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Endelig! August 2020 er vi i gang med ny læreplan. I 
flere år har vi ventet og forberedt oss, og nå er vi her. Er 
du den som gleder deg til nye utfordringer? Ny læreplan 
vil gi merarbeid, men åpner samtidig opp for mange nye 
og uante muligheter.

Skolen er i endring og vi må være med – enten vi vil 
eller ikke. Nye læreplaner og nytt innhold i alle fag må 
bety endringer.  

Det er tre hovedgrunner til at LK20 nå avløser LK06: 

1. Elevene skal lære relevant stoff for et samfunn og 
arbeidsliv i endring.

2. Elevene skal få tid til dybdelæring, og derfor er det 
blitt færre kompetansemål

3. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene

I den nye læreplanen er mat og helse blitt et mer prak-
tisk fag med vekt på å tilberede måltider og å lage trygg 
og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse. 
Faget har blitt mer framtidsrettet og har et forbruker-
perspektiv som er knyttet til bærekraftig matadferd. 
Det er mindre fokus på oppskrifter, og mer på å utfor-
ske, bruke sanser og oppleve matglede. 

I tidsskriftet kan du denne gangen hente fagstoff og 
inspirasjon til mat og helse i ny læreplan. Det er flere 
artikler om hvordan du kan arbeide med lokale lærepla-
ner i mat og helse, også på 1.–4.trinn. Geitmyra matkul-
tursenter for barn forteller hvordan de tilrettelegger for 
utforskende undervisning om livet i sjøen, mens Monica 
Mollerud viser hvordan du kan jobbe digitalt i mat og 
helse. Camilla Sandvik og Grete Modell Grande har 
skrevet om smak og smaksopplevelser, tverrfaglighet 
og utforskende arbeidsmetoder i mat og helse. 

Ønsker du at dine elever skal kunne komme opp til 
eksamen i mat og helse? Det kan du være med å påvirke 
ved å sende inn en høringsuttalelse. 

Lykke til med forberedelsene rundt innføring av ny 
læreplan!

Redaktørenes spalte
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Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) mar-
kerer sitt 100-årsjubileum med å sende lagets tids-
skrift Mat og helse i skolen til 2300 grunnskoler. 
Det kan vi gjøre takket være Gjensidige-stiftelsen 
som tildelte oss støtte til prosjektet Tidlig innsats 
i mat og helse. 

Som del av prosjektet utførte vi en landsdekkende 
kvalitativ undersøkelse i 2019, der rektorer og 
lærere i mat og helse ble intervjuet om opplærin-
gen i faget på 1.– 4. årstrinn på egen skole. Lærerne 
svarte blant annet på hvilke områder de ønsker mer 
kompetanse i. Lista ble lang og inneholder de fleste 
temaene det er nødvendig å beherske for å ha ansvar 
for undervisning i mat og helse. I dette tidsskriftet 
får lærerne på barnetrinnet, og spesielt 1.– 4. års-
trinn, tilgang til økt kompetanse på noen av områ-
dene de etterspurte.  

Tverrfaglige muligheter 
med mat og helsefaget
Med LK20 har elevene på 1.– 4. årstrinn fortsatt 
rett til opplæring i mat og helse. Formålet med pro-
sjektet Tidlig innsats i mat- og helsefaget er at elev-
ene fra 2020 skal sikres kvalitativ god opplæring i 
mat- og helsefaget i enda større grad.

Mat og helse fortjener fagutdannede lærere med 
visjoner for faget. Mat- og helsefaget har mye å by 
på, og elevene trenes i prosesser som planlegging, 
produksjon og ferdigstilling innenfor gitte rammer. 
Gruppeorganisering åpner for demokratiske proses-
ser, kulturmangfold og toleranse. Elevene møter 
geometriske begrep, gjør beregninger og får bruke 
sin tallforståelse som er en av forutsetningene for å 
lykkes med matlaging.    

Begynneropplæring
På lik linje med begynneropplæring i skolens øvrige 
fag, betyr korrekt opplæring i mat og helse at elev-
ene fra første mat- og helseøkt skal møte en faglig 
og kunnskapsbasert opplæring. De tolv nasjonale 
kostrådene skal legges til grunn for valg av mat-
varer, retter og sammensetting av måltider. De ni 
kompetansemålene som elevene skal nå etter 4. 
trinn, krever at alle undervisningsøktene legges 
opp i tråd med kostrådene. Elevene skal møte til-
passet opplæring i ernæringslære slik at de kan 
fortelle hva som kjennetegner sunn og variert mat 
og begrunne hvorfor egne matvalg påvirker helsa 
deres (LK20).  

Den krevende situasjonen vi er i nå, med spredning 
av koronasmitte i hele verden, gjør det høyst nød-
vendig å minne om kompetansemålet om hygiene for 
seks til tiåringene. Opplæringen i det sentrale livs-

mestringsområdet hygiene, skal bygge på Mattilsy-
nets hygieneregler (Matportalen.no). Det klareste 
kompetansemålet om hygiene, er på 1.–4. trinn. 
Etter 7. og 10.trinn ligger hygiene opplæringen 
«gjemt» i begrepet trygg mat.

Fagets egenart
Fagets innhold bygger i stor grad på hverdagsakti-
viteter gjennom praktisk matlaging. Det ligger stort 
tverrfaglig potensiale i mat og helse for samarbeid 
med andre fag i grunnskolen. Ta for eksempel en 
råvare som hasselnøtt. Knekk den og reflekter over 
hvilke faglige tilnærminger som finnes i nøtta: Hvor 
dyrkes den? Hvor bærekraftig er det å spise hassel-
nøtter? Her kan elevene trekke inn både produksjon, 
transport, ulike ritualer og religion. De kan lage 
mosaikk av nøtteskall, – og hvordan var nå sangen 
om Nøtteliten? Å gi lærere i mat og helse mulighet 
til å knekke potensialet, kan gi hele skolen et peda-
gogisk løft! 

Forskning viser at elevene liker mat- og helse faget 
best av alle grunnskolens fag. (Moen, Westlie, 
Bjørke & Brattli, 2018). Gjennom kjerne elementene 
i den nye læreplanen fremstår mat og helse som et 
bærekraftig og helsefremmende kulturfag. Mange 
lærere forteller at det kan være vanskelig å ivareta 
disse perspektivene i faget på grunn av økonomi, 
store elevgrupper, mangel på lærebøker og egen 
fagkunnskap. 

Etter og videreutdanning
Utdanningsdirektoratet tilbyr videreutdanning for 
lærere gjennom Kompetanse for kvalitet, og sko-
ler kan tilrettelegge for etterutdanning gjennom 
Dekomp. Fagkompetanse gjør lærere bevisste og 
gir dem et grunnlag for en mer systematisk under-
visning og kompetansebygging. Kunnskapstilfanget 
om mat og helsefaget øker. I løpet av de siste årene 
er det publisert flere fagdidaktiske mastergrader og 
flere doktorgrader er underveis. 

LMHS håper at rektorer og lærere vil sikre skolene 
kompetanse i mat og helse i årene som kommer, og 
vi ønsker alle lykke til med innføringen av LK20.
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LANDSLAGET FOR

I SKOLEN

Inger Lise 
Fevang Jensen
Leder

Landslaget for  
mat og helse i skolen 
fyller 100 år
Det er stort å for oss i Landslaget 
for mat og helse i skolen å feire 
vårt 100-årsjubileum i 2020! 
Framsynte og dedikerte lærere 
i Huslig økonomi dannet en ny 
organisasjon under det nasjo-
nale lærerstevnet i Kristiania 
i august 1920. De ga den nav-
net Skole kjøkkenlærerinnenes 
Landsforening.

Vi ønsker at alle landets barne- og 
ungdomsskoler skal ta del i feirin-
gen, og sender derfor ut jubileums-
tidsskriftet Mat og helse i skolen 
til 2300 grunnskoler. Dette kan 
vi gjøre fordi Gjensidige-stiftelsen 
har bevilget økonomisk støtte til 
prosjektet Tidlig innsats i mat- og 
helsefaget. Prosjektet har fokus 
på opplæringen i mat og helse på 
barne trinnet, med hovedvekt på 
1.– 4. trinn, og ledes av forskere 
på Universitet i Agder, Univer-
sitet i Bergen og Universitetet i 
Stavanger. Bakgrunnen for pro-
sjektet var å synliggjøre behov 
for mer kompetanse inn mot mat- 
og helseundervisningen for elever 
mellom 6–10 år. 

Mat og helse er et sentralt fag 
for å utvikle forståelse for sam-
menhenger mellom kosthold og 
helse. Det skal bidra til at elever 
utvikler kompetanse til å mestre 

egne liv. Faget har et tydelig folke-
helsefremmende fokus, med vekt 
på matglede, matlaging og livs-
mestring (LK20). Tidlig innsats i 
mat og helse, med tydelig fagfokus 
og prioritering av grunnleggende 
ferdigheter, kan bidra til større 
fagforståelse på høyere trinn og 
hjelpe kommende generasjoner 
til å ta gode matvalg. God opp-
læring i mat og helse med kvalifi-
serte lærere på alle trinn, er en 
god investering for elevene, skolen 
og samfunnet.

Dette nummeret av tids skriftet 
Mat og helse i skolen handler 
om Fagfornyelsen. Det gjøres 
en imponerende innsats fra alle  
skribentene for å bidra til kompe-
tanse  heving, presentere ny fag-
litteratur, orientere om aktuelle 
skole- og helse politiske dokumen-
ter og oppdatere med lem  mene på 
kurs og konferanser. Tidsskriftet 
kommer ut to ganger i året, og kan 
bidra til at mat- og helselærere:

• holder seg oppdatert om  
faglige temaer

• får ideer til hvordan under-
visningen kan legges opp og 
varieres

• hvordan mat- og helsefaget 
kan inngå i tverrfaglige opp-
legg og flerfaglig undervisning 

• får innspill til refleksjon over 
egen praksis og lærerrolle 

• får større innsikt i de fagover-
gripende temaene folkehelse 
og livsmestring og bærekraf-
tig utvikling

• blir del av et nasjonalt og 
lokalt fagmiljø

Regjeringen utfordrer 
skoleeierne og skolene
I 2019 lanserte regjeringen stra-
tegien Skaperglede, engasjement 
og utforskertrang – Praktisk og 
estetisk innhold i barnehage, skole 
og lærerutdanning, for å beskrive 
situasjonen og løfte fram utfor-
dringene for de praktiske og 
estetiske fagene. Mat og helse er 
dessverre fortsatt et nedprioritert 
fag, og forskning viser stor mangel 
på formell fagkompetanse spesielt 
på de lave trinnene.  Regjeringen 
utfordrer skoleeierne og skolene 
på dette. Mat og helse må styr-
kes i kommunene i kommende 
år. Kunnskapsdepartementet 
ber skoleeiere og skoleledere å 
legge til rette for profesjonsfelles-
skap mellom lærere som under-
viser i mat og helse. Formell 
faglig kompetanse hever kvali-
teten på opplæringen og endrer 
vurderingspraksisen.  

Landslaget for mat 
og helse i skolen 

LMHS:

• drives på frivillig basis, og 
består av et styre med repre-
sentanter fra hele landet. Fra 
1920 til 2020 har de nasjo-
nale styrene, lokallagene og 
medlemmene holdt organi-
sasjonen levende som talerør 
for mat- og helsefaget, nasjo-
nalt og lokalt. Vi bruker vår 
innsikt i høringer og innspill 
overfor utdannings- og helse-
myndighetene. Vi gir råd og 
veiledning til medlemmene 
våre i arbeid med faget. Orga-
nisasjonen har gjennom disse 
100 årene fungert som ideell 
pådriverorganisasjon for fol-
keopplysning i et fagfelt som 
har betydd mye for mange 
generasjoner. I tiden fremover 
ønsker vi å fortsette arbei-
det med å være en fagpolitisk 
medlemsorganisasjon som 
pådriver for mat- og helsefa-
get i utdanningsløpet.

• har ni lokallag og medlemmer 
over hele landet. Lokallagene 
inviterer mat- og helselærerne 
i sitt område til kurs og møter, 
og er en viktig møteplass for 
lærerne. Der utveksler del-
takerne erfaringer, ideer, 
problemstillinger og drøfter 
faglige utfordringer. 

• har flere aktive Facebook-
grupper. Den største har i 
overkant av 1400 medlem-
mer. Der blir informasjon delt, 
spørsmål stilt og relevante 
problemstillinger tatt opp til 
debatt. 

• er medarrangør for den årlige 
mat- og helsekonferansen 
i samarbeid med Nasjonalt 
senter for mat, helse og fysisk 
aktivitet og en institusjon 
med lærerutdanning. Siste 
årskonferanse i Kristiansand 
i 2019 hadde 160 deltakere. 

• Skal arrangere jubileumsse-
minar 19. mars 2020 sammen 
med Utdanningsforbundet. 
Tema er Dybdelæring og ny 
læreplan i mat og helse. 

