthet

•  skaperglede, engasjement og utforskertrang

•  respekt for naturen og miljøbevissthet

•  demokrati og medvirkning

Du nå kan være med å PÅVIRKE INNHOLDET i 
mat og helse i fremtidens skole. Denne høsten 
utvikles det kjerneelementer i alle fag. Det er 
en del av fagfornyelsen og skal danne grunn-
lag for nye læreplaner i alle fag. Gå inn på 
www.udir.no og søk på fagfornyelse, så finner 
du mye spennende stoff og kan se hvordan 
du kan være med og påvirke. LMHS vil delta 
aktivt i prosessen. Benytt sjansene du også ved 
å gi innspill underveis i prosessen.

Landslaget, LMHS, har trykt opp NYE FOLDERE. 
De inneholder viktig informasjonen om organi-
sasjonen. Trenger du foldere for å gi til rektor, 
dele ut på skolen, i kommunen eller til kolle-
ger du møter, ta kontakt med LMHS på post@
matoghelse.org

Universitetet i Agder arrangerer ÅRLIGE UKES

KURS I ENTREPRENØRSKAP på Lesvos for lærere 
i grunnskole og videregående skole. Du kan 
lese mer om disse ved å gå inn på www.uia.no 
og søk på ERN907.

Det ligger to filmsnutter på www.youtube.
com som VISER ESSENSEN i pedagogisk entre-
prenørskap. Søk på «Kast fasiten» og «Om eller 
gjennom».

UNGT ENTREPRENØRSKAP kan bidra gratis på 
din skole dersom du for eksempel ønsker å 
starte elevbedrift, ungdomsbedrift eller stu-
dentbedrift eller å arrangere innovasjonscamp. 
Du kan lese mer om hva de tilbyr av undervis-
ningsopplegg på www.ue.no Der finner du også 
kontaktopplysninger i ditt fylke.

MATJUNGELEN er et pilotprosjekt som er 
utviklet av Folkelig i samarbeid med 
Opplysningskontoret for frukt og grønt og 
Høgskulen på Vestlandet, på oppdrag fra 
Helsedirektoratet. Prosjektet pågår høsten 
2017. Mange barn er svært opptatt av både mat 
og miljø. Når barna er i Matjungelen kan de 
utforske og oppdage en verden av temaer knyt-
tet til mat. Gjennom jevnlig lek og aktivitet på 
SFO lærer de praktiske og teoretiske ferdighe-
ter om et næringsrikt og bærekraftig kosthold. 
Les mer på; matjungelen.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk akti-
vitet arbeider med utvikling av MAT OG HELSE

PAKKEN, som er et undervisningsopplegg med 
lærerveiledning tilpasset for 5.-7. trinn i mat 
og helse. På Mat og helse-konferansen 2017 
i Bergen, ble det antydet at vi skulle prøve å 
ha materiellet klart til skolestart. Vi har av 
ulike årsaker sett oss nødt til å utsette lanse-
ringen. Mange er nok spente på innholdet, og 
vi kan meddele at første temapakke, «Høytid», 
blir sluppet på våre nettsider (www.mhfa.no) 
i november. Flere temapakker kommer fort-
løpende!

FISKESPRELL kan komme på besøk til ditt 
lokallag. Da har de med de beste sjømatråva-
rene og spennende oppskrifter. Lærerne få en 
rask innføring i Fiskesprell sitt tilbud til sko-
lene og oppskriftskonkurransen kokkesprell. 
De får lage nye og smaksrike sjømatretter, som 
elevene kommer til å elske. Ta kontakt med 
din lokallagsleder om du ønsker inspirasjon til 
spennende leksjoner med tema fisk og sjømat 
til barn og unge. 

LMHS er INVILGET 750 000 fra Gjensidige-
stiftelsen til prosjektet: Tidlig innsats i mat  
og helse! Kompetanseheving av lærerne.

Visste du at ...
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Digitalt undervisningsmateriell 
til mat og helse for 5.–7. trinn

SMART PÅ MAT

smartpåmat.no

Gratis
Ingen innlogging 

eller passord

Utviklet i samarbeid med pedagoger og lærere.
Inneholder presentasjoner, oppgaver og kvisser. 

Nettsiden kan brukes av elevene individuelt, i klasser eller  

gruppevis, på kjøkkenet, i klasserommet eller hjemme. 
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Den 1. september vedtok regjerningen  
ny «grunnlov» for grunn- og videregående  
skoler i Norge. 

