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Året 2020, og spesielt det siste halvåret, 
kommer inn i historieboka. Seks måne-
der preget av mye usikkerhet, mange 
omstillinger, kreativitet og velvilje.

Koronakrisen har vist oss at raske endringer er mulig. 
Gjennom endringer lærer vi mye om oss selv og om egen 
kompetanse på ulike områder. Vi har sett betydningen av 
fysisk tilstedeværelse, jobbet med tilrettelegging og tilpas-
ninger for best mulig læring blant elever og studenter. Vi 
har opplevd på kroppen hvor mye sosialt felleskap faktisk 
betyr for oss. Vi har blitt utfordret på egen kreativitet og 
digital handlekraft ved at all undervisning tidvis har blitt 
gjennomført over teams, zoom eller andre digitale platt-
former. Mat og helse over skjerm ble en realitet for de aller 
fleste av oss med varierende grad av vellykkethet. Og vi 
har alle gjort vårt beste! A gram of experience is worth 
a ton of theory sa Robert Cecil i 1859. La oss ta med alle 
erfaringer og bruke dette aktivt inn i videre arbeidet med 
ny læreplan for å styrke mat og helse i skolen. 

I år feirer vi at Landslaget for mat og helse i skolen er 
100 år. I dette nummeret gir Møllen, Bergsli og Woldstad 
deg et solid historisk tilbakebllikk over organisasjonene 
LMHS og fagets historie.

Like viktig som å kjenne sin historie, må vi se fremover. 
Tirsdag 15. september ble rapporten Sunnere matomgi-
velser i Norge publisert og levert politikerne. I rapporten 
anbefaler ekspertgruppa tiltak som bør iverksettes raskt. 
Et av tiltakene er å styrke ernæringsarbeidet i offentlig 
sektor, gjennom eksempelvis å stille krav til kompetanse 
for lærere innen mat og helse. 

Det foregår mye spennende i mat og helse nå. I dette 
nummeret kan du blant annet lese Ruud sin artikkel 
om hvordan forskningsbasert kunnskap kan kombineres 
med erfaringsbasert læring og gi VEKST for elevene våre 
gjennom pedagogisk entreprenørskap. Ringereide og Tor-
kildsen fra RVTS Sør trekker frem betydningen av mål-
tidsfellesskapet og samarbeid på kjøkkenet for å bygge 
livsmestring. I Lassen sin artikkel kan du lese om red-
skap som er gull verd for å lykkes i matlagingen. Karen 
Lassen har også nylig avsluttet sitt doktorgradsarbeid om 
hva som skjer i mat- og helselærernes matlagingsunder-
visning på skolekjøkkenet. Vi gratulerer!

Redaktørene takker Inger Lise Fevang Jensen for tro tje-
neste som leder over mange år. Vi ønsker alle en sykdoms-
fri og vakker høst!

Redaktørenes spalte
VIGDIS GUTTORMSEN | ANNE MERETE SELVIK ASK

MILJØMERKET
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Vigdis Guttormsen og Anne Merete Selvik Ask
Redaktører

Nytt fra Landslaget  
LMHS HØSTEN 2020

Det er vemodig å skrive min siste 
leder i tidsskriftet «Mat og helse 
i skolen». Jeg velger å gå av som 
styreleder på det 43. landsmøtet 
til LMHS onsdag 28.10, som må 
gjennomføres digitalt på grunn av 
smitterestriksjoner. Det blir vel-
dig annerledes og jeg innrømmer 
– ganske trist! 

Jeg ble valgt inn i styret på lands-
møtet i 2004 på Kongsberg og i 
konstitueringen valgt til nest-
leder, med Åshild Wolstad som 
leder. På landsmøtet i Oslo i 2006 
ble jeg valgt til leder; et tillits-
verv jeg har hatt i 14 år. Å være 
arbeidende styreleder i Landsla-
get krever mye frivillig, uegennyt-
tig arbeid og gir samtidig mange 
muligheter. Motivasjonen har i 
alle år vært å bidra til at barn og 

unge får best mulig opplæring i 
mat- og helsefaget. Jeg har møtt 
mange mennesker som har beri-
ket meg gjennom sin innsats, kyn-
dighet, innsikt og engasjement. 
Det er spesielt å gå av som leder 
det året LMHS feirer sitt 100-års-
jubileum. Det gir også et ekstra 
løft at jubileet faller sammen 
med innføringen av nytt nasjo-
nalt læreplanverk, LK20. Den 
nye læreplanen i mat og helse 
(MHE01-02) som implementeres 
nå, gir økt fokus på opplæringen 
i mat- og helsefaget. 

Organisasjons
virksomheten og 
mulighetene
Jeg har samarbeidet tett med sty-
rene og lokallagene for å oppfylle 
formålet i vedtektene: «Lands-

laget for mat og helse i skolen 
(LMHS) har som formål å styrke 
fag området mat og helse i utdan-
ningsløpet». Landsmøtet i Ber-
gen i 2018 utdypet formålet med 
punkter som konkretiserer og for-
plikter styret og lokallagene. Se 
faktaboks på neste side.

Det er i jubileumsåret interes-
sant å se på lovene som ble ved-
tatt på det første landsmøtet, i juli 
1921 i Bergen, til Skolekjøkken-
lærerinnens landsforening – som 
foreningen het da. Paragraf 1 lød: 
Skolekjøkkenlærerinnens lands-
forening har til mål å samle alle 
landets skolekjøkkenlærerinner til 
felles arbeid i fagets og standens 
interesser. Det er sterke likhets-
punkter i dag. I 2020 er fortsatt 
formålet «å arbeide for medlem-
mene og faget» det sentrale. Jeg 
er imponert over ambisjonene de 
hadde i 1921 om å samle «alle lan-
dets skolekjøkken lærerinner». 
Helene Abrahamsen, fra Sande-
fjord, ble valgt til den første for-
mannen. Jeg er stolt av at den 
første lederen også kom fra min 
hjemby, Sandefjord. LMHS har 
ikke hatt organisasjonsstøtte fra 
statsbudsjettet. Det er kontingen-
ten som sikrer utgivelsen av tids-
skriftet og driften av laget. Styret 
og lokallagene har medlemsserve-
ring høyt på arbeidslisten, og det 
er med glede vi har ønsket mange 
nye medlemmer velkommen det 
siste året.

Betydningen av sosiale medier 
forsterket seg i 2020. I mars 
økte antall deltakere i den åpne 
Facebook-gruppa «Landslaget for 
mat og helse i skolen» fra 1200 
til 1800 medlemmer. Gjennom 
spørsmålene som stilles, tema-
ene som tas opp til debatt, ideene 
som presenteres og svarene som 
blir gitt, tar vi pulsen på det som 
rører seg blant lærere i faget. Vår 
nye Facebookgruppe, for indivi-

Jeg takker for meg – som arbeidende styreleder i LMHS i 14 år!

Inger Lise Fevang Jensen med Landslagets klubbe og protokoll. Klubba ble 
gitt som gave i 1952 fra Inga Høst Lie. Landsmøteprotokollen er en gave til 
50-årsjubileet i 1970 fra Nasjonalkomiteen for Norge i Det Internasjonale 
Husstellforbund. Foto: Cato Arveshoug, 2020
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duelle medlemmer, har startet 
det møysommelige arbeidet med 
å analysere den nye lærepla-
nen (MHE1-01/02). Det er verdi-
fulle innspill til saker vi tar opp 
i LMHS. 

Medlemmer kan delta på årsmø-
ter, konferanser og verdenskon-
gresser i regi av International 
Federation for Home Economics 
(IFHE). Jeg har sterke og gode 
minner fra verdenskongressene 
i Kyoto i Japan i 2004, i Luzern 
i Sveits i 2008 og Melbourne 
i Australia i 2012. Åpnings-
sermoniene, foredragene, fram-
leggene av papers og best practice, 
skolebesøkene, hjemmebesøkene 
og den store avslutningsbanket-
ten er opplevelser jeg er takknem-
lig for å ha fått med meg. IFHE er 
en medlemsorganisasjon jeg anbe-
faler varmt å være medlem i den. 
Det er en arena for å knytte kon-
takter med kolleger fra hele ver-
den. Det gir innsikt i hvor bredt 
fagfeltet Home Economics favner 
og det utvider horisonten og per-
spektivene dine.  

Jubileumsåret som 
ble annerledes 
Etter nedstengningen av Norge 12. 
mars ble livssituasjonen og hver-
dagen endret på mange områder. 
Styret måtte utsette arrangemen-
ter, den planlagte jubileumskonfe-
ransen og festmiddagen. 

Det er til ettertanke at Covid-19 
raskt gjorde hygiene sentralt for 
all virksomhet, både offentlig og 
privat. Slik var også situasjonen 
i Norge da Skolekjøkkenlære-
rinnens landsforening ble stiftet 
i 1920. Første verdenskrig var 
over, spanskesyken herjet og hygi-
enetiltak ble sentralt i folkehel-

seopplysningen, i folkeskolen og i 
hverdagslivet.  

Mange å takke
I jubileumsåret sender jeg min 
varmeste takk til alle som har 
brukt tid og krefter til aktiv 
innsats i laget. De har gjennom 
kampvilje, interesse og engasje-
ment bidratt til at fagfeltet i 2020 
har en solid plass i utdannings-
systemet i Norge. 

Jeg takker styrene, lokallagene, 
tillitsvalgte, medlemmer og skri-
benter til tidsskriftet for inspi-
rerende samarbeid og trofasthet 
gjennom 16 år. Sammen har 
vi løftet organisasjonen til det 
nivået den er på i dag. Det gjel-
der de årlige nasjonale konferan-
sene, kvaliteten på tidsskriftet, 
møysommelig organisasjonsdrift, 
innspill og høringsuttalelser, 
medlemspleie, og lokallagsmøter. 

Jeg takker Gjensidigestiftelsen, 
Helsedirektoratet og Utdan-
ningsdirektoratet for bidrag til 
prosjekter LMHS har kunnet 
gjennomføre på grunn av den øko-
nomiske støtten.  

Jeg takker våre mange samar-
beidspartnere. Jeg takker Nasjo-
nalt senter for mat, helse og fysisk 
aktivitet og spesielt Therese 
Halvorsen Røst for hennes solide 
innsats for de årlige, nasjonale 
mat- og helsekonferansene. 

Jeg takker ansatte i Helsedirek-
toratet, i Utdanningsdirektoratet, 
i Opplysningskontorene i land-
bruket, i Mills og foreningene i 
Kostforum. 

Jeg vil også  takke mannen min 
Haakon Berg Jensen sr. Han er en 

solid støtte, tålmodig lyttende og 
bidrar med gode innspill. 

På vegne av det avtroppende sty-
ret ønsker jeg det nye styret som 
velges 28. oktober d. å. lykke til 
med å ta Landslaget for mat og 
helse i skolen videre mot ambisi-
øse mål. 

Og med denne avskjedshilsenen 
håper jeg å beholde kontakten, 
med LMHS og fagmiljøet. Jeg 
takker for gode år som arbeidende 
styreleder i LMHS! 

Lokallagenes  
forpliktelser 
• støtte medlemmene i 

arbeidet med mat- og 
helsefaget 

• gi ut tidsskriftet mat og 
helse i skolen 

• være en pådriver/aktør 
for mat- og helsefaget

• være medarrangør for de 
årlige, nasjonal mat og 
helsekonferansene 

• arrangere kurs og 
samlinger i regi av 
lokallagene

• utforme høringssvar til 
helse- og utdannings-
myndighetene 

• oppdatere nettsida 
matoghelse.org 

• være aktiv på sosiale 
medier

• samarbeide med andre 
aktører innen mat og 
helseområdet

• søke økonomisk støtte til 
prosjekter 

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

Foto: Haakon Berg Jen
sen

Eg har gleda av å ønske Lands
laget for mat og helse i skolen til 
lykke med 100årsjubileet
Organisasjonen Dykkar blei stifta 
i august 1920 av ei gruppe dedi-
kerte kvinner som underviste i 
faget Huslig økonomi. Dei kvin-
nene forstod betydinga av opp-
læring i fagområdet. Under det 
nasjonale lærarstemnet i Kristi-
ania i august 1920 danna dei ein 
ny organisasjon som dei ga nam-
net Skolekjøkken-lærerinnenes 
Landsforening.

Organisasjonsnamnet er endra 
fleire gonger, og i 2006 fekk de 
namnet Landslaget for mat og 
helse i skolen (LMHS). LMHS er 
ein ideell, fagleg medlemsorgani-
sasjon med eit formål om å styrkje 
fagområdet mat og helse i heile 
utdanningsløpet. Organisasjonen 
har gjennom sine 100 år arbeidd 
for retten barn og unge i grunn-
skulen har til kvalitativ god opp-
læring i mat- og helsefaget. De er 
ein pådrivar for å heve omdømmet 
og styrkje plassen til faget både i 
grunnskulen og i lærarutdannin-
gane. Ein viktig del av dette, er 
arbeidet for å auke andelen læra-
rar med fagkompetanse i mat og 
helse i grunnskulen.

I 100 år har LMHS òg bidrege til 
at dei nasjonale kostråda er ein 
del av den norske matkulturen, 
blant anna gjennom kompetanse-
heving av lærarar. 100-års jubileet 

bruker organisasjonen til å gje 
opplæringa i mat- og helse faget 
ein ny giv – og til å verdsetje alle 
dei dyktige lærarane som jobbar 
med mat og helse i skulen –slik 
dei fortener.

Den nye læreplanen i mat og 
helse som blei fastsett i november 
2019 og som blei teke i bruk dette 
skule året, viser at faget fram-
leis er og skal vere ein viktig del 
av den samla opplæringa til ele-
vane. Her er det lagt vekt på at 
mat og helse skal vere eit praktisk 
fag kor elevane skal lære å plan-
leggje og lage mat og oppleve mål-
tid saman med andre. Faget skal 
stimulere til kreativitet, samar-
beid og gjennomf øringsevne. Som 
mor har eg hatt gleda av å ha ein 
kokke lerande son i sving på kjø-
kenet heime med ein trerettars 
familie middag, eit direkte resul-
tat av opplæringa i mat- og hel-
sefaget. Det var stas, han var så 
stolt!

Det fornya faget skal bidra til å 
fremje matglede og interesse for 
mangfaldet av matvarer og mål-
tidsskikkar i samfunnet. Elevane 
skal utvikle kritisk tenking og 
forståing for samanhengar mel-
lom kosthald og helse, og dei skal 
samstundes lære å velje mat som 
er både helsefremmande og bere-

kraftig. Faget skal i tillegg bidra 
til å setje søkjelys på aktuelle 
samfunnsutfordringar som dei 
nye tverrfaglege temaa folkehelse 
og livsmeistring og berekraf-
tig utvikling er eit uttrykk for. I 
mat og helse handlar folkehelse 
og livsmeistring om å gje elevane 
kunnskap om matvarer og mat-
vanar som gjer grunnlag for god 
helse, medan berekraftig utvik-
ling handlar om å leggje vekt på 
at både matproduksjonen og mat-
forbruket bør skje på måtar som 
ikkje er til skade nasjonalt eller 
globalt verken no eller i framtida. 
Den nye læreplanen er eit viktig 
tiltak for å styrkje mat- og helse-
faget og for å gjere faget meir til-
passa tida vi lever i.