• Skal arrangere en jubile-
umskonferanse Med mat- og 
helsefaget inn i framtida: 
Fagfornyelse, forskning og 
forankring i forbindelse med 
det 43.landsmtet (se midtsi-
dene). Jubileumskonferansen, 
med festmiddag, blir avholdt 
29.oktober 2020 på OsloMet, 
avd. Kjeller på Lillestrøm. 
Program og påmelding kom-
mer på http://www.matog-
helse.org/

Bli med
Vi har et mål om å tredoble antall 
skole- og individuelle medlem-
skap i løpet av jubileumsåret. Vil 
du være med? Vi oppfordrer deg 
og din skole til å tegne medlem-
skap her: www.matoghelse.
org/bli-medlem/. Med flere med-
lemmer blir vi sterkere og kan i 
større grad fremme god opplæring 
i mat- og helsefaget for kommende 
generasjoner. 

For styret i Landslaget for mat 
og helse i skolen.

Lærebøkene Husstell og Matlære var dominerende i opplæringen i faget fra tidlig 1900-tall til ca 1960-årene. 

54 Mat og helse i skolen 1/20201/2020 Mat og helse i skolen



Eli Kristin Aadland
Førsteamanuensis  
i mat og helse,  
Høgskulen på Vestlandet

Anne S. Ask
Dosent i mat og helse,  
Universitetet i Agder

Merete H. Helland
Førsteamanuensis i  
mat og helse,  
Universitetet i Stavanger

Camilla Sandvik
Førsteamanuensis i  
ernæring, mat og helse,  
Nord universitet

Vi har i dag liten innsikt i hvordan undervisningen i mat og helse blir 
gjennomført på de laveste trinnene i skolen. Derfor søkte Landslaget for 
mat og helse i skolen (LMHS) Gjensidigestiftelsen om midler til å kartlegge 
denne undervisningen og utvikle et kurs for lærere i mat og helse på 1.–4.
trinn. 

Det ble bevilget 750 000 kroner 
til prosjektet Tidlig innsats i mat 
og helse (2017–2020). Fire forskere 
knyttet til LMHS gjennomførte i 
2018 intervjuer med 20 lærere i 
mat og helse på 1.–4. trinn og 9 
rektorer / avdelingsledere fra 12 
skoler i Norge. Skolene ble tilfel-
dig trukket ut blant UH-insti-
tusjonenes praksisskoler i fem 
regioner. Intervjuene tok for seg 
temaer som bakgrunnsfaktorer, 
rammefaktorer i faget, under-
visningspraksis i tillegg til ønsker 
og muligheter for mat- og helse-
faget på småtrinnet i framtiden. 
Alle intervjuene ble tatt opp på 
lydbånd, transkribert og analy-
sert ved hjelp av programvaren 
NVivo.

Fagkompetanse 
blant lærerne
Blant lærerne vi intervjuet i mat 
og helse på 1.–4. trinn, man-
glet 75 % fagutdannelse i mat og 
helse. Vårt resultat samsvarer 
med Statistisk sentralbyrå sine 
resultater fra undersøkelsen av 
lærerkompetanse i grunnskolen 
2018/2019, som viste at hele 78 
% av de som underviser på små-

skoletrinnet mangler studiepoeng 
i faget (Perlic, 2019). Når vi vet 
at lærerens kompetanse er den 
ressursen som påvirker elevenes 
prestasjoner mest (Kunnskapsde-
partementet, 2008), er det urovek-
kenende at så mange lærere som 
underviser i mat og helse på de 
laveste trinnene mangler formell 
kompetanse i faget. Lærerne fikk 
spørsmål om de opplevde noen 
utfordringer rundt det å gjennom-
føre mat- og helseundervisningen, 
men mangel på egen kompetanse 
ble ikke sett på som et direkte 
problem. Likevel var det en lærer 
som fortalte at med fagkompe-
tanse i mat- og helse, ville under-
visningen mest sannsynlig vært 
bedre. 

Resultatene viste videre at 15 av 
lærerne hadde mindre enn 2 år 
undervisningserfaring i mat og 
helse. En tendens vi observerte, 
var at det ofte var tilfeldig hvem 
som fikk undervisningsansvar for 
mat og helse på småtrinnet. Der-
som egeninteresse og tilfeldig-
heter blir standarden for hvem 
som får undervisningsansvar i 
faget, kan vi stille spørsmål ved 

hvilket kunnskapssamfunn vi 
får. Slike tilfeldigheter kan også 
bidra til å skape uønsket varia-
sjon i hva elevene lærer i mat- og 
helsetimene. Vi må endre holdnin-
gene, heve standarden og jobbe 
for at alle lærere, på alle nivåer 
i utdanningen har tydelige kom-
petansekrav i alle fag, også i 
de praktiske-estetiske fagene 
(Utdanningsforbundet, 2017). 

Organisering av 
undervisningen 
Det var store forskjeller i hvordan 
mat- og helseundervisningen ble 
prioritert på den enkelte skole. 
Lærerne bekreftet tidlig i inter-
vjuene at mat- og helseunder-
visningen først og fremst var 
lagt til 6.trinn, og mindre til 
1.– 4. trinn. På småskoletrinnet 
sa de fleste lærerne at det var lagt 
opp til en time i uka med faget, 
og da oftest på 4. trinn. Lærerne 
sa at antallet timer var fastlagt 
av skoleeier og at de derfor ikke 
kunne påvirke dette selv. Samt-
lige lærere var enige i at én time 
undervisning på kjøkkenet var 
lite, og at det var nesten umulig å 

Tidlig innsats  
i skolefaget  
mat og helse

Foto: Colourbox
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både snakke om mat, lage mat og 
spise mat på den tiden.

Siden mat og helse har så få timer 
som eget fag, ønsket flere lærere å 
«bake faget inn» i andre fag/arena 
på skolen gjennom å utforske sma-
ker i naturfag, koble engelske glo-
ser til matvarer og utstyr, bruke 
matematikk til å måle opp o.l.: 

Du kan jo bake det inn ganske 
mye, i forhold til det sosiale, hvor 
spleisende det er å ha et felles 
prosjekt og sammen lage ting som 
blir godt og spennende å smake 
på. Så det blir jo sånn hele tida  
– bakt inn i flere fag. 

Ikke alle lærerne hadde tenkt så 
mye over at mat og helse kunne 
være i prosjekt med andre fag, 
men fikk i løpet av intervjuet 
større interesse for å jobbe tverr-
faglig. En lærer innrømmet at når 
de holdt på med måling og vekt i 
matematikktimene, kunne dette 
vært en introduksjon til mat- og 
helsefaget. 

Det kunne vært interessant, men 
jeg tror i hvert fall at når de er 
så små så er det greit at vi hol-
der det til mat og helse, fordi det 
er så mye de ikke kan på et kjøk-
ken. Så å dra inn prosjekter når 
de er så små, tror jeg kunne blitt 
å ta seg vann over hodet, kanskje. 
Altså du kan knytte det til matte, 
det kan du, men jeg vet ikke om 
det er så mye mer enn det.

Tilgang på 
undervisningsutstyr
Lærerne fikk spørsmål om hvor-
dan tilgangen på spesialutstyr 
var, og svaret var likt blant de 
fleste lærerne: De hadde nok 
utstyr, men det var ofte noe som 
manglet. Når et kjøkken deles og 
brukes av mange, er det fort gjort 
at ting forsvinner. Det kunne være 
vanskelig å finne utstyr fra gang 
til gang, og det skjedde stadig at 
ting manglet i skuffer og skap. 

Det var flere ting lærerne savnet 
i mat og helse på 1.– 4.trinn. En 

egen lærebok i faget 
med gode undervis-
ningsopplegg var 
kanskje det lærerne 
savnet aller mest. 
«Vi bruker ikke 
noen læremidler. 
Vi har jo ikke bok», 
var det flere som 
sa. En lærebok på 
lik linje med den som 
finnes for 6. trinn, med 
både oppskrifter og teori-
spørsmål, var noe lærerne 
ønsket seg.

Kursing av lærere som 
underviser i mat og 
helse på 1. – 4. trinn 
Vi spurte lærerne i studien om 
de ønsket å øke sin faglige kom-
petanse i mat og helse gjennom 
å delta på kompetansekurs for 
lærere. Selv om de fleste lærerne 
i studien betraktet sin fagkompe-
tanse som tilstrekkelig på 1.– 4. 
trinn, var det også enkelte som 
trodde at det ville vært lettere 
å undervise i mat- og helsefaget 
om man hadde hatt mer erfaring 
og kompetanse. Flere av lærerne 
etterlyste mer kunnskaper om 
emner som omhandlet mat, mat-
varer, grunnleggende ernærings-
lære, allergier og alternative 
oppskrifter, tips til selve matla-
gingen, bruk av internett som 
kunnskapskilde o.l.

På bakgrunn av tilbakemelding 
fra studien ble det 08.11.19 gjen-
nomført et kompetansehevings-
kurs for lærer som underviser i 
mat og helse på 1.–4.trinn. Pre-
sentasjoner fra kurset er beskre-
vet på 9. Der finner dere også 
lenke til forelesningene presen-
tert denne dagen.

Vi som har gjennomført denne 
studien håper resultatene kan 
bidra til økt fokus på mat- og hel-
sefaget på 1.– 4. trinn, og at flere 
lærere, skoleledere og skoleeiere 
velger å prioritere mat- og helse-
faget på småtrinnet, slik at elev-
ene får den undervisningen de 
har rett til også i vårt fag. God 

undervisning i mat og helse på 
småtrinnet gir et godt grunnlag 
å bygge videre på i utdanningslø-
pet, og gjør elevene bedre rustet 
til dybdelæring i faget på mellom-
trinn og ungdomstrinnet, i tråd 
med visjonene i fagfornyelsen. 
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TIDLIG INNSATS I SKOLEFAGET MAT OG HELSE 

Forts. fra forrige side

Internett som 
læringsressurs
Av: Førsteamanuensis Eli Kristin 
Aadland, HVL, og leder av lokal-
laget i LMHS i Bergen. 

Å bruke internett som læringsres-
surs i mat og helse forutsetter at 
lærere har kjennskap til hvilke 
ulike typer nettressurser som fin-
nes, hva som er de ulike typenes 
fortrinn og hvordan de kan bru-
kes. Det betyr at både lærere og 
elever må læres opp til å være kil-

dekritiske når de skriver inn en 
nettadresse eller trykker på en 
link. Læremidler representerer 
en mulig tolkning av læreplanen 
og kan påvirke undervisning og 
læring.

Mat- og helsefaget står i en sær-
stilling når det gjelder læremid-
ler, da bruken av kommersielt 
materiell kan være omfattende. 
Presentasjonen gir et overblikk 
over hvilke digitale ressurser 
som er tilgjengelig. Det er opp til 

den enkelte mat- og helselærer 
å vurdere om valgt læremiddel 
motiverer elevene for 
læring, om det gir 
elevene faglige 
utfordringer 
eller om de 
stimulerer 
dem til nys-
g jerrighet, 
undring og 
kreativitet.

Fagforedragene fra kursdagen 
8. november 2019
Gjennom intervjuer i prosjektet Tidlig innsats  i mat og helse etterlyste 
lærere i mat og helse på 1.–4. trinn faglig påfyll på ulike områder. På  
bakgrunn av dette ble det 8. november 2020 arrangert en kursdag på  
Universitetet i Agder. Tre av foredragene ble filmet og lagt ut på hjemme
siden til LMHS. 

Lunsj tilrettelagt 
for kreativitet og 
gode råvarer
Av: Høgskolelektor Karoline  
Nordal, HVL 

I denne presentasjonen får du 
mange gode tips til hvordan barn 
kan lære om mat på en morsom 
og kreativ måte. Har du hørt om 
sanseløyper, epletester, regnbu-
eraketter, matkunst, en smilende 
brødskive, monstervafler eller 

prinsessefisk, alias med matord, 
hygienespå, matreddertips? 

La deg rive med av ideene og opp-
leve hvor engasjerende det kan 
være å lære om mat. Foredra-
get viser betydningen av mat-
glede, mestring og kreativitet og 
hvor viktig det er å skape gode 
holdninger rundt mat. Videoen 
gir deg ideer til hvordan du kan 
trigge elevenes nysgjerrighet og 
kreativitet i opplæringen i mat 

og helse, la dem smake og lære 
dem om råvarer. Når elevene får 
undervisning på skolekjøk-
kenet, får de kunn-
skap om mat og 
opplever mest-
ring. Glede 
over å delta 
i matlaging 
vil gjøre det 
lettere å ta 
gode matvalg 
senere i livet.