En lang og åpen arbeidsprosess 
er avsluttet og den nye generell-
del til læreplanene er vedtatt, men 
det er uvisst når den trer i kraft. 
Overordnet del av læreplanver-
ket er grunnlaget for skolen sitt 
samfunnsoppdrag og bygger på 
formålsparagrafen i opplærings-
loven. Den overordnede delen 
utdyper verdiene i skolen og ligg 
til grunn for det elevene skal lære, 
og for deres utvikling og danning. 
Her beskrives det grunnsynet 
som skal prege pedagogisk prak-
sis i hele grunnopplæringen.

Grunnopplæringen er en viktig 
del av en livslang danningspro-
sess som har enkeltmenneskets 
frihet, selvstendighet, ansvarlig-
het og medmenneskelighet som 
mål. Opplæringen skal gi elev-
ene et godt grunnlag for å forstå 
seg selv, andre og verden, og for å 
gjøre gode valg i livet. Opplærin-
gen skal gi et godt utgangspunkt 

for deltakelse på alle områder 
innenfor utdanning, arbeids- og 
samfunnsliv. For å trene på dette 
skal skolene legge til rette for 
læring innenfor tre tverrfaglige 
temaer; folkehelse og livsmest-
ring, demokrati og medborger-
skap, og bærekraftig utvikling. 

I faget mat og helse vil disse tverr-
faglige temaene være utgangs-
punkt for spennende undervisnin-
gopplegg og flerfaglige prosjekter. 
Mat og helse-faget vil stå i en sær-
stilling for å jobbe med temaene 
folkehelse og bærekraftig utvik-
ling. I  den praktiske delen av 
faget vil elevene kunne bli kjent 
med demokratiske prosesser, lære 
å samarbeide og bygge opp sin 
sosialekompetanse. Det blir spen-
nende å se hvordan ny overordnet 
del av læreplan og nye læreplaner 
i de enkelte fagene skal bli en del 
av fremtidens skole.

Ny generell del 
til læreplanene

STYRET I 
LANDSLAGET  
FOR MAT OG HELSE  
I SKOLEN

STYRELEDER 

Inger Lise Fevang Jensen 
post@matoghelse.org 
Tlf. 920 49 158

NESTLEDER 

Grete Modell Grande
grete.m.grande@nord.no
Tlf. 930 51 249

REDAKTØR 

Anne Selvik Ask
anne.s.ask@uia.no
Tlf. 908 48 942

Reidun Fjell Høines
post@reidunhoines.no
Tlf. 958 54 261

KASSERER 

Inger Molden
lmhs.molden@gmail.com
Tlf. 478 09 495

STYREMEDLEM 

Jan Arne Pettersen
jan.a.petteresen@nord.no
Tlf. 906 19 043

1. VARA 

Merete Hagen Helland
merete.h.helland@uis.no
Tlf. 909 02 031

www.matoghelse.org

Gratulerer
Vi gratulerer styremedlem og redaktør Anne Merete Selvik Ask med 
opprykk til dosent i mat og helse. Det ble gitt en strålende vurdering av 
sakkyndig komite. De skriver: «vi har sjelden sett noen som har brent mer 
for å heve fagets renomme (...). Etter vår vurdering fyller Anne M.S Ask 
kriterium for opprykk til dosent nærmest til randen.» Komiteen gir også 
honnør til fagmiljøet Anne er en del av, og perker på viktigheten av det 
minste skolefaget Mat og helse.
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Returadresse:
Landslaget for mat  
og helse i skolen  
v/Inger Molden
Moldengutua 11
2750 Gran

Styret i Landslaget for  
mat og helse i skolen inviterer til 

FAGSEMINAR  
OG LANDSMØTET 2018

Oslo, mars 2018

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet/landsmøtet for 2016-2017

2. Godkjenning av dagsorden

3. Valg av møteleder 

4. Representanter til å underskrive protokollen

5. Årsmelding for 2016-2017

6. Revidert regnskap for 2016-2017

7. Innkomne saker fra medlemmer

8. Innkomne saker fra styret 

9. Fastsettelse av kontingent

10. Forslag til endringer i vedtektene 

11. Budsjett for de neste to år: 2018-2019

12. Strategiske mål for de 2016-2017

13. Valg 

For styret i LMHS/Inger Lise Fevang Jensen
Sandefjord 10. October 2017

FAGSAMLING
Programmet er under arbeid.  

Kom gjerne med innspill.

Ta kontakt med  
Inger Lise Fevang Jensen på e-post: 

post@matoghelse.org 

LANDSLAGET FOR

I SKOLEN

I følge vedtektene til LMHS  

må forslag til saker sendes til 

leder Inger Lise Fevang Jensen 

senest en måned før landsmøtet 

på e-post: post@matoghelse.org