I hundre år har organisasjonen 
Dykkar arbeidd for å styrkje mat- 
og helsefaget gjennom heile opp-
læringa. Det er imponerande og 
fortener ei feiring. På vegne av 
Kunnskapsdepartementet vil eg 
takke Dykk for den lange og solide 
innsatsen. Eg vonar De held fram 
med å vere ein pådrivar for å utvi-
kle kvalitet i faget og med å peike 
på ulike utfordringar. Diverre har 
koronasituasjonen medført at De 
ikkje kan feire som planlagt, men 
vi satsar på at De får tatt igjen 
den planlagde feiringa neste år.

Anja Johansen
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Gratulerer!
LANDSLAGET FOR

I SKOLEN
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Kari S Møllen
Pensjonist og tidligere 
ansatt OsloMet

Oddhild Bergsli
Universitetslektor  
OsloMet

Statens lærerskole i husstell 
– et historisk perspektiv
I løpet av 1800 tallet ble det arbeidet for å etablere utdanninger som 
 ivaretok stell i husholdningen både i byen og i landbruket, og omsorg av 
barn, gamle og syke. Særlig sterkt ble dette arbeidet påskyndet fra leger 
og prester og ikke minst kvinnene selv. En god husstellutdannelse ble  
vurdert som en betingelse for landets økonomi.

Ønsket om husstellopplæring 
vokste frem som en modernise-
ring av jordbruket, som del av 
folke opplysningen og for et bedre 
og mer likestilt norsk skolevesen. 
Selskapet for Norges Vel, stiftet i 
1809, gikk i 1829 inn for en opp-
læring av jordbrukets kvinner. 
Det ble opprettet meieriskoler for 
kvinner, da det var kvinnene som 
i den tradisjonelle arbeidsdelin-
gen i jordbruket hadde ansvar for 
fjøsstellet og tilvirkningen av mel-
keproduktene. Det ble arbeidet for 
å etablere utdanning for jenter 
av bondestanden på lik linje med 
landbruksskoler for gutter. Den 
norske landbruksskole på Ås ble 
etablert i 1859.

Fra helsemyndighetene var 
økende krav til hygiene i hjem-
mene et klart ønske og opp læring 
i skolen kunne bidra til å styrke 
dette arbeidet. Pionerene for 
skolekjøkkensaken uttrykte at 
Mødrenes ukyndighet og mangel 
på respekt for det huslige arbeidet 
skapte mange vanstelte og ulykke-
lige hjem. Skulle hjelpen komme 
alle til nytte, måtte dette arbeidet 
gjøres fra grunnen av og grunnen 
var folkeskolen. Skolen var en vei 
til å bedre folks sosiale kår.

Huslig økonomi 
og husstell
Faget tok utgangspunkt i domes-
tic economy slik det var formulert 
i England, Tyskland og Belgia der 

de norske pionerene var på studie-
opphold/utdanning. I Norge ble 
fagets navn fra starten huslig øko-
nomi, i skolen kalt husstell og på 
folkemunne skolekjøkken, trolig 
fordi dette var opplæringsstedet. 

Det første skolekjøkkenet i Norge 
ble etablert i Sandefjord i 1890, 
etter initiativ av Dorothea Chris-
tensen. I 1891 kom undervisnin-
gen også i gang ved Kampen skole 
i Oslo ved Helga Helgesen.

På 1890 tallet ble det satt i gang, 
gjennom enstemmig bevilg-
ning fra Stortinget, flere kortere 
kurs for opplæring. Arbeidet ble 
videreført med Statens Lærer-
indekurs i huslig økonomi for 
skole kjøkkenlærerinner med mid-
ler fra Stortinget i 1892, (med 1 og 
1/2 mnd varighet) og 1894 (med 
3 mnd varighet). Slike kurs ble 
holdt helt frem til utdanningen på 
Stabekk startet. I 1896 ble huslig 
økonomi et frivillig fag i middel-
skolen for jenter.

Parallelt med arbeidet i folkesko-
len foregikk opplæring for unge 
jenter i husmorskoler. Først gjen-
nom opplæring ved private gårds-
bruk, den første i 1865 på Abilsø 
gård i Akershus. Abilsø gård var 
allerede i 1842 etablert som den 
første jordbruks skolen i Norge. 
Prestekonen Hanna Winsnes 
hadde allerede utgitt boken Lære-
bog i de forskjellige grene af Huus-

holdningen i 1845. I 1888 bevilget 
endelig Selskapet for Norges Vel 
penger til opprettelse og drift av 
flere husmorskoler.

Det var derfor to ulike samfunns-
områder husstellfaget skulle 
ivareta. Jentene skulle nås gjen-
nom skolekjøkken i folke skolen, 
mens husmorskolene skulle nå 
de unge voksne kvinnene. Begge 
områdene var svært omfattende 
og hadde også ulike perspektiv. 
Det var ingen tvil om at lærerne 
trengte utdanning.

Etablering av 
lærerutdanning
Opplæring var i gang i folke skolen 
og husmorskoler, og på bakgrunn 
av et betydelig forarbeid ble Sta-
tens lærerindeskole i husstell 
(SLH) opprettet på Øvre Stabekk 
gård i 1909, etter vedtak i Stortin-
get i 1908. Stabekk ble en utdan-
ningsinstitusjon som førte frem 
til husstell-lærere for undervis-
ning ved husmorskolene (linje A, 
10 mnd) og til skolekjøkken lærere 
(linje B, 5 mnd). Utdanningene 
hadde mye felles undervisning, 
men bare elever på linje A bodde 
på skolen. For linje A var også 
storhus holdning en del av under-
visningen, elevene spiste all 
maten i internatet på skolen. I 
tillegg var det egen husmorskole 
(linje C) for elevenes trening. Der-
nest kom linje D, en videreføring 
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Sunnere matomgivelser i Norge 
Rapporten Sunnere matomgivelser i Norge ble lansert i Oslo  
15. september 2020.

Maten vi spiser har stor betyd-
ning for helsen. I Norge er usunt 
kosthold blant de viktigste risiko-
faktorene for sykdom og tidlig død. 
Forekomst av fedme øker i den 
norske befolkningen, både blant 
ungdommer og voksne. Hva vi 
velger å spise påvirkes av mange 
ulike faktorer, deriblant matom-
givelsene. Matomgivelsene består 
av mange ulike dimensjoner, 
blant annet av hvilke matvarer 
som er tilgjengelige for oss, hva 
de koster og hva som markedsfø-
res. Myndighetene og matbran-
sjen har størst makt til å påvirke 
matomgivelsene, mens forhold 
som matkultur og sosiale normer 
også bidrar. Nå har et ekspertpa-
nel vurdert myndighetenes poli-
tikk og tiltak for å skape sunne 
matomgivelser. Ekspertene har 
også kommet med klare anbefa-
linger til tiltak myndighetene bør 
iverksette for å forebygge overvekt 
og fedme i befolkningen.

Litt om prosjektet
INFORMAS er et internasjonalt 
forskningsnettverk som har utvi-
klet verktøyet Healthy Food Envi-
ronment Policy Index (Food-EPI) 
for å vurdere og sammenligne 
nasjoners politikk og tiltak for å 
skape sunne matomgivelser. En 
gruppe forskere ved OsloMet – 
storbyuniversitetet har benyttet 
dette verktøyet for første gang i 
Norge i 2019–2020. Det har resul-
tert i et hundre siders evidensdo-
kument som beskriver politikk, 
tiltak og støtteordninger norske 
myndigheter har iverksatt. Der-
etter har et ekspertpanel vur-
dert dette opp mot beste praksis i 
andre land. Til slutt har eksper-
tene foreslått og rangert hvilke 
tiltak myndighetene bør priori-
tere for å bedre matomgivelsene i 

Norge som gjør det enklere å velge 
sunt. Det overordnede målet med 
prosjektet er å stimulere myn-
dighetene til økt innsats for å 
fremme sunne matomgivelser og 
forebygge overvekt, fedme og kost-
holdsrelaterte ikke-smittsomme 
sykdommer. 

Tiltakene ekspertene anbefalte 
myndighetene å prioritere ble 
oppsummert i tre kategorier:

Sentralt politisk 
lederskap.

• Vis tydelig, kunnskaps-
basert og samordnet politisk 
lederskap i folkehelse- og 
ernæringspolitikken.

• Styrk arbeidet med ernæring 
i folkehelsearbeidet.

Ta i bruk anerkjente 
virkemidler i 
ernæringspolitikken.

• Bruk prisvirkemidler.

• Krev resultater med arbeidet 
i Intensjonsavtalen for et sun-
nere kosthold.

• Innfør lovregulering av mar-
kedsføring av usunn mat og 
drikke rettet mot barn.

Styrk ernæringsarbeidet 
i offentlig sektor.

• Trapp opp innsatsen for 
å gjøre sunne valg enkle i 
offentlig sektor.

• Sørg for at det er tilgang på 
kvalifisert ernærings- og kost-
holdskompetanse i offentlig 
sektor.

• Sørg for langsiktig 
finansiering.

Alle disse 
t i l t a kene 
er konkreti-
sert i slutt-
rappor t en 
fra prosjek-
tet. For at 
ernærings-
politikk skal 
nå fram til 
befolkningen 
er det behov 
for kompetent 
personell som 
kan bidra til 
å gjennomføre tiltakene, mente 
ekspertpanelet. Dette er bak-
grunnen for kravet om å sikre 
kvalifisert ernærings- og kost-
holdskompetanse i offentlig 
sektor. Dette omfatter å stille 
kompetansekrav og opprette stil-
linger for ernæringsfagfolk, og 
å stille krav til kompetanse for 
lærere innen Mat og helsefaget. 
Mat og helsefaget er en viktig 
kanal for å implementere myn-
dighetenes kostråd på en måte 
som virkelig når fram til befolk-
ningen, gjennom å styrke barn 
og unges kunnskap og ferdighe-
ter om kosthold.  Økt kompetanse 
blant lærere i dette faget bør der-
for være en politisk prioritering 
i ernæringspolitikken og i arbei-
det med å skape sunne matomgi-
velser. Under kategorien «Styrk 
ernæringsarbeidet i offentlig sek-
tor» ligger også en anbefaling om 
bedre etterlevelse av retningslin-
jer for mat og måltider i skolen og 
om å tilby et skolemåltid. 

Forhåpentlig kan rapporten bidra 
inn i det politiske påvirkningsar-
beidet som LFMH driver med.

Camilla Sanne Huseby
Master i samfunnsernæring 
OsloMet
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leder, utdannet fra Norge og USA. 
Arbeidet omfattet bl.a. analyser 
av næringsinnhold i matvarer, 
som bl.a. ble starten til den norske 
matvaretabellen. Dette medførte 
samtidig at forskning og forsøk ble 
fremhevet i undervisningen.

Samme år ble Statens opp-
lysningskontor i husstell etablert 
i Landbruksdepartementet med 
Stabekks første rektor, Dina 
Larsen som leder og med heim-
konsulenter i alle landets fylker. 
Opplysningskontoret fikk en vik-
tig funksjon. Statens Kostholds-
nemnd ble oppnevnt i 1939 for å 
forberede landets befolkning på 
krisetider og matmangel. Nemda 
utga Mor Norges matbok, til alle 
som steller med maten i små og 
store husholdninger. Karl Evang 
ledet arbeidet og representanter 
for husmor skolene og skolekjøk-
ken satt i nemda. Heftet inneholdt 
kriseoppskrifter for rasjonering 
med fett, kjøtt, melk, frukt og 
grønnsaker. Både husmorskoler 
og skolekjøkken ble vurdert som 
sentrale i opplæring for bedre 
helse og utnyttelse av matres-
sursene, med knappe rasjoner og 
matmangel.

Endringer i fagene
I 1958 ble husstellkontorene i fyl-
kene overført til det nye Forbru-
kerdepartementet. Forbru ker lære 
(consumer science) ble nå beteg-
nelsen i mange land på husstell 
og skolekjøkken. I 1959 ble faget 
i Norge endret til heimkunnskap, 
og det ble obligatorisk for både 
jenter og gutter. Dette må vel sies 
å være en milepel for faget i folke-
skolen. Det ble samtidig en end-
ring av fagkretsen ved at faget ble 
utvidet. Flere lærerskoler startet 
etter hvert utdanninger i heim-
kunnskap, men samtidig fort-
satte også tilbudet med kurs på 
Stabekk. Det var stort behov for 
å utdanne flere lærere med ny 
kompetanse.

På 1960-tallet skjedde det store 
endringer i norsk skole som påvir-
ket hustellfaget. Husmorskolene 

utdannet ikke bare vordende hus-
mødre, men var også grunnlag for 
en rekke andre fag, som service-
fag og helsefag. Samtidig ble hus-
morskolene i 1974 lagt inn i den 
nye felles videregående opplæring. 
Dette ble en stor omlegging for 
Stabekk og opplæringen der. Det 
medførte at fokus ble flyttet fra 
hjem mot yrker og profesjoner. I 
dag er betegnelsen i videregående 
skole yrkesfaglærer i henholdsvis 
helse- og oppvekstfag og restau-
rant og matfag.

Hovedfag etablert, for 
husstell og heimkunnskap
Etablering av hovedfaget i ernæ-
ring, helse- og miljøfag i 1985 
skapte en ny giv for både heim-

kunnskap og husstell. Faget var 
et skolebasert hovedfag. Arbeidet 
ble ledet av rektor Kari Sanner-
holt Melbostad og startet opp ved 
studieleder Inger-Johanne Nos-
sum. Begge bidro sterkt til at 
hoved faget fikk et vitenskapelig 
innhold, et faglig særtrekk og med 
en pedagogisk forankring. Hoved-
faget fikk stor betydning for den 
vitenskapelige utviklingen av fag-
feltet og styrking av fagets posisjo-
nen i lærerutdanningen. Det ble 
samtidig etablert nye professor-
ater, bl.a. Jan Ivar Pedersen som 
startet arbeidet med kontrol-
lerte koststudier i Norge og Arne 
Oshaug, som var initiativtaker til 
å bygge opp samfunnser næring 
som fagfelt. En rekke hoved-

av de kortere kursene som hadde 
foregått på 1890 tallet og oppover.

I perioden etter etablering var 
det ofte diskusjoner blant skole-
kjøkkenlærerne. Mange tone-
angivende krefter ønsket å få 
denne utdanningen lagt til all-
mennlærerutdanningene. Saken 
ble diskutert utallige ganger, i 
1910, 1913, 1916, 1919 og 1921. 
Vedtakene ble hver gang at avde-
ling B skulle fortsette på Stabekk.

Årene 1918–1925 var en vekst-
periode for husstellfagene. Etter 
første verdenskrig kom det tyde-
lig frem hva godt hus- og matstell 
kunne bety. Likeledes kom kunn-
skap om vitaminene i søkelyset på 
denne tiden. Flere skolekjøkken, 
husmorskoler og kurs ble satt i 
gang med statsbidrag. I 1921 ble 
utdanningen for lærerne på linje 
B 1 årig, selv om flere lærere i 
arbeid også ønsket kortere kurs. 
I 1924 ble det satset stort på Sta-
bekk med nybygg som ga flere 
undervisningsrom og bedre boli-

ger. Men, det tok tid å få det nye 
bygget innredet på grunn av dårli-
gere økonomiske tider som fulgte.

Lærebøker
Helt fra starten av utdan-
ningen ble det fra fagmiljøet 
satset sterkt på utgivelse av lære-
materiell både for skolekjøkken 
og husmor skolene. Dette førte til 
at skole kjøkkeninspektør i Oslo 
Inga Høst, sammen med skole-
kjøkkenlærer Ingeborg Milberg, 
utga boka Matlære i 1916. De fikk 
faglig støtte fra professor i fysio-
logi Sophus Thorup, som var sen-
tral i etablering av SLH. Boken 
kom i en rekke opplag, og i det 18. 
opplaget i 1961, var Matlære en 
av flere lærebøker i faget heim-
kunnskap. Fra 1946 redigerte på 
Stabekk, Gudrun Akre (senere 
rektor) og Anne-Helene Erikssen 
boken.