Tilrettelegging for 
elever med ulike 
matrestriksjoner 
Av: Førsteamanuensis Merete 
Hagen Helland, UiS, og leder  
av lokallaget i Rogaland 

I denne presentasjonen får du 
kunnskap om tilpasninger i for-
hold til matvareallergier, into-
leranser, religion og livssyn/
overbevisninger, som utgjør en 
stadig større del av undervisnin-

gen i mat og helse. Hvilke av elev-
ene må ha et kosthold uten egg 
eller gluten? Hvor nøye er det? 
Betyr en matvareallergi at hele 
klassen bør holdes unna denne 
aktuelle matvaren? 

Hva er forskjellen på en allergi og 
en intoleranse? Hva med dem som 
har blitt vegetarianere eller vega-
nere? Elevene i mat- og helseun-
dervisningen skal lære om ulike 
matvaregrupper. Med litt tilret-
telegging er dette fullt mulig i 

et mangfoldig samfunn. Presen-
tasjonen omtaler de vanligste 
allergier, intoleranser og hensyn 
i forhold til religion og 
livssyn/overbevis-
ning, med kon-
krete tips om 
erstatnings-
produkter.
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Lokalt arbeid  
med nye læreplaner

Else Marie Øvrebø
Førsteamanuensis,
Norges arktiske universitet

Faget mat og helse har i LK20 blitt mer praktisk med vekt på å tilberede 
måltider og å lage trygg og bærekraftig mat med grunnlag for god helse. 
Systematikk i matlaging, innlæring av matlagingsmetoder og grunn
leggende matlagingsteknikker er mer vektlagt, enn i LK06. Sammenlig
net med LK06 blir det i mat og helse nå lagt bedre til rette for å utforske, 
bruke sanser og oppleve matglede.

Lokalt læreplanarbeid skal danne 
grunnlaget for hvordan lærere 
planlegger undervisningen på 
trinn- og elevnivå. Lokale konkre-
tiseringer skal utfylle og utdype 
innholdet, levendegjøre og til-
passe det til de erfaringene og 
mulighetene elevene har (Andre-
assen, 2016).

I arbeid med utforming av lokale 
planer i ulike fag, kan det særlig 
legges vekt på:

• Konkretisering
• Vekting og koordinering av 

innhold fra kjerneelementene 
og kompetansemålene

• Valg av arbeidsmåter og 
organiseringsformer

• Tidsbruk ut fra fag- og 
timefordeling

• Samordning av beslektet inn-
hold fra flere fag med sikte på 
tverrfaglig arbeid. 

I lokalt arbeidet med læreplaner 
for mat og helse, skal god sam-
menheng mellom det sentralt 
fastsatte og det lokalt utformede 
innholdet i opplæringen synlig-
gjøres. Overordnet del i den nye 

lærerplanen utdyper verdigrunn-
laget i formålsparagrafen i opp-
læringsloven og de overordnede 
prinsippene for grunnopplærin-
gen. Den beskriver hvilket grunn-
syn som skal prege pedagogisk 
praksis i hele grunnopplæringen 
og tydeliggjør ansvaret skolen 
har for danning og utdanningen 
gjennom planlegging, gjennomfø-
ring og utvikling av opplæringen.  
Lokale læreplaner skal derfor 
skildre både innhold og mål for de 
ulike fagene, samtidig som de gir 
en retning for opplæringen. Hele 
læreplanverket er grunnlaget for 
opplæringen i faget og de ulike 
delen henger tett sammen. 

Samarbeid og 
tverrfaglighet
Det lokale arbeidet med lære-
planverket krever samarbeid og 
gir lærerne rom for å bruke fag-
lig skjønn, for å sikre lokal og indi-
viduell tilpasning. Lokalt arbeid 
med læreplanene for fagene må 
en se i sammenheng med lokalt 
utviklingsarbeid (Øvrebø, 2008).

LK20 poengterer at opplærin-
gen i mat og helse skal knyttes 

til nærmiljøet. Lokale mattra-
disjoner kan være eksempel på 
dette. Elever i mat og helse kan 
få meningsfulle opplevelse av å 
være medansvarlig i nærmiljøet. 
Det handler om å gå fra det kjente 
til det ukjente, og om å medvirke 
til å utvikle identitet. Det kan for 
eksempel være at kulturarven blir 
formidlet gjennom lokale eksem-
pler. I prosjektarbeid i lokalsam-
funnet kan foreldre også være 
viktige samarbeidspartnere. Det 
vil også være naturlig å trekke 
inn både foreldre og andre sam-
arbeidspartnere i mat og helse. 
Eksempler på dette kan være 
lokale kokker, mattilsynet, sko-
lehelsetjenesten og institusjoner- 
og organisasjoner i nærmiljøet 
(Øvrebø, 2013). 

Læreplanverket for kunnskaps-
løftet 2020 setter fokus på tverr-
faglig samarbeid. Samarbeidet 
bør gjelde hele lærerkollegiet, og 
kan i den grad det er mulig og 
formålstjenlig gjelde både under 
planlegging og i gjennomføring av 
undervisningen (Øvrebø, 2008). 

Temaorganisering 
av innhold
I temaorganisering av innhold 
samordner man kjerneelemen-
ter fra flere fag, i tillegg til de 
tre tverrfaglige temaene demo-
krati og medborgerskap, bære-
kraftig utvikling, folkehelse og 
livsmestring (Utdanningsdirek-
toratet 2017b). Temaorganise-
ring av innhold skal prioriteres i 
alle fag der det er relevant og ta 
hensyn til erfaringer, interesser 
og virkelighetsforståelsen til elev-
ene i tilknytning til nærmiljøet 
(Utdanningsdirektoratet 2017b). 
Et tema kan i innhold ha tyngde-
punktet sitt i ett fag, og innhold 
fra andre fag kan knyttes til. I 
temaorganisering er det viktig at 
tyngdepunktet i ulike tema vari-
erer og fordeles mellom ulike fag 
(Øvrebø, 2008). Valg av utforming 
av tema må tilpasses egenarten 
til kjerneelementene og de forut-
setningene elevene har på ulike 
alderstrinn.

Årsplaner og 
halvårsplaner
Årsplaner må ta hensyn til års-
tidene, høytider (jul, påske, den 
samiske nasjonaldagen) kultur 
og tradisjoner. I LK20 står det at 
det skal tas vare på norsk, nor-
disk og samisk matkultur og tra-
disjon i hverdag og høytid og fest. 
Samtidig skal mat i ulike kultu-

rer og religioner være sentrale 
emner i opplæringen (LK20). På 
den måten blir elevene kjent med 
hverandre og utvikler en platt-
form for å kunne samhandle 
og arbeide med å utvikle felles-
skapet. Planen må inneholde en 
progresjon fra det enkle til det 
vanskelige i arbeidet med det 
faglige innholdet. Undervisnings-
planen skal synliggjøre hvordan 
tverrfaglig arbeid blir gjennom-
ført i løpet av et skoleår. 

Dybdelæring er sentralt i LK20 og 
må også komme klart frem i års-
planer og halvårsplaner. Gjennom 
dybdelæring vil elevene gradvis 
utvikle kunnskap og varig for-
ståelse av begreper, metoder og 
sammenhenger i fag og mellom 
fagområder.

Samisk tema  
I mat- og helseundervisningen 
kan kjennskap til ulike matkul-
turer være et positivt bidrag i 
elevenes opplæring og forståelse 
av egen matkultur. Å tilberede 
mat etter samisk tradisjon kan 
bidra til at tradisjonskunnskap 
blir overført til nye generasjoner 
(Utdanningsdirektoratet, 2017a). 
I tillegg til bevissthet om samisk, 
norske og nordiske mattradisjoner 
er det i et flerkulturelt samfunn 
viktig med kunnskap om mat-
tradisjoner og skikker fra andre 

kulturer. Dette kan bidra til å øke 
mellommenneskelig forståelse og 
respekt for andre (Øvrebø, 2008). 

Elevdeltakelse i 
planlegging av tema
Elevmedvirkning som deltakelse 
i planlegging, gjennomføring og 
vurdering med lærestoffet i mat 
og helse, forutsetter at elevene 
kjenner valgmuligheter og kon-
sekvenser av valg. Dersom elev-
ene får innflytelse over hvordan 
arbeidet skal organiseres og forde-
les for å nå de faglige målene, kan 
kanskje opplæringen i større grad 
bli mer i tråd med fagets intensjo-
ner og prinsipper (Holthe, 2009). 
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En god start 
– mat og helse på 1.–4.trinn
Mat og helse er, og vil fortsette å være, skolens aller minste fag. 197 klok
ketimer skal kvalifisere elevene til å forstå sammenhenger mellom kost
hold og helse, få kompetanse i å mestre egne liv og bidra til å fremme 
folkehelsen. Til sammenlikning har musikk nesten dobbelt så mange timer 
(368) og kunst og håndverk har 623 timer. Med bare 197 klokketimer, har 
vi en stor oppgave med å utnytte disse timene til siste sekund! 

Fag og timefordeling
I rundskriv Udir-1-2019 Fag og 
timefordeling for Kunnskapsløftet 
står det: Det er fastsatt et samlet 
minstetimetall for elever på 1.–7. 
trinn og for elever på 8.–10. trinn 
som elevene har rett til. Skoleeier 
har plikt til å gi dette timetallet, 
men står fritt til å tilby flere timer 
(mine uthevelser).  I mat og helse 
er timene fordelt med 114 timer 
på barnetrinnet og 83 timer på 
ungdomstrinnet. Skoleeier har 
mulighet til å omdisponere inn-
til 5 prosent av timene i fagene 
til andre fag. I praksis kan det 
bety at timetallet i mat og helse 
er lavere enn tallene ovenfor.  

På barnetrinnet er det kompetan-
semål både etter 4.trinn og etter 
7.trinn. Det er derfor forventet at 
timene skal fordeles mellom 1.–4.
trinn og 5.–7.trinn. Jeg har tatt 
utgangspunkt i at det er 83 timer 
på ungdomstrinnet og antar at det 
er relativt vanlig at 83 timer er 
lagt til 5.–7.trinn også.  Det gir 
28 klokketimer til 1.–4.trinn. Kan 
alle barneskoler dokumentere at 
elevene får disse timene? Jeg er 
redd for at svaret er nei.

Da jeg jobbet som lærere, skrev 
jeg lærebøker i heimkunnskap til 
L97. I elevboka for 1.–4.trinn og 

i ressursbok for lærer hadde jeg 
mange eksempler på hvordan man 
kunne gjennomføre læringsakti-
viteter i klasserommet. Å dekke 
bord og håndhygiene ble beskre-
vet. I Kunnskapsløftet-06 var 
derfor dette også aktuelt. Elevene 
skulle blant annet lære om mer-
king av matvarer og matvaresys-
temet, ha smaksopplevelser og 
praktisere god hygiene. Skisserte 
tema kunne undervises andre ste-
der enn på et kjøkken.  

Den nye læreplanen gir oss et helt 
annet oppdrag. Slik jeg ser det, er 
alt elevene skal lære i faget koblet 
til praktisk matlaging. Jeg vil 
anta at dette kommer til å by på 
utfordringer for skolene både når 
det gjelder lokaler og lærerkompe-
tanse. De tilmålte timene må der-
for brukes med klokskap. 

Sammenheng mellom 
ulike kompetansemål
Når jeg har snakket eller skrevet 
om læreplaner, har jeg understre-
ket sammenhengen mellom dens 
ulike deler. Denne gangen starter 
jeg med kompetansemålene:

Mål for opplæringa er at eleven 
skal kunne:
• følgje prinsipp for god hygiene 

i samband med matlaging

• bruke reiskap, rom- og vekt-
mål og enkle teknikkar i sam-
band med matlaging

• kjenne att smakar i mat og 
undre seg over kvifor smak er 
noko vi opplever ulikt

• fortelje om kva som kjenne-
teiknar sunn og variert mat 
og kvifor det er viktig for 
helsa

• utnytte lokale matvarer i mat-
laging og presentere ledda i 
produksjonskjeda frå råvare 
til måltid

• sortere avfall i samband med 
matlaging og forklare kvifor 
det er viktig å gjere det

• lage enkle måltid og bidra 
til å skape ei triveleg ramme 
rundt måltid saman med 
andre

• samtale om måltidsskikkar 
frå norsk og samisk kultur 
og frå andre kulturar, og om 
verdien av å ete saman med 
andre

• samtale om korleis skulemål-
tidet kan bidra til ein god 
skulekvardag

Alle som skal starte med en ny 
læreplan, bør konkretisere kom-
petansemålene for seg selv og 
med andre i et tolkingsfellesskap. 
Eksempel kan være: Hva betyr 

Åshild Woldstad
Forfatter og pensjonert  
lærer i mat og helse

det å følge prinsipp om god hygi-
ene i forbindelse med matlaging? 

Det kan være å
• vaske hender før arbeidet 

starter, etter toalettbesøk og 
pauser

• holde orden på arbeidsplassen
• bruke rene redskaper og 

kluter
• passe på temperatur ved mat-

laging og lagring av mat
• følge hygieneregler ved ren-

gjøring av redskaper, servise, 
bord, benker og komfyr

Det neste kompetansemålet dreier 
seg om at elevene skal kunne 

bruke redskaper, rom- og vektmål 
og enkle teknikker i forbindelse 
med matlaging. Hvilke redska-
per er det naturlig at en elev mel-
lom 6 og 9 år skal lære å bruke? 
Hvilke målenheter? Hvilke tek-
nikker/metoder er det relevant å 
introdusere? 

Slik må man fortsette med alle 
kompetansemålene, og så gå gjen-
nom lista flere ganger for å sjekke 
at alt er kommet med. En slik kon-
kretisering av læreplanen kaller 
jeg lokal læreplan. Med den lokale 
læreplanen som utgangspunkt, 
lages en lokal årsplan. Det anbe-
fales at man ser alle fire årene i 

sammenheng, for å sikre at alle 
kompetansemålene er dekket. 

Ordene matlaging eller måltid er 
med i nesten alle kompetansemål.  
Læringsaktivitetene (se ramme) 
må være tilpasset elevenes alder 
og motorikk. Et eksempel kan 
være at det er enklere for små 
hender å lage eplekake i en stor 
form, enn å lage små muffins. Det 
er mye epler i norske hager, det er 
enkelt å lage røre og lokale vek-
ster smaker fantastisk godt. På 
samme måte kan du begrunne 
hvorfor matretter vil passe gitt 
aldersgruppe og samtidig dekke 
flere av kompetansemålene. 

Matlaging 
1.–4.klasse
Frokost inkludert te, kakao 
Matpakke 
Kornblanding 
Risengrynsgrøt 
Råkost 
Salat 
Ostesmørbrød 
Toast 
Kjøttdeiggryte 
Grønnsakssuppe 
Fruktsalat 
Vafler 
Eplekake 
Potetlompe  
Scones
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En hel middag 
Grønnsakssuppe  
Fruktsalat

• følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging
• bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikker i samband med 

matlaging
• kjenne att smakar i mat og undre seg over kvifor smak er noko vi opple-

ver ulikt
• fortelje om hva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er 

viktig for helsa
• utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjons-

kjeda frå råvare til måltid
• sortere avfall i samband med matlaging og forklare kvifor det er viktig å 

gjere det
• lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid 

saman med andre

• smake på ulike grønnsaker og frukt, lære begreper for smak og snakke 
om hva de opplever

• vaske hender, ta på forkle
• finne fram redskaper og matvarer
• skjære opp grønnsaker til grønnsakssuppe og sette den til koking
• skjære opp frukt til fruktsalat
• rydde og vaske benker/bord
• sette på mugger med vann
• Bidra til et hyggelig måltid

Forberede i klasserommet noen dager før. Del opp ulike frukt og grønnsaker i 
små biter. La elevene smake på et slag om gangen. Begreper for smak: hardt, 
bløtt, søtt, surt. tørt, osv.

På kjøkkenet 2,5–3 timer:

Hvilke råvarer som er produsert i Norge/lokalt og hvilke som er importert. På 
hvilke måter transporteres matvarer. Vise oppdeling av frukt.

Vitaminer.

Fordele arbeidet.

Repetere borddekking. I dag skje til suppe, suppetallerken, dessertskje. Glass 
til vann. Mugge med vann.

Gjennomføre måltidet. Lærer må sitte til bords og spise, og være et godt 
eksempel.

Hva synes elevene at de har lært? Viktig å veilede de til å se de små 
enkeltemnene: 
Kan navnet på noen grønnsaker og frukter. 
Kan bruke kniv til å dele  opp noen frukt og grønnsaker. 
Kan navn på noen redskaper 
Kan vaske hendene 
Kan sette i oppvaskmaskinen 
Kan sitte rundt et bord og snakke sammen 
Kan forsyne seg at mat og spise opp 
Kort refleksjon med eleven helt til slutt

Forslag til undervisningsøkt på 3.trinn 
Under skisseres et undervisningsopplegg om grønnsakssuppe og fruktsalat på 3.trinn.

EN GOD START – OM MAT OG HELSE PÅ 1.–4. TRINN

Forts. fra forrige side

Da jeg jobbet i skolen, laget jeg matoppskrifter og fagtekster selv. Under er et eksempel på enkle illustra-
sjoner fra læreverket som jeg skrev for 1.–4.trinn til L97, som også er relevante i dag. 

Det bør legges opp til minst tre 
økter av 2,5 klokketimer med mat-
laging på et godt utstyrt kjøkken 
hvert år. Dette er viktig fordi elev-
ene skal ha god tid til det prak-
tiske arbeidet, samtale om teori 
og få nok ro rundt måltidet. Der-
som kjøkkenet på skolen har for 
høye arbeidsbenker for de yngste 
elevene, kan man bruke spisebor-
dene og sette en stabil 15 cm høy 
«plattform» foran oppvaskben-
ken. En modell som nevnt over, 
vil utgjøre 30 timer totalt. Sam-
arbeid på tvers av fag, vil dekke 
flere kompetansemål og kunne 
dekke opp de to timene som even-
tuelt mangler i regnestykket. 

Grunnleggende 
ferdigheter
Lærere og elever har en konti-
nuerlig dialog om det praktiske 
arbeidet, og fagbegreper innarbei-
des helt fra starten.  Eksemplene 
over viser oppskrifter utformet 
som tegneserier, med lite tekst for 
at alle elevene kan forstå proses-
sen. Elevene kan trene på å skrive 
navn på redskaper og råvarer 

gjennom fagoppgaver. Kjøkkenet 
er også et flott sted for å utvikle 
regneferdighetene. For de yng-
ste elevene er det viktig å trene 
på forståelse av mengder og tall. 
De kan gjennom enkle oppgaver 
regne ut hvor mange liter vann de 
må sette på bordet hvis alle skal 
få fullt glass. På mange skoler har 
elevene også nettbrett, og de lærer 
å bruke ulike læringsapper raskt. 

Tverrfaglige temaer
Fagets ansvar i tverrfaglige 
arbeid innen folkehelse og livs-
mestring, dreier seg blant annet 
om de nasjonale kostrådene, 
måltidsfellesskap og livsstilsyk-
dommer.  I temaet bærekraftig 
utvikling, inkluderes tema som 
matproduksjon, matforbruk, mat-
ressurser, verdier og holdninger. 

Alt dette er omfattende områder 
som skal være gjennomgående i 
hele grunnopplæringen, så hele 
ansvaret ligger heldigvis ikke på 
1.–4.trinn. Men en god start gir et 
godt grunnlag for arbeidet videre. 

Kjerneelementer
Fagets kjerneelementer er: 

• Helsefremmende kosthold
• Bærekraftige matvaner og 

bærekraftig forbruk 
• Mat og måltid som identitets- 

og kulturuttrykk

Kjerneelementene konkretiserer 
kompetansemålene og gir retning 
på læringsaktivitetene. Derfor 
henger de nøye sammen. 

Jeg startet og avslutter med hvor-
for vi faktisk skal ha mat og helse 
som fag i skolen, altså fagets rele-
vans og sentrale verdier. Hvil-
ken betydning har dette faget 
for eleven, for samfunnet og for 
arbeidslivet?  Viktigst for meg er 
at det står praktisk arbeid. Det 
innebærer at elevene må få mulig-
het til å lage god og sunn mat. Mat 
og helse er det viktigste faget for 
å fremme og utvikle elevene til å 
ta helsemessige, kulturmessige og 
miljømessige gode valg.

Lærings 
aktiviteter

Tema

Kompetanse 
mål

Undervisning

Vurdering
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Ingebjørg Aarek
Universitetslektor  i  
mat og helse, emerita,  
UiA

Daphnemetoden  
i mat og helse
En forventningsfull gruppe har benket seg rundt et langbord i spisesalen. 
Det nærmer seg lunsjtid.  På bordet foran dem er det ikke tallerkener, men 
skjærebrett og kniv. På bordet er det også plassert tomme plastboller og 
plastboller fulle av tomater, auberginer, paprika, vinblader, gulrøtter,  
poteter og squash. Det er store bunter med persille og dill, flasker med 
oliven olje og forskjellige krydder. De som sitter rundt bordet, skal lage 
middagen som skal serveres seinere. Siden de befinner seg på Lesvos, er 
det gresk mat som står på menyen. Daphne leder dem gjennom alle  
forberedelsene og deler sine matlagingshemmeligheter med dem. 

Å lage mat i Hellas er langt borte 
fra vår raske og effektive måte å 
få maten på bordet på. En skal gi 
seg god tid, bli kjent med råva-
rene, og gjerne slå av en prat med 
naboen. I de små landsbyene sit-
ter husmødrene utenfor huset 
med sine råvarer og forbereder 
familiens måltid mens de prater 
sammen. 

Det er viktig for Daphne å for-
midle denne roen over forbere-
delsene. Hun viser og forklarer, 
og alle får delta i alt. Aubergi-
ner, paprika og tomater skjæres 
opp på forskjellige måter, alt etter 
hvilken rett de skal brukes i. Del-
takerne lurer på hvorfor auber-
ginene i én rett skal ha skallet 
skrelt av i striper, mens det skal 
beholdes på i andre? Daphne viser 
og forklarer.

Det er mye skrelling, oppdeling, 
grovhakking og finhakking i 
gresk mat. Deltakerne oppdager 
etter hvert at det er de samme 
ingrediensene som går igjen 

i mange av rettene som f. eks 
briam, dolmades, gemista, gigan-
tes, imam og sfouggáto.

Etter hvert som grønnsakene er 
oppdelt og ferdige legges de i lang-
panner. Noe skal blandes, mens 
fylte tomater og paprika settes 
pent ved siden av hverandre i 
langpanna, og de fylte vinbladene 
legges i mønster i gryta. En av del-
takerne får i oppgave å helle olje 
over de blandede grønnsakene i ei 
langpanne. Hun heller på med 
norsk nøysomhet, men det 
er langt fra nok! Grønnsa-
kene skal ha en sjenerøs 
porsjon olivenolje. Det 
blir best sånn!

Norske mat- og hel-
selærere er på kurs 
i middelhavsmat på 
Lesvos. De har fulgt 
godt med på hva de 
skulle gjøre, på for-
klaringene til Daphne 
og hennes måte å under-
vise på. Kanskje Daphne-

metoden kan brukes i mat og 
helseundervisningen i 1.–4. 
klasse? Mens deltakerne har skå-
ret og hakket, har praten gått dem 
imellom om undervisningsmeto-
der i mat og helse. Det handler om 
folkehelse og livsmestring. Mål-
tidsfellesskap og praktisk samar-
beid under matlaging, bidrar til å 
styrke elevenes selvtillit og gir en 
opplevelse av fellesskap. 

Vil du studere  
middelhavsmat?

UiA arrangerer  
kurs i Middelhavsmat  

og bærekraft på Lesvos  
28. juni – 05. juli 2020 

Se mer info på:  
www.uia.no/ 

middelhavsmat

Daphne, eier av  
Votsala Hotel på  

Lesvos, tilbereder  
mat med studenter  

etter egen slow- 
cook metode.

Foto: Ingebjørg Aarek
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PROGRAM

09:30 – 10:00 Registrering, kaffe og lett servering

10:00 – 10:30 Åpning av konferansen

Fagfornyelse og forskning

10:30 – 10:45 Kompetanse i grunnskolen og rekruttering til høyere utdanning

10:45 – 11:05 Fagfornyelse, forankring og forskning 

Inger Lise Fevang Jensen, styreleder, Landslaget for mat og helse i skolen 

(LMHS)

11:05 – 11:45 Fornyelse av NNR, Kostrådene, helsefremmende og bærekraftige 

Rune Blomhoff, professor, avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo

11:45 – 12:05 Bærekraftig matforbruk  

Gunnar Vittersøe, forsker II, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet 

Hanne Torjusen, forsker III, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

12:05 – 13:00 Minglelunsj

Mat og helse-
konferansen 2020

29. oktober kl. 10–17
Studiested Kjeller, OsloMet

Med mat- og helsefaget inn i framtida:  
Fagfornyelse, forankring og forskning

LANDSLAGET FOR

I SKOLEN

Læreplan, kompetanse og rekruttering

13:00 –13:20 Gjensidigeprosjektet: Tidlig innsats i mat og helse, 1.–4. trinn 

Eli Kristin Aadland, førsteamanuensis og Karoline Nordal, høgskule-

lektor, begge Høgskulen på Vestlandet

13:20 – 13:40 Operasjonalisering av læreplanen i mat og helse på 

barnetrinnet 

Ingfrid Veka, høgskolelektor og stipendiat, Høgskulen på Vestlandet

14:00 – 14:20 «Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser?». Om 

læreres undervisning i matlaging på ungdomstrinnet 

Grete Haaland, studieleder, OsloMet avdeling Kjeller

14:20 – 14:40 Kommunalt nettverk i mat- og helsefaget i Lillestrøm 

kommune (anbefales i strategiplanen for praktiske og 

estetiske fag) 

Mat og helse – fra ernæring til fellesskap

15:10 – 15:30 Et historisk blikk på mat og spisevaner i Norge 

Annechen Bahr Bugge, forsker I, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 

OsloMet 

15:30 – 15:50 Mat og måltider i skolen – en helhetlig tilnærming for læring, 

mestring og trivsel  

Eva Rustad de Brisis, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

15:50 – 16:10 Måltid i LK20 

Eldbjørg Fossgard, professor emerita, Høgskulen på Vestlandet

16:10 – 16:30 Mat- og helselæreren som rollemodell ved måltidet

16:30 – 16:50 «Oppdrag kostråd» – kostrådene i ungdommelig språkdrakt

19:00 Festmiddag

Påmelding: 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet: mhfa.no

LANDSLAGET FOR

I SKOLEN

1918 Mat og helse i skolen 1/20201/2020 Mat og helse i skolen



En skoledag med  
bærekraft og fiskekyssing
Sjetteklassingene stirrer opprømt på fisken som ligger foran dem. Noen er 
skeptiske, men nysgjerrigheten tar overhånd. Én elev tør å kjenne på det 
kalde sleipe fiskeskinnet. En annen stikker nesa forsiktig bort for å kjenne 
om kysten er klar. Enda én drister seg til å åpne kjeften og utforske de 
skarpe fisketennene og tunga. Skepsisen til fisken, som for kort tid siden 
svømte sprell levende et sted ute i Skagerrak, forsvinner sakte i det grønne 
undervisningskjøkkenet. 