På 1930 tallet ble det en sterk 
oppbygging av husmorens rolle 
og funksjon. Faget ble i 1936 obli-
gatorisk for jenter i byfolkeskolen. 

Folkeskolen hadde sin Matlære, 
og i 1930 ble Husmorboka utgitt 
etter initiativ fra Landslaget for 
husstell-lærerinner. Boka skulle 
være en lærebok for husmor-
skolene. Teksten var utarbeidet 
i nært samarbeid med fagmiljøet 
på Stabekk med Johanne Sveen, 
Ragna Knudsen og Bergljot Torp, 
alle lærere på SLH. Denne boka 
ble revidert og benyttet i under-
visningen til langt opp på 1960- 
tallet. Dernest ble Kokebok utgitt, 
først i 1933 med SLH som utgi-
ver og utarbeidet av lærerne der; 
Johanne Sveen, Otilie Ytreberg og 
Ingrid Rasmussen. I forordet står 
det Skolen har i denne bok samlet 
de opskrifter som skolen for tiden 
bruker i matstellundervisningen, i 
kjøkkener, i bakerum og spebarn-
hjem. Boka ble revidert og brukt 
som lærebok i den videregående 
skolen til langt ut på 1990 tallet.

Styrking nasjonalt
I 1936 ble forsøksvirksomhet i 
husstell etablert på Stabekk, 
med Bergliot Q Werenskiold som 
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Hånd i hånd gjennom 100 år
Framsynte og dedikerte lærere i faget huslig økonomi tok i 1920 initiativ 
til en landsdekkende forening som nå heter Landslaget for mat og helse i 
skolen.

På det nordiske skolemøtet i 
Kristi ania 5. august 1920 samlet 
Ågot Gundersen (Aker) og Valborg 
Haugen (Kristiania) 21 aktive og 
dedikerte skole kjøkkenlærer inner 
til stiftelses-møtet av Skolekjøk-
kenlærerinnenes Landsforening. 
Allerede i 1910 var det etablert 
en regional forening for Vestfold 
og Telemark som var et ledende 
fagmiljø for skolekjøkkensaken. 
Ågot Gundersen, Valborg Haugen 
og Bergljot Grimm ble valgt til å 
utforme forslag til vedtekter. Det 
første landsmøtet ble gjennomført 
i juli 1921 på Rothaugen skole i 
Bergen.

I vedtektene står det i §1:  
Skolek jøk ken lærer innenes 
Landsforening har til mål å samle 
alle landets skolekjøkkenlære-
rinner til felles arbeid i fagets og 
standens interesser. Det må sies 
å være et dristig mål, for alle 
landets skolekjøkkenlærerinner! 
Helene Abrahamsen fra San-
defjord ble valgt til foreningens 
første formann. Hun arbeidet på 
By skolen, som hadde startet lan-
dets først opplæring i huslig øko-
nomi i 1891. Faget inneholdt da 
hygiene, praktisk og økonomisk 
matstell, helselære og matvare-
nes kjemi. 

Initiativtaker var Dorothea von 
der Lippe Christensen. Hun 
hadde et privilegert liv som pre-
stedatter og legekone, men så at 
det var harde levekår for mange 
kvinner og barn. Det var kum-
merlige boliger og lav inntekt noe 
som førte til dårlig hygiene og 
kosthold. Spedbarnsdødeligheten 
var høy. Dorothea var overbevist 
om at utdanning og kompetanse 
var nøklene til et bedre liv, og hun 
brukte sin posisjon, kunnskap og 
energi for faget. 

Skolekjøkkenlærerinnenes Lands -
forening var ikke ment som noen 

Deler av skolekjøkkenmodellen etter Helga Helgesens konsept. Modellen har vært utstilt på verdensutstillingen i 
Paris i 1900 og 1922. I 1923 var den en tur i Rio de Janeiro. Foto: Rune Aakvik/Oslo Bymuseum.
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fagsoppgaver ble gjennomført på 
temaområder av relevans for sko-
lefaget, i tillegg kom flere doktor-
grader. I dag kan vi vel si at dette 
ble et kompetanseløft for både 
undervisning og fagutvikling. 
Dette har lagt grunnlaget for at 
faget heimkunnskap, i dag mat 
og helse, er gitt vekstmuligheter 
ved flere høgskoler og universite-
ter. I Norge står faget sterkt ved 
en rekke utdanningsinstitusjoner.

Stabekkmiljøet 
frem til vår tid
Fra 1994 til 2008 ble SLH, nå Sta-
bekk Høgskole, en del av Høgsko-
len i Akershus. Hovedfaget ble til 
masterstudie, hele tiden med de 
samme sentrale målgruppene. 
Fagfeltet ble med dette del av et 
internasjonalt studiesystem med 
muligheter til utveksling og fag-
utvikling. Samtidig ble det holdt 
nasjonale konferanser om heim-
kunnskap bl.a. i 1999, ledet av 
Elna Oppedal Olsen. Det ble også 
arbeidet for å styrke mat og helse 
i grunnskolen som et grunnlag for 
fagene i den videregående skole. 
Høgskolen var også med i regional 
ressursgruppe for ernæring, fra 
2005, hos Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, ledet av Oddhild 
Bergsli og Kari S Møllen, for å 
synliggjøre mat og helsefagets 
betydning i skolen som del av det 
helsefremmende arbeidet. Det ble 

arrangert flere kurs 
og konferanser.

I 2009 ble 100 års 
jubileum arran-
gert for utdannin-
gene på Stabekk, 
med stor oppslut-
ning og festivitas. 
Representanter for 
de ulike høg skolene, 
universitetene og 
departementet var til 
stede. Nå er Høgskolen 
i Oslo og Akershus blitt 
til Oslo Metropolitan Univ-
ersity, OsloMet, har fortsatt 
mat og helse, helse- og oppvekst-
fag og restaurant- og matfag som 
studietilbud.

Oppsummering
Ønsket om husstellopplæring 
vokste frem som en del av moder-
nisering av jordbruket, av fol-
keopplysningen og mer likestilt 
norsk skolevesen. Opplæring av 
lærere til faget husstell ble eta-
blert på Statens lærerskole i hus-
stell, etter internasjonale ideer. 
Her foregikk utdanning av lærere 
både til folkeskolen (linje B) og 
videregående skole (linje A). Begge 
fagområdene var omfattende og 
pionerene var ambisiøse på fagets 
vegne. Utdanningene hadde en 
glanstid fra starten og gjennom 
1920, 1930 og 1940-tallet. Flere 

lærebøker som ble utarbeidet har 
eksistert og vært banebrytende 
langt opp i vår tid. Fylkeskon-
tor ble etablert og forskning star-
tet opp. Fra 1950-tallet og opp 
til i dag har fagområdene vært 
i en kontinuerlig utvikling bl.a. 
med hovedfag/master og doktor-
gradsutdanning. Husstellfaget 
fungerer i dag som mat og helse 
i grunnskolen, helse- og opp-
vekstfag og restaurant- og mat-
fag i videregående skole. Fagene 
står sterkt ved flere høgskoler og 
universiteter. Dagens lærere har 
mange pionerer å takke, uten dem 
ville det ikke vært en historisk 
utvikling å støtte seg på.
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fagforening, derfor var alle med-
lemmer også med i enten Nor-
ges Lærerforening eller i Norges 
Lærerindeforbund. I 50 års beret-
ningen til Landslaget for lærere 
i heimkunnskap kan vi lese at 
landsmøtene av praktiske grunner 

fra starten av ble holdt samtidig 
med Norges Lærerindeforbund. 

Norges Lærerforening ble oppret-
tet i 1892. Kvinner hadde et par år 
før fått adgang til lærerseminari-
ene for å få en likeverdig utdan-

nelse som menn, og det var flere 
kvinner med i etableringen av for-
eningen. Den mest sentrale var 
Anna Rogstad. Det første styret 
besto av fire menn og tre kvinner. 
I 1911 ble det vedtatt en lovend-
ring som reduserte antall kvinner 
i styret. Mange kvinner brøt ut og 
stiftet Norges Lærerindeforbund 
i 1912. Først i 1962 ble disse for-
eninger slått sammen til Norsk 
Lærerlag. 

Initiativtakerne i 1920 forsto 
betydningen av å organisere seg 
i en landsdekkende medlems-
organisasjon. Styret samarbeidet 
tett med fagmiljøer på Univer-
sitetet i Oslo, og organisasjoner 
som Norske kvinner Sanitets-
forening og selskapet for Norges 
vel. De hadde felles målsetting; 
å få den nye fagkunnskapen om 
ernæring og hygiene ut til befolk-
ningen. Det ville bedre levekårene 
og folkehelsa i befolkningen. Den 
nye kunnskapen krevde ny prak-
sis i husstellet, både i matlagin-
gen, med endringer i kostholdet 

Nasjonal jubileumsmiddag i 1970. Daværende leder, Unni Mundal Kullberg, 
har statsråd Kjell Bondevik til bords. De sitter blant annet sammen med et  
av æresmedlemmene Herdis Hovland.
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Gro Hagemann: Husstell blir samfunnssak 
https://www.norgeshistorie.no/industrialisering-og-demokrati/1503-husstell-blir-samfunnssak.html

og med hygienerutiner basert på 
nye forskningsresultater.

Faget og laget 
hånd i hånd
Den retningen pionerene i organi-
sasjonen staket ut gjennom sine 
vedtekter, har fulgt organisasjo-
nen i disse 100 årene. Mange av 
sakene som organisasjonen gjen-
nom tiden har vært pådriver for, 
er fortsatt aktuelle utfordringer. 
Det dreier seg om lærernes fag-
kunnskap, nasjonale og lokale 
myndigheters prioriteringer av 
faget, bruken av timeressursene 
og oppdaterte læremidler.

I 50-årsberetningen fra 1970 
Landslaget for lærere i heim-
kunnskap 1920–1970 kan vi lese 
om sentrale begivenheter i lagets 
historie.

Vi hadde ambisjoner om å doku-
mentere de siste 50 årene på 
samme måte. Arkivet fram til 
1983 er blitt avlevert til Riks-
arkivet. Det inneholder proto-
koller, regnskap, brev, bilder og 
medlemsarkivene fram til 1998. 
Arbeidet hadde startet da Riks-
arkivet ble stengt for besøkende 
i mars 2020, og dette bør derfor 
avsluttes når Riksarkivet åpner 
igjen. Innsatsen som er lagt ned 
gjennom årene må synliggjøres. 

Jeg satt i styret fra 2000 til 2006, 
og var leder de to siste årene. 
Høringsarbeidet til LK06 tok mye 

av tiden, og sånn har det garan-
tert vært helt tilbake til den første 
nasjonale læreplanen i husstell i 
1939. Mange har gjennom årene 
ønsket alle fornyelser av faget 
og innholdet velkommen, andre 
har ønsket å beholde det slik det 
var. Gamle dokumenter viser at 
det var store diskusjoner som for 
eksempel navnebyttet i 1959 fra 
husstell til heimkunnskap og fra 
heimkunnskap og til mat og helse 
i 2006.

LMHS som rådgivende 
organ for medlemmer
Styret har gjennom alle år brukt 
mye tid på å planlegge og gjen-
nomføre medlemskurs. En min-
dre kjent rolle er å være ombud 
for enkeltmedlemmer. Hvert år 
er det medlemmer som kommer 
utfordrende situasjoner på sko-
len. Oftest løses dette gjennom 
en telefon samtale, men noen 

saker har vært tidkrevende og 
involverer både kommunenivået 
og Fylkes mann. Det er en stor 
lettelse når slike saker løses på 
en måte som gavner faget. 

De siste årene har Facebook- 
gruppen blitt en viktig kanal mel-
lom lærere i mat og helse og styret. 
Arbeidet med de nye læreplanene 
startet så vidt opp i sommer på en 
Facebook-gruppe kun for medlem-
mer. Mitt høyeste ønske for laget i 
årene som kommer er at medlems-
tallet speiler antall lærere som 
underviser i faget. 

Landslaget for mat og helse i sko-
len skulle feiret 100 års arbeid 
med en stor jubileumskonferanse 
og festmiddag 29.oktober 2020. 
Feiringen er utsatt til 28.oktober 
2021, og vi gleder oss til en høy-
tidelig markering sammen med 
våre medlemmer!

HÅND I HÅND GJENNOM 100 ÅR

Forts. fra forrige side

Festmiddag for feiringen av 50- årsjubileet for lokallaget i Oslo. Foto: Tatt i 1970. Tilsendt LMHS av Jorunn Vollen.
Fotograf ukjent.

Tillitsvalgte i LMHS i dag.
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Internasjonal påvirkning  
og samarbeid i fagområdet
Home Economics
International Federation for Home Economicsble (IFHE) er en verdens-
omspennende organisasjon med hovedvekt på opplæring i mat og helse, 
i grunnskole og videregående skole. Et av hovedmålene er to achieve 
a sustainable living for all, advocating education and research on the 
responsible management of resources at consumer and household level.

Vi vil nå ta dere med på en liten 
historisk reise fra organisasjo-
nens unnfangelse til i dag. Per-
sonlig synes vi dette er meget 
interessant i lys av fagets plass i 
opplæring, både før og nå, og ikke 
minst kvinnenes kamp for å få 
likeverdig utdanning.

IFHE er en Non Govermental 
Organisation, en NGO innenfor 
FN systemet. Dette innebærer 
større grad av frihet i arbeidet 
enn mange offentlige enheter. 
Hvert år arrangeres Annual 
meeting, annen hvert år Council 
og Verdenskongress hvert fjerde 

år. På Council og Verdenskongres-
sene oppfordres medlemmene til 
å presentere egen forskning eller 
«best practice» på feltet. Dette gir 
en mulighet for faglig utvikling og 
etablering av internasjonalt nett-
verk og samarbeid. Møtepunk-
tene viderefører også det nordiske 
samarbeidet. 

Bærekraftig utvikling, utdanning 
og forskning er i dag bærebjelkene 
i organisasjonens arbeid, og fag-
områdene er kosthold, ernæring, 
helsefag, folkehelse og livsmest-
ring. De fleste medlemmene i 
organisasjonen er ansatt ved ulike 

lærerutdanninger ved høgskoler/
universitet, lærere i grunnskole 
og videregående skole, og alle 
verdens delene er representert.

Fagets utvikling
Faget Home Economics inter-
nasjonale nettverk stammer til-
bake til 1908 da IFHE ble stiftet 
i Sveits. George Python, som var 
en av grunnleggerne, skriver 
om fagområdet Home Economics 
touches on many sciences, but it 
has a character of its own. It has 
practical value for one and for all, 
and no one can fail to be influen-
ced by it. Why then, should such an 
important branch of human know-
ledge be kept away from the school 
and entrusted solely to the care of 
a more or less efficient mother? 
Vi kan bare slutte oss til hans 
begeistring og søkelys på hvor 
viktig fagområdet Home Econo-
mics er, og at det er like aktuelt i 
opplæringen i dag som den gang.

I IFHEs historiske materiale fin-
ner vi videre: In the 19th century, 
home economics was one of the 
first subjects that allowed women 
to pursue a higher education or 
vocational training in science. As 
women’s access to education and 
careers advanced, 20th century 
home economists were success-

ful in placing food, sanitary and 
consumer protections into policy, 
while making the gendered nature 
of the field less relevant.