Tekst: Nicolai Brenna Ertzeid (lærer på Geitmyra Kristiansand) og   
Charlotte Hidle (kommunikasjonsansvarlig i Geitmyra) 
Foto: Martin Granum, Granum Gruppen

Å studere fiskens anatomi er den 
første oppgaven som møter elev-
ene som skal ha undervisning på 
Geitmyra matkultursenter for 
barn i Kristiansand. Geitmyra 
Kristiansand ligger på Odderøya, 
kun et steinkast unna strandkan-
ten og fiskebrygga. Både fjæra og 
kjøkkenet er perfekte utgangs-
punkt for spennende tverrfaglig 
læring.

Det er fisken som er stjerna i 
dagens kombinerte pensum og 
lunsjmeny: Det skal lages sør-
landske fiskekaker.  I dag er ikke 
fisken bare hovedingrediensen i 
fiskekakene, den er også hovedrol-
leinnehaver i undervisningsopp-
legget som tar for seg bærekraftig 
utvikling, historie, matematikk, 
naturfag og geografi. På Geit-
myra Kristiansand er ikke mat 
og helse-undervisning et kosefag 
med kanelsnurrer, det er en utøm-
melig verktøykasse av nysgjerrig-
het, tverrfaglighet og dybdelæring 
i praksis.  

Utforsking og anatomi 
Etter noen minutter utforskning 
spør læreren om noen vet hvilken 
fisk som ligger foran dem.

– En sei, svarer Peder kontant.

– Fordi den er grå på ryg-
gen, legger han til. 

Han har truffet blink. 
De diskuterer fiskens 
anatomi. Den er grå på 
ryggen og lys under for 
å kamuflere seg. Under-
viser Nicolai peker på 
sidelinjeorganet, en buet 
linje på siden av fisken. 
Han forteller også at seien 
har skarpe tenner som er 
spesialdesignet for å fange 
mindre fisk. Sammen utfor-
sker de innvollene, svøm-
meblæra og gjellene mens 
læreren forklarer hvilke funk-
sjoner de ulike organene har. Det 
flommer av spørsmål. Nysgjerrig-
heten har inntatt elevene. En av 
elevene er ekstra vågal, og gir fis-
ken et kyss midt på truten.

– Det var ikke så ekkelt, sier Leo 
og smiler. 

– Har den hjerne? lurer Angelica 
på. 

Det viser seg at seihjernen er gan-
ske liten.

– Men er den smart? spør Leo.

Sammen går de gjennom seiens 
evner og elevene konkluderer med 
at, selv om seien kanskje ikke er 
supersmart, så er den en ekte spe-
sialist; den er muskuløs og rask 
og har de riktige sanseorganene. 
Den er perfekt tilpasset livet i 
havet. En av elevene lurer på om 
fisken hører noe. Læreren finner 
fram til otolittene – øresteinene 
til fisken – som både er hørsels- og 
balanseorgan. 

Om Geitmyra:

Geitmyra matkultursenter for barn 
er en ikke-kommersiell stiftelse 
som jobber for at barn skal bli glad 
i mat som gjør dem godt. 

På Geitmyra er det mataktiviteter 
250 dager i året for barne hager, 
SFO, skoler, barn og familier.

Geitmyra ble startet av Andreas 
Viestad i 2011 på en historisk gård 
på Sagene i Oslo. I 2018 åpnet 
Geitmyra et matkultursenter for 
barn i Ringsaker, med fokus på 
matproduksjon og landbruk. I 
2019 åpnet et sjømatkultursenter 
for barn i Kristiansand. I 2020 
åpner et fjerde matkultursenter 
for barn i Trondheim, i samarbeid 
med restauranten Credo. 

Enkelte tar oppgaven med å utforske fiskens anatomi lenger enn andre. 

Lokalene til Geitmyra Kristiansand
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Matreddere og 
stinkbomber
Etter en grundig gjennomgang 
av anatomien og hvordan seien 
lever i havet skal den fileteres og 
bli til fiskekaker. Når filetene er 
trygt ute er det fortsatt mye skrott 
igjen. Elevene samler restene i en 
stekeform sammen med en slapp 
gulrot og noen andre grønnsaker. 
Dette skal bli til kraft. I morgen 
skal det lages fiskesuppe. Etter 
at krafta er ferdig kokt havner de 
siste restene ut i komposten og 
får godgjøre seg før det ender som 
næring for neste års grønnsaker. 

Fiskeskinnet er det siste som 
skal av filetene. Elevene lurer 
på om det skal i krafta eller i 
stinkbombe-komposten utenfor 
inngangen? 

– Hva tror dere skinnet kan bru-
kes til? spør underviser Helene 
som står med hendene på ryggen. 

Hun tar dem fram og avslører to 
hansker som er laget av lakse-
skinn. Elevene ser spørrende på 
henne. Hun tar også frem snacks 
laget av fiskeskinn. Noen synes 
det smaker salt, andre sjøvann. 
Noen digger det og andre synes 
det blir hakket for «spesielt». Men 
alle smaker. 

På Geitmyra er regelen at man 
skal smake på alt, selv om man 
kanskje tror man ikke liker det. 
Elevene skal forstå at nye smaker 
og rare konsistenser ikke er farlig. 
Det er heller ikke lov å si stygge 
ting om maten. «Æsj» er et nei-ord 
på Geitmyra. 

Neste utfordring er en av de mest 
sagnomsuste «rettene» på Geit-
myra; fiskeøyne. Nå er det skrekk-
blandet fryd, men flere melder 
seg frivillig. Angelica og Pia er 
de heldige som får smake. De får 

raskt status som de to barskeste 
i klassen. 

Fiskekaker og majones
Elevene reinskjærer filetene for 
bein og blander dem med kokte 
poteter, gressløk og krydder før de 
kjøres i kjøkkenmaskinen. Grønn-
saker blir kuttet i passe store 
biter og bakes i ovnen. Mange får 
oppleve å piske sin første majo-
nes – en praktisk øvelse i kjemi og 
hvordan man binder olje og vann. 
Elevene velger selv hvilken smak 
de vil ha på majonesen, ved hjelp 
av urteplantene det bugner av i 
gangen. Estragon er en favoritt. 

– Den smaker litt som lakris, 
mener Angelica.

– Bedre enn de på butikken, 
utbryter Leo når han setter ten-
nene i den første, nystekte fis-
kekaka. Peder roper at han vil 
bestille en hel pall, mens Ange-

EN SKOLEDAG MED BÆREKRAFT OG FISKEKYSSING

Forts. fra forrige side

lica slår fast at dette er hennes 
nye favorittmiddag.  Selv dem som 
mente at de ikke likte fiskekaker 
ser ut til å la seg overbevise. Etter 
lunsjen er det knapt rester igjen.  

Oppgjørets time 
Undervisningen i det grønne 

kjøkkenet avsluttes med en 
konkurranse. Hvilket av 

de to rommene har minst 
matavfall? Fra mat-
lagingen er det nes-
ten ingen rester – det 
meste har havnet i fis-
kekakene og i gryta 
med fiskekraft. Bare 
et par elever hadde for-
synt seg litt for grådig 

og klarte ikke å spise 
opp. Gruppe 2 vinner 

med bare 54 gram mats-
vinn over gruppe 1 sine 114 

gram. 

Ukesvinneren av konkurransen 
får smoothie laget av brune bana-
ner og fruktrester fra ukas mat-
produksjon. Heldigvis er det mer 
enn nok til taperlaget også. Kon-
kurransen har utlyst et mylder 
av ideer og erfaringer til hvordan 
man kan redusere matsvinnet. De 

kan fryse brødrester, koke kraft 
på slappe grønnsaker eller spise 
middagsrester til lunsj. Noen 
argumenterer heftig for hvorfor 
brune, single bananer faktisk er 
bedre enn de umodne, grønne. 

En skoledag fylt med nye opple-
velser, bærekraft og brennende 
entusiasme er over. Elevene har 
fått erfare at dybdelæring er ikke 
bare å gå i dybden på et tema, 
men å forstå hvordan alt henger 
sammen. Mange av dem som til 
vanlig føler at de ikke får det til 
i klasserommet har fått oppleve 
en ny mestring på kjøkkenet. Der 
lærer de matematikk gjennom 
måling og veiing. De utvikler sine 
motoriske ferdigheter ved hjelp av 
skarpe kokkekniver og pisking 
av majones. Og lærerne får møte 
lærevillige, undrende og interes-
serte barn som driver kunnskaps-
utviklingen på Geitmyra videre.  

Hvor raskt klarer du å vispe majones for hånd?

Det 127 år gamle kuskjellet Nicolai holder i hendene har ligget to uker i cola og går nå i oppløsning.

Der 
er 

gjell
ene! Fiskens indre organer er fasinerende å studere.
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Smak og smaksopplevelser, 
tverrfaglighet og utforskende 
arbeidsmetoder i mat og helse

Camilla Sandvik
Førsteamanuensis i ernæring,  
mat og helse ved Nord universitet,  
campus Levanger

Grete Modell Grande
Universitetslektor i mat og helse  
ved Nord universitet,  
campus Levanger

Denne våren hadde mat og helse ved Nord universitet på Levanger besøk 
av Erik Fooladi. Fooladi er førsteamanuensis ved Institutt for realfag ved 
Høgskulen i Volda, og underviser både i naturfag og naturfagdidaktikk, 
men også i matkultur og helse. Han er opptatt av utforskende, tverrfaglig 
og kontekstbasert undervisning, og av sanseerfaringer og estetiske erfa
ringer knyttet til mat og smak. Temaet for undervisningen hans disse 
dagene var smak og smaksutvikling, gjennom opplevelser og aktiviteter 
med smak og lukt. Det didaktiske fokuset var primært å undervise studen
tene om utforskende arbeidsmåter og om tverrfaglig arbeid i mat og helse. 

Hva er smak?
Det å spise er en kompleks opp-
levelse, fordi den inkluderer 
alle våre sansesystemer. Spi-
sing betegnes derfor gjerne som 
en multisensorisk opplevelse 
(Spence, 2010), som kan knyttes 
til ulike oppfatninger av smak. I 
sin undervisning la Fooladi (2019) 
fram en didaktisk modell for smak 
som fokuserte på tre dimensjoner: 

1. Smak kan være en fysiologisk 
sanseopplevelse, der vi snakker 
om smakssansen og har fokus på 
kunnskap om smak som biologisk 
fenomen. 

2. Smak kan være en handling der 
målet er vurdering eller måling. I 
sensorikk/«smaking» kan smaks-
sansen brukes som et mest mulig 
objektivt måleinstrument for 
datainnsamling og klassifisering. 

3. Men smak kan også ha en este-
tisk erfaring eller opplevelse som 
mål og vekke erfaringer som kan 

spenne mellom nytelse og behag 
som ett ytterpunkt, og aversjon 
eller avsky som det andre. 

I tillegg finnes det andre måter 
å klassifisere smak på som foku-
serer på etisk smak, hva som er 
trendy osv. (Wistoft & Qvortrup, 
2018; Bugge, 2019, s. 436–440). I 
et slikt perspektiv kan smak ses 
som en del av en identitetsutvik-
ling eller som identitetsmarkør, 
der valg av matvarer kan bli brukt 
som uttrykk for klassemessig til-
hørighet og sosial posisjon, og der 
det eksisterer et smakshierarki. 

I dagens Norge trenger de fær-
reste av oss å spise mat vi ikke 
liker, fordi vi har rikelig med 
andre alternativer. Hersleth og 
Rødbotten (2009, s. 157) skriver 
at en matvare ikke gir næring 
før den blir spist – uansett hvor 
ernæringsmessig gunstig den 
måtte være. Derfor er det vik-
tig at maten vi blir tilbudt, både 
ser god ut, lukter godt og smaker 

godt. Men mange trenger også 
å trene på å akseptere ulike og 
nye smaker, fordi variasjon i mat 
og smaksbilder i tidlig alder gir 
et ønske om variasjon i matvalg 
videre i livet. Dette kan være med 
og sikre at vi får i oss de ulike 
næringsstoffene kroppen trenger 

til vekst og utvikling, og er i tråd 
med Helsedirektoratets anbefa-
linger (Helsedirektoratet, 2014). 
Mat- og helsefaget kan bidra til 
at alle elever får smake på mat 
som både ser god ut, lukter godt og 
smaker tiltalende, og som er bra 
for helsa vår, dersom mat- og hel-
selærere har kunnskap og bevisst-
het både om smak og om hvilke 
matvarer barn og unge bør spise 
mer av (grønnsaker, frukt, grove 
kornprodukter, fisk og sjømat). 

Maten vi spiser er nært knyttet til 
samfunnet vi lever i, hva vi liker 
og hva vi er opplært til å smake 
på. Men smak og nye smakspre-
feranser kan også læres (Her-
sleth & Rødbotten, 2009, s. 164). 
Gjennom å samtale om maten 
kan vi diskutere opplevelsen av 
smak, lukt og/eller konsistens 
framfor å bedømme om vi liker 
eller ikke liker noe. Det kan for 
eksempel gjøres gjennom sam-
menlikninger; smaker disse to 
matrettene det samme? Hvilken 
av disse to tomatsortene smaker 
søtest? Smaker rød og grønn pap-
rika likt? Og, klarer vi å beskrive 
likhetene og forskjellene i smak? 
Vi kan også undre oss over hvor-
for smaksopplevelsene våre er 
forskjellige. 

Vi har fem grunnsmaker vi tar 
utgangspunkt i når vi snakker 
om smak, i tillegg til konsistens-
opplevelser og munnfølelser. Dette 
utgjør til sammen mellom 10–20 
ulike smaksopplevelser. Vi har 
imidlertid ingen «grunnlukter» 
slik vi har for smakene, så det å 
beskrive lukt er antakelig mer 
utfordrende enn å beskrive smak. 
Enkelte hevder at vi kan lukte 
opptil tre millioner ulike lukter, 
og beskrivelse av lukt er gjerne 
basert på assosiasjoner som at 
det det lukter jul. Smak og lukt 
henger tett sammen.

Vi har fem grunnsmaker vi 
tar utgangspunkt i når vi 
snakker om smak, i tillegg 
til konsistensopplevelser og 
munnfølelser. Dette utgjør 
til sammen mellom 10–20 
ulike smaksopplevelser.

Smak i mat og helsefaget
I mat- og helsefaget er ikke under-
visningen ferdig selv om maten er 
ferdig til servering. Det å snakke 
om smak, lukt, konsistens og 
matens presentasjon er kognitivt 
og språklig utviklende. Her ligger 
det et stort potensial. Det er der-

for viktig å ha nok tid til måltidet 
og måltidsituasjonen i mat- og hel-
sefaget, og bruke den til å snakke 
om opplevelsen av smak, lukt og 
konsistens, og samtale om maten 
framfor bare å bedømme den. En 
kan med fordel arbeide med alle 
tre dimensjonene av smak som er 
omtalt ovenfor.

Lærere kan også ha fokus på 
smak under måltider i klasse-
rommet eller ute på tur. Smaker 
maten likt på de ulike arenaene? 
Smaker maten det samme om vi 
holder for nesen? Hvilke smaker 
kan vi tydelig kjenne i maten i 
dag? Har vi tilført maten nok 
smak? Kunne vi ha tilsatt maten 
noe annet, for å framheve smaken 
enda mer? Er maten smaksmes-
sig balansert, eller mangler den 
noe? Gir maten/smaksopplevel-
sen oss bestemte assosiasjoner? 
Hvis noen syntes maten smakte 
lite, kan en åpne for en diskusjon 
om hvilke krydder eller smakstil-
setninger en kunne brukt for å få 
mer smak, eller for å balansere 
rettens smaksbilde mer. 

Ingenting kommer inn i hjernen 
uten at vi opplever det gjennom 
sansene, og vi opplever smak både 
med øynene, luktesansen, smaks-

«Så tar dere så lite sukkererstatning» Erik Fooladi gjør klart til smakstest.

Mat för alla sinnen

 MAT FÖR ALLA SINNEN

BILD 6 Smaksinnet: tungan

Tungpapill

smaklökar
med smakceller

Livsmedelsverket, 2015
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sansen i munnen og ved berø-
ringssansene i munn og svelg. I 
tillegg spiller lyd en rolle i den 
totale smaksopplevelsen (Kongs-
vik, 2015); tenk for eksempel på 
lyden av bacon som freser i pan-
nen, hvordan det høres ut når 
vi biter over et saftig eple, eller 
knekkebrød som knaser når vi 
spiser det, sammenliknet med ett 
som har ligget en dag i matpak-
ken og blitt mykt. Mat- og helse-
faget er en unik arena, der vi kan 
bruke alle sansene våre. Det er 
utallige muligheter for utforsking 
gjennom egne sanseopplevelser, 
og vi fikk ulike eksempler på dette 
i undervisningen. Vi utforsket for 
eksempel smaken søt, og under-
søkte hvorvidt ulike søte stoffer 
smakte det samme. Studentene 
fikk teste ulike hvite pulver, i 
form av sukker, fruktose, sukke-
rerstatning og melis, og være med 
og kjenne på smaksvariasjonene i 
søtsmaken. 

Fargen på mat kan også påvirke 
smaksopplevelsen vår. Dette kan 
en prøve ut for eksempel ved å 
smake på en sukkerløsning blan-
det i gul væske og sammenlikne 
med den samme sukkerløsningen 
blandet i rød væske. Slike sanseø-
velser kan lett brukes på mat- og 
helserommet, eller i klasserom-
met for den del, og kan være med 
å øke barn og unges bevissthet 
rundt begreper knyttet til smak 
og sensorikk. 

SAPEREmetoden
SAPERE-metoden kan brukes 
for å trene opp elevenes senso-

riske evner gjennom å la elevene 
bli kjent med mat og råvarer med 
alle sansene, og ved å sette ord på 
ulike smaksopplevelser. Metoden 
ble i utgangspunktet utviklet for 
11–12-åringer, og skal stimulere 
barna til å være nysgjerrige, og 
til lettere å gå på oppdagelsesferd 
i nye smaker og matretter. Innen-
for SAPERE-metoden arbeider 
en utforskende, reflekterende og 
eksperimenterende (Livsmedels-
verket, 2015). Erfaringer fra Sve-
rige viser at metoden kan føre til 
et mer positivt og lystbetont for-
hold til mat, både for elever og 
lærere (Kost- og ernæringsforbun-
det / Forbrukerrådet, 2018, s. 44). 

Utforskende undervisning
Det skjer noe med maten når 
den tilberedes. Hvordan smaker 
rå gulrot/tomat/løk sammenlik-
net med de samme råvarene når 
de er kokt eller stekt? Hva har 
skjedd med smaken? Med fokus 
på gluten, presenterte Fooladi 
utforskende undervisning i mat- 
og helserommet gjennom smak 
og bakst med bakepulver. Han 
var også inne på problemstillin-
ger som: Gjør det noen forskjell 
om vi erstatter et kjemisk heve-
middel med et annet? Hvis ja; 
hva er forskjellen, og kan vi for-
klare det? Slik kan vi også arbeide 
tverrfaglig og inkludere naturfag 
i undervisningen på kjøkkenet. 
Og gjennom blindsmaking og 
sensorisk vurdering kan vi teste 
om hypotesen vår stemmer. Selv 
om det kan være vanskelig for en 
enkelt person å avgjøre om det ene 
er å foretrekke framfor det andre, 
kan det tre fram et mønster når 
vi samler manges erfaringer og 
setter dem i system. Disse kan 
vi undersøke videre og samtale 
om. Når en arbeider utforskende 
med smak og sensorikk, finnes 
det heller ingen «gale» svar, fordi 
den enkelte elevs sanseerfaring er 
elevens egen. Smakstesting av ferdig produkt i praktisk økt.

SMAK OG SMAKSOPPLEVELSER, TVERRFAGLIGHET OG UTFORSKENDE 

ARBEIDSMETODER I MAT OG HELSE

Forts. fra forrige side

Mat og helse er et praktisk fag, og 
i skolen er vi opptatt av Dewey, 
og «learning by doing». I praktisk 
arbeid er det viktig å ha fokus på 
hvorfor vi gjør noe, slik at vi sik-
rer at elevene lærer av det de gjør. 
Rom for refleksjon og bruk av åpne 
og godt gjennomtenkte spørsmål, 
øker sannsynligheten for at elev-
ene skjønner hva de gjør og hvor-
for de gjør det. Her kan undring 
og utforskende arbeidsmetoder 
åpne for mer og bedre læring, og 
legge grunnlaget for dybdelæring. 

Undring
Ettersom temaet for den praktiske 
økta var utforskende arbeidsmeto-
der, jobbet studentene våre med 
blindsmaking og sensorisk vurde-
ring. Dette er arbeidsmetoder som 
går ut på å være åpen, og beskrive 
ulike egenskaper ved maten en 
smaker uten å bedømme hvor-
vidt en liker eller ikke liker det 
en smaker på, eller om det smaker 
«godt» eller «vondt». 

Studentene skulle bake scones på 
ulike måter, og sammenlikne kon-

sistens på de ferdige produktene. 
De skulle vurdere hvilken vari-
ant som var mest og minst elas-
tisk, mest og minst smuldrete, 
glatt og ruglete osv. Til sist vur-
derte studentene hvilken vari-
ant de foretrakk. En kan også 
vurdere ulike aspekter ved lukt, 
smak (bitterhet/sødme), munn-
følelse osv. Hovedhensikten med 
utforskende metoder er uansett 
å være åpen, og beskrive ulike 
aspekter ved det en smaker på, 
uten å bedømme hvilken variant 
en foretrekker før helt til slutt i 
prosessen. I grunnskolen kan for 
eksempel elevene smake på ulike 
typer gulrot, eller de kan smake 
på gulrot som er rå, kokt og stekt, 
og vurdere egenskaper som sprø-
het, sødme, og munnfølelse (hvor-
dan det kjennes i munnen) når en 
spiser de ulike variantene. Det 
å snakke om smak og arbeide 
med smak i mat- og helsefaget 
på denne måten, bidrar også til 
å utvikle språk og begrepsappa-
ratet til både elever og studenter 
knyttet til smak. 

Neofobi
Det å leke med smak kan også 
være med og motvirke tenden-
ser til neofobi, som er en medfødt 
tendens eller redsel til å unngå ny 
mat (Hersleth & Rødbotten, 2009, 
s. 165). Neofobi er en evolusjons-
messig utviklet mekanisme som i 
tidligere tider beskyttet oss mot 
å spise potensielt farlig og giftig 
mat vi fant i naturen, men som 
i dag kan hindre barn i å smake 
på ny mat og føre til et mindre 
variert kosthold enn det som er 
ønskelig. Vi ser gjerne neofobi hos 
barn fra om lag 2-årsalder når de 
blir mer selvstendige, begynner å 
bevege seg mer rundt og utforsker 
omgivelsene (Sepp, Höijer & Wen-
din, 2016, s. 9). Neofobi når van-
ligvis en topp rundt 6-års alder 
og reduseres etter hvert som vi 
blir eldre (Hersleth & Rødbotten, 
2009, s. 165). Dersom man unngår 
dikotomien godt / vondt, men hel-
ler arbeider beskrivende og utfor-
skende med smak, kan en kanskje 
stimulere flere til å være med og 
smake. 

Erik Fooladi og studentene i fint driv i praktisk undervisning på mat- og helserommet ved Nord universitet, Levanger.

Mat för alla sinnen

MAT FÖR ALLA SINNEN

BILD 1 Sinnesintryck

SYNEN
Form
Tillstånd
Utseende
Storlek
Färg

KÄNSELN
Temperatur
Konsistens
Kemisk känsla

HÖRSELN
Ljud från maten
Ljud från omgivande miljö
Volym

LUKTEN
Associerar till exempelvis:
Frukt
Grönsaker
Kryddor
Blommor

SMAKEN
Sött
Salt
Surt
Beskt

Livsmedelsverket, 2015
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Nye mat og helse
I fagfornyelsen legges det vekt 
på utforsking og dybdelæring i 
alle fag (Bjørshol og Nolet, 2017, 
s 22). Det ligger mange mulighe-
ter for utprøving og dybdelæring 
i faget mat og helse, også i sam-
menheng med andre fag (f.eks. 
naturfag/kjemi). Den nye lærepla-
nen er tydelig på at utforskende 
arbeidsmetoder skal ha en større 
plass i undervisningen enn tid-
ligere; Elevane skal få høve til å 
prøve seg fram (MHE01-02). Ver-
bet «utforsking» er nevnt hele 13 
ganger i læreplanen (Utdannings-
direktoratet, 2019). 