With the increased awareness for 
sustainable lifestyles, disciplines 
teaching «life skills» face a rene-
wed interest. Individuals and 
households are considered key 
to achieve an optimal living for 
all. Today, home economics also 
addresses global interdependence 
and promotes «home» as a place 
of value that men and women can 
act within on equal terms.

Huslig økonomi var den første 
betegnelsen i Norge med skole-
kjøkken i barneskolen og husmor-
skole i videregående opplæring, i 
starten kun for kvinner. I Norge 
i dag er fagfeltet utviklet gjen-
nom flere år, nå som mat og 
helse i grunnskolen og som to 

utdannings programmer i den 
videregående skolen; helse- og 
oppvekstfag og restaurant- og 
matfag. Ikke alle land har klart 
å beholde denne faglige retningen. 
Bærekraftig livsstil og livsmest-
ring kan sees som en videre-
føring og fornyelse av tidligere 
tiders krav om for eksempel 
ressursutnyttelse.

Kvinnebevegelsens 
betydning for 
utvikling av faget
Da fagfeltet startet i Norge var 
det ingen selvfølge at kvinner fikk 
utdanning. Derfor ble fagområdet 
huslig økonomi/Home Economics 
en mulighet for mange. Faget ble 
betegnet som kvinnenes eget lære-
fag, som det står i dokumentene 
ved opprettelse av Statens lærer-
indeskole i husstell.

Det at kvinnene skulle få utdan-
ning innen husholdsfagene var 
en kampsak for kvinnebevegel-
sen i Norge. Pionerkvinnene var 
opptatt av kvinners rettigheter 
blant annet i utdanning og 
opplæring. Dorothea Chris-
tensen, som tok initiativ 
til landets første skole-
kjøkken i 1890, var en 
bereist dame som tok 
med seg opplevelser 
og kunnskap fra både 
tyske og franske sko-
ler. En annen pioner er 
Helga Helgesen, som 
selv tok sin utdanning 
i Skottland, Glasgow. 
Hun besøkte også mange 
utdanningssteder i Europa 
og deltok på internasjonale 

konferanser, både i Tyskland, 
Italia, Frankrike og Sveits. Den 
siste vi vil nevne her er første rek-
tor på Stabekk, Dina Larsen. Hun 
var en sær deles bereist dame, og 
ivret for at Norge skulle få sin 
egen avdeling innenfor dette 
internasjonale nettverket, IFHE. 
Disse kvinnenes engasjement og 
nysgjerrighet, både på det nasjo-
nale og det internasjonale plan 
ble starten og utvikling av dette 
fagområdet, som vi er så stolte av 
i dag. 

Den norske avdelingen av IFHE 
var i starten i regi av Land-
bruksdepartementet og Kirke- 
og undervisningsdepartementet. 
Navnet ble Nasjonalkomiteen 
for Norge av det internasjonale 
husholdsforbund. Flere organi-
sasjoner var aktive som Norske 
husholdningslærerinners foren-
ing, etablert i 1914 og Skolekjøk-
ken-lærerinnenes landsforening, 
etablert i 1920. Både Nasjonal-
komiteen og fagorganisasjonene 
anså deltagelse på IFHEs konfe-
ranser som viktig.

Departementene trakk seg ut som 
ansvarlig i 1991 og ba samtidig 
Stabekk Høgskole videreføre den 
internasjonale kontakten. Her ble 
det etablert en gruppe kalt Råd-

Sør-Korea, 2016. Foto: Oddhild Bergsli

Hele den norske delegasjonen, Daejeon Sør-Korea 2016. Fotograf: ukjent
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På grensen til Nord-Korea.
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givende utvalg for internasjonalt 
arbeid, IFHE. Der var både Land-
slaget for lærere i heimkunnskap 
og Faglig matråd representert, i 
tillegg til representanter fra stu-
denter og lærere på Stabekk Høg-
skole. Det var et mål å arbeide for 
at studenter ble trukket aktivt 
med. Mange ansatte og studenter 
har kommet begeistret tilbake fra 
internasjonale møter og konferan-
ser i IFHE.

Norge har markert seg
I 1984 var Norge og Oslo arrangør 
av den 15. Internasjonale verdens-
kongressen. Arbeidet ble ledet av 
Unni Mundal Kullberg, som selv 
var skolekjøkkenlærer og hadde 
vært medlem i IFHE lenge. Det 
var et betydelig forarbeid som 
ble gjort med et sterkt nasjonalt 
samarbeid. På denne konferansen 
kom deltakere fra hele verden og 
Kongresskontoret var på Stabekk. 
Blant 1000 deltakerne fra over 50 
land var også Wangari Maathai 
fra Kenya, Afrika, som ble Nobels 
fredsprisvinner i 2004 og grunn-
legger av The Green Belt Move-
ment i 1977. 

Norge har hatt tre representanter 
i Executivkomiteen, som er den 
øverste myndighet i IFHE. Det 
har vært Unni Mundal Kullberg, 
Kari Holtan Nodenes og Kari 
Sundsbø Møllen.

I de senere årene har flere norske 
lærere fra høgskoler, universite-
ter, grunnskoler og videregående 

skoler, i økende grad presentert 
forskning og «best practice» 
på de ulike konferansene. 

Europeisk 
samarbeid
Etter 2010 ble det etablert 
en egen europeisk enhet, 
The European Associa-
tion for Home Economics 
(EAHE). De andre ver-
densdeler har sine respek-
tive organisasjoner som tar 
opp regionale tema. Dette er i 
dag en aktiv enhet i Europa med 
egne møter og eget styre.

Nordisk samarbeid
Det nordiske samarbeidet startet 
i 1909, ved Ankerhus, Sorø i Dan-
mark. Den første nordiske kon-
gress for husstellundervisning ble 
avholdt her, og ble starten på det 
nordiske samarbeidet. Heretter 
var det jevnlige nordiske møter, 
det tredje i Oslo (den gang Kristia-
nia) i 1920, og den syvende i Oslo i 
1952. Oslo kommune inviterte til 
stor middag i Oslo Rådhus for 600 
deltakere.

I tillegg til disse møtene ble det 
også arrangert nordiske studie-
kurs, over ca. en uke. Det første 
var i Oslo/Hurdal i 1933. Etter 2 
verdenskrig var det stort behov 
for gjenoppbygging, og Nordisk 
samarbeidskomité for husstell-
undervisning ble etablert i 1947. 
Her ble felles sentrale saker tatt 
opp som studiereiser, kurs og 
undervisningsmateriell.

I dagens opplæring er vi opptatt 
av livslang læring. Dette har vært 
et gjennomgangstema i IFHEs 
historie. Som eksempel kan vi lese 
at verdenskongressen i Finland i 
1972 hadde fire temaer: Livslang 
læring, husholdningsfagets plass 
i livslang læring, husholdnings-
fagets betydning for det enkelte 
mennesket og husholdningsfagets 
betydning for samfunnsutviklin-
gen. Et av temaene som ble berørt 
på denne kongressen var obligato-
risk undervisning for faget Home 
Economics for både jenter og gut-
ter. Norge innførte heimkunn-
skap for begge kjønn i 1959, men 
det har tatt mange år før dette ble 
allment i flere land.

Et av de siste arbeidene til Nor-
disk samarbeidskomité for hus-
stellundervisning var utgivelse 
av en flott kokebok, Matkultur i 
Norden. Liv Gregersen Kongsten 
fra Faglig matråd var ansvarlig 
for Norges bidrag, og alle de nor-
diske landene er representert.

Hvor viktig er IFHE for 
utdanningene i dag?
IFHE har inspirert sine med-
lemmer, organisasjoner, en k  elt-
medlemmer og studenter til å 
delta på konferanser og til sam-
arbeid på tvers av landegrenser 
og faggrenser. Dette har vært med 
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på å gi impulser til å se fagområ-
det med nye øyne og gi fagfeltet 
nytt perspektiv og innhold.

Helt siden 1982 har IFHE arran-
gert Home Economics Day 21. 
mars. Tema de siste årene har 
vært Skills for healthy and sustai-
nable cooking og Creativity and 
Innovation in Home Economics for 
Sustainable Development. Målet 
er å sette søkelys på samfunns-
betydningen av fagområdet Home 
Economics. Det oppfordres til 
ulike markeringer innenfor mat 
og helse, helse- og oppvekstfag 
og restaurant- og matfag denne 
dagen.

Fagfeltet er mer aktuelt enn noen 
gang og knyttes til dagens utfor-
dringer med miljø, bærekraft og 

best mulige utnyttelse av globale 
ressurser. Gjennom fagområdet 
får en forståelse av både egen kul-
tur og det kulturelle mangfoldet 
som vi er en del av. 

For første gang i historien er en 
verdenskongress i regi av Interna-
tional Federation for Home Econo-
mics avlyst. I august i år skulle 
den XXIV World Congress med 
tittelen Home Economics: Soaring 
Toward Sustainable Development 
blitt arrangert i Atlanta, Georgia, 
USA. Dessverre ble hele verden 
rammet av Covid- 19, og arrange-
mentet er utsatt til høsten 2022. 
Vi håper at mange fra Norge 
ønsker å delta på den utsatte kon-
feransen. Se mer informasjon og 
kommende program på: www.
ifhe.org.

Nye smaker i kjent drakt. Foto: Anne S. Ask

Streetfood i Sør-Korea. Foto: Anne S. Ask

Ingebjørg Aarek og Anne S. Ask på 
IFHE- konferanse i nasjonaldrakt 
fra Sør-Korea.Foto: ukjent

INTERNASJONAL PÅVIRKNING OG SAMARBEID I FAGOMRÅDET HOME ECONOMICS
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Visste  
du at…
Hvordan skal  
matlagingsbegreper  
defineres med lære - 
planen i mat og helse,  
i Lk20? 

Metoder og teknikker
I læreplan i mat og helse i LK20 
brukes både metoder og teknik-
ker som faglige begreper som 
skal styre - og legge rammene for 
- opplæringen i matlaging. Da må 
begge begrepene ha faglig dek-
kende definisjoner. Hva ligger i 
begrepet matlagingsmetoder? 
Hva ligger i begrepet teknikker 
i matlaging. Hva er forskjellene 
på dem? Lærere som underviser 
i mat og helse, må vite hva begre-
pene innebærer. De er grunnlaget 
for underveis- og sluttvurdering 
av elevene. 

Styret i LMHS har arbeidet med 
begrepene siden høringsrunden. 
Vi har funnet gode og dekkende 
definisjoner i det danske "Mad-
kundskab, faghæfte 2019".

Vi har anbefalt Utdanningsdi-
rektoratet om å fornorske dem 
og legge definisjonene inn i støt-
tefunksjonene i læreplanen i mat 
og helse.

Madkundskab
Faghæfte 2019

www.emu.dk
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Nordvest, Ringerike & omegn, 
Vestfold & Telemark, Trondheim 
og Rogaland. Åtte av de aktive 
lokallagene svarte på utsendt 
undersøkelse og antall deltakere 
på fagmøter ligger mellom 6 og 
30 personer. De fleste lokallag 
har ikke egne medlems registre 
og ingen kontingent. Omtrent 
halvparten av lokallagene er 
organisert med styre og fire av 
lokallagene (Østfold, Innherred, 
Rogaland og Vestfold & Telemark) 
har egen Facebook side for med-
lemmer. Lokallagene prøver å 
arrangere en til to fagsamlinger 
i året, med tema som er aktuelle 
for mat- og helselærere i grunn-
skolen. Det har vært lite aktivi-
tet i lokallagene denne våren og 
høsten, grunnet Covid-19, men 
noen møtes på Meet, og tirsdag 
27. oktober blir det temasamling 
rundt fagfornyelsen i Bergen. 
Ringerike og omegn har også del-
tatt på matmesser og lignende. 
For tiden er det ingen aktivitet i 
Agder, Oslo, Kongsberg & Nume-
dal, og LMHS oppfordrer til dan-
nelsen av nye lokallag. Lokallaget 
i Harstad har 4 medlemmer, så ta 
gjerne kontakt om du er engasjert 
i mat og helse i nord. Se informa-
sjon på hjemmesiden: 
www.matoghelse.org

Tidsskriftet Mat og helse i skolen 
gis ut to ganger årlig og ansvarlige 
redaktører er fra styret i LMHS. 
Bladet kan også benyttes som et 
talerør utad for lokallagene. Det 
viktig er at bladet har et budskap 
som kan benyttes direkte i under-
visningshverdagen og med et lett 
forståelig språk. Lokallagene har 
her en mulighet for å løfte frem 
engasjerte medlemmer og bidra 
med aktuelt materiale og fagarti-
kler med interesse for faget.

Lokallagene bør forene krefter 
og et forslag fra Lokallaget for 
Vestfold og Telemark er at vi som 
lokallag burde ha en mer samlet/
koordinert kontakt mot skole-
ledere og rektorer for å vise hva 
LMHS jobber for, eksempelvis 
ved å stille spørsmål til hvordan 
faget blir ivaretatt på skolene, 
hvordan faglærere får jobbe med 
fag fornyelsen, om faglærere får 
mulighet til å møtes og samar-
beide på tvers av skoler. En viktig 
forutsetning her er at DU melder 
deg inn i landslaget, verver dine 
kollegaer og melder din interesse 
hos ditt lokallag. På den måten 
blir vi også mer synlig og lagt 
merke til lokalt, vi bevisstgjør 
skoleledelsen på sitt ansvar for 
også de mindre fagene, og kanskje 

kan vi også engasjere flere skoler 
til å bli medlemmer. 

Lokallagene kan bidra inn mot 
LMHS ved å være et bindeledd 
mellom den enkelte mat- og helse-
lærer, skoler i regionene og LMHS 
sentralt. De kan bidra gjennom å 
gi innspill til eksempelvis hørin-
ger. Et viktig arbeid er også å 
informere om hvilke utfordrin-
ger som finnes i skolen, for slik å 
avdekke hvilke spørsmål en bør 
ha sterkere belyst i tidsskriftet. 
På denne måten kan lokallagene 
gjøre LMHS kjent med hvor-
dan faget praktiseres omkring i 
landet. 

I tillegg kan lokallagene hjelpe 
hverandre ved å dele opplegg 
på facebook, i tidsskriftet eller 
arrangere felles digitale tema-
møter. Vi trenger DEG som vår 
neste medlem- eller kanskje du 
ønsker å starte et lokallag der 
du bor/ jobber? Klarer vi å for-
ene enda flere av landets mat- og 
helse lærere fra ulike trinn, ulike 
skoler og ulike landsdeler vil vi i 
enda sterkere grad oppleve betyd-
ningen av ordtaket sammen er vi 
sterke. 

Merete Hagen Helland
Førsteamanuensis i mat og helse på Universitetet i Stavanger 
og leder av Lokallaget for mat og helse i skolen, avd. Rogaland

Lokallagene skal bidra til å heve kunnskap, ferdigheter og kompetanse  
til lærere i mat og helse i skolen. De er en møteplass med muligheter for  
å diskuteres dagligdagse utfordringer en møter som mat- og helselærer. 

Sterkere sammen
Hvilken betydning har lokal-
lagene hatt gjennom historien for 
dagens Landslag for mat og helse 
i skolen (LMHS), og hvordan kan 
vi bli sterkere sammen?

I forkant av denne artikkelen ble 
alle lokallag kontaktet for å kart-
legge aktivitet, antall medlem-

mer og for å få innspill på hvordan 
vi mat- og helselærere kan jobbe 
tettere sammen, med hverandre 
og med LMHS. De mange lokal-
lagene er i dag knyttet opp mot 
LMHS, og få vet at det opprinne-
lig var et lokallag som var forløpe-
ren for landslaget. 

Allerede 12 år før den nasjonale 
foreningen Skolekjøkkenlærerin-
nenes Landsforening ble stiftet 
i 1920, ble det etablert en regio-
nal forening for Vestfold og Tele-
mark. Lokallaget var den gang 

et ledende fagmiljø for skole-
kjøkkensaken. Helene Abra-
hamsen, Sandefjord, var leder 
av laget i 20 år og ble også 
valgt til leder i landsfore-
ningen på det første lands-
møtet i Bergen i 1921. 

I 50-årsjubileumsberet-
ningen for Lands laget 
for lærere i heimkunn-
skap 1920– 1970, står det 

en egen omtale av den tids 
11 lokal lag, omtalt som  

Vest fold og Telemark skole-
kjøkkenlærerlag, Aker skole-

kjøkkenlærerinnelag, Laget 
for heimkunnskaps lærere i 
Bærum, Fana skolekjøkken-
lag, Kongsberglaget for lærere i  
heimkunnskap, Kristiansand, 
Lokal forening for heimkunn-
skapslærere i Molde, Oslol aget 
for lærere i heimkunnskap, 
Skolekjøkken lærerinnenes for-

ening i Trondheim, Bergen og 
Tromsølaget.

Både benevnelsene, fra korte 
geografiske navn til mer formelle 
foreningsnavn, og grad av for-
mell organisering var svært ulik 
i lokallagene. Omtalen viser alt 
fra ett til fire–fem møter i året. 
Møtene hadde både faglig innhold 
og var også sosiale møteplasser 
med kollegaer. Medlemmene tok 
opp aktuelle utdanningspolitiske 
saker av både lokal og nasjonal 
karakter. Lagene sendte hen-
vendelser til myndighetene om 
f.eks. arbeidsforhold for lærere 
som underviser i faget og hen-
stillinger til Kirke- og undervis-
ningsdepartementet, blant annet 
om utdannelsen av skolekjøkken-
lærerinner. Samarbeidet med den 
nasjonale foreningen varierte. 
Flere uttrykte at de ønsket ster-
kere tilknytning og mer formali-
sert samarbeid. 

I dag har landslaget overtatt 
den formelle kontakten ovenfor 
myndig heter og lokallagenes inn-
flytelse opprettholdes gjennom 
regelmessige møter mellom sty-
ret i LMHS og lokallagslederne. 
Mange av de lokale fagsamlin-
gene er også delvis finansiert 
av LMHS. Per dags dato er det 
ni aktive/delvis aktive lokallag 
og tre lag uten aktivitet. Aktive 
lokallag finnes i Bergen & omegn, 
Innherred, Østfold, Harstad, 

Glutenfritt bakekurs med Hilde Mangersnes (avbildet) og Merete Helland (Lokallaget for mat og helse i skolen -  
Rogaland) Fotograf: Merete Helland

Kurskveld, mat og helse.  
Innherrad Lokallag.  
Fotograf: Elin Gangstad

Lokallagenes  
betydning for LMHS
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Meldinger og tidsskrift 
gjennom 100 år
Landslaget har gjennom 100 år holdt kontakten med sine medlemmer på 
ulike måter. I starten fikk medlemmene Vor skole, og de siste 14 årene 
tidsskriftet Mat og helse i skolen, to ganger i året. 

Tidsskriftet har en profesjonell 
utforming og artikler på et høyt 
faglig nivå. Fra 2008 har hvert 
nummer hatt et tydelig hoved-
tema (se liste til høyre).

Tidsskriftet fikk nytt navn i 
2006, da foreningen byttet navn 
fra Lands laget for lærere i heim-

kunnskap til Landslaget for mat 
og helse i skolen. Den største 
moderniseringen skjedde likevel 
i 2001 da bladet kom i farger for 
første gang. I 2005 fikk tidsskrif-
tet eget ISSN nummer og Signe 
Fagerli Rise og Asle Holthe var 
begge svært viktige personer i 
dette arbeidet.

De første årene i foreningens 
historie fikk medlemmene Års-
melding hvert 3.år, noe som til-
svarte styre perioden den gang. 
Alle medlemmer var også med-
lem av Norges Lærerinneforbund 
eller Norges Lærerlag. Landslaget 
for skolekjøkkenlærerinner holdt 
derfor kontakt med medlemmene 
gjennom tidsskriftene Vor skole 
og Norsk skoleblad.

I 1959 og 1960 ble Skolekjøkken-
kontakten sendt til alle medlem-
mene. Det ser ut til at navneskiftet 
fra husstell til heimkunnskap, 
med tilhørende nytt innhold og 
organisering av det nye faget, 
var tema. Intensjonen i 1980 var 
at Meldinga skulle komme ut to 
ganger i året. Styret har funnet 
en nesten komplett samling av 

Åshild Woldstad
Forfatter og pensjonert 
lærer i mat og helse

Hovedtema  
tidsskrifter  
2008–2020
Nr. 1/2020: Fagfornyelsen 

Nr. 2/2019:  Kjøkkenet som undervisnings rom 

Nr. 1/2019:  Dybdelæring gjennom tverrfaglig undervisning

Nr. 2/2018: Vurdering

Nr. 1/2018: Bærekraft

Nr. 2/2017: Entreprenørskap

Nr. 1/2017: Hygiene

Nr. 2/2016:  Mat og helse i et flerkulturelt samfunn

Nr. 1/2016:  Folkehelse og livsmestring i faget mat og helse

Nr. 2/2015: Mat

Nr. 1/2015: Videregående opplæring

Nr. 2/2014: Mat og helse 1.-4. trinn

Nr. 1/2014:  De grunnleggende ferdighetene i mat og helse

Nr. 2/2013: Mat og samisk mat i skolen

Nr. 1/2013: Mat og helse – fortid og nåtid

Nr. 2/2012: Måltidet

Nr. 1/2012: Læringsressurser i faget

Nr. 2/2011: Folkehelse

Nr. 1/2011: Forbruk

Nr. 2/2010: Ungdomstrinnet

Nr. 1/2010: Vurdering

Nr. 2/ 2009: Matkultur

Nr. 1/2009: Barnetrinnet

Nr. 2/2008: Skolemåltidet

utgivelser. 
Disse hef-
tene gir et 
godt bilde 
av forenin-
gens arbeid 
og aktuelle 
tema. Vik-
tige saker vi 
kan trekke 
frem er 
arbeid med 
læreplaner, 
timetall i 

faget, undervisningsrommet, 
undervisningsopplegg og faglig 
påfyll. 

I Meldinga for våren 1993 skrev 
Inger Marie Aas om hvordan 
hun hadde arbeidet som redaktør 
fra 1976 og til våren 1989. Til å 
begynne med var det skrivemas-
kin uten rette tast, sverteduplika-
tor og håndskrevne adresselapper.  
I dag er virkeligheten en helt 
annen.

Landslaget for mat og helse i sko-
len publiserte sin første nettside 
i 2004. I forbindelse med navne-
skiftet i 2006 har adressen til 
nettsiden vært www.matoghelse.
org.

Påminnelse fra 80- tallet, men like aktuell i dag. Se informasjon om  
kontingent på s. 2.
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Karen Lassen
Førsteamanuensis  
Universitetet i Sørøst Norge

Redskap er gull verdt 
for å lykkes i matlaging

I SOSIOKULTURELL LÆRINGS

TEORI brukes begrepet artefak-
ter om redskap. Et artefakt er 
bevisst laget av mennesker for 
å ha en bestemt egenskap som 
imøte kommer et behov. Fysiske 
artefakter som forenkler mennes-
kets arbeid betraktes som en for-
lengelse av menneskets kropp, og 
kalles primære artefakter (Säljö, 
2006). Primære artefakter, eller 
redskap som er begrepet som bru-
kes i mat- og helsefaget, er med 
på å konstituere aktiviteter. For 
eksempel vil forskjellige visper 
skape forskjellige aktiviteter og 
forskjellige produkt. Noen skal 
vispe inn luft, andre skal vispe 
sammen ingredienser. Et skole-
kjøkken bør derfor ha visper som 
kan tilby forskjellig visping. 

MEN DET ER INGEN SELVFØLGE at 
et skolekjøkken tilbyr et mang-
fold av redskap for visping. En 
gjennomgang av innledende tek-
ster og overordnede mål i mat- 
og helse fagets syv obligatoriske 
læreplaner fra Normalplan for 
byfolkeskolen i 1939 til LK20 i 
2020, viser at redskap ikke all-
tid har en sentral plass i faget. 
Redskap løftes ikke frem i de 
innledende tekstene i planene 
fra 1939, 2006 og 2020 (For-
søksrådet for skoleverket, 1960; 
Kirke- og undervisningsdepar-
tementet, 1939/1948, 1974, 1987; 
Kirke- utdannings- og forsknings-
departementet, 1996; Utdan-
ningsdirektoratet, 2006, 2020). 
Det tyder på at fagmiljøet i mat 
og helse ikke alltid ønsker å frem-
heve kjøkkenredskapenes betyd-
ning i matlaging ved å gi dem en 
overordnet plass i læreplanen. 

AT REDSKAP IKKE LØFTES FRAM 
som betydningsfullt i det prak-
tiske og estetiske faget mat og 
helse, er underlig i lys av at red-
skap medierer virkeligheten. Å 
mediere virkeligheten vil si at de 
som har utviklet et redskap har 
lagt sin kunnskap og erfaring i 
redskapet. Redskap kan dermed 
by på kunnskap (Säljö, 2010). 
Undervisning i matlaging handler 

om å veilede elever i hvordan 
de kan hente ut kunnskapen 
som er mediert i redskaper. 
Å lære og å mestre matla-
ging handler om å kunne 
hente ut potensialet i red-
skapen ved å samspille 
med redskap og matvarer 
for å utvikle et matpro-
dukt. Gjennom redskapet 
kommer elever i kontakt 
med og registrerer hva som 
skjer i mat lagingen (Säljö, 
2010). Elever som tykner 
en væske med en meljev-
ning, vil kunne tolke mel-
jevningens beskaffen het 
gjennom redskapen de bru-
ker. Kompe tente elever vil 
kunne avgjøre om meljev-
ningen er på veg til å bli vel-
ling, saus, grøt eller pudding. 
Elever som mestrer samspillet 
mellom seg selv, et redskap og en 
matvare, har utviklet et håndlag 
(Sutton, 2015). 

MEN DET ER IKKE ALLTID LIKE 

ENKELT å utvikle et håndlag i 
matlaging på skolekjøkkenet. 
Forskning viser at redskapene 
på skolekjøkkenet er av ymse 
kvalitet. Eksempler er sløve sak-
ser, skrelleredskap og kniver; 
sprukket treredskap; dysfunk-
sjonelle visper, komfyrer og 
elektrisk håndredskap, samt kor-
rugerte aluminiumskas seroller 
i uhensikts messige størrelser 
(Lassen, 2020; Veka, Wergedahl 
& Holthe, 2018). Om det er sam-
menheng mellom lav standard 
på redskap og svak fokus på red-
skap i lære planer er uvisst, men 
svakt redskapsfokus i lære planer 
vil vanskelig kunne løfte red-
skapsstandarden på skolekjøk-
kenet. Sett i lys av sosiokulturell 
læringsteori vil dysfunksjonell 
mat lagingsredskap gi grunn 
til å stille spørsmål om kunn-
skapskvaliteten som tilbys på 
skolekjøkkenet. 

UNDER MATLAGINGEN PÅ UNG

DOMSSKOLEKJØKKENET er det 
ofte elevene som oppdager at red-
skap er ødelagt eller mangler 

(Lassen, 2020). Det tyder på at 
lærere i liten grad har fulgt Gold-
schmidt og Song (2017) sine råd 
om at «verktøykassen» må være i 
orden før matlagings undervisning 
begynner. Når elever melder at de 
mangler funksjonell redskap, vel-
ger lærerne å forlate situasjoner 
hvor de veileder elever i mat laging, 
for å bistå med å finne funksjo-
nell redskap (Lassen, 2020). Det 
er forståelig at lærerne ivrer etter 
å finne redskap til elevene, da red-
skap er inngangs porten til matla-
ging (Sutton, 2015). Samtidig er 
det overraskende at lærere velger 
å forlate det faglig viktige møtet 
hvor elever trener på den kom-
plekse prosessen det er å utvikle 
samspill mellom motorikk, san-
ser, tanker, redskap og matvare 
for å lære håndlag og lykkes i 
matlaging. 

FOR Å LYKKES MED MATLAGING er 
det vesentlig å vite hvordan det 
ferdige matproduktet er planlagt 

Valg av redskap og mestring av redskap er avgjørende for hvordan et ferdig  
matprodukt fremstår. Det sensoriske i en gulrot; smak, utseende, lukt, tekstur  
og lyd, vil bli svært forskjellig om gulroten er skivet tykt med en riflekniv eller 

tynt med et glatt blad på en mandolin, eller om den er revet på de fine eller  
de grove raspene på et rivjern. I denne artikkelen ses det nærmere på 

redskapens plass i mat- og helsefagets læreplaner, teori om redskap  
og matlagingsundervisning på skolekjøkkenet. 

Foto: Karen Lassen

Foto
: V

igdis 
Gutto

rm
sen
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å fremstå. Det er det avtalte mat-
produktet som er grunnlaget for å 
reflektere, velge og trene på sam-
spillet mellom elev, redskap og 
matvarer. Undervegs i sam spillet 
vil det være nødvendig med end-
ringer og tilpasninger for å komme 
frem til det forventede matpro-
duktet. Det kan for eksempel være 
nødvendig å skifte redskap for at 
en tykning skal føre til en glatt, 
kompakt pudding i stedet for en 
luftig grøt. Slike tilpasninger er 
forbundet med å ta risiko (Sut-
ton, 2015). Sutton (2015) anser at 
det er viktig å lære å reflektere 
og kommunisere matlaging for å 
synliggjøre hva slags risiko som 
tas for å innfri forventninger til 
smak, utseende, lukt, tekstur og 
lyd i det ferdige produktet. I mat- 
og helsefaget handler å ta risiko 
ikke bare om å ivareta det sen-
soriske, men også om å ivareta 
kostråd og bærekraftperspektiv 
(Utdanningsdirektoratet, 2020). 

UNDERVISNING I PRAKTISK MAT

LAGING er dermed ikke ens-
betydende med å lære å følge 
oppskrifter for å lage et vellykket 
produkt. Matlagingsundervisning 
handler også om å trene elever i 

å ta risiko og gjøre valg i matla-
ging. Å gjøre valg i lys av et på 
forhånd definert sensorisk, helse-
fremmende og bære kraftig fer-
dig produkt, handler om å velge 
innenfor praktiske, erfaringsba-
serte og teoretiske kunnskaps-
felt. Er det planlagt å lage en 
helsefremmende melke basert grøt 
eller en saftbasert suppe, kan red-
skapsvalget være erfaringsbasert 
og stå mellom trevisp med rette 
spiler, spiralvisp i metall eller 
ballongvisp i silikon. Matvare-
valget skal teoretisk forankres i 
nasjonale kostråd og vil, enten det 
gjelder væsken som skal tyknes 
eller melet som tykningsmiddel, 
kunne gjøres mellom et mangfold 
av frukt- og bærsafter/juicer og 
melk, og et mangfold av forskjel-
lige typer grovt mel. Samtidig 
vil valg av matvarer også kunne 
knyttes til erfaringsbasert kunn-
skap, som igjen kan knyttes til 
teoretiske fagfelt som sensorikk, 
kulturfag og sosiologi. Det er det 
på forhånd definerte produktet 
som er ledestjerner for refleksjon 
og valg. Lærere som pålegger 
elever å følge oppskrifter, redu-
serer elevenes muligheter for å 
lære risikotaking i matlaging. Det 

reduserer elevenes mulighet til å 
utvikle kritisk og kreativ tenking 
og handling i matlaging i tråd 
med læreplanen (Lassen, 2020).