Fooladi la vekt på at det å arbeide 
utforskende kan være mer kre-

vende for læreren, fordi slike 
åpne, utforskende økter ikke har 
noe fasitsvar. Det innebærer at 
det også er faglig utfordrende og 
mer «risikabelt», og at læreren må 
oppgi noe av kontrollen. Samtidig 
kan en mer utforskende arbeids-
måte skape variasjon i undervis-
ningen, gi mer rom for elevene til 
å delta aktivt, og det kan være 
både morsomt, spennende og utvi-
klende, både for lærere og elever. 
Det er også vist at mer tradi-
sjonell undervisning der lære-
ren går gjennom stoffet det skal 
undervises i, ikke nødvendigvis 
gir bedre læringsutbytte sam-
menliknet med gjennomtenkte 
kontekstbaserte eller problem-
baserte tilnærminger (Bennett, 

Lubben & Hogarth, 2007; King 
& Ritchie, 2012); kanskje fordi vi 
har en overdreven tillit til at elev-
ene «automatisk» lærer alt det vi 
underviser om? 

Norsk smaksskule arrangerer 
kurs for lærere og ansatte i bar-
nehage og SFO med fokus på 
smak. De har også mange gode 
tips og opplegg til utforsking av 
smak på kjøkkenet/ i mat og helse. 
Interesserte lesere kan finne mer 
informasjon om dette her: http://
kulturarv.no/norsk-smaksskule 

Lykke til med utforskende økter 
og med å leke med smak og 
smaksopplevelser i mat- og helse-
faget framover!

SMAK OG SMAKSOPPLEVELSER, TVERRFAGLIGHET OG UTFORSKENDE 

ARBEIDSMETODER I MAT OG HELSE

Forts. fra forrige side

Forskergruppa Mat og måltider i barnehage og skole ved Høgskolen på Vestlandet inviterer til konferanse 
om skolemat og skolemåltid 9.-11. september 2020. 

Målgruppa er forskere, studenter i lærerutdanningen, ernæringsfaglige og andre som har interesse for faget. 

For mer informasjon, se: www.hvl.no 

Utprøving av eksamen i 
praktisk estetiske fag
Som en del av Meld. St. 28 
(2015–2016) Fag – Fordypning – 
Forståelse ønsker Kunnskapsde-
partementet å vurdere om elever 
skal kunne komme opp i ett av de 
fire praktisk estetiske fagene mat 
og helse, kroppsøving, musikk 
og kunst og håndverk, som et 
trekkfag. Det har derfor fore-
gått en utprøving av eksamen i 
disse fagene de to siste årene ved 
enkelte skoler. 

Skolene kunne 
velge mellom 
• muntlig eksamen, med prak-

tiske innslag – med 24 timers 
forberedelse og 30 minutters 
eksaminering per elev

• muntlig-praktisk eksamen – 
med forberedelsestid på inn-
til 48 timer og 45 minutters 
eksaminering per elev

Disse modellene bygger på eksa-
men i teoretiske fag, og passer 
derfor ikke like godt for praktisk 
estetiske fag. Det var fordeler og 
ulemper med begge modellene, 
men majoriteten likte best munt-
lig-praktisk eksamen – med forbe-
redelsestid på inntil 48 timer og 
45 minutters eksaminering per 
elev. I mat og helse nevnes det at 
kort forberedelsestid kan være en 
utfordring, for eksempel når en 

skal skaffe ingredienser på kort 
varsel. 

Det er behov for å utvikle og 
prøve ut nye modeller som iva-
retar fagets praktiske egen-
art. Lærerne som har prøvd ut 
eksamen i de praktisk estetiske 
fagene, mener derfor en bør tenke 
nytt rundt gjennomføring og ikke 
bare basere seg på eksisterende 
modell for muntlig eksamen. 

Praktisk – muntlig 
eksamen
Det er en bekymring for at de 
praktisk estetiske fagene skal 
teoretiseres. Et forslag er der-
for å kalle det Praktisk muntlig 
eksamen.

Flere av de praktisk este-
tiske fagene avsluttes på 
9.trinn ved enkelte skoler. 
Det må derfor utvikles 
nasjonale føringer som 
sier noe om når faget kan 
avsluttes. Det beste er å 
avslutte faget på 10.trinn, 
men 9.trinn er bedre enn 
8.trinn. Det må også avkla-
res nasjonalt om elever kan 
komme opp i eksamen både på 
9.trinn og 10.trinn. 

Utdanningsdirektoratet bør utvi-
kle nasjonale vurderingskriterier 

slik at det blir likt for hele lan-
det. Det må også etableres et min-
stekrav til rammefaktorer, som 
spesialrom og utstyr, som alle 
skolene må ha. Skolene må videre 
ha økonomiske forutsetninger så 
lærerne kan kjøpe inn det som 
trengs i forbindelse med eksamen.

Endringsforslagene ligger nå 
ute for høring. Svarfrist: 14.april 
2020

Les mer på:  
hoering.udir.no/ 
Hoering/v2/828

Foto: Vigdis Guttorm
sen
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VRbriller og koding i mat og helse  
Er dette fremtiden? 

Monika Mollerud
3. års student ved OsloMet
Yrkesfaglærer helse og oppvekst

Vi er kanskje ikke helt der enda med VRbriller og koding i mat og helse, 
men ikke langt unna. Det finnes mange ulike VRspill, der man kan 
besøke ulike steder og oppleve verden 100% virtuell. I et bærekraftig per
spektiv, kan elevene dra på en virtuell reise og se hvor ulike matvarer 
kommer fra. Hvor og hvordan frukt og grønt blir dyrket. Eller tenk å få 
en programmert robot til å måle opp riktig ingredienser eller kutte opp 
grønnsaker. Den digitale verden vi lever i nå, er så digital at det kun er 
fantasien som setter en stoppe for hva man kan få til i praktiske fag. Artik
kelen beskriver hvordan man på en enkel og overkommelig måte kan være 
digital i mat og helse, både på mellomtrinnet og ungdomsskolen, opp mot 
den nye læreplanen og den overordnede delen.

Den nye lærerplanens overord-
nede del består av tre hovedka-
pitler som omhandler verdier og 
prinsipper for grunnopplæringen 
i Norge. Overordet del gir retning 
for opplæringen i faget, og lære-
planene beskriver fagenes inn-
hold og mål. Hele læreplanverket 
er grunnlaget for opplæringen, 
og de ulike delene henger tett 
sammen og må brukes sammen 
(Udir). For å kunne se nærmere på 
det å være digital i mat og helse, 
har jeg valgt å fokusere på den 
overordnede delen samtidig som 
man dekker kompetansemålene 
for 1–10 trinn.

Oppførsel på nett
Det er viktig å lære elevene digi-
tal dømmekraft, før man kas-
ter seg ut i den digitale verden. 
Hvordan skal man kunne lete 
seg gjennom en jungel av infor-
masjon i en verden kanskje ung-
dommen behersker bedre? Ann 

Sørum Michaelsen har i 2019 gitt 
ut boka «Det digitale klasserom-
met- utnytt mulighetene». Det er 
ikke skrevet et eget kapittel om 
digitalisering i mat og helse, men 
boken er i stor grad nyttig for å 
fremme elevenes læring. 

Hvordan skal man kunne 
lete seg gjennom en jungel 
av informasjon i en verden 

kanskje ungdommen 
behersker bedre?

Kildetenking og kildekritikk er 
viktig i den enorme «lik og del»- 
kulturen vi har i dag. Michael-
sen skriver: Det er derfor viktig 
at elevene utvikler evne til å stille 
spørsmål når de finner informa-
sjon på nett. Det er lærerens opp-
gave å diskutere og ta opp denne 
tematikken med elevene sine (Mic-
haelsen, 2019). Vi som mat- og 
helse lærere har også ansvar for 

å lære elevene om hvordan man 
oppfører seg på nett. Det er vik-
tig å lære elevene å være kritiske 
til det man finner av informasjon. 
Flere av kompetansemålene er å 
lete seg frem i den vide verden av 
informasjon på internett. Utfor-
ske klimaavtrykket til matvarer 
og gjere greie for korleis matval 
og matforbruk kan påverke mil-
jøet, klimaet og matsikkerheita er 
et kompetansemål etter 10. trinn. 
Hvis man søker løst og ledig på 
nettet om dette emnet kan man 
finne mye humbug, fake news og 
useriøse innlegg. En øvelse som 
Michaelsen beskriver i boka si, 
er å gi elevene ulike fake news, 
nettsider som er laget for å lure 
oss eller gi elevene ulike konspira-
sjonsteorier. La elevene får kjenne 
på følelsen av å bli lurt av artikler 
som virker troverdig, og diskuter i 
klasserommet. I kapittel 1 i over-
ordnet del er det fokus på opplæ-
rings verdigrunnlag, som blant 

Det er viktig å  
lære elevene digital  

dømmekraft, før man  
kaster seg ut i den  

digitale verden.

Foto: Monica Mollerud
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Kilder
http://www.interdidactica.com/jugar.php?lan=no&game=cx

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/om-overordnet-del/

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig/nyheter/bruk-av-digitale-ressurser-i-mat-og-helse

Michaelsen, A. S. (2019). Det digitale klasserommet- utnytt mulighetene (2. Utg.). Oslo: Cappelen Damm 
Akademisk.

VRBRILLER OG KODING I MAT OG HELSE. ER DETTE FREMTIDEN?

Forts. fra forrige side

Forslag til digitale undervisnings metoder 
i mat og helse
Det finnes mange ulike digitale aktiviteter i mat og helse som dekker ulike 
kompetansemål. Her kommer noen forslag:

1. Lag digital kokebok
Her kan lærer på forhånd legge ut ulike oppskrif-
ter til hver enkelt elev, som både er dysleksi, allergi 
vennlig. Det kan selvfølgelig tilpasses for språk, reli-
gion og livsstiler hvis det er ønskelig. Når elevene 
er ferdig til våren, kan de få denne kokeboken som 
et minne.

2. Digital Blogg eller Vlogg
Elevene kan være tv-kokker hjemme eller på sko-
len, ved å filme når de lager mat eller bruker ulike 
teknikker ved matlaging. De kan ta bilder av frem-
gangsmåter og ferdig resultat, skrive eller fortelle 
om smak, lukt, utseende, vanskelighetsgrad på pro-
sessen og eventuelt anbefalinger. Disse resultatene 
kan samles til en stor bok i for eksempel bookcreator. 
Oppgavene kan rullere blant elevene. Husk hygi-
ene når man benytter seg av mobil, nettbrett eller 
lignende. 

3. Podkast
Elevene kan også lage podkast, der de forteller om 
matlagingen, prosessen og diskuterer sammen. La 
elevene være kritiske. Er dette en matrett de kan 
tenke seg å prøve ut hjemme, eller den dagen de flyt-
ter for seg selv?

4. Matvaresøk

Matvaresøking er alltid en stor vekker hos elevene. 
Gå på butikken eller ha med ulike matvarer på kjøk-
kenet. La elevene ta bilder av ulike matvarer, la de 
søke opp informasjon om matvaren, og/eller om mat-
varemerkingen. Hvor kommer for eksempel denne 

avokadoen fra? Hvordan dyrkes den? Er det bære-
kraftig å importere? Er avokado i seg selv bærekraf-
tig?  Hva betyr de ulike matvaremerkene, som for 
eksempel nøkkelhullet? Her kan elevene få mulig-
het til å være kildekritiske og få en aha-opplevelse. 

5. Koderobot
Lærer kan lage et stort brett med ulike spørsmål 
eller gjøre-oppgaver. Bruk en koderobot som elevene 
kan kode seg frem til et spørsmål, og svare på dette. 
En slik koderobot finner man i de fleste leketøysbu-
tikkene. Eksempel er dot koderobot fra Trigonor eller 
Doc fra Clementoni.

6. Spill
Det finnes mange ulike applikasjoner, eksempelvis 
recycle challeng eller food quiz. Det finnes også ulike 
nettsider med matlagingsspill som Interdidactica.
com. Moava.org, salaby.no, matvett.no, natursekken.
no og matopedia.no. Flere nettsider blir brukt i sko-
len i dag og kan kombineres i ulike fag. 