LÆRERE SOM IKKE ER TILSTEDE i 
situasjoner hvor elever skal gjøre 
valg, fordi de for eksempel leter 
etter redskap, mister ikke bare 
mulighet til å bevisstgjøre elev-
ene på at de tar risiko i matlagin-
gen, de mister også mulighet til 
å introdusere og bruke fagbegrep 
som representerer handlinger 
innenfor matlagingens forskjel-
lige kunnskapsfelt (Lassen, 2020). 
Mens lærere som er tilstede under 
elevers risikotaking, vil ha didak-
tiske muligheter til å støtte elever 
i å begrepsette teoretiske og prak-
tiske handlinger. Et eksempel er 
læreren som spurte elevene som 
bakte rundstykker om hvilke 
vitaminer matretten ville miste 
hvis elevene valgte «rosa i stedet 
for turkis lettmelk», og om hvor-
for baksteredskapen skulle legges 
i kaldt vann (Lassen, 2020). Ved 
didaktisk tilstedeværelse i elevers 
risikotaking, vil lærere enklere 
kunne ivareta LK20-lærepla-
nens ambisjoner om underveis-
vurdering i mat- og helsefaget.

REDSKAP ER GULL VERDT FOR Å LYKKES I MATLAGING

Forts. fra forrige side

Kreftforeningen ønsker 
å gratulere Landslaget 
for mat og helse (LMHS) 
i skolen med 100-års jubileet! 
Det er en betydningsfull og aktiv jubilant vi har 
gleden av å gratulere. Betydningsfull fordi formålet 
til LMHS er å styrke fagområdet mat og helse i 
utdanningsløpet, et mål Kreftforeningen støtter. 

Aktiviteten i LMHS er stor, noen stikkord er eget 
tidsskriftet, årlige konferanser, talerør overfor 
myndigheter, utforming av høringssvar og samarbeid 
med andre relevante aktører. Styret og lokallagene 
driver organisasjonen på dugnad, noe det står stor 
respekt av. 

Som frivillig organisasjon vet Kreftforeningen hvor 
viktig dugnadsånden er, og vi ønsker lykke til videre 
med viktig arbeid i årene som kommer.

Beste hilsen fra  
Kreftforeningen

Ingrid Stenstavold Ross
generalsekretær
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Elin Gangstad
Adjunkt  
Inderøy Ungdomsskole

Grete Salater
Adjunkt  
Levanger Ungdomsskole
Foto: Levanger kommune

Camilla Sandvik
førsteamanuensis Nord Universitet  
– for styret i Innherred lokallag

Kurskveld i mat og helse  
med fokus på barneskoletrinnet
Torsdag 5. mars 2020 arrangerte Innherred LMHS lokallag en kurskveld 
i mat og helse for lærere på 1.–7. trinn, med fokus på 1.–4.trinn. Kurset  
ble avholdt på mat- og helserommet til Nord Universitet, studiested  
Levanger, fra kl. 18.00–21.00. Vi hadde 12 deltakere på kurset, og flere av 
disse meldte seg inn i LMHS i forbindelse med arrangementet. 

Styret planla og gjennomførte 
kurset på dugnad. Vi hentet inspi-
rasjon til aktiviteter fra etter-
utdannings kurset for lærere som 
underviser i mat og helse for 1.–4.
årstrinn, som ble holdt ved Uni-
versitetet i Agder 8. november 
2019. To av våre styremedlem-
mer deltok på kurset, som var en 
del av prosjektet Tidlig innsats 
i skole faget mat og helse. Dette 
prosjektet ble støttet av Gjensi-
dige-stiftelsen og gjennomført av 
Landslaget for mat og helse i sko-
len sentralt. 

Vårt kurs tok utgangspunkt i den 
nye læreplanen (LK20). Praktisk 
arbeid, leik med smak og utfor-
skende arbeidsmetoder var i fokus, 
i tillegg til aktuelle læremidler i 
faget. Kurset ble organisert etter 
prinsippet om stasjonsundervis-
ning. Kurs deltakerne gikk rundt 
på de ulike stasjonene og fikk fore-
visning, ble forklart og utførte 
oppgaver for å få inspirasjon som 
kan brukes i småskolen. 

Kurset ble avsluttet med en felles 
stasjon hvor alle kursdeltakerne 

laget sine egne brød-
skivefjes basert på 
ulike typer pålegg, 
grønnsaker og 
frukt. Vi koste 
oss med flotte 
brødskivef jes 
og egenkom-
ponerte frukt-
desserter til 
kaffe og te mens vi  
evaluerte kurset. 

Styret var svært fornøyd med 
kurset. Vi hadde en fin kveld med 

Kjennetegn på 
måloppnåelse
Utdanningsdirektoratet har ved-
tatt og publisert kjennetegnene 
på måloppnåelse i mat og helse. 
Kjennetegnene er veiledende og 
er utarbeidet for å støtte skolene 
og lærerne med standpunktvur-
deringen. Kompetansemålene i 
læreplanen er grunnlaget for vur-
dering, og kjennetegnene må bru-
kes sammen med hele læreplanen. 
De gir beskrivelser av kvaliteten 
på elevenes kompetanse på ulike 
nivåer.

Lærere og elever har et hand-
lingsrom til å velge faglig innhold 
og organisering av opplæringen. 
Derfor er kjennetegnene formu-
lert på et overordnet nivå og for 
tre karakterer: lav kompetanse 
(karakter 2), god kompetanse 
(karakter 4) og framifrå kompe-
tanse (karakter 6), jf. forskrift 
til opplæringslova. De veiledende 
kjennetegna skal bidra til større 
nasjonal likhet i standpunkt-
vurderingen. Skoler og lærere 
kan bruke disse for å skape 
tolkningsfellesskap.

Et av kjennetegnene er: «Eleven 
vurderer og analyserer eget prak-
tisk arbeid og forklarer sine valg 
i matlagingsprosesser på en måte 
som viser god forståelse for pro-
sesser i matlaging og kunnskap i 
faget.». Her er et sentralt begrep 
matlagingsprosesser. Det kommer 
i tillegg til fagbegrepene metoder 
og teknikker og framstår som et 
samlebegrep for alle sidene ved 
matlagingen. 

De veiledende kjennetegnene er å 
finne her: 

www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/
kjennetegn/kjennetegn-pa-
maloppnaelse--mat-og-helse-
10.-trinn/ 

Visste  
du at…

interesserte deltakere som deltok 
med iver og engasjement. De ga 
tilbakemeldinger om at slike kurs 
var sårt savnet og påpekte viktig-
heten av at mat- og helselærere 
møtes til erfaringsutveksling. Det 
kom også fram at kurset traff mål-
gruppen godt med de ulike aktivi-
tetene vi tilbød. Deltakerne likte 
at de fikk prøve ut ulike konkrete 
undervisningsopplegg gjennom 
praktiske aktiviteter.

Stasjonene på kurset

• En stasjon med tomatsuppe og 
smak. Basissuppe kan bli til 
flere nye supper ut i fra ulike 
smakstilsetninger. Fokus på 
denne stasjonen var grunn-
smakene søtt, surt, salt, bittert 
og umami.

• En stasjon med tomater.  
Tomater kan ha ulik smak ut  
fra tomatsort, utseende, form  
og farge. Soltørkede tomater 
smaker annerledes enn rå,  
og vi brukte salt eller litt suk-
ker som smaksforsterking for 
å eksperimentere videre med 
smak på denne stasjonen. 

• En stasjon med gulrot som ble 
kuttet ved hjelp av mange ulike 
kutteteknikker. Form, størrelse 
og tilberedning kan gi ulik smak 
og ulik sensorisk opplevelse i 
munnen selv om råvaren er den 
samme.

• En fruktstasjon der vi så på 
mulighetene frukt kan gi, både 
dekorativt og med tanke på 
smak og smakskombinasjoner. 
Alle lagde seg en dessert av 
frukt.

• En stasjon der man skulle lukte 
på ulike typer krydder og gjette 
hva det var. 

• En stasjon der deltakerne 
skulle sette navn på ulike 
kjøkkenredskaper.

• En stasjon der deltakerne kunne 
se gjennom og bla i diverse 
undervisningsmateriell som var 
egnet for målgruppen.

Alle kursdeltakerne og kursholderne samlet rundt spisebordet til felles måltid og evaluering

Kreative kursdeltkerer i aktivitet.

Storproduksjon av ulike skivefjes.
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Karen Ringereide
Spesialrådgiver  
RVTS Sør

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, 
RVTS Sør

Det er mye god psykisk helse  
i et godt måltid

Et hyggelig, godt måltid er så 
mye mer enn «bare» deilig smak 
og næringsrik kost. Det er vi. 
Sammen. Det er selve livet. Og det 
er det trygge i ritualer og tradisjo-
ner som kan skape gode stunder, 
varme følelser, trygg tilknytning. 
Alt det gode, som skaper mening 
og glede.

Der vi lever våre liv
Nå som det nye tverrfaglige 
temaet Folkehelse og livsmestring 
endelig har kommet inn i lærepla-
nen fra høsten 2020, får skolene 
en styrket mulighet til å fremme 
elevenes kompetanse til å fremme 
god psykisk og fysisk helse. 

Helsedirektoratet definerer folke-
helsearbeid som samfunnets inn-
sats for å påvirke faktorer som 
direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel.i 

Begrepet «livsmestring» kan 
oppsummeres som «å utvikle fer-
digheter og tilegne seg praktisk 
kunnskap som hjelper den enkelte 

til å håndtere medgang, motgang, 
personlige utfordringer, alvorlige 
hendelser, endringer og konflikter 
på en best mulig måte. Å skape en 
trygghet og tro på egne evner til å 
mestre også i fremtiden.» ii

Å jobbe med folkehelse og livs-
mestring er ikke bare en jobb for 
spesialistene. Livsmestring byg-
ges i hverdagen, der vi lever våre 
liv. Hjemme, og på skolen. Med 
venner og familie. For å bygge 
livsmestring og folkehelse tren-
ger barn og unge trygge og gode 
arenaer som skaper rom for følel-
ser, undring og gode samtaler. Der 
de kan virkeliggjøre sine talen-
ter, oppleve mestring, nytelse og 
glede, og bidra i samfunnet.

Glede og velvære
Hvordan kan måltidsfellesskapet 
skape en slik arena? Vi vil i denne 
artikkelen ta for oss en modell 
som kanskje kan hjelpe oss med 
å se dette for oss i praksis. Det er 
når vi er i en tilstand av tilfreds-

het, flyt eller harmoni at vi fun-
gerer best, lærer best og opplever 
livsmestring, sier den amerikan-
ske psykologiprofessoren Martin 
Seligman. Når vi har det godt er 
vi den beste utgaven av oss selv.

Seligman har laget modellen 
«PERMA+B.»iii I denne model-
len beskriver han hva et men-
neske trenger for å oppleve denne 
typen velvære og glede. Nå skal 
det sies, at alle modeller er util-
strekkelige og forenklinger av en 
kompleks sannhet – men noen er 
allikevel nyttige (ifølge statistike-
ren George Box). Denne modellen 
kan kanskje brukes som en rette-
snor og inspirasjon for hvordan 
måltidsfellesskapet kan bidra til 
å bygge god, psykisk helse?

PERMA+B
P: Positive følelser
Positive følelser er forbundet med 
ekte glede. Det innebærer at vi 
evner å se fortid, nåtid og frem-
tid i et positivt lys. En positiv 
innstilling kan hjelpe oss når vi 
står overfor utfordringer, og det 
kan gjøre oss modigere og mer 
kreative. Positive følelser har 
i tillegg en helsefremmende og 
prestasjons fremmende kraft.iv 
Når vi opplever positive følelser 
i et middagsselskap, når latteren 
sitter løst, når blikk møtes og der 
historier deles. Det skaper glede 
og velvære, og er et signal til oss 
at vi er en del av et fellesskap. 

Å smake på en deilig sjokolade-
fondant som du har jobbet med 

Planleggingen. En innbydelse som sier: Du er ønsket. Et smil over  
bordet, og en følelse av at nå er vi sammen. Den gode samtalen over  
kutting av grønnsakene, en prat som blir ekstra trygg når vi ser  
samme vei. Samarbeidet som kreves når sausen skal bli riktig  
balansert. Følelsen av mestring når den sitter, der! Akkurat helt  
perfekt. Når vi sitter samlet rundt bordet, bryter brød og ler.

Hva er RVTS?

RVTS står for Regionalt  
ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og 
selvmordsforebygging.

Vil du vite mer om RVTS? 
Besøk hjemmesiden på  
rvtssor.no

2928 Mat og helse i skolen 2/2020 2/2020 Mat og helse i skolen



i timevis, der hårene reiser seg 
i begeistring, det kan nok skape 
noen positive følelser hos de fleste. 
I tillegg hjelper nok alle «gledes-
hormonene» sjokoladen skiller 
ut, selvfølgelig. Den mestrings-
følelsen og opplevelsen av å være 
fornøyd med seg selv, kanskje til 
og med stolt, det skaper uten tvil 
positive følelser. Når du er trygg 
på at du betyr noe, og at du får til 
noe. Når du vet at du er verdsatt, 
at det du bidrar med, er viktig.v 
Sjokolade + mestring = dobbel 
lykke, kanskje? I alle fall kan 
slike opplevelser bidra til mange 
positive følelser hos oss.

E: Engasjement
Engasjement og lek har mye til 
felles. Det er det vi opplever når vi 
blir helt oppslukt av noe, og kom-
mer i en «flytsone». Det er i de til-
fellene vi glemmer tid og sted, og 
der vi helst ikke vil avslutte det 
vi holder på med. Når vi er i flyt-
sonen utvikler vi oss intellektuelt. 
Vi blir bedre på det vi holder på 
med, og vi fyller opp reservoaret 
av positive følelser. Opplevelse av 
engasjement reduserer frustra-
sjon og øker vår tåleevne.

Opplevelsen av at ting går litt av 
seg selv, at vi slipper å sloss og 

kjempe, er en veldig god følelse. 
Når vi glemmer tid og sted blir vi 
mindre selvkritiske. Vi blir ikke 
redde for å gjøre feil, fordi vi er i 
øyeblikket. Når vi er «der», holdes 
motivasjonen oppe på en veldig fin 
måte. 

Hvem har vel ikke sittet i en mid-
dag i gode venners lag, der timene 
bare har flydd av sted? Der sam-
talene flyter helt av seg selv, skul-
drene er senket og du skulle ønske 
dagen aldri tok slutt. Der mobilen 
ligger nederst i veska, og du bare 
er – akkurat her og akkurat nå.

R: Relasjon
Å oppleve tilhørighet er et av de 
viktigste aspektene i livet, og vi 
mennesker klarer oss ikke uten 
flokken. Vi kan kjenne det i krop-
pen, og hjernen påvirkes negativt, 
når vi føler at vi står i fare for å 
bli isolert. Det påvirker både vår 
fysiske og psykiske helse. Alle 
mennesker trenger gode relasjo-
ner, vi ønsker kjærlighet og sterke 
bånd til de som er viktige for oss. 
Trygge og sterke relasjoner gir 
beskyttelse også mot senere utfor-
dringer, og det skaper tiltro til 
andre mennesker. 

Når vi har slike gode relasjoner 
gjør vi mer for å yte og for å ha 
det bra. Vi bidrar. Og vi opplever i 
slike settinger små øyeblikk der vi 
er koblet til hverandre, som et godt 
blikk, et lite smil, noen gode ord. 
Dette kan forsterke følelsen av at 
det vi deler er betydningsfullt. 

Når vi kjenner kjærligheten rundt 
middagsbordet, når vi kjenner oss 
trygge i sosiale sammenhenger, 
da har vi det godt. Da kjenner 
vi at vi er omsluttet av vennlig-
het og at vi kan slappe av fordi 
vi er sammen med andre som vil 
oss vel. Vi skal med andre ord 
aldri undervurdere måltidsfelles-
skapet. Her er prosessen like vik-
tig som selve måltidet. Når vi står 
skulder mot skulder, og skaper 
noe sammen. En felles forvent-
ning, en felles innsats og en felles 
opplevelse der sanser og følelser 
snakker minst like høyt som ord. 
Da bygges trygge, gode relasjoner, 
og vi kan kjenne at vi hører til. 

M: Mening
Det man gjør, må ha en hensikt 
for den som gjør det. Derfor er det 
viktig at vi mennesker driver på 
med meningsskapende aktiviteter 
– det motiverer til videre innsats. 
Ikke alt vi mennesker gjør frem-
kaller glede, men det hjelper at vi 
forstår hvorfor vi gjør det vi gjør. 
Det er ikke nok bare å få beskjed 
om å gjøre noe. Å forstå sammen-
henger og oppleve mening, midt 
i alt slitet, styrker evnen til å 

tåle strevet og gir økt 
utholdenhet.

Mening er et stort 
begrep, og kan 
omhandle «hva 
er meningen 
med livet mitt?» 
Men det hand-
ler også om de 
små tingene, 
som «hva er 
meningen med 
å spise mid-
dag til en fast 
tid hver dag?» 
Meningen er rela-
tert til hva som er 
ditt bidrag til felles-
skapet, å kjenne seg 
betydningsfull og ønsket. 
Trygg. Ritualer er i denne 
sammenheng en viktig bidrags-
yter til å skape mening.

Ifølge den amerikanske psykia-
teren Bruce Perry er det viktig 
å lage positive, gode mønstre for 
barn slik at de kan få støtte til en 
sunn utvikling. Kroppen er ryt-
misk i sin grunnstruktur, og alle-
rede i mors liv hører fosteret mors 
hjerterytme og pust. Hverdags-
ritualer er en forlengelse av denne 
rytmen – og maten er noen av de 
viktigste ritualene vi har. Frok-
osten til fast klokkeslett gir oss 
trygghet og en god start på dagen. 
Forberedelsen til det neste mål-
tidet, nistepakka, skaper forvent-
ning og forutsigbarhet. Middagen 
– som for mange er familiens 
sosiale høydepunkt – hjelper oss 
å sette ord på dagens opplevelser 
på godt og vondt. Det kan nesten 
virke som en renseselsprosess, 
og er også en måte å koble oss på 
flokken vår. 

Rundt måltidet kan vi ofte ha 
mange ritualer, faste rutiner og 
felles regler. Noen har bordvers, 
noen dekker på bordet på en spe-
siell måte. Mange har sin faste 
plass rundt bordet, eller har som 
oppgave å rydde av bordet. Selv 
om de er fem år og søler hele veien 
fra bordet til kjøkkenbenken. 

Følelsen av at «jeg bidrar. Jeg er 
viktig» forsterkes av slike ritua-
ler. Det skaper rammer, trygghet, 
og det hjelper oss å fylle det med 
innhold når vi vet hva vi skal og 
hvorfor vi skal det.

Det som er viktig å spørre seg, 
er hva slags budskap eller argu-
ment som ligger i ritualet. Posi-
tive ritualer kan fungere som en 
vaksine mot håpløshet og mistriv-
sel. Faste rutiner hjelper barn til 
å orientere seg og slappe av, fordi 
det gir forutsigbarhet. Alt fra 
hverdag til fest har slike ritualer 
som skaper forventning og glede. 
Gode måltids ritualer er omsorgs-
fulle argumenter som signali-
serer at du hører til og at vi tar 
vare på hverandre. Gjentakelsen 
bidrar til at argumentet blir gyl-
dig og betydningsfullt. Det bygger 
både den enkelte, og det bygger 
gruppavi. 

A: Avslutte med 
tilfredshet
Det å gjennomføre en oppgave 
man mestrer, for så å sette punk-
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Forts. fra forrige side

PERMA+B modellen av Seligman, 2018

Forfatterne, Ringereide og Torkildsen,  
av triologien om Folkehelse og livs-
mestring.
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tum, avslutte og kjenne seg 
tilfreds med resultatet, er viktig. 
Ambisjoner er med på å tøye gren-
ser, og når ambisjonene er oppnåe-
lige og man faktisk kommer i mål, 
bidrar det til opplevelse av glede.

I dagens samfunn er det kanskje 
en del av oss som alltid henger 
etter – med tunga ut av munnen. 
Vi rekker ikke å trekke pusten før 
neste oppgave er i gang. Dette kan 
føre til at vi slurver med noe av 
det viktigste vi har, nemlig mål-
tidene. Det kan gjøre noe med 
både næringsinntaket, men også 
meningsinnholdet.

Vi skal ikke undervurdere følel-
sen som skyller gjennom kroppen 
når vi opplever at vi avslutter noe 
med tilfredshet. Tilfreds stillelsen 
vi kjenner når vi er skikkelig 
sultne og får servert et deilig mål-
tid. Den boblende følelsen i magen 
når vi kjenner at julemiddagen 
ble en suksess. Denne «endelig»-
følelsen, der vi har oppnådd noe 
vi har strevd med lenge og ende-

lig får det til gir oss en følelse av 
lettelse, belønning og tilfredshet.

B: Body
Seligman har i de siste årene 
introdusert en «B» i PERMA-
modellen. B står for body. Kropp 
og helse. Vi har bolig i en kropp, 
og hvordan vi har det i krop-
pen påvirker hvordan vi har det 
som menneske. Harmoni mellom 
engasje ment og avslapping, utfor-
dring og hvile, er viktig. Fysisk 
aktivitet og et sunt kosthold vil 
påvirke hvordan vi har det i livet. 
Å spise sunt er én ting, men det 
er også viktig hvem vi spiser 
sammen med og hvordan ram-
mene for måltidet er. Vi skal ikke 
undervurdere næringsstoffenes, 
og gode matvaners, betydning i 
hvordan vi har det, og hvordan vi 
bygger våre liv.

En «grandis» i sofaen, eller 
kylling supe til middag. Gode 
valg og gode rutiner vil påvirke 
både kropp og sjel – hvordan du 
har det med deg selv om hvordan 

du fungerer i fellesskapet. Det har 
betydning for læring, for energi, 
fritid, vennskap og selvfølelse.

Gode måltider er trygghet. Det 
er mening og det er relasjon. Det 
er glede og forventning, sanse-
lige opplevelser og fellesskap. 
Det er dagsrytme, forutsigbarhet 
og sunne vaner. Det kan være et 
ankerfeste i en hektisk hverdag, 
et tradisjonsrikt høydepunkt for 
å markere livets større hendelser. 
Sammen.

Det er så utrolig mye god psy-
kisk helse i et godt måltid. Eller 
som Ole Brumm så greit ville 
sagt det: «La oss gå og hilse på 
alle sammen, for hvis man har 
spasert i vinden mil etter mil, og 
man plutselig kommer inn i stua 
til en eller annen og denne en eller 
annen sier: God dag, Brumm! Du 
kommer akkurat i riktig tid til 
en liten munnfull. Og det virke-
lig stemmer, da er det hva jeg vil 
kalle en Hyggelig Dag.»
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Kjære Landslaget for  
mat og helse i skolen
Gratulerer så mye med 100-års 
jubileet! Vi er glade for at dere 
gjennom 100 år har formidlet 
kunnskap om sammenhengen 
mellom mat og helse, lært bort 
grunnleggende praktiske ferdig-
heter i matlaging gjennom under-
visning og formidlet matglede. 
Selvsagt har kunnskapen om mat 
og helse utviklet seg og samfunns-

utfordringene knyttet til temaet 
endret seg stort på 100 år. Like-
vel er mat og helse et fag som er 
minst like relevant i dag som for 
100 år siden. Mat og helse kan 
ses i sammenheng med store og 
viktige tema i vår tid; helsefrem-
mende kosthold, god folkehelse, 
bærekraftig utvikling og forbruk, 
og ikke minst måltidet som en 

inkluderende sosial arena og som 
uttrykk for identitet og kultur. 

Faget mat og helse bidrar også 
til å formidle Helsedirektoratets 
kostråd til neste generasjon. Det 
er viktig og noe vi setter stor pris 
på. Helsedirektoratet takker for 
det gode samarbeidet vi har og ser 
fram til fortsettelsen!

Gratulerer med 100 år
Landslaget for mat og helse er 
en sprek 100-åring, som gjør vik-
tige oppgaver for skolen. Fag-
fornyelsen kommer med nye mål 
for faget, men også med tverr-
gående områder som inkluderer 
livsmestring, helse og bærekraf-
tig utvikling. I alle disse temaene 
kan faget mat og helse spille en 
viktig rolle. Derfor er jeg glad for 
jobben dere gjør med å holde fag-
ligheten høyt i lærergruppa.

Dere har hatt skikkelig uflaks 
med tidspunktet for stort jubi-
leum. Feiring og jubileumskonfe-
ranse måtte avlyses på grunn av 

pandemien. Utdanningsforbundet 
skulle også arrangert jubileums-
kurs om faget i august, men også 
den måtte avlyses. Jeg er imid-
lertid helt sikker på at Utdan-
ningsforbundet og Landslaget for 
mat og helse kommer til å sam-
arbeide mer de kommende årene. 
Vi trenger å jobbe sammen for at 
alle elever skal møte kvalifiserte 
lærere i alle fag. Dette gjelder 
ikke minst for faget mat og helse.

Så nok en gang: Gratulerer med 
100 år, og til lykke med feiringen 
– når det igjen blir trygt å møtes!

Gratulerer!
LANDSLAGET FOR

I SKOLEN

Linda Granlund
Divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet

Steffen Handal
Leder i Utdanningsforbundet
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Til Landslaget 
for mat og  
helse i skolen
Gratulerer med 100 år som vik-
tig bidragsyter for sunnere mat 
og mer måltidsglede for barn og 
unge over hele landet! Gjennom 
deres arbeid har et viktig tema 
blitt løftet i skolen. Gjensidige-
stiftelsen har hatt stor glede 
av samarbeidet med Landsla-
get for mat og helse i skolen i 
vår kostholdssatsing. Dere har 
delt erfaringer og mye nyttig 
kunnskap med oss og andre 
organisasjoner. 

Vi ønsker dere lykke til med 
de neste 100 årene, og håper at 
deres arbeid blir verdsatt like 
høyt fremover.
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Vemund Ruud
Rådgiver  
Ungt Entreprenørskap Agder

–Jeg har lyst å besøke farfar og dra opp gulrøtter, sa guttungen min på  
11 år i vår. Det fikk meg til å tenke. Var det dette han husket best fra sist 
sommer da vi var på besøk? Hvordan er det med dagens 11-åringer?  
Er det ikke bedre å spille Farmer på mobiltelefonen med god grafikk,  
digital interaksjon med barn fra hele verden og bare minutter mellom 
såing og høsting? 

Skolehager i 
mellomkrigstida
Det var harde tider og matmangel 
i mellomkrigstida. Skoler lærte 
elever å dyrke poteter og grønn-
saker. Det var skole på sitt beste 
tenker jeg. Elevene lærte mens 
de var til nytte, for mat var det 
mangel på. De erfarte gjennom 
selv å dyrke, de lærte ikke kun 
teorier om å dyrke. Kreativiteten 
ble også trigget da det var mange 
variabler som skulle klaffe for å få 
best resultat. Det var ikke en ren 
oppskrift med ett fasitsvar. Elev-
ene samarbeidet om å få et godt 
resultat gjennom samarbeid med 
mennesker utenfor skolen. De 
delte avlingen og fikk skryt ved 
middagsbordet. 

Jeg vil tro at lærerne brukte skole-
hagen slik at elevene så sammen-
henger mellom flere fag. Dette 
er mange tiår siden, men fullt i 
tråd med fagfornyelsen som bøl-
ger over landet dette skoleåret. 
Læringsmetodene som ble brukt 
kan sammenstilles i et begrep 
som i dag brukes for å forklare 
entreprenørskap som læringsstra-
tegi; VEKST (norsk) og ACTIV 
(engelsk). VEKST/ACTIV er kri-
terier for alle programmene fra 
Ungt Entreprenørskap (Ask og 
Ødegaard, 2014; Ungt Entrepre-
nørskap, 2016).

Skolehager anno 2020 
Våren 2018 gjennomførte vi Inn-
ovasjonscamper med til sammen 
900 ungdomsskoleelever i Agder 

(se innovasjonscamp.no). Elev-
ene jobbet i grupper for å finne 
løsninger på problemstillinger 
knyttet opp mot skolemat, helse 
og livsstil. Lokalt arbeidsliv var 
oppdragsgivere, veiledere og jury-
medlemmer. Elevenes presenta-
sjoner ga oss verdifulle innspill til 
hvilken retning et nytt prosjekt i 
Agder skal ta. Ett tiltak som kom 
ut av innovasjonscampen, var dyr-
king i minidrivhus. 

Minidrivhus i 
klasserommet
Palledrivhus finnes både i glass og 
plast fra kr 1000,– på bl.a. hage-
sentre. Pallekarmer, underbrett, 
jord, vanning og lys kommer i 
tillegg.

Dybde og VEKST 
for livslang læring

Minidrivhus dukker stadig opp på 
flere skoler i Agder gjennom Pro-
sjekt Skolemat, initiert av Kris-
tiansand kommune: Universitetet 
i Agder og Ungt entreprenørskap 
skal utvikle tilbud til skoler for 
å medvirke til gode matvaner og 
sunt kosthold, sunne og friske 
elever, gode klassemiljø og utjevne 
sosiale ulikheter. Det viser seg at 
sunt kosthold går i arv og påvir-
ker evnen til å lære (Burrows et 
al., 2017). Denne høsten besøker 
Ungt Entreprenørskap skoler i 

Kristiansand kommune og låner 
ut det de trenger for å komme i 
gang med å dyrke i klasserommet. 
Vi hjelper også til med råd og vei-
ledning slik at de kan dyrke hele 
året og at den lille hagen overlever 
en høstferie med automatisert lys, 
lufting og vanning. 

VEKST  kriteriene 
og minidrivhus
Verdiskaping: Still deg selv 
spørsmålet om elevene og deres 
kunnskaper er til nytte for noen? 

«..alle elever kan og bør trene 
deres evne og vilje til å skape 
verdier for andre mennesker. 
Dette er kjernen i entreprenør-
skap, og er også en kompetanse 
som alle borgere i økende grad 
må ha i dagens samfunn, uav-
hengig av yrkesvalg.” (Martin 
Lackeus -2016 s. 3). På Grim Ung-
domsskole dyrket elevene i vår 
(før Corona stengte skolen) fram  
tomatplanter som elevene skulle 
pakke fint inn og selge. Nytte-
verdien av elevenes kunnskaper 
og ferdigheter var dermed stor.