7. Lekser
Lekser i mat og helse trenger ikke være så kompli-
sert og tidkrevende, med mange oppgaver og flere 
sider å lese. En enkel metode er flipped classroom. 
Elevene kan se videosnutter fra NRK skole, serien 
Matsjokket med Christer Rødseth eller du som lærer 
kan lage filmer selv. Elevene blir på denne måten 
forberedt til neste times leksjon. Elevene kan også 
lage egne filmer selv. En gruppe kan få ansvar for 
å lage film om vitaminer, mens en annen lager film 
om mineraler. Filmene kan legges i en ide-bank og 
brukes gjennom hele skoleåret.

annet handler om menneskever-
det, kritisk tenkning, skaperglede 
og respekt for natur. Etter en slik 
økt kan elevene selv lage et inn-
legg, podcast, vlogg eller blogg der 
de viser fake news opp mot riktig 
informasjon. I en slik oppgave  vil 
elevene komme innom mange av 
prispippene i overordnet del. La 
eleven selv få velge, slik at man 
legger til rette for skaperglede, 
engasjement, utforskningstrang 
og medvirkning. 

ProDig
Gun Åbacka ved institutt for 
ernæring og folkehelse og Hanne 
Andresen jobber med et prosjekt 
som kalles ProDig- prosjektet. 
Sammen med studenter har de 
testet ut ulike digitale løsninger 
som kan fremme læring i mat og 
helse. De er også en del av et Eras-
mus+ prosjekt som kalles LEAD 
(Learning and Digitalisation in 
Home economics education). Målet 
er å bidra til at flere lærere skal 
få kunnskap om hva digital kom-
petanse i faget mat og helse inne-
bærer. Som student har jeg brukt 

deres prosjekter som inspirasjon 
og anbefaler alle om å ta en titt på 
disse prosjektene. Gjennom stu-
dietidens praksis i skolen ser jeg 
at flere bruker nettopp de ulike 
digitale løsningene som Åbacka 
og Andersen skriver om på UiA 
sine nettsider (UiA, 2019).

Digital undervisning i mat og 
helse er ikke så vanskelig å få til, 
men krever god planlegging og 
samarbeid. La fantasien løpe fritt 
og skriv ned alle ideene. Filtrer 
og prøv ut. Det er morsomt å 
gjøre noe nytt og etter egen 
erfaring liker elevene å 
teste ut nye metoder. 
Kanskje det er nettopp 
din klasse som tester ut 
nye VR- brillene i mat 
og helse. Eller du som 
tar patent på et mat og 
helse spill. Men det er 
viktig å huske på at man 
trenger ikke gjøre hverda-
gen mer komplisert enn det 
den er. Enkle triks som vide-
osnutter å se på som lekse eller i 
en teoriøkt. Finn tid i hverdagen. 

Må man lage dessert hver eneste 
gang, eller kan den som hadde 
denne oppgaven ha ansvar for å 
hjelpe til med matlaging, og i til-
egg ha ansvaret for å dokumen-
tere de ulike prosessene? 

Lykke til med utprøvingen av 
digital undervisning i mat og 
helse. 

Foto: Monica Mollerud

Foto: Monica Mollerud
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Folkehelse og livsmestring. Tanker, følelser og relasjoner
Forfattere: Karen Ringereide og  
Siri Landstad Guttormsen 
Utgivelsesår: 2019 
Forlag: Pedlex 
Sider: 74

Den andre boka i serien om folkehelse og livsmest-
ring fra RVTS Folkehelse og livsmestring. Tanker 
følelser og relasjoner, tar for seg barn og unges utvik-
ling, og hjernens betydning for læring. Boka ser på 
hvordan følelsene påvirker våre liv, og hvordan en 
skole som tar denne kunnskapen på alvor bygger 
livsmestring. Livsmestring handler ikke bare om hva 
som skjer hos den enkelte, men også hva som skjer 
mellom mennesker. «Skolen må være et godt sted å 
være, for det er når vi trives vi fungere best» skriver 
Karen Ringereide, RVTS Sør. Kommer i 2020.

Den tredje boka i serien, vil handle om lærerens 
avgjørende rolle i møte med klassen og det enkelte 
barn. Den vil handle om hvilken påvirkningskraft 
det ligger i god omsorg og god undervisning, i til-
legg til å komme nærmere inn 
på hvordan fagområdet tenkes 
anvendt i de enkelte fag.

Serien ønsker å hjelpe ansatte i 
skolen til å få livsmestring til å 
bli en naturlig del av skolehverda-
gen. Det gis også konkrete tips til 
hvordan skoler kan bruke RVTS 
sitt gratis undervisningsopplegg 
kalt LINK, livsmestring i norske 
klasserom på: https://www.linktil-
livet.no/. 

Folkehelse og livsmestring i skolen
Forfattere: Karen Ringereide og  
Siri Landstad Guttormsen 
Utgivelsesår: 2019 
Forlag: Pedlex 
Sider: 74

Ved skolestart høsten 2020 blir nytt læreplanverk 
innført i grunn- og videregående skole. Folkehelse og 
livsmestring er ett av tre tverrfaglige temaer i lære-
planen. Det tverrfaglige tema skal gi elevene kom-
petanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og 
hjelpe dem til å ta ansvarlige livsvalg. 

Boka Folkehelse og livsmestring i skolen er den før-
ste av 3 lærebøker om tema Folkehelse og Livsmest-
ring i skolen. Boka gir en dypere forståelse av hva 
folkehelse og livsmestring handler om, og skal hjelpe 
ansatte i skolen å navigere i et nytt landskap. Den 

tar utgangspunkt i skolens overordnede oppdrag, 
barnesyn og hva slags pedagogisk plattform skolen 
øsker seg. 

Boka ønsker å gi lærere tro på 
egen betydning som relasjons-
byggere. Ansvaret med å fore-
bygge og jobbe med folkehelse 
og livsmestring må ligge i hver-
dagen, ikke bare hos spesialis-
tene. «Boka forsøker å skape en 
arena hvor alle kan jobbe med de 
hverdagslige tingene. Ikke bare 
de vanskelige, men også de mor-
somme tingene, det gode, det som 
får det enkelte barn til å gløde» Siri 
L. Thorkildsen, RVTS Sør.

Kunsten å ikke kaste mat
Forfatter: Thomas Horne 
Utgivelsesår: 2017 
Forlag: Handverk 
Sider: 191

De siste hundre årene har verdens befolkning vokst 
kraftig. Ifølge FN vil vi være 9,7 milliarder mennes-
ker som lever på jorda i 2050. Evner vi å produsere 
nok mat i årene som kommer, dersom vi fortsetter å 
kaste en tredel av maten vi produserer?  

Mataktivist og forfatter bak boken Kunsten å ikke 
kaste mat er brennende engasjert i rettferdighet og 
bærekraft i matproduksjonen, både for mennesker 
og dyr. Horne viser systematisk hvordan hver og en 
av oss kan bidra til et bedre miljø og klima ved å 
kaste mindre mat. Boka går gjennom over 100 av 

de vanligste matvarene og viser hvordan man kan 
vurdere maten med sunn fornuft og egne sanser. Den 
tar for seg datostempling og holdbarhet, og kommer 
med konkrete forslag til oppbevaring, planlegging og 
bruk av restemat.  Boka er en systematisk 
gjennomgang av hvordan vi 
som forbrukere kan bidra til 
å redusere verdens matkas-
ting, ved å starte med oss selv. 

Forfatter Thomas Horne hol-
der foredrag på UiA, Kristian-
sand 24. mars. Foredraget er 
åpent for alle mat- og klimain-
teresserte, studenter og lærere. 
Følg med på UiA sine hjemmesi-
der om sted og tidspunkt. 

Nylig publiserte masteroppgaver i mat og helse 
Espedal, B.-H. S. (2014). Utdanning for bærekraftig utvikling: En analyse av læreplan og tre lærebøker 
i Mat og helse for ungdomstrinnet Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer. Hentet fra http://hdl.handle.
net/11250/277579

Grande, Grete M. (2019): Mat og helse på ungdomstrinnet, utfordringer og muligheter. Nord Universitet

Joa, B. K. (2011). Et bærekraftig skolekjøkken? En studie av Mat- og helselærere på ungdomstrinnets 
undervisningsstrategier om temaet bærekraftighet. Høgskolen i Akershus. Hentet fra http://hdl.handle.
net/10642/996

Johannessen, H. (2013). Frå idé til praksis. Læreplan i mat og helse. Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærer-
utdanning og naturvitenskap. Hentet fra  https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/132737/
Johannessen.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Johansson, C. (2016). Bærekraft i mat- og helsefaget. Bergen University College. Hentet fra https://brage.
bibsys.no/xmlui/handle/11250/2481394

Nordal, Karoline (2019: Noen måtte ta mat- og helsebiten i år, og da ble det oss. En kartlegging av hvordan 
lærere oppfatter og begrunner sin egen kompetanse i mat- og helsefaget på 1.-4.trinn, og hvilke praksiser 
lærerne har i møte med mål, innhold og rammefaktorer i faget. Høgskulen Vestland Hentet fra https://
hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2637728

Kristoffersen, M. (2016). Frukt og grønt i mat og helsefaget. En casestudie. Høgskolen i Bergen/Bergen 
College University. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2481450

Stenersen, M. R. (2015). Implementering av glutenfri kost i mat- og helsefaget i grunnskolen, et filmba-
sert undervisningsopplegg Høgskolen i Oslo og Akershus. Hentet fra http://hdl.handle.net/10642/2923

Østby, M. (2015). Mat og helse som et helsefremmende fag i skolen: En kvalitativ studie om hvordan det 
tilrettelegges for mat og helse-fagets rolle inn i nasjonalt helsefremmende arbeid Høgskolen i Buskerud 
og Vestfold. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/285543

Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene
Forfattere: Asle Holthe, Eli Kristin Aadland og 
Nina Grieg Viig (red.)  
Utgivelsesår: 2019 
Forlag: Fagbokforlaget 
Sider: 317

Mat og helse i grunnskolelærerutdanningen er en 
vitenskapelig antologi som primært henvender seg 
til lærerutdannere og masterstudenter i lærerutdan-
ningene. Den har et tydelig profesjonsrettet perspek-
tiv, med fagdidaktisk tilnærming. Boken er delt opp 
i fire deler:  

1. danning og didaktiske praksiser i skolens mat-
landskap 
2. helsefremmende kosthold 
3. bærekraftige matvaner og forbruk 
4. mat og måltider som identitets- og 
kulturuttrykk. 

Boken har som mål å styrke mat- og helselærernes 
profesjonsfellesskap. Den har høy faglig karakter, 
er relevant i arbeidet med ny lærerplan og peker på 
skolens viktige danningsoppdrag.

Forfatter Thomas Horne 
holder foredrag på UiA, 
Kristiansand 24. mars. 
Foredraget er åpent for alle 
mat- og klimainteresserte, 
studenter og lærere. Følg 
med på UiA sine hjemmesi-
der om sted og tidspunkt. 

Bokanmeldelser
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Returadresse:
Landslaget for mat  
og helse i skolen
v/ Norunn Fagerheim
Storvann,
9419 Sørvik 

Landsmøtet 2020
Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS)  

innkaller til det 43. landsmøtet  
onsdag 28. oktober 2020 kl. 18.30

Sted: Thon Hotell, Arena  
Adresse: Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Nærmere informasjon om landsmøtet blir lagt ut på nettstedet matoghelse.org 
Spørsmål sendes til Inger Lise Fevang Jensen: post@matoghelse.org

Landsmøtesaker: 

1.  Godkjenning av innkalling til landsmøtet  
for 2018–2019

2. Godkjenning av dagsorden

3. Valg av møteleder 

4. Representanter til å underskrive protokollen

5. Årsmelding for 2018–2019

6. Revidert regnskap for 2018–2019

7. Innkomne saker fra medlemmer

8. Innkomne saker fra styret 

9. Fastsettelse av kontingent

10. Forslag til endringer i vedtektene 

11. Budsjett for 2021 og 2022

12. Strategiske mål for 2021 og 2022

13. Valg 

Frist for påmelding: 
28. september 2020: e-post til www.matoghelse.org

Forslag til saker som ønskes fremmet på landsmøtet, sendes til leder Inger Lise Fevang Jensen senest  
28. september 2020 på e-post: post@matoghelse.org. Styret behandler forslagene og innstiller til landsmøtet.

Medlemskap i LMHS
Styret i LMHS oppfordrer deg/dere til å tegne individuelt, skole- eller bibliotekmedlemskap i jubileumsåret 
2020. Som medlem får du/dere delta aktivt i organisasjonen, tilsendt fagtidsskriftet Mat og helse i skolen 
vår og høst og tilgang til lokallag, nettverk, kurs og konferanser. 

Innmelding her: matoghelse.org/bli-medlem

Med vennlig hilsen

Styret i Landslaget for mat og helse i skolen, 
Inger Lise Fevang Jensen, leder

Takk til Gjensidigestiftelsen!
Landslaget for mat og helse i skolen takker Gjensidigestiftelsen for den verdifulle støtten vi fikk til prosjektet 
Tidlig innsats i mat og helse. Dette åpner for nye muligheter i mat og helse på 1.–4. trinn i tiden som kommer. 

For styret i LMHS ved, styreleder Inger Lise Fevang Jensen
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