Erfaringslæring: Dei skal få 
utfalde skaparglede, engasje-
ment og utforskartrong står det 
i fagfornyelsens formål, i Opplæ-
ringsloven (§1.1). Fagfornyelsen 
har fokus på å lære gjennom ska-
pende aktiviteter, altså ikke bare 
lære om (§ 1.4). Gjennom selv å 
montere drivhuset og systemet 
rundt, plante, vanne og høste, vil 

Innovasjonscamp på Flekkerøya med juryen sittende i midten mens elevene viser fram noen av sine ideer som de har 
klekket ut denne dagen. Elevene venter her spent på om de blir ropt opp til finalepresentasjon.

Om Ungt  
Entreprenørskap:
Ungt Entreprenørskap (UE) 
er en ideell landsomfattende 
organisasjon med rådgivere 
i alle fylker.

UE er en brobygger mellom 
skole og arbeidsliv gjennom 
elevaktive programmer som 
er forankret i fagfornyelsen. 
UE er finansiert via stats-
budsjettet, fylker, kommuner 
og private samarbeidspart-
nere. Dette spleiselaget har 
tro på at elevenes skaper-
glede er utgangspunkt for 
god læring. Vi fokuserer 
på å lære gjennom selv å 
være kreativ, å samarbeide 
og å forske, ikke å lære om 
kreativitet, samarbeid eller 
forskning.

Ta gjerne kontakt med ditt 
lokale UE kontor på  
www.ue.no 

Elever fra Vigvoll skole i Kristiansand som akkurat har startet på monte-
ring av drivhus. De viser her også fram diverse frø, jord og utstyr som de har 
kjøpt inn. Bak fra venstre: Julie Simonsen, Jon Christian Skog Selmer, Elias 
Abera-Vatland, Sebastian Teigen Stray, Johannes Andre Berhus, Christoffer 
Åsland Eide, Torjus Solberg. Foran: Ida Ommundsen. På mobilen program-
merer man og styrer vanning, lys og temperatur, samt følger med på fuktig-
heten i jorda. Her er det ennå mange muligheter som ikke er testet ut og som  
venter på ivrige elever.

Vemund Ruud, rådgiver i Ungt entreprenørskap Agder, ved siden av et 
drivhus med innebygd vanntank i de to nederste pallekarmene. Han holder 
hjernen som styrer lys, vann og varme i den ene hånden og mobilen i den 
andre hånden. Alt kan programmeres og passes på via mobilen. 
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elevene lære ved å gjøre, og trolig 
også lære ved å feile.

Kreativitet: Mye av undervis-
ningen i skolen handler om at 
lærer vet svarene, og at det er en 
fasit. Slik jeg har oppfattet fag-
fornyelsen er det der en inten-
sjon om at elevene skal bli gode 
problemløsere. For å dyrke fram 
nytte vekster er det mange vari-
abler og mange muligheter både 
på design og på systembygging av 
vann, næring, lys og lufting. 

Samarbeid: Elevene vil natur-
lig nok samarbeide om prosjektet 
og forhåpentligvis fordele opp-
gaver ut fra interesser og evner. 
I tillegg vil elevene kunne sam-
arbeide med mennesker utenfor 
skolen som kan hjelpe til med råd 
og tips, samt som kunder hvis de 
kommer dit at de har varer eller 
tjenester å tilby.

Tverrfaglighet: I mat- og hel-
sefaget er det naturlig å bruke 
timer til et slikt prosjekt. Men hva 
med programmering av styrings-
systemet for vann, lys og tempe-
ratur? Hva med bygdas historie 
når det gjelder matproduksjon, 
eller sosiale medier der de leg-
ger ut prosessen fra såing av frø 
til ferdig chili krydder? Hva med 
refleksjonene de gjør seg under-
veis i samarbeidet, loggbok og 
dokumentasjon av utgifter og 
eventuelle inntekter?

Valstrand ungdommsskole i 
Birkenes kommune søkte Den 

naturlige skolesekken om mid-
ler og fikk tilskudd til drivhus i 
klasserom (www.natursekken.
no). Elever skal derfor denne høs-
ten drifte tre palledrivhus som et 
tverrfaglig prosjekt. De skal mon-
tere og programmere styring av 
lys, vann og temperatur. Kanskje 
dette inspirerer flere skoler til 
lignende prosjekter?

Kast fasiten
Jeg utfordrer deg som lærer til å 
ha flere prosjekter og læringsøk-
ter der det ikke finnes en fasit. 
Tenk over opplevelser gjennom 
din egen skolegang og ditt eget 
liv, der det ikke var en fasit. Du 
måtte søke etter svar andre ste-
der. Pugging av fasit er ikke dyb-
delæring. James Nottingham 
(u.å) uttrykker at dybdelæring 
skjer gjennom «the learning pit». I 
bunnen av læringskurven er man 
frustrert og usikker, og man leter 
etter svar for å komme seg opp 
igjen. Eksempler kan være plan-

ter som sturer på grunn av alt for 
mye eller for lite vann eller ved-
likehold av drivhus i høstferien. 
Konsekvensene kan være store 
etter en høstferie dersom drivhu-
set ikke er programmert riktig i 
forkant av ferien. 

Jeg har fått positive tilbake-
meldinger fra lærere som star-
tet læringsøkta med å gi oppdrag 
i stedet for å instruere elevene 
med en oppskrift som fører til 
et fasitsvar. Det snudde opp-ned 
på karakterskalaen i klassen. 
Utdanningsdirektoratet uttryk-
ker intensjonen i fagfornyelsen 
slik: Formålet med å fornye Kunn-
skapsløftet er å gjøre barn og unge 
bedre i stand til å møte og finne 
løsninger på dagens og fremtidens 
utfordringer.

Mat- og helsefaget kan gjennom 
fagfornyelsen ta en ny og viktig 
posisjon. Lykke til med å skape 
gode problemløsere!

Kilder
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Kristiansand: Portal Forlag.
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Videregaaende-opplaering#tab0
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Egen illustrasjon av VEKST satt sammen med ACTIV kriteriene

DYBDE OG VEKST FOR LIVSLANG LÆRING

Forts. fra forrige side

Tradisjon  
og fornyelse
Tradisjon og fornyelse var tittel på heimkunnskapskonferansen som  
ble gjennomført på Kongsberg i 2004, men den egner seg også godt  
som overskrift på kursvirksomheten gjennom 100 år. 

Før internett og epost kom, var 
fysiske møter den viktigste måten 
å nå ut til mange. Landslaget har 
helt fra starten av samlet med-
lemmene til faglige møter og kurs. 
Så langt vi har klart å finne ut, 
er det blitt arrangert rundt 50 
kurs. Disse er gjennomført paral-
lelt med landsmøtene. I mange 
år ble de også lagt samtidig med 
landsmøtene i Norges lærerinne-
forbund. Jeg antar at det gjorde 
det enklere å få mange deltakere 
på kursene. 

På grunn av økonomi ble de fleste 
kursene, med noen unntak, lagt 
til Oslo området. Eksempelvis 
ble Fridalen skole i Bergen arena 
for møtene i 1946 og Vestre Toten 
kommune i 1968. Alt arbeidet 

med kursene ble gjort av sty-
rene på dugnad, med noe hjelp 
av heimkunnskapslærere lokalt 
eller som i 1946 med departe-
mentet. I gamle dokumenter kan 
vi lese at Vestre Toten kommune 
innvilget lokale og middag til alle 
kursdeltakerne og landsmøtet på 
Gjøvik. I mange år ble folkehøy-
skoler valgt som kurssteder med 
muligheter for overnatting. Kur-
sene ble derfor ofte lagt til slutten 
av juni eller begynnelsen av juli. 
Mange reagerte på dette da andre 
fagkurs ble gjennomført i løpet av 
skoleåret. Fra 2002 ble kurs og 
landsmøte gjennomført på våren, 
og de siste årene på høsten. Etter 
2006 har kursene gått fra uke-
samlinger til dagskonferanser. 

Det er svært verdifullt for landsla-
get å få med seg ulike aktører som 
medarrangører på konferanser. 
Fra 2016 har både Nasjonalt sen-
ter for mat, helse og fysisk akti-
vitet, Høgskolen på Vestlandet, 
Universitetet i Agder, OsloMet og 
Helsedirektoratet vært viktige 
medarrangører. Innlegg fra kon-
feranser og kurs kan du finne på 
hjemmesiden til Landslaget for 
mat og helse i skolen. 

Når det gjelder temaene på kur-
sene gjennom 100 år har det all-
tid dreid seg om fagutvikling, 
både konkrete undervisningsek-
sempler og grundig gjennomgang 
av ny forskning. Nye læreplaner 
har alltid hatt stor plass også på 
kursene. 

Åshild Woldstad
Forfatter og pensjonert 
lærer i mat og helse
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Nyeste forskning  
i mat og helse 
De siste årene er det blitt stadig mer forskning på skolefaget mat og helse, 
men noen ganger kan det være vanskelig å finne fram til disse publiserin-
gene. Derfor starter vi nå en spalte der vi kort presenterer ny forskning på 
faget og gir informasjon om hvor dere kan lese mer om dette. 

Karen Lassen forsvarte sin dok-
torgradsavhandling 9.september 
2020 ved Universitetet i Sørøst-
Norge. Tittelen på avhandlingen 
er Skolekjøkkenets hemmeligheter: 
En kvalitativ studie om lærernes 
matlagingsundervisning på ung-
domsskolekjøkkenet. Avhandlin-
gen er en empirisk, fagdidaktisk 
monografi om læreres matla-
gingsundervisning på ungdoms-

skolekjøkkenet. Du kan lese hele 
avhandlingen på: 

hdl.handle.net / 112 50/ 2674007 

Cecilie Beinert er stipendiat på 
prosjektet LifeLab mat og helse 
der hun har jobbet med innovativ 
undervisning i fremtidens skole, 
se omtale i 2/2019. Beinert publi-
serte nylig en ny artikkel som 

viser hvordan mat- og helselæ-
rere bruker ulike læringsaktivite-
ter i sin undervisning. Engasjerte 
lærere er viktig for læring, mens 
mangel på utstyr og økonomi hem-
mer god læring i faget. Referanse 
til artikkelen:

Beinert, C., Øverby, N.C., 
Åbacka, G.K., Engeset, D., 
Hillesund, E.R., Ask, A.M.S. 
& Vik, F.N. (2020). The state of 
learning activities in teaching 
Home Economics: A cross sec-
tional study in Norwegian 
schools. International Journal 
of Home Economics (IJHE), 
13(1), 2–14.

Prosjektet Tidlig innsats i mat 
og helse, se nærmere omtale i 
1/2020, publiserte i sommer sin 
første forskningsartikkel. Den 
handler om hvordan mat- og hel-
sefaget blir undervist på 1.–4.
trinn ved 12 tilfeldig utvalgte sko-
ler i Norge. Studien viser at det er 
helt tilfeldig hvem som undervi-
ser i faget og hvordan undervis-
ningen gjennomføres. Referanse 
til artikkelen:

Ask, A.S., Aarek, I., Helland, 
M.H., Sandvik, C. & Aadland, 
E.K. (2020). The Challenge og 
Teaching Food and Health in 
the First Four Years of Pri-
mary School in Norway. Jour-
nal of the International Society 
for Teacher Education, 24(1), 
60–70. 

Mat og helse

Folkehelse og livsmestring – Helhet og nærvær 

Fagdidaktikk i mat og helse

Forfattere: Bjørg Korsnes og Camilla Sandvik 
Utgivelsesår: 2020 (3.utgave) 
Forlag: Cappelen Damm Akademisk 
Sider: 363

Mat og helse gir en bred og grundig innføring i 
kosthold, ernæring og matvarekunnskap med vekt 
på sammenhenger mellom mat og helse. Blant 
tema i boka er kosthold og helse, global og nasjo-
nal ernærings politikk, kost- og måltidsplanlegging, 
hygiene, matvarekunnskap og ernæringslære. Bokas 
målgruppe er studenter som fordyper seg i mat og 
helse i ulike lærerutdanninger og i helsefagutdan-
ninger. Den er også nyttig for lærere, barnehage-

lærere og andre som er opptatt 
av kosthold, ernæring og helse. 

Første utgave av boka kom i 
2009, og andre utgave i 2014. 
Årets tredje utgave av boka er 
oppdatert med ny forskning 
og kunnskap, og den er revi-
dert i tråd med ny rammeplan 
for barnehagen og ny læreplan 
i grunnskolen. Det er mer fokus 
på bærekraft knyttet til mat og 
helse, smak og matvarekunnskap 
enn i tidligere utgaver av boka.

Forfattere: Karen Ringereide og  
Siri Landstad Thorkildsen  
Utgivelsesår: 2020 
Forlag: Pedlex 
Sider: 71

Ringereide og Torkildsen er nå ute med tredje og 
siste bok i triologien om temaet Folkehelse og livs-
mestring. Bøkene skal hjelpe skolens ansatte i inn-
føringen av nytt tverrfaglig tema og få tema til å bli 
en naturlig del av skolehverdagen. Den presenterer 
en kunnskapsbasert og erfaringsstøttet modell for 
hvordan man kan jobbe praktisk med tema i klas-
serommet og som en integrert del av skolens øvrige 
arbeid. 

Bokas hovedbudskap er at samspill med elevene har 
større betydning enn metoder som velges. En god 
lærer kan gjøre en forskjell for barn og unges vekst 
og utvikling, gjennom nærhet, gode intensjoner og 

støtte. Vårt håp er at den vil 
bidra til å skape en skole hvor 
barn og unge får styrket sin livs-
kraft. En skole hvor alle føler til-
hørighet, opplever trygghet og 
kjenner at de verdifulle, sier for-
fatter og spesialrådgiver i RVTS 
Sør, Karen Ringereide.

Innhold i boka:

• hva du vil bli husket for?

• omsorg og anerkjennelse

• den gode hverdagsflyten

• hvordan FOL kan få en naturlig plass i 
klasserommet

• oversikt over ressurser for planlegging av 
undervisning

Forfattere: Else Marie Øvrebø og  
Dagrun Engeset 
Utgivelsesår: 2020 (2.utg.) 
Forlag: Cappelen Damm Akademisk 
Sider: 206

Første utgave av boka Fagdidaktikk i mat og helse  
kom i 2008. Årets utgave er oppdatert etter Fag-
fornyelsen og kommer med konkrete råd om arbeids-
måter, om planlegging, hvordan man kan undervise 
og gi vurdering i faget. Den redegjør for fagets for-
mål, dets egenart og kunnskaps- og læringssyn i tråd 
med ny læreplan (LK20). 

Bokas målgruppe er lærere 
som arbeider i mat og helse 
og studenter som fordy-
per seg i mat og helse i ulike 
lærerutdanninger:

• Grunnskolelærer, 1.–7. trinn

• Grunnskolelærer, 5.–10. 
trinn

• Lektorutdanning

• Fag- og yrkes faglærer-  
utdanning

Bokomtaler

Inger Lise Fevang Jensen (t.v) gratulerer Karen Lassen (t.h)
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Returadresse:
Landslaget for mat  
og helse i skolen
v/ Norunn Fagerheim
Storvann,
9419 Sørvik 

GRATULERER MED JUBILEET! 
 

Arbeidet dere legger ned er like viktig  
i dag som det var for 100 år siden. 

 
Det står stor respekt av hvordan dere har  
jobbet for faget og delt deres kunnskap.  

Deres engasjement for råvarer, matlagings - 
metoder- og teknikker, har gitt barn og  
ungdommer matglede alle disse årene.  

 
Vi takker for godt samarbeid og ser 

 frem til nye, spennende år.
